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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลด
อุบัติเหตุและสภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) ศึกษาจุดออนและจุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการ
จราจรสีเขียว และ 3) หาแนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว:  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลในการ
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หนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณาการ และมีสวนรวมในการจัดทําโครงการจราจรสีเขียว จํานวน 7 ราย 
และผูใหขอมูล (ประชาชนท่ัวไป) ขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวางการอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจ
ช้ันสูงรุนท่ี 38 จํานวน 39 ราย 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. สาเหตุการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี 2 ประการดวยกันคือ การนํามาเปนกลไกการลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก และการยายมาของผูริเริ่มโครงการจราจรสีเขียว 
 2. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ เริ่มดวยการสรางเครือขายภาคี เพื่อขับเคล่ือนโครงการและ   
การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 2 มิติเขาดวยกัน (มิติจราจรและมิติส่ิงแวดลอมหรือสีเขียว) 
 3. จุดออนของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก การขาดแคลนงบประมาณ การขาดกําลังคนหรือเจาหนาท่ีตํารวจ
จราจรรับผิดชอบประจําโครงการและการขาดการประชาสัมพันธ 
 4. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก การนําแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับการจราจร การท่ีผูริเริ่ม
โครงการฯ ไดเปนผูบริหารระดับสูงดานการจราจรในจังหวัดฯ การไดรับประโยชนจากโครงการฯ 
อยางเสมอภาคกันทุกฝาย การท่ีโครงการเริ่มตนดวยการคิดบวก การไดรับความรวมมือเปนอยางดี
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เครือขาย การไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี และความสําเร็จของโครงการจราจรสีเขียว 
 5. แนวทางการพัฒนาการการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก การยกระดับสูการเปนนโยบายหลัก การสรางคณะทํางาน
ประจําโครงการและการประสานงานท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึนระหวางภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ       
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to 1) study the reasons for the 
application of the Green Traffic Project : A Case Study of Prachuap Khiri Khan 
Province Police to reduce the number of traffic accidents and to examine the 
reduction of accidents under the Green Traffic Project, 2) study obstacles and 
reasons for success of the program and 3) to discover means to improve the 
reduction of the number of traffic accidents under the Green Traffic. This is 
qualitative research.  There were forty-six informants consisting of seven key 
informants who were staff from governmental organizations participating in this 
project and thirty-nine informants who attended the 38th Police Senior Command 
course. 
 Results were as follows:   
 1. There were two reasons for the application of the Green Traffic Project:     
A Case Study of Prachuap Khiri Khan Province Police including a means to reduce 
accidents on the roads and the transfer of the person who initiated the project. 
 2. The Green Traffic Project of Prachuap Khiri Khan Province Police started 
with setting up a network to drive the project and the activities integrated two 
dimensions (Traffic and environment or green dimensions). 
 3. The obstacles of the project:  A Case Study of Prachuap Khiri Khan Province 
Police were a lack of budget, lack of staff or traffic policemen for the project and a 
lack of public relations. 
 4. The reasons for the success of the project:  A Case Study of Prachuap Khiri 
Khan Province Police consisted of the application of green concept integrated with 
traffic, the transfer of the person who initiated the project to become a high 
administrative position of the province police, universal benefit of the project, 
initiation the project with an optimistic view, cooperation of the policemen and 
citizens in the area, integration of local organizations in the areas as a network, and 
the visibility of its reduction of traffic accident.   
 5. Means to improve the reduction of the accidents under the Green Traffic 
Project:  A Case Study of Prachuap Khiri Khan Province Police included making the 
project into a major policy, creating a team for the project and better coordination 
among network members. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จากสถิติการรายงานขององคการอนามัยโลก ป 2554 ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนน อยูอันดับ 3 ของโลก มีผูเสียชีวิตสูงถึง 26,000 คน ซึ่งนับวาเปนความเสียหายของประเทศ
ไทยอยางมาก 

คณะผูวิจัย โดยผูเขารับการอบรมหลักสูตรการบริหารตํารวจช้ันสูง รุนท่ี 38 ไดเห็น
ความสําคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ประกอบกับนโยบายของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เนนหนักเรื่องการจราจรใหมีการอํานวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวทางนโยบายดังกลาวไดสอดคลองกับกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกําหนดให 
“ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563” โดยกําหนดเปาหมายใหมีการลดอัตรา
การสูญเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ใหตํ่ากวา 10 คน ตอประชากรหนึ่งแสนคน ภายในป พ.ศ. 2563 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
การลดอุบัติเหตุ” ภายใตโครงการจราจรสีเขียว (Green Traffic Project) กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการดังกลาว เปนการบูรณาการมิติการดําเนินการดานการจราจรกับมิติ
ส่ิงแวดลอมหรือสีเขียว ควบคูกันไปในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ซึ่งนับเปนกระบวนทัศนใหม 
(New Paradigm) 

การวิ จัยครั้ งนี้ ได สําเร็จลุลวงไปดวยดี คณะผูวิ จัยขอขอบพระคุณผู ใหขอมูลสําคัญ            
(Key Informants) ซึ่งทานไดสละเวลาใหผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึก ทําใหผูวิจัยสามารถรวบรวมขอมูล 
ซึ่งเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้แลวขอขอบพระคุณคณะอาจารย ซึ่งมี พล.ต.ต.โกสินทร  
หินเธาว รองผูบัญชาการสอบสวนกลาง พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน รองผูบัญชาการศึกษา ซึ่ง       
ทานท้ังสองรับผิดชอบงานการสอบดานจราจร ซึ่งไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดทําวิจัย
ครั้งนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณมาดวยความเคารพ และท่ีจะลืมไมได คือ    
พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย อาจารยผูประสานและอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยและ      
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีไมไดเอยนาม คณะผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 

 
 
            คณะผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 ในแตละปนั้นประเทศไทยตองประสบกับความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับบุคคลและการสูญเสียตอชีวิต อันเปนสาเหตุมาจากอุบัติเหตุบนทองถนนอยางตอเนื่อง จากสถิติ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทองถนนของสํานักงานสถิติแหงชาติ (เว็บไซต, 2557) ไดแสดงใหเห็นถึง
สถานการณดังกลาวในรอบ 10 ปท่ีผานมา คือต้ังแตป พ.ศ.2545-2554 ท่ีไดมีการรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับการแจงอุบัติเหตุความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล (บาดเจ็บสาหัส
และบาดเจ็บเล็กนอย) และการสูญเสียตอชีวิต อันเปนผลมาจากอุบัติเหตุบนทองถนน กลาวคือ ในป 
พ.ศ.2545 นั้น ไดมีการแจงอุบัติเหตุถึง 91,623 ราย เสียชีวิต 13,116 ราย (14.32%) และบาดเจ็บ
สาหัส 16,806 ราย (18.34%)   มีมูลคาทรัพยสินเสียหายถึง 1,494,936,815 บาท สถิติดังกลาวก็ได
เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนลําดับในอีก 2 ปตอมา คือ ในป พ.ศ.2546 นั้น ไดมีการแจงอุบัติเหตุ
เพิ่มข้ึนเปน 104,642 ราย (14.2%) เสียชีวิต 14,446 ราย (13.81%) และบาดเจ็บสาหัส 17,242 
ราย (16.48%) มีมูลคาทรัพยสินเสียหายถึง 1,568,305,572 บาท และในป พ.ศ.2547 นั้น ไดมีการ
แจงอุบัติเหตุเพิ่มข้ึนเปน 124,530 ราย (19.01%) เสียชีวิต 13,766 ราย (11.05%) และบาดเจ็บ
สาหัส 18,207 ราย (14.62%) มีมูลคาทรัพยสินเสียหายถึง 1,623,081,112 บาท สถิติสถานการณ
ดังกลาวไดลดลงเปนลําดับ จนทําใหสถิติลาสุดคือ ในป พ.ศ.2554 นั้น ไดมีการแจงอุบัติเหตุท่ีลดลง
เหลือ 68,582 ราย (5.51%) เสียชีวิต 8,205 ราย (11.96%) และบาดเจ็บสาหัส 4,095 ราย (5.97%) 
มีมูลคาทรัพยสินเสียหายถึง 622,166,975 บาท อยางไรก็ดี แมวาสถิติขางตนไดแสดงใหเห็นวา
อุบัติเหตุบนทองถนนไดลดลงอยางตอเนื่องในรอบ 7 ปท่ีผานมา แตรายงานขององคการอนามัยโลกใน
ป 2554 ไดแสดงใหเห็นวา สถิติอุบัติเหตุบนทองถนนของประเทศไทยติดอยูในอันดับ 3 ของโลกมียอด
ผูเสียชีวิตสูงถึง 26,000 คน หรือคิดเปนอัตราตาย 38.1 คนตอประชากรแสนคน (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย. เว็บไซต, 2557)  
 การเกิดอุบัติเหตุเปนสถานการณท่ีไมเปนท่ีประสงคของทุกๆ คน เนื่องจากความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนนั้น มิไดสงผลดีตอผูท่ีเกี่ยวของแตอยางใด หากแตนํามาซึ่งความเสียหายท้ังตอชีวิตและ
ทรัพยสิน บางรายโชครายเสียชีวิต ในขณะท่ีบางราย “รอดตาย” แตตองสูญเสียอวัยวะและตอง
กลายเปนผูพิการตลอดชีวิตเลยก็มีเชนกัน  ดังนั้น การปองกันดวยการลดจํานวนอุบัติเหตุจราจรจึง
เปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะเปน
กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง และกรมการปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนสถาบันการศึกษา
ตางๆ และมูลนิธิ รวมท้ังองคการภาคเอกชน เปนตน ตางก็ไดเห็นความสําคัญตอการลดอุบัติเหตุ  
ทางบกจากการจราจรโดยมุงดําเนินการไปในทิศทางท่ีแตกตางกันออกไป เชน กรมการขนสงทางบก 
มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ   
ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ใหมีการเช่ือมตอกับระบบ
การขนสงอื่นๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และปลอดภัย 
(เว็บไซต. 2557) หรือกรมทางหลวง มีหนาท่ีควบคุม และดําเนินการกอสราง บูรณะและบํารุงรักษา 
ทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ว

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99


และปลอดภัยในทางหลวงท่ัวประเทศ เอื้อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง  
ความมั่นคง และการปองกันประเทศ (เว็บไซต. 2557)  
 สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติ นั้น ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547       
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีตํารวจไวและสามารถสรุปไดคือ เจาหนาท่ีตํารวจมีหนาท่ีตองตรวจตรารักษา
ความสงบ จับกุม และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย เปนผูท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบอันใหญหลวง
ในการดูแลคุมครอง ใหเกิดความสงบสุขแกพลเมืองของประเทศ อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงบทบาท
หนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจกับสายงานจราจรก็พบวา เจาหนาท่ีตํารวจจราจรมีหนาท่ีหลัก 3 ประการ
ดวยกัน (เรียงตามลําดับความสําคัญ) ไดแก ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจราจรแกประชาชนผูใชรถใช
ถนน บริการประชาชนเพื่อไมใหการจราจรติดขัด ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนสัญจร
บนรถดวยความปลอดภัยและการกวดขันวินยัจราจร ดังนั้นดวยบทบาทหนาท่ีหลักดังกลาว สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจึงไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุจากการจราจร
บนทองถนนดังจะเห็นไดจากนโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติประจําป
งบประมาณตางๆ ท่ีผานมาโดยเฉพาะประจําปงบประมาณลาสุดคือ ปงบประมาณ 2557 ท่ีนอกจาก
จะมุงเนนการพัฒนาการจัดการจราจรใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีการกําหนดแผนงาน
ตางๆ ไวเพื่อรองรับเหตุการณพิเศษตางๆ   อันสงผลตอการจราจรท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยแลว  
ยังไดใหความสําคัญกับการอํานวยความปลอดภัยทางถนนตามแผนปฏิบัติการ “ทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563” โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให
ตํ่ากวา 10 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป พ.ศ. 2563 ตามกรอบปฏิญญามอสโก 
 ดวยนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังกลาวขางตน ตํารวจภูธรจังหวัดตางๆ ก็ไดนํา
นโยบายดังกลาวมาปฏิบัติเพื่อนําไปสูความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุบนทองถนน ดังเชน กรณี
ของภูธรจังหวัดชุมพรไดใชการนําจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุ (Black Spots) มาลงใสในแผนท่ี แลววิเคราะห
ขอมูลเพื่อศึกษาถึงจุดท่ีเกิดข้ึน จุดเส่ียง สาเหตุ บริเวณใดท่ีแกไขไดทันที บริเวณใดท่ีตองมีการ
ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และยังไดมีการดําเนินโครงการนักสืบนํารองสูอุบัติเหตุ โดยเริ่มนํารอง
ในบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งและมีผูเสียชีวิต การแกไขจึงมีการนําปายเตือนไปจัดวางไว ทําหมุด
สะทอนแสง จากนั้นมีการลงพื้นท่ีของคณะทํางานเพื่อสอบถามถึงขอเท็จจริงตางๆ และนําขอมูลท่ี
ไดมาวางแผนตอไป ซึ่งก็นับวาประสบความสําเร็จพอสมควร หรือภูธรจังหวัดระนองท่ีไดใชการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาเครือขายเพื่อขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน โดย
การอบรมวิทยากรตนแบบและบังคับใชกฎหมายมารวม จากนั้นใหวิทยากรตนแบบ ไปถายทอดใหกับ
เพื่อนๆ ในวิทยาลัยและขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดระนอง นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรม
รณรงคและประชาสัมพันธของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิครวมดวย เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของแตละพื้นท่ีนั่นเอง 
 ในกรณีของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธนั้น เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธอาจกลาว
ไดวาเปน “ประตูสูใต” ดังนั้นในแตละวันโดยเฉล่ียแลวจะมปีริมาณรถสัญจรไปมาไมตํ่าวา 15,000 คัน 
แตในชวงเทศกาลท่ีวันหยุดตอเนื่องหลายวันก็จะมีจํานวนรถท่ีหนาแนนข้ึนกวาเดิม สําหรับอุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนนั้น ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธไดแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบกในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธไวต้ังแตในป พ.ศ. 2554 – 2556 โดยในป   
พ.ศ. 2554 นั้น  มีจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ีไดรับแจงท้ังหมด 156 คดี มีผูเสียชีวิตท้ังส้ิน 
103 ราย มผูีบาดเจ็บสาหัสท้ังหมด 40 ราย มีมูลคาทรัพยสินเสียหาย 78,456,250 บาท ตอมา ในป 
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พ.ศ. 2555 มีจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ีไดรับแจงท้ังหมด 161 คดี มีผูเสียชีวิตท้ังส้ิน 76 ราย 
มีผูบาดเจ็บสาหัสท้ังหมด 47 ราย มีมูลคาทรัพยสินเสียหาย 7,830,050 บาท และในป พ.ศ. 2556 มี
จํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ีไดรับแจงท้ังหมด 137 คดี มีผูเสียชีวิตท้ังส้ิน 70 ราย มีผูบาดเจ็บ
สาหัสท้ังหมด 36 ราย มีมูลคาทรัพยสินเสียหาย 15,607,500 บาท ดังนั้น ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรขัีนธ จึงไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุบนทองถนนเชนกัน ซึ่งได
มีการริเริ่ม “โครงการจราจรสีเขียว” (Green Traffic Project) ข้ึนโดยการบูรณาการมิติจราจรเขา
กับมิติส่ิงแวดลอมหรือสีเขียวควบคูกันไปในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกท่ีนับไดวาเปน
กระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ตลอดจนมีการจัดต้ังภาคีเครือขายท่ีเปนหนวยงานในพื้นท่ีใน
การขับเคล่ือนโครงการดังกลาวและในการจัดการกับปญหาสังคมนี้  อนึ่ง ผลจากโครงการฯ ก็นับไดวา
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง เพราะนอกจากประชาชนจะยอมรับและไดเขามามีสวนรวมแลว ยัง
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนไดถึงรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2556 จนไดรับ
รางวัลจาก “มูลนิธิเมาไมขับ” ในป พ.ศ. 2556 (มูลนิธิเมาไมขับ, เว็บไซต. 2557)  
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจราจรสีเขียวนี้ เปนโครงการท่ีคอนขางใหมสําหรับประเทศ
ไทยในการขับเคล่ือนนโยบายการลดอุบัติเหตุบนทองถนน เนื่องจากเปนการบูรณาการมิติจราจรและ
มิติส่ิงแวดลอมเขาไวดวยกัน อีกท้ังงานวิจัยเกี่ยวกับการจราจรทางบก รวมท้ังความปลอดภัยและการ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนนในมิติดังกลาวท้ังสองก็คอนขางจะหาไดยากหรือแทบจะหาไมไดเลย ดังนั้น
การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียวนี้ 
นอกจากจะเปนการหาแนวทาง เพื่อพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนแลว ยังเปนการเติมเต็มองคความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุบนทองถนนท่ี
ขาดหายไปอีกดวย 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
การลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” 
ดังมีคําถามการวิจัย ดังตอไปนี ้  

 
2. คําถามในการวิจัย 

  2.1 สาเหตุการการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธคืออะไร 

  2.2 สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนอยางไร 

  2.3 จุดออนของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธมีอะไร 

  2.4 จุดแข็งของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธมีอะไร 

  2.5 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : 
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธควรจะเปนอยางไร 
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  3.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุและสภาพการ

ดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 3.2 เพื่อศึกษาจุดออนและจุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว :  
กรณีศึกษาตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  3.3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา   
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณาการและมีสวนรวม
ในการจัดทําโครงการจราจรสีเขียว คือ รองผูวาราชการจังหวัด เจาหนาท่ีจากแขวงการทาง เจาหนาท่ี
จากขนสงจังหวัด เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัด 
เจาหนาท่ีจากตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตํารวจผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญในดานการจราจร) 
นอกจากนี้ ยังมีผูใหขอมูลซึ่งเปนประชาชนท่ีใชรถใชถนนท่ัวไป ซึ่งเปนขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวาง
การอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38  
 4.2 ผูใหขอมูล  
 ผู ใหขอมูลในการวิ จัยนี้มี จํานวนท้ัง ส้ิน 46 ราย ประกอบดวยผู ใหขอมูลสําคัญ              
(Key Informants) คือ บุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณาการและมีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการจราจรสีเขียว จํานวน 7 ราย ไดแก  
  - รองผูวาราชการจังหวัด      1 ราย 
  - เจาหนาท่ีจากแขวงการทาง     1 ราย 
  - เจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัด     1 ราย 
  - เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด    1 ราย 
  - เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัด      1 ราย 
  - เจาหนาท่ีจากตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ   2 ราย 
  - ผูใหขอมูล (ประชาชนท่ัวไป) ขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวาง         39 ราย 

  การอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38    
         

 4.3 ประเด็นท่ีศึกษา 
 ประเด็นท่ีศึกษาไดแก 

  1. สาเหตุการการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  2. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  3. จุดออนของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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  4. จุดแข็งของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  5. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว :  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
 4.4 พื้นท่ีศึกษา 
 พื้นท่ีศึกษา ไดแก ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุการการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ สภาพ
การดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ จุดออนและจุดแข็ง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของการดําเนินงาน
การลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว:  กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดตํารวจภูธรภาค 7 
และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดนําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุการการนําโครงการจราจรสีเขียว
มาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ จุดออนและจุดแข็งของการดําเนินงาน
การลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจร สีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อ
นําไปเปนแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกตอไป 
 
6. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. สาเหตุของการริเร่ิมโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุผลของ
การท่ีตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธไดนําโครงการจราจรสีเขียนมาใชเพื่อนําไปสูการลดลงของ
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ไดแก การนํามาเปนกลไกการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและ
การยายมาของผูริเริ่มโครงการจราจรสีเขียว 
 2. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง การท่ีตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ไดดําเนินการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกโดยการใชโครงการจราจรสีเขียวซึ่งประกอบไปดวย
การสรางเครือขายภาคีเพื่อขับเคล่ือนโครงการและการจัดกิจกรรม 2 มิติ 
  2.1 กิจกรรม 2 มิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีถูกบรรจุไวในโครงการจราจรสีเขียว ไดแก มิติ
การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและมิติส่ิงแวดลอมหรือสีเขียว 
   มิติการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก หมายถึง กิจกรรมภายใตโครงการจราจร      
สีเขียวท่ีมุงเนนไปท่ีการจราจรเปนหลัก ประกอบดวย 8 กิจกรรมดวยกัน ไดแก การอบรมใหความรู    
การตรวจจับสงอบรม การรณรงคเพื่อความปลอดภัย โครงการ Help Team โครงการเพื่อนจราจร           
ตาสับปะรด การ บูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัดและการจัดต้ังภาคีเครือขาย การบริหารและการ
แกไขปญหาจุดทาง ลักขามและจุดเส่ียงตางๆ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดพรอมรณรงค
ประชาสัมพันธผานกลไกการปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรง และโครงการขยะจราจร 

     มิติสิ่งแวดลอมหรือสีเขียว หมายถึง โครงการขจัดขยะจราจร  
   ขยะจราจร หมายถึง ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีอยูบนถนนและรอบขางถนนท่ีเปนอุปสรรค
ตอการขับข่ียวดยานอยางปลอดภัย ไดแก ปายตางๆ ท่ีไมมีความสําคัญ รวมถึงปายจราจรท่ีไมใชแลว 
หรือติดต้ังอยูในท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน รานคา ส่ิงปลูกสราง หรือตนไมท่ีอยูในเขตทางท่ีบดบังทัศนวิสัย 
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รถยนตท่ีขับข่ีกีดขวางจราจร เชน รถท่ีขับชาไมอยูในชองทางเดินรถท่ีชิดขอบทางดานซายหรือรถยนตท่ี
จอดเสียอยู   ริมทางซึ่งจําเปนตองไดรับการเคล่ือนยายออกโดยเร็ว 
 3. จุดออนของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง อุปสรรคท่ีสงผลตอการลดอุบัติเหตุ
ภายใตโครงการจราจรสีเขียวของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก การขาดแคลนงบประมาณ 
การขาดกําลังคนหรือเจาหนาท่ีและการขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
 4. จุดแข็งของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง ส่ิงท่ีสนับสนุนหรือสงเสริมใหการลด
อุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียวของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธมีประสิทธิภาพ ไดแก 
การนําแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับการจราจร การท่ีผูริเริ่มโครงการฯไดเปนผูบริหารระดับสูงดาน
การจราจรในจังหวัดฯ  การไดรับประโยชนจากโครงการฯ อยางเสมอภาคกันทุกฝาย  การท่ีโครงการ
เริ่มตนดวยการคิดบวก การไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตํารวจจราจรในพื้นท่ี การบูรณาการทุก
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของในรูปแบบของการสรางภาคีเครือขาย การไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
พื้นท่ีและความสําเร็จของโครงการจราจรสีเขียว 
 5. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง ขอคิดหรือขอเสนอแนะ
ทิศทางท่ีจะสนับสนุนใหตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธสามารถลดอุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตโครงการจราจรสีเขียว 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว”:  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใช
เปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 
   
  1. แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการจราจรสีเขียว 
  3. บริบทพื้นท่ีศึกษา 
  4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  5. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
      
1. แนวคิดเก่ียวกับอุบัติเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ 
 ความหมายของอุบัติเหตุ 
 สําหรับความหมายของอุบัติเหตุนั้นไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุท่ี
เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ความบังเอิญเปน และใหความหมายของ จราจรหมายถึง การท่ียวดยานพาหนะ 
คน หรือสัตวพาหนะเคล่ือนไปตามทาง  
 พัชรา กาญจนารัณย (2522) ไดใหความหมายของอุบัติเหตุวา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยมิได
ต้ังใจ และเหตุการณนั้นตองทําใหบุคคลถึงแกความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหาย 
 ศราวุฒิ พนัสขาว (2524) ไดใหความหมาย อุบัติเหตุจราจร หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
ถนน โดยการบังเอิญหรือขาดความระมัดระวัง หรือความประมาทของผูใชถนน 
 วิจิตร บุณยะโหตระ (2527) ไดใหความหมายของอุบัติภัย หมายถึง อุบัติการณท่ีเกิดข้ึนโดย
ไมคาดหมายมากอน ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ตาย และการสูญเสียทรัพยสินโดยท่ีเราไมตองการ 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา อุบัติเหตุหมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญและเปนใน
ทิศทางท่ีไมพึงประสงคเนื่องจากสงผลเสียใหแกผูท่ีเกี่ยวของ เชน ตาย บาดเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหาย 
  

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
 ศราวุฒิ พนัสขาว (2525) ไดสรุปลักษณะการคมนาคมขนสงทางบกโดยท่ัวไปแลว         
ตองประกอบดวยปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ท่ีมีความสัมพันธกันอยางมาก หากเกิดความบกพรอง
อยางหนึ่งอยางใด ยอมกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรไดดังนี้  
 1. สภาพถนน (Road Way) คุณลักษณะของถนน ซึ่งควรพิจารณาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบน
ถนนจําแนกได 7 ประการ 
  1.1 จํานวนชองถนน (Lane) ถนนท่ีมี 3 ชองทางจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพราะเมื่อ
รถวิ่งตามชองกลาง โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุท่ีรุนแรงและมีผูบาดเจ็บเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ถนนท่ีมี 



4 ชอง ทางจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาถนนท่ีมี 2 ชองทาง เนื่องจากมีปริมาณการจราจรมาก
และมีถนนอื่นมาเช่ือมตอ 
  1.2 ความกวางของชองถนน (Lane Width) อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ
กับความกวางของชองถนนเพียงเล็กนอยเทานั้น ชองถนนท่ีมีความกวาง 18 ฟุต และมีขอบถนนจะ  
มีความปลอดภัยกวางชองถนนท่ีกวาง 22 ฟุต แตไมมีขอบถนน 
  1.3 แนวก้ันกลางถนน (Medians) ใชกั้นถนนท่ีมีการจราจร 2 ชองทาง โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก เมื่อรถวิ่งสวนทางกัน และมีแนวกั้นกลางถนน 
  1.4 ไหลถนน (Shoulders) เปนพื้นท่ีตอจากขอบทางออกไปทางดานขาง ซึ่งยัง
มิไดจัดทําเปนทางเทา ไหลถนน มีอิทธิพลมากตอความปลอดภัยในการจราจร 
  1.5 สิ่งก้ันขางถนน (Roadside Obstruction) จะชวยปองกันมิใหรถท่ีเกิด
อุบัติเหตุวิ่งออกนอกถนนไปทําลายส่ิงของอื่นบริเวณขางทางได 
  1.6 พื้นผิวถนน (Road Surface) ไดแก ความโคงของถนน ผิวลาดของถนนและ
ระยะสายตา มีอิทธิพลอยางมากตอความปลอดภัยในการจราจร 
  1.7 ความสวางของถนน (Lighting) ถนนท่ีมีความสวางจะปลอดภัยกวาถนนท่ีมืด 
 2. ยานพาหนะ (Vehicle) ยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษาท่ี
ดีกอนการใชงาน ซึ่งยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด ไดแก สภาพของยาง ยางไมมีดอก ไมเกาะถนนระบบ
หามลอ ซึ่งอาจทําใหเบรกแตก กระจกมองหลัง มองขางชํารุด ทําใหมองเห็นรถท่ีวิ่งตามมาไมชัดเจน 
ตลอดจนยวดยานพาหนะท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน นับเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดท้ังส้ิน 
 3. ผูใชถนน (Road User) ผูใชถนนในท่ีนี้ หมายถึง ผูขับข่ี และผูเดินทางเทาท่ีใชถนน
สัญจรไปมา ผูใชทางท่ีมีสวนสําคัญตอการเกิดอุบัติเหตุมาก มีดังนี้ 
  3.1 ผูขับข่ี (Driver) เปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุโดยตรง การขับข่ีท่ีไมชํานาญ        
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร การขับข่ีรถท่ีขาดความระมัดระวัง ยอมกอใหเกิดอุบัติเหตุได การจะมี
ใบอนุญาตขับข่ีก็มิใชรับรองวาขับรถโดยปลอดภัย ผูขับข่ีท่ีดีจะตองรอบรูกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
ทางบก คําส่ังเครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ตลอดจนวิธีขับรถท่ีถูกตอง และมีความชํานาญในการ
ขับข่ีเปนอยางดีท้ังยังตองรูจักหาวิธี เพิ่มพูน ความรูในการขับรถใหดียิ่งข้ึน มีความรูในการทํางานของ
เครื่องยนตพอสมควร องคประกอบท่ีทําใหผูขับข่ีฝาฝนการจราจรจนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุจราจร   
มีดังนี้คือ 
   3.1.1 อายุ ผูมีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ สามารถทําใบอนุญาตขับข่ี
รถจักรยานยนต แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตช่ัวคราว สําหรับรถจักรยานยนต  
ความจุของกระบอกสูบขนาดไมเกิน 90 ลูกบาศกเซนติเมตร ตองมีอายุไมตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ ผูขับข่ี
ท่ีกออุบัติเหตุจากการจราจรท้ังในประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา คือชวงอายุ 15-24 ป     
ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากอยูในชวงวัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนานต่ืนเตน จึงมักจะขับรถ
ดวยความเร็วสูง และมีความระมัดระวังไมเพียงพอ อีกท้ังยังเปนผูท่ีเริ่มฝกหัดขับข่ียวดยานพาหนะจึง
ยังไมมีความชํานาญในการควบคุมบังคับ และตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนาไมดีพอ ผูขับข่ีท่ีมีอายุ
ระหวาง 20-24 ป มักจะเกี่ยวของกับอุบัติเหตุท่ีรุนแรง 
   3.1.2 เพศ เปนปจจัยหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจราจรเพศชายสูงกวาเพศหญิง เพราะเพศชายขับข่ียานพาหนะมากกวาเพศหญิง แตถาหาก
ชายและหญิงขับรถดวยปริมาณท่ีเทาๆ กันแลว จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงจะสูงกวาอุบัติเหตุ
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ท่ีเกิดข้ึนกับผูชาย ท้ังนี้เนื่องจากความสามารถในการตัดสินใจไมแนนอน ปฏิกิริยาตอบสนองชา และ
ไมมีความชํานาญในการใชเครื่องอุปกรณประจํารถ 
   3.1.3 ความชํานาญ ผูขับข่ีจําเปนตองมีความชํานาญในการขับข่ีรถเปน
อยางมากอีกท้ังควรท่ีจะรูจักเสนทาง รูจักกฎขอบังคับของเจาพนักงานจราจรเปนอยางดี 
   3.1.4 สภาพรางกายผูขับข่ีท่ีมีรางกายไมสมบูรณ จากความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลาหรือโรคตางๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ยากระตุนไมใหงวง ยาระงับประสาท           
ยานอนหลับ ตลอดจนยาเสพติดทุกชนิด เปนอันตรายตอการขับข่ียวดยานพาหนะไดท้ังนั้น 
   3.1.5 แอลกอฮอล มีความสําคัญและเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ เพราะฤทธิ์ของ
แอลกอฮอล จะทําลายความสามารถในการขับข่ี การตัดสินใจ และการบังคับยวดยานพาหนะ ซึ่งมีผล
ทําใหความระมัดระวังลดลง การตัดสินใจผิดพลาด และกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
   3.1.6 การขับข่ีดวยความเร็วสูง มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เนื่องจาก
ไมสามารถหยุดรถไดอยางกะทันหัน ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเปนอันตรายถึงชีวิตได 
  3.2 ผูเดินเทา (Pedestrian) ผูเดินเทาอาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร เพราะการใชถนนรวมกับยานพาหนะอื่นๆ ยอมจะเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุได ท้ังนี้
เพราะสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ผูเดินเทาไมมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร 
- ผูเดินเทามีนิสัยไมยอมรับรู และปฏิบัติตนตามนิสัยของตนเอง เอาความ

สะดวกของตนเปนใหญ 
- ผูเดินเทาไมมีความชํานาญและไมรูหลักในการขามถนน 
- ผูเดินเทาไมมีมารยาท และไมเห็นใจผูขับข่ียวดยานอื่น นึกจะเดินหรือขาม

ถนนท่ีใดก็ทําตามใจชอบ 
- การแตงกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได เชน การสวม

เส้ือผาท่ีมีสีมืดคลํ้า ทําใหผูขับข่ีมองไมเห็น และทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
- เพศ วัย และความบกพรองทางกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให

เกิดอุบัติเหตุ 
 4. สภาพแวดลอม (Environment) หมายถึง ส่ิงแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 
การศึกษา การแพทย และนโยบาย 
  4.1 สิ่งแวดลอมประกอบดวยสภาพผังเมือง สภาพทางภูมิศาสตร และดิน ฟา 
อากาศมลพิษ การจัดสภาพผังเมือง ควรคํานึงถึงการใชสอย ของส่ิงกอสรางตางๆ ใหถูกตอง 
  4.2 กฎหมาย และการบังคับใช ในปจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการใชรถใชถนน   
ซึ่งมีลักษณะซ้ําซอน บางสวนขัดแยงกันและมีมากหลายฉบับ ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเกิดความสับสน
และยุงยาก การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจึงไมคอยรัดกุม และไมมีประสิทธิภาพ เปนผลใหผูใช
ถนนบางสวนไมปฏิบัติตาม 
  4.3 การศึกษาเก่ียวกับการใชถนน สวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการใช
ถนน กลาวคือ การใหการศึกษาแก นักเรียน นักศึกษา ยังไมเพียงพอ และไมตอเนื่อง 
  4.4 การแพทย การบริการผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ยังไมเพียงพอ ขาดเจาหนาท่ี  
ท่ีมีความรูในการดูแล ชวยเหลือผูปวยท่ีถูกตอง 
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  4.5 นโยบายหลักในการควบคุมอุบัติเหตุจากการจราจร ยังขาดแผนหลักและ
นโยบายท่ีตอเนื่อง การมีแผนหลักจะทําใหไมวาจะเปนผูบริหารชุดไหนท่ีเขามาบริหารตองดําเนิน
ตอไปตามแผนนั้นจนเสร็จส้ิน 
  

นอกจากนี้ ยังไดมี พรสุข หุนนิรันดร (2534) ไดแบงจําแนกสาเหตุของอุบัติเหตุไวดังนี ้
  1. พฤติกรรมของคน 
  พฤติกรรมของคน เปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุไดมากถึงรอยละ 75-90    
ซึ่งสามารถแบงเปนองคประกอบยอยไดดังนี้ 
  1.1 มีพฤติกรรมไมปลอดภัย ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยมีไดหลาย
ประเภทดวยกัน ไดแก 
   1.1.1 ความประมาท สะเพรา เผอเรอ ไมรอบคอบ คนประเภทนี้มีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎแหงความปลอดภัยแตไมปฏิบัติตาม ไมยอมเช่ือฟงกฎ
ขอบังคับตางๆ เพื่อความปลอดภัย ขาดความระมัดระวังในการกระทําส่ิงตางๆ โดยไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอื่น 
   1.1.2 ความบาระหํ่าโออวด มีความคึกคะนองสนุกสนาน ชอบการเส่ียงภัย
และฝาฝนกฎขอบังคับตางๆ เพื่อความปลอดภัย 
   1.1.3 ความไมยอมรับรูมีลักษณะของการตอตาน ไมสนใจตอกฎขอบังคับ
ตางๆ เพื่อความปลอดภัย ไมใสใจในการกระทําของตนเองวาจะเส่ียงภัยและทําใหเกิดอุบัติเหตุไดมาก
ขนาดไหน เปนบุคคลท่ีเกิดอุบัติเหตุไดบอยมาก และไมสามารถจะหลบเล่ียงจากอุบัติเหตุไดทันเวลา 
เพราะความไมยอมรับรูในเหตุการณและการกระทําท่ีเส่ียงภัยของตนเองนั้น 
   1.1.4 ชอบผัดวันประกันพรุง และมีนิสัยไมเปนระเบียบเรียบรอย เชน   
ราวบันไดชํารุดก็ ไมยอมซอมแซมในเวลาอันรวดเร็ว ชอบเล่ือนวันไปเรื่อยๆ เรียกวา                  
ชอบผัดวันประกันพรุง และการวางส่ิงของเครื่องใชเกะกะทางเดินเปนนิสัยไมมีระเบียบ 
 อนึ่ง พฤติกรรมไมปลอดภัยท้ัง 4 ประเภท การท่ีบุคคลหนึ่งอาจจะมีพฤติกรรมเพียงประเภท
เดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไมปลอดภัยของคนเปนงานท่ี
ยากลําบากและตองใชเวลานานมาก ตองใชการศึกษาเพื่อเปล่ียนแปลงคนใหมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย 
  1) ความบกพรองทางรางกาย 
   1.1) เปนโรคหัวใจ โรคลมบาหมู โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือตํ่า 
เนื้องอกในสมอง เปนตะคริว 
   1.2 ) ความบกพรองของอวัยวะตางๆ เชน แขนขาพิการ หูตึง หูหนวก 
สายตาเอียงมาก ตาบอดสี 
  2) ความบกพรองทางจิตใจ  
  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางจิตใจ เชน เปนโรคจิต โรคประสาท อารมณเครียดมาก     
มีความต่ืนเตนและวิตกกังวลสูง บุคคลประเภทนี้มีการเส่ียงภัยตอการเกิดอุบัติเหตุไดมากกวาบุคคลท่ี
มีความบกพรองทางรางกาย เพราะผูท่ีเปนโรคจิต โรคประสาท ยังสามารถอยูในสังคมไดและบางราย
จะไมรูตนเองวาเปนโรค มองภายนอกโดยท่ัวๆ ไป บุคคลเหลานี้จะคลายกับคนปกติ 
  3) ขาดความรูความเขาใจ มีความรูนอยไมทันตอเหตุการณในปจจุบันและความ 
กาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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  ทําใหบุคคลเหลานี้ไมสามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะการ
ทํางานบางชนิด ตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีความรูความสามารถเปนอยางดี และขาดความรู
ความเขาใจในการใชอุปกรณ เครื่องมือท่ีทันสมัย เชน ชาวชนบทไมมีความรูในการใชอุปกรณไฟฟาตางๆ 
อยางถูกวิธี 
  4) ขาดทักษะ ไมมีความชํานาญในการใชเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและการ
ทํางานกอสราง เชน คนทํางานท่ีเพิ่งเขาทํางานใหมขาดทักษะในการใชเครื่องจักร 
  5) มีเจตคติท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัย เชน ไมกลาทําอะไรหรือเดินทางไป
ไหนเพราะกลัวอุบัติเหตุ หรือเช่ือวาอุบัติเหตุปองกันไมได 
  6) มีการใชส่ิงเสพติดใหโทษบางชนิด  
  พวกแอมเฟตตามีน ในขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบทําให
บุคคลท่ีใชส่ิงเสพติดเหลานี้มีบุคลิกภาพแปรปรวน รางกายออนเพลีย และมีความบกพรองทาง
รางกาย และทางจิตใจเปนผลตามมา เปนสาเหตุกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการใชเครื่องจักรกลในการ
ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมไดงาย 
  7) มีการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสาเหตุ
กอใหเกิดอุบัติเหตุเครื่องจักรกล ตัดแขน หรือตัดนิ้วมือ เปนตน 
  

2. สิ่งแวดลอมท่ีไมปลอดภัย  
    แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ 
   1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
   ความบกพรองชํารุด หรือเส่ือมสภาพของวัสดุอุปกรณเนื่องจากไมไดรับการ
บํารุงรักษา เชน เครื่องจักรกลชํารุด เครื่องจักรกลเส่ือมสภาพการใชงาน หรืออุปกรณท่ีใชงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ บกพรอง เปนตน 
  การกอสรางไมถูกตองตามหลักวิชาการ ไมมีความปลอดภัย เชน สรางอาคาร       
ท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมไมถูกตองตามหลักวิชาการ การสรางถนนคดเค้ียวเปนหลุมเปนบอ   
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได และการกอสรางอาคารตึกสูงหลายสิบช้ันโดยไมมีทางหนีไฟ 
  สภาพดินฟาอากาศมีทัศนวิสัยไมดี เชน ฝนตกหนัก พื้นถนนในโรงงานอุตสาหกรรม
ล่ืน มีหมอกควัน 
   2) สิ่งแวดลอมทางสังคม 
   ความบกพรองของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย 
เชน มีกฎหมายท่ีลาสมัย หรือมีกฎหมายแตไมสามารถบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายได 
   2.1) ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือและคานิยมทางสังคมท่ี
สนับสนุนใหบุคคลมีความประมาทหรือชอบโออวด อยากลอง และชอบการเส่ียงภัยดวยความต่ืนเตน 
เพราะสังคมใหความช่ืนชมและนิยม นับถือวาเปนความกลาหาญ นายกยองนับถือในการกระทํานั้นๆ 
  สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน (Accident causes) อุบัติเหตุจากการทํางาน  
ท่ีเกิดข้ึนทุกครั้ง จะตองมีสาเหตุเสมอ ไมไดเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน 
แบงไดเปน ๒ สาเหตุใหญ (กองอาชีวอนามัย. ม.ป.ป.) คือ 
   1) การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe act หรือ human factors) หมายถึง 
การกระทําท่ีเกิดจากมนุษยเอง เปนผูท่ีทําใหเกิดสภาวะไมปลอดภัย เชน 

 11 



- อิริยาบถในการทํางานท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุเชน การหยอกลอเลน
กันในขณะทํางาน การกระโดด การวิ่ง 

- การปฏิบัติงานโดยไมมีหนาท่ีหรือขาดความรับผิดชอบ 
- การแตงกายไมเหมาะสมกับงาน เชน ใสเส้ือผาไมรัดกุม ไวผมยาว 
- ไมใชหรือถอดเครื่องปองกันอันตราย (Safe guard) ของ

เครื่องจักรท่ีจัดไวไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย หรือคําเตือน 
   2) สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย (Unsafe condition หรอื environmental  
factors) หมายถึง สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย กอใหเกดิอุบัติเหตุได เชน 

- เครื่องมือ อุปกรณอยูในสภาพชํารุด เครื่องจักรไมมีเครื่องปองกัน
อันตราย 

- สภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม เชน แสงสวางนอย
เกินไป การระบายอากาศไมเพียงพอ เสียงดัง บรรยากาศมีสารเคมีหรือส่ิงเจือปนท่ีเปนอันตราย 

- การจัดเก็บส่ิงของไมเปนระเบียบ สภาพสถานท่ีทํางานไมปลอดภัย 
เชน พื้นขรุขระ พื้นล่ืน 
  

ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
 ในท่ีนี้จะกลาวถึง 2 สวน คือ ความสูญเสียจากการจราจรทางบกและระบาดวิทยาของ
อุบัติภัยจากการจราจร (วิจิตร บุญยะโหตระ, 2536 ) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 
  ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุจราจรทางบก สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 
  1.1 ความสูญเสียโดยตรง (Direct Loss) ไดแก คาบริการฉุกเฉิน คารักษา 
พยาบาลในโรงพยาบาล คาดูแลผูบาดเจ็บภายหลังออกจากโรงพยาบาล คาใชจายในการฟนฟู สภาพ
คาชดเชยในระหวางผูปวย คาทําศพ คาชดเชยความพิการ คาทรัพยสินเสียหายเหลานี้ เปนตน  
  1.2 ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss) เปนคาเสียเวลาของเจาหนาท่ีในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บผลิตภัณฑท่ีตองเสียหายในระหวางผูบาดเจ็บหยุดงาน หากมีการตายและการ
พิการเกิดข้ึนก็ตองคํานึงถึงการลงทุนสูญเปลาท่ีไดใหการศึกษาอบรม และการอนามัยแกผูตายและ   
ผูพิการการสูญเสียโอกาส (Opportunity Loss) ของคนตายและพิการ ถาหากไมไดรับบาดเจ็บจะ
สามารถหารายไดรวมถึงการสูญเสียซึ่งเกิดจากความเจ็บปวด ความเศราโศก เสียใจของครอบครัวและ
ผูเปนท่ีรักซึ่งประเมินคามิได ดังนั้นจะเห็นไดวา ความสูญเสียท่ีมองเห็นโดยตรงนั้น มีคานอยกวาความ
สูญเสียทางออมท่ีมองไมเห็นมากมายนัก ในประเทศบราซิลไดมีการศึกษาคาความสูญเสียนี้ พบวา  
คาของความสูญเสียโดยตรงมีเพียงรอยละ ๖ ของความสูญเสียท้ังหมดเทานั้น  
 2. ระบาดวิทยาของอุบัติเหตุจากการจราจร 
  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับอุบัติจากการจราจร จําแนกได 3 ปจจัย (เกรียงศักด์ิ  กองพลพรหม, 
2537) 
  2.1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับคน 
   1) ผูขับข่ีเปนผูท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุโดยตรง เพราะผูขับข่ีนั้นจะตองเปน       
ผูบังคับและควบคุมยานพาหนะในสถานการณท่ีตางๆ กัน เมื่อวิเคราะหปจจัยผูขับข่ีพบวา             
มีองคประกอบท่ีเกี่ยวของหลายประการ เชน อายุ เพศ ประสบการณ ความสามารถในการขับข่ีสภาพ
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รางกาย จิตใจ อารมณ การด่ืมสุรา การใชยากระตุนประสาท และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากพฤติกรรม
ของผูขับข่ีจะกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุ ไดแก การขับข่ีรถจักรยานยนตอยางประมาทขับข่ีดวยความ 
คึกคะนอง การไมปฏิบัติตามกฎจราจร เชนการขับรถเร็วเกินกําหนด การไมใหสัญญาณไฟหรือ
สัญญาณมือกอนจะเปล่ียนชองทางเดินรถ การขับแขงกับเพื่อน หรือการถูกเพื่อนทาทาย 
   2) ผูโดยสาร ผูโดยสารจะเปนผูเกี่ยวของทางออม เชน จะมีการเรงเราใหผู
ขับข่ีขับรถเร็วเกินกําหนด ขับรถดวยความประมาท ขับรถฝาฝนกฎจราจร และขับรถแขงขันกับผูอื่น
จนทําใหเกิดอุบัติเหตุได  
  2.2 ปจจัยเก่ียวกับยานพาหนะ 
   ยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุดมีความบกพรองอันสืบเนื่องมาจากขาดการเอา
ใจใสบํารุงรักษาท่ีถูกตองสมบูรณ ซึ่งสงผลใหอุปกรณตางๆ เกิดความบกพรอง เชน ระบบหามลอ 
ระบบบังคับเล้ียว ระบบการทรงตัว ระบบไฟสัญญาณชํารุด หรือ ยางหมดสภาพและจากการดัดแปลง
สภาพรถจักรยานยนต การถอดอุปกรณเดิมออก เชน กระจกหลัง 
  2.3 ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอม 
   จากสภาพพื้นผิวถนนท่ีมีลักษณะขรุขระ ชํารุด ล่ืนเปนหลุมเปนบอ และยัง
มีปจจัยเรื่องของสัญญาณไฟจราจร ไมมีเครื่องหมายจราจร หรือมีการติดต้ังในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม
ซึ่งสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไกล และจากสภาพของธรรมชาติ เชน ฝนตก หมอกลง ควันไฟ 
ซึ่งเกิดจากการเผาขยะขางทาง ทําใหไมสามารถจะมองเห็นถนนหรือรถคนอื่นไดชัดเจนมาตรการ
ปองกันอบัุติเหตุจราจร 
 
 มาตรการในการปองกันอุบัติเหตุ 
 วิจิตร บุญยะโหตระ (2536) ไดกลาววา มาตรการสากลท่ีใชในการปองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจรนั้น ประกอบดวยมาตรการหลัก ๓ ประการ คือ 
 1. มาตรการทางการศึกษาและอบรม (Education and Training) เพื่อใหประชาชน        
ทุกระดับช้ัน ต้ังแตเด็กเล็กจนถึงประชาชนท่ัวไป มีความรูในการปองกันตนเองจากอุบัติภัยได และเกิด
จิตสํานึกของความปลอดภัย 
 ความหมายและวิธีการใหการศึกษาและอบรม ไมเพียงแตใหความรูและความเขาใจในปญหา
แตจะตองปลูกฝงจิตสํานึกของความปลอดภัย (Safety Consciousness) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
(Discipline) ในการใชรถใชถนนอยางถูกตองและปลอดภัย ไมเพียงนําความรูเพื่อใชประโยชน       
แกตนเอง ครอบครัว และสังคมเทานั้น แตจะตองถายทอดได ปฏิบัติไดถูกตองในชีวิตจริง           
การฝกอบรมจึงเหมาะสมในมาตรการนี ้โดยแบงเปน 2 วิธี 
  1.1 Direct Method การจัดการใหความรูในช้ันเรียน สวนจราจร โรงเรียนสําหรับ
อบรมผูกระทําผิด มีชวงเวลาท่ีกําหนด เชน ใน ๓ – ๖ วันๆ ละ ๑ ชม. (Traffic Garden) 
  1.2 Indirect Method การจัดการใหความรู ปลูกฝงคานิยม รณรงคนอกหองเรียน 
โดยใชส่ือ (Media) 
 2. มาตรการทางกฎหมาย (Enforcement) เพื่อใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎจราจร   
ซึ่งเปนกฎแหงความปลอดภัย รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การตรวจสภาพรถ การสอบ
ใบขับข่ี การสวมหมวกนิรภัย และการใชเข็มขัดนิรภัย 
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  ในปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกท่ีใชบังคับอยูเปนหลักแลวมีจํานวน      
43 ฉบับ ท่ีใชลงโทษผูฝาฝนละเมิด ไดแก พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายแมบท      
ท่ีสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุใชบังคับแก ผูขับข่ี คนเดินเทา คนจูง ข่ี ไล สัตว และเจาของรถ พ.ร.บ. 
การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายใหความปลอดภัยในการขนสงดวยรถยนตขนาดใหญ ไดแก
รถโดยสาร รถบรรทุก ใชบังคับแก ผูขับรถ ผูเก็บเงินคาโดยสารนายตรวจรถ และพ.ร.บ. รถยนต  
พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายควบคุมการจดทะเบียน รถยนตขนาดเล็ก เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล สามลอ
เครื่อง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต ใชบังคับแกผูขับข่ี และเจาของ รวมท้ังประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับ 295 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2515 เรื่อง ทางหลวงพิเศษทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด 
กําหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะและเครื่องหมายจราจร 
 3. มาตรการทางวิศวกรรมจราจร (Engineering) การปรับปรุงแกไขทางดานวิศวกรรม 
โดยศึกษาขอมูลจากลักษณะและสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน และใชวิธีทางดานวิศวกรรมเขามา
ปรับปรุงแกไขท้ังสภาพของถนน ส่ิงแวดลอมของถนน และการปรับปรุงยานพาหนะ  
  การปรับปรุงและแกไขดานวิศวกรรมจราจร เปนแนวทางการแกจากสาเหตุแทจริง
ของอุบัติเหตุ เกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร แบงเปน 2 ลักษณะ 
  3.1 การปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอม ตามลักษณะของทาง โดยมีแนวทางจาก
ประเทศอังกฤษ ดังนี้ 
   ก. ปรับปรุงสัญญาณไฟ (Traffic Signals) เชนติดต้ังสัญญาณไฟ การต้ัง
รอบสัญญาณไฟ (Timing) ต้ังระยะสัญญาณไฟ (Phrasing) เพิ่มความเขมของสัญญาณไฟ          
(High Intensity) ติดต้ังสัญญาณไฟคนขามถนน 
   ข. ใหแสงสวาง (Lighting) บริเวณสัญญาณ เครื่องหมายจราจร ทางขาม     
ทางมาลาย ทางโคง 
   ค. ปรับปรุงทางสําหรับคนเดินเทา เชน สรางเกาะกลางถนน รั้วริมถนน 
ทางมาลาย สะพานลอยหรืออุโมงค 
   ง. การหามจอดรถ (Parking Restriction) 
   จ. การจัดชองทางเดินรถ (Vehicle Canalization) โดยการทําเครื่องหมาย
ท่ีถนนเสนคู ลูกศร 
   ฉ. ปรับปรุงปายจราจร (Signing) 
   ช. ปรับปรุงผิวจราจร (Carriageway Surface) โดยการปรับปรุง ซอมแซม
เพิ่มความฝด ตีเสนขาวท่ีขอบทาง ทําสวนนูนข้ึนบนผิวจราจรเพื่อควบคุมความเร็ว (speed control) 
   ซ. การจัดการอื่นๆ เชน การทําวงเวียน เดินรถทางเดียว ทําเกาะกลางถนน
ยาวตลอด 
  3.2 การปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมตามลักษณะการชน โดยมีประเทศ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เปนตัวอยาง ปรับปรุงดานกายภาพ (physical facilities)            
ทางวิศวกรรมจราจร (traffic engineering) การควบคุมจราจร (traffic control) อยางใดอยางหนึ่ง
หรือท้ัง ๓ อยาง ประกอบกัน เชน ในกรณีชนคนเดินเทา ควรปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟสําหรับ     
คนขาม จัดใหมีทางมาลาย สรางรั้วริมถนน สรางเกาะกลางถนนยาวตลอด สรางสะพานขาม หรือ
อุโมงคจํากัดความเร็ว ถาชนกลางคืนใหปรับปรุงไฟถนน 
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2. แนวคิดเก่ียวกับโครงการจราจรสีเขียว 
 โครงการจราจรสีเขียวเปนโครงการหนึ่งในการรักษาวินัยจราจรตามยุทธศาสตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรและการบริการสังคมเพื่อใหองคกรทุกองคกร และผูใชรถ     
ใชถนนทุกคนพรอมใจกันรักษาวินัยจราจร โดยจุดประสงคหลักของ “การจราจรสีเขียว”         
(Green Traffic) คือ เพื่อใหผูใชยานพาหนะทุกชนิดจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ      
ขอกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงมารยาทในการขับข่ี 
มารยาทในการใชเสนทาง และการมีน้ําใจ ตลอดจนการไมท้ิงขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลบนเสนทางจราจร 
หรือริมทางท่ีใชในการขับข่ีดวย นอกจากนี้ การขับข่ีจะตองใชความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนดขับข่ี
ดวยความระมัดระวัง ต้ังอยูในความไมประมาทและมีจิตสํานึกในการรวมกันประหยัดพลังงาน รวมท้ัง
ตระหนักถึงการลดภาวะโลกรอนดวย  
 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา “การจราจรสีเขียว” ภายใตโครงการดังกลาวจึงเปนการผนวกมิติ 
2 มิติเขาดวยกัน คือ มิติการจราจร (Traffic) ท่ีเนนการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
การจราจรและมิติส่ิงแวดลอม (Environment) คือ การใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมท่ีหมายรวมถึง 
ตนไมหรือใบหญาสีเขียวริมทางหรือบริเวณท่ัวไป การปลอดซึ่งมลพิษตางๆ ในการจราจร ท้ังทางบก 
ทางน้ําและทางอากาศ ท่ีใชในการสัญจรหรือขับข่ีจะตองมีอุปกรณสวนควบครบถวนถูกตองตาม
กฎหมาย สภาพมั่นคงแข็งแรงเสียภาษีถูกตอง ติดแผนปายทะเบียน ไมมีการปลอยมลพิษ ควันพิษ 
ประหยัดพลังงานและการลดภาวะโลกรอน (Global Warming) ตลอดจนการสรางพลังงานทดแทน 
เปนตน ซึ่งเปนท่ีมาของคําวา “สีเขียว” (Green) อันเปนประเด็นท่ีท่ัวโลกไดใหความสําคัญอยูใน
ปจจุบันนี้ 
  

วัตถุประสงคของโครงการจราจรสีเขียว 
 1. เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการขับข่ีของผูใชถนนใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
 2. เพื่อรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 3. เพื่อลดอตัราเส่ียงจากอุบัติเหตุทางถนน 
 4. เพื่อแสวงหาความรวมมือจากประชาชน 
 เปาหมายของโครงการจราจรสีเขียว 
 สําหรับเปาหมายของโครงการจราจรสีเขียวนั้นก็เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจร ลดความสูญเสีย    
ในชีวิตและทรัพยสิน ภายใตคติพจน “รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต” 
  

วิธีการดําเนินงาน 
  1) กวดขันนักเรียน นักศึกษา ท่ีขับข่ีรถจักรยานยนตมาโรงเรียนโดยไมสวมหมวก
นิรภัยท้ังผูขับข่ีและผูท่ีนั่งซอนทายบริเวณหนาโรงเรียน 
  2) วากลาวตักเตือนแลวรวบรวมรายช่ือไว 
  3) นํารายช่ือสงอาจารยฝายปกครองโรงเรียน 
  4) โรงเรียนนัดหมายนักเรียน นักศึกษาท่ีมีรายช่ือไปทํากิจกรรม ไดแก การอบรม
กฎหมายจราจร 15 นาที และการนํานักเรียน นักศึกษา ไปบําเพ็ญประโยชนตามสถานท่ีตางๆ เชน วัด 
สวนสาธารณะ เปนตน 
  5) ขอรับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากภาคเอกชน 
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  6) ติดต้ังปายรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางทัศนคติและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ    
ผูขับข่ี ผูโดยสาร ใหปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีท้ังผูขับข่ีและ
ผูโดยสาร 
  7) กําหนดมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยใหผูถูกจับเขารับการอบรม
กฎหมายจราจร แลวแจกหมวกนิรภัยและติดสต๊ิกเกอรการจราจรสีเขียว เพื่อแสดงวาไดผานโครงการ
จราจรสีเขียว 
  8) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเผยแพร รณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูถึง
ประโยชนการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย 
 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1) นักเรียน นักศึกษา ขับข่ีรถจักรยานยนตมาโรงเรียนโดยสวมหมวกนิรภัยท้ังผูขับข่ี
และผูท่ีนั่งซอนทาย 
  2) ชวยลดอุบัติเหตุทางถนนและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
  3) ประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
 

พื้นท่ีเปาหมาย 
เขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
กลุมเปาหมาย 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
3 ป (พ.ศ.2554-2557) 

 
แนวทางการดําเนินการ 
สําหรับแนวทางการดําเนินงานของโครงการจราจรสีเขียวนั้นไดจําแนกออกเปน 2 มิติดวยกัน 

ไดแก มิ ติการปองกันอุ บั ติเหตุจากการจราจรและมิติการแกปญหาอุ บั ติเหตุบนทองถนน               
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) มิติการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 
 มิติแรกนี้นั้นเปนมิติท่ีเนนการปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการจราจรซึ่งอยูภายใต

ยุทธศาสตร 5E ของแผนงาน “สนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจร” (สอจร) อันประกอบดวย 
 - ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)  
 - ยุทธศาสตรวิศวกรรมจราจร (Engineering)  
 - ยุทธศาสตรใหความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม (Education)  
 - ยุทธศาสตรการบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS: Emergency Medical Service)  
 - ยุทธศาสตรการประเมินผล (Evaluation) 
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2) มิติการแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน 
มิตินี้จะใหความสําคัญกับการจัดการเพื่อแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนโดยยึดหลักสากลสู

ถนนปลอดภัย 4E เปนแนวทางการจัดการเพื่อแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติแนวทางหนึ่ง ประกอบดวย  

 - ดานการจัดการดานวิศวกรรมจราจร (Engineering)  
 - ดานการจัดการศึกษา (Education)  
 - ดานสภาวะแวดลอม (Environment)  
 - ดานการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) 

 
 อยางไรก็ดี กระบวนการการแกปญหาโดยผานองคประกอบท้ัง 4 ดานนี้ไดมีรายละเอียด         
ท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกันหลายดาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของแตละหนวยพยายามศึกษาดําเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง ปจจัยท่ีมีผลตอการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ซึ่งสามารถจะแยก
ประเด็นใหเห็นภาพของผลกระทบแตละดาน รวมท้ังสามารถกําหนดหนวยงานท่ีเขามาเกี่ยวของได
อยางชัดเจน ท้ังนี้ก็เพื่อใหสามารถนําไปใชเปนหลักในการแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนไดอยาง     
มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 
 กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการดําเนินการภายใตโครงการจราจรสีเขียวนี้ มีท้ังส้ิน         
9 โครงการดวยกันดังนี้ 
 1. การอบรมใหความรู  
 กิจกรรมการอบรมใหความรูนี้เปนการอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ผูขับข่ีรถประเภทตางๆ ใหมีความรูความเขาใจโดยเจาพนักงานตํารวจและวิทยากร 
 2. การตรวจจับสงอบรม  
 กิจกรรมการตรวจจับอบรมนี้เปนการอบรมใหความรูแกประชาชนท่ีฝาฝนกฎหมายและอยูใน
ภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีไมสวมหมวกนิรภัย และผูขับข่ี
รถยนตท่ีไมคาดเข็มขัดนิรภัย กิจกรรมนี้เริ่มจากการเปดโอกาสใหผูท่ีถูกจับจากการฝาฝนกฎไดมี
โอกาสเลือกระหวางการชําระคาปรับหรือจะเขาฝกอบรมในสถาบันการจราจรสีเขียว ณ พื้นท่ีนั้น
ในทันที ซึ่งในการฝกอบรมเปนการใหความรูเรื่อง กฎจราจร ความเส่ียงท่ีเกิดจากการประมาท    
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การปลูกจิตสํานึกใหเคารพกฎหมายขับข่ียวดยานดวยความไมประมาท  
ทําใหประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความระมัดระวังในการใชรถใชถนนอยางยั่งยืน 
 3. การรณรงคเพื่อความปลอดภัย 
 เปนการรณรงคเพื่อปลูกจิตสํานึกกับประชาชนกลุมเปาหมายในวงกวางท่ีครอบคลุมถึง
ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา โดยไดมีการรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ เชน เทศบาล 
สถานศึกษา เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพกฎจราจรและความไมประมาท 
โดยหวังผลใหเกิดกระแสการต่ืนตัวในการขับข่ีปลอดภัยในกลุมคนทุกสาขาอาชีพ โดยมีการจัด
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง มีการจัดทําปายรณรงค ปายส่ือประชาสัมพันธ สต๊ิกเกอร หรือ
แจกอุปกรณเพื่อความปลอดภัย เชน หมวกนิรภัย เส้ือสะทอนแสง เปนตน 
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 4. โครงการขจัดขยะจราจร 
 ขยะจราจร หมายถึง ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีอยูบนถนนและรอบขางถนน ท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ขับข่ีอยางปลอดภัย ไดแก ปายตางๆ ท่ีไมมีความสําคัญ รวมถึงปายจราจรท่ีไมใชแลว หรือติดต้ังอยูใน
ท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน รานคา ส่ิงปลูกสราง หรือตนไมท่ีอยูในเขตทางท่ีบดบังทัศนวิสัย ท้ังนี้รวมถึง
รถยนตท่ีขับข่ีกีดขวางจราจร เชน รถท่ีขับชาไมอยูในชองทางเดินรถท่ีชิดขอบทางดานซาย หรือรถยนตท่ี
จอดเสียอยูริมทาง ซึ่งจําเปนตองไดรับการเคล่ือนยายออกโดยเร็ว การบริหารจัดการขยะจราจรเหลานี้
จะเพิ่มความปลอดภัย  ในการขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนตเนื่องจากความเปนระเบียบเรียบรอย
ของถนนท่ีไมมิ่งกีดขวางหรือบดบังทัศนวิสัยจะทําใหระบบการจราจรของรถยนตเปนระเบียบ      
การขจัดขยะจราจรจึงจําเปนตองมีการตรวจตรา และมีความพรอมในการขจัดหรือเคล่ือนยายส่ิงกีด
ขวางตางๆ ออกนอกเขตจราจรโดยเร็ว 
 5. โครงการ Help Team 
 เปนการจัดต้ังทีมชวยเหลือแบบเคล่ือนท่ีท่ีประกอบดวยเจาหนาท่ีประมาณ 4-5 นาย พรอม
รถปฏิบัติการท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือกับผูใชรถใชถนน โดยออกปฏิบัติการใน
พื้นท่ีดวยการวิ่งรถตระเวนดูความเรียบรอย หรือจอดตามจุดตาง ๆ คอยเหตุ โดยมีระบบวิทยุส่ือสาร
กับเครือขาย เชน มูลนิธิสวางธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทีมงานจะมีอุปกรณชวยเหลือ
เบ้ืองตน เชน สายลากจูง สายชารตแบตเตอรี่ หรืออุปกรณชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิน เปนตน 
 6) โครงการเพื่อนจราจรตาสับปะรด 
 ดําเนินการโดยใชอาสาจราจร เชน นักเรียน เยาวชน หรืออาสาสมัครภาคประชาชนเปนหู
เปนตาในการตรวจเหตุการณกระทําผิดกฎหมาย เมื่อพบเหตุใหแจง 191 หรือถายภาพสง Line แจง
เขาศูนย ทางศูนยจะส่ังการใหจราจรในเขตไปดําเนินการกับผูกระทําผิดตอไป โดยการแจงเหตุแตละ
ครั้งจะมีคาตอบแทนเปนแรงจูงใจ โครงการนี้จะใชในพื้นท่ีเขตชุมชน เชน เขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ หรือเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อการจัดระเบียบจราจรในเขตเมืองหรือเขตชุมชน การ
คัดเลือกอาสาจะประสานกับอาจารยฝายปกครองแจงใหนักเรียนท่ีสมัครใจ หรือรับอาสาสมัครภาค
ประชาชนมารับการอบรมใหทราบถึงหนาท่ีและวิธีดําเนินการในฐานะอาสาจราจร 
 7) การบูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัดและการจัดต้ังภาคีเครือขาย 
 ไดมีการเสนอแผนงาน/กิจกรรมของโครงการจราจรสีเขียวเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อบูรณาการกับแผนงานและ/
กิจกรรมอื่นๆ ดานการลดอุบัติภัยตามยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งทําใหมีการบูรณาการในการปฏิบัติ
รวมกับหนวยงานอื่นๆ รวมถึงไดรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณจากหนวยงานนั้นๆ ดวย อีกท้ังยัง
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ รวมจัดต้ังภาคีเครือขายในการดําเนินการตามกิจกรรมของ
โครงการจราจรสีเขียว 
 นอกจากการบูรณาการเขากับแผนงานตามยุทธศาสตรจังหวัดแลว โครงการจราจรสีเขียว ได
มีการจัดต้ังภาคีเครือขายเฉพาะเพื่อรวมดําเนินกิจกรรมของโครงการ เชน คณะแพทยไดเขารวมเปน
วิทยากร หรือผูบริหารเทศบาล รวมมือในการชักนําชุมชนตางๆ เขามามีสวนรวมดวย 
 8) การบริหารและการแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเสี่ยงตางๆ 
 จุดทางลักขาม คือ จุดตัดถนนหรือจุดกลับรถท่ีชาวบาจัดทําข้ึนเอง มีลักษณะเปนจุดกลับรถ   
เล็กๆ เพื่อความสะดวกของรถจักรยานยนตหรือรถยนตขนาดเล็กในการกลับรถ โดยไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยทางการจราจร จุดกลับรถเหลานี้จะอยูในตําแหนงท่ีผูขับข่ีรถยนตในทางหลักไมคาดคิดวาจะ
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มีรถเล้ียวตัด ซึ่งไมมีปายเตือนประกอบกับอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม จึงมักเปนจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใน
ข้ันรายแรงเสมอ อยางไรก็ดี การจะยกเลิกจุดทางลักขามเหลานี้ท้ังหมดอาจจะเกิดผลกระทบทาง
สังคมจากคนในพื้นท่ี จึงมีความจําเปนในการบริหารจัดการใหมีจุดเหลานี้นอยท่ีสุด และมีความ
เหมาะสมเทานั้น ซึ่งจําเปนตองพิจารณาในแงมุมตางๆ ใหครบถวน 
 9) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดพรอมรณรงคประชาสัมพันธผานกลไกการ
ปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรง  
 ดําเนินการประชุมรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเกี่ยวของ 16 สถานีตํารวจ โดยกําหนดใหมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดใน 10 ฐานความผิดหลัก เพื่อเปนการสรางวินัยการจราจร           
ในขณะเดียวกัน ใหใชวิธีการตักเตือน รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีโอกาส  
 10) ภาคีเครือขายท่ีเขารวมโครงการจราจรสีเขียว 

 
ภาคีเครือขาย ความรวมมือ 

แขวงการทาง รวมโครงการดานวิศวกรรมจราจร โดยแลกเปล่ียนขอมูลปญหา      
เพื่อนําไปปรับปรุงถนน ปาย และสัญญาณตางๆ 
รวมดําเนินการในการกําจัดขยะจราจร 
รวมบริหารและแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเส่ียงตางๆ 

ขนสงจังหวัด เปนวิทยากรใหความรูในการฝกอบรม 
รวมมือการบังคับใชกฎหมาย เชน การตรวจจับความเร็ว 
แลกเปล่ียนขอมูลและนําปญหาท่ีเกี่ยวของไปดําเนินการ เชน  
การควบคุมและอนุญาตการใชรถลักษณะตางๆ ท่ีอาจไมปลอดภัย 

ตํารวจทางหลวง รวมบังคับใชกฎหมายและต้ังจุด ว.๔๓ 
องคการบริหารสวนจังหวัด สนับสนุนคาใชจายและอุปกรณสําหรับโครงการ 

รวมเปนผูจัดในกิจกรรมรณรงคและรวมเปนวิทยากร 
เทศบาลตางๆ ผูบริหารเทศบาลรวมเปนวิทยากร 

ชักนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมหรือใหความรวมมือกับโครงการ 
สงเจาหนาท่ีเทศบาลมาเขารับการอบรมหรือรวมกิจกรรมรณรงค 

คณะแพทยและพยาบาล รวมเปนวิทยากร 
จัดต้ังทีมชวยเหลือ EMS รวมในการรณรงค 

โรงเรียน และ
สถาบันการศึกษา 

สงนักเรียนและครูมารวมในกิจกรรมรณรงค 
จัดช่ัวโมงการเรียนใหสารวัตรจราจรไปอบรมใหความรูกับนักเรียน 
นักศึกษา 

องคกรภาครัฐ รณรงคในหนวยงานในหลากหลายรูปแบบ 
ภาคเอกชน รณรงคในหนวยงานในหลากหลายรูปแบบ 
 
3. บริบทพื้นท่ีศึกษา 
 สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธไดรวบรวมขอมูลท่ีนาสนใจเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 1. ขอมูลพื้นฐาน 
 ประวัติความเปนมา 
 เมืองประจวบคีรีขันธ เดิมช่ือ เมืองนารัง เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา ครั้งท่ี 2 เมืองนารัง 
ไดถูกท้ิงรางจนถึงรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร จึงไดสรางเมืองใหมท่ีคลองบางนางรม แลวยาย
ท่ีต้ังของเมืองไปต้ังท่ีเมืองกุย ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดเปล่ียนช่ือเมืองกุย เปนเมืองประจวบคีรีขันธ 
แตตัวศาลาท่ีวาการเมืองยังคงต้ังอยู ท่ีอําเภอกุยบุรี ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดรวมเมืองปราณบุรี        
เมืองประจวบ และเมืองกําเนิดนพคุณเขาเปนเมืองเดียวกัน พระราชทานนามเมืองวา เมืองปราณบุรี 
ต้ังท่ีวาการอยูท่ีอาวเกาะหลัก สวนเมืองปราณบุรีเดิมใหคงเรียกวาเมืองปราณ มีฐานะเปนอําเภอ    
ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นวาชาวบานยังคงเรียกเมืองปราณสับสนกับช่ือเมืองปราณบุรี ซึ่งทาง
ราชการยายมาต้ัง ท่ีเมืองเกาะหลัก จึงทรงโปรดเกลาใหเปล่ียนช่ือเมืองปราณบุรีเปนเมือง
ประจวบคีรขัีนธ 
 1.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต 
  ท่ีต้ัง จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ
ไทยอยูระหวางเสนรุงท่ี 12 องศา 31 ลิบดาเหนือ เสนแวงท่ี 99 องศา 9 ลิบดาตะวันออก กับ 100 องศา 
1 ลิปดาตะวันออกอยูทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครประมาณ 325.3 กิโลเมตร 
  อาณาเขต ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงและประเทศพมา คือ  
  ทิศเหนือติดตอกับอําเภอชะอํา อําเภอทายาง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
  ทิศใตติดตอกับอําเภอปะทิว อําเภอทําแซะ จังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันออกติดตอกับทะเลอาวไทย ความยาวชายฝงทะเลประมาณ 224.8 
กิโลเมตร  

ทิศตะวันตกติดตอกับ ประเทศพมาโดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนพรมแดนยาว 
ประมาณ 283 กิโลเมตร 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดขนาดกลาง พื้นท่ีประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 3,979,762.50 ไร ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือจดทิศใตประมาณ 212 กิโลเมตร 
สวนแคบท่ีสุดของประเทศ และจังหวัดอยูในเขตตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ      
จากอาวไทยถึงแนวพรมแดนไทย - พมาประมาณ 12 กิโลเมตร 
  1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะโดยท่ัวไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทิศตะวันตกเปนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้น
พรมแดนระหวางไทยกับพมาลาดเอียงลงสูทะเลอาวไทยดานตะวันออก และมีเทือกเขาและภูเขาอยู
ท่ัวไป ท้ังบริเวณตอนกลางและบริเวณชายฝงทะเลของจังหวัด เทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก เทือกเขาสาม
รอยยอด ความสูงโดยเฉล่ียของเทือกเขาดานตะวันตกประมาณ 750 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลสูงสุด 
1,215 เมตร และตํ่าสุด 306 เมตร สวนความสูงจากระดับน้ําทะเลแถบชายฝงตะวันออกโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1–5 เมตร จากความลาดชันสูงกอใหเกิดลําหวยหลายสายไหลลงสูคลองและแมน้ํา ไดแก 
แมน้ําปราณบุรี แมน้ํากุยบุรี คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลองกรูด และในทะเลอาวไทย
ใกลชายฝง มีเกาะรวม 21 เกาะ 
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  1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในเขตมรสุมรอนช้ืนอากาศโดยท่ัวไปไมรอนไมหนาว
จนเกินไปความช้ืนเฉล่ียอยูในเกณฑคอนขางสูง เนื่องจากอยูใกลทะเล ในปพ.ศ. 2554 มีปริมาณฝน
เพิ่มข้ึน จาก ป พ.ศ. 2553 (722.8 มิลลิเมตร/ป ) เปน 901.5 มิลลิเมตร/ป ปริมาณฝนสูงสุด 224.7 
มิลลิเมตร/วัน จํานวนวันท่ีฝนตกเพิ่มข้ึนจากปกอนจาก 105 วัน เปน 132 วัน แตอุณหภูมิเฉล่ียลดลง
จากป พ.ศ. 2553 (28.66 องศาเซลเซียส)เปน 29.66 องศาเซลเซียส (เฉล่ียตํ่าสุด 23.88 องศา
เซลเซียส เฉล่ียสูงสุด 35.45 องศาเซลเซียส) มีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียท่ี 76.45 % 
 1.2 การปกครองและประชากร 
 การปกครองแบงออกเปน 8 อําเภอ 48 ตําบล 435 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 16 แหง ( เทศบาลเมือง 2 แหง และ
เทศบาลตําบล 14 แหง) และ 44 องคการบริหารสวนตําบลประชากร ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2555    
มีจํานวน 514,841 คน แยกเปนเพศชาย 257,330 คนคิดเปนรอยละ 49.98 เพศหญิง 257,511 คน 
คิดเปนรอยละ 50.03 อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอหัวหิน101,542 คน รองลงมา คือ 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 88,228 คน อําเภอปราณบุรี 75,680 คน อําเภอบางสะพาน 73,326 คน 
 1.3 โครงสรางพื้นฐาน 
  1.3.1 ไฟฟา 
  การบริการดานพลังงานไฟฟาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ปพ.ศ. 2555 จากการ
สํารวจจํานวนครัวเรือนท้ังหมด จํานวน 181,163 ครัวเรือน มีจํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชจํานวน 
180,814 ครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช จํานวน 349 ครัวเรือน ในป พ.ศ. 2555 
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม) จังหวัดประจวบคีรีขันธมีจํานวนผูใชไฟฟารวมท้ังส้ิน 184,387 ราย 
อําเภอท่ีมีจํานวนผูใชไฟฟามากท่ีสุด คือ อําเภอหัวหิน มีจํานวนผูใชไฟฟา 53,383 รายคิดเปนรอยละ 
28.95 ของจํานวนผูใชไฟฟาท้ังจังหวัด รองลงมาคือ อําเภอปราณบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธและ
อําเภอบางสะพาน มีจํานวนผูใชไฟฟา 29,958 ราย 29,759 ราย และ 23,807 ราย คิดเปนรอยละ
16.25, 16.14 และ 12.91 ของจํานวนผูใชไฟฟาท้ังจังหวัด ตามลําดับ ซึ่งท้ัง 4 อําเภอมีจานวนผูใช
ไฟฟาท้ังส้ิน 136,907 ราย คิดเปนรอยละ 74.25 ของจํานวนผูใชไฟฟาท้ังจังหวัด เนื่องจากเปนกลุม
อําเภอท่ีมีประชากรและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย 
  1.3.2 ประปา  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประปา เขต 3 
ราชบุรีการประปาสวนภูมิภาคท่ีใหบริการชุมชนในจังหวัดมี 4 แหง และเปนบริการประปาของ
เทศบาลหัวหิน 1 แหงมีปริมาณการผลิตน้ํา รวม 30,946,046 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 
  การประปาประจวบคีรีขันธ แหลงจายน้ําประปา 1 แหง ใชแหลงน้ําดิบจากคลองบึง 
และอางเก็บน้ําคลองบึง กําลังการผลิต 700 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (3,440,050 ลบ.ม./ป) 
  การประปาปราณบุรี แหลงจายน้ําประปา 1 แหง ใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ําปราณบุรี
กําลังการผลิต 650 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (4,556,931 ลบ.ม./ป) 
  การประปากุยบุรี แหลงจายน้ําประปา 1 แหง ใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ํากุยบุรี กําลัง
การผลิต 400 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ( 4,024,726 ลบ.ม./ป) 
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  การประปาบางสะพาน แหลงจายน้ําประปา 3 แหง ใชแหลงน้ําดิบจากคลอง     
บางสะพาน คลองรอนทอง อางเก็บน้ําชองลม และอางเก็บน้ําชางแรก กําลังการผลิต 850 ลูกบาศกเมตร 
ตอช่ัวโมง (2,444,339 ) 
  การประปาเทศบาลเมืองหัวหินเปนหนวยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน รับน้ําดิบ
จาก 2 แหลงคือ ปราณบุรี และเข่ือน แกงกระจาน มีกําลังการผลิตรวม 2,020 ลูกบาศกเมตร       
ตอช่ัวโมง (16,480,000 ลบ.ม./ป) จายน้ําใหเทศบาลเมืองหัวหินและบริเวณใกลเคียง 
  1.3.3 โทรศัพท การใหบริการโทรศัพทในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในความ
รับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทสัมปทานโดยการใหบริการโทรศัพท         
ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนเลขหมายโทรศัพทใหบริการในโครงขายของ TOT 40,745 เลขหมายเปน      
เลขหมายท่ีมีผูเชาใชบริการ 28,057 เลขหมายคิดเปนรอยละ 68.86 และในโครงขายสัมปทาน      
อีก 29,13 เลขหมาย รวมยอดการใหบริการโทรศัพทเปน 69,887 เลขหมายโทรศัพทจังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีศูนยบริการลูกคา ในจังหวัด 6 ศูนยบริการรับผิดชอบ 86 ชุมสาย คือ สาขา
ประจวบคีรขัีนธ 11 ชุมสายสาขาหัวหิน 28 ชุมสายสาขาปราณบุรี 11 ชุมสายสาขากุยบุรี 13 ชุมสาย
สาขาทับสะแก 10 ชุมสายสาขาบางสะพาน 13 ชุมสาย 
  1.3.4 การคมนาคม 
  การคมนาคมทางบก 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เช่ือมระหวางภาคกลางกับภาคใต โดยมีถนนเพชรเกษมเปน
เสนทางการคมนาคมสายหลัก ทําใหการติดตอระหวางจังหวัดกับจังหวัด หรือกับอําเภอเปนไปดวย
ความสะดวกและเปนทางผานของรถไฟและรถโดยสารหลายเสนทางเขาสูภาคใต รถยนตโดยสาร
ประจําทาง แยกเปน 
  เสนทางหมวด 2 (ท่ีมี จุดเริ่มตนท่ีกรุงเทพฯ จุดปลายทางอยูในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ) จํานวน 7 เสนทาง 
  เสนทางหมวด 3 (ระหวางจังหวัด) จํานวน 5 เสนทาง เสนทางหมวด 4 (ภายในเขต
จังหวัด) จํานวน 6 เสนทาง และเสนทางรถขนาดเล็ก จํานวน 2 เสนทาง รถโดยสารประจําทางและ
รถขนาดเล็กดังกลาว สวนใหญจะมีการเดินรถสายถนนเพชรเกษมรถยนต เสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เปนเสนทางสายหลักท่ีจะเดินทางสูภาคใต ซึ่งจะตองผานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยมีรถโดยสารประจําทางธรรมดาและรถโดยสารประจําทางปรับอากาศใหบริการ
กรุงเทพฯ 
  ประจวบคีรีขันธ ระยะทางประมาณ 323 กิโลเมตรรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลําโพง 
  ประจวบคีรีขันธโดยขบวนรถเร็ว รถธรรมดา รถดวน รถดวนพิเศษ รถดีเซลราง และ   
สปริ้นเตอร ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร 

 
การคมนาคมทางอากาศ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสนามบิน 2 แหง 

  1) สนามบินกองบิน 5 กองพลบินท่ี 4 เปนสนามบินของกองทัพอากาศต้ังอยู
ชายทะเลบริเวณเขาลอมหมวกและอาวมะนาวอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
  2) ทาอากาศยานหัวหิน (สนามบินบอฝายเดิม) เปนสนามบินพาณิชยต้ังอยูในอําเภอ   
หัวหิน เคยเปดใหบริการแตสายการบินดังกลาวไดหยุดทําการบินแลว ต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 
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เนื่องจากจํานวนผูโดยสารนอยไมคุมคาการลงทุนตอมาวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2554 บริษัทโซลาเอวี
เอช่ันไดเปดสายการบินกรุงเทพ - หัวหินข้ึนออกจากทาอากาศยานดอนเมือง เปนเครื่องใบพัดขนาด 
19 ท่ีนั่ง ซึ่งในระยะแรกจะทําการบินสัปดาหละ 4 วันคือ วันพุธ ศุกร เสาร และอาทิตย 
  การคมนาคมทางน้ํา 
  ทาเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธมีทาเรือท่ีสําคัญ 1 ทาคือทาเรือประจวบอยูบริเวณ
อาวเทียน ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพานเปนของบริษัททาเรือประจวบจํากัดไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงคมนาคม ใหประกอบกิจการทาเรือพาณิชยโดยใหบริการบรรทุกขนถายเปนสินคาท่ีเกี่ยวกับ
เหล็กของเครือสหวิริยาและสินคาอื่นๆ เชน แร ปูนซีเมนต สินคาบรรจุคอนเทนเนอร ยางพารา
เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร สวนของทาเรือประกอบดวย ทาเทียบเรือ 4 ทา ความยาว
ท้ังส้ิน 695 เมตร ซึ่งสามารถใหบริการแกเรือไดคราวละ 4 ลําโดยมีความลึกสูงสุด 14 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง สามารถรองรับเรือท่ีมีขนาดสูงสุด 80,000 เดทเวทตัน (DWT) เสนทาง
เดินเรือท่ีสําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุนฮองกง ไตหวัน เวียดนาม อเมริกา สิงคโปร และมาเลเซีย 
  ในปพ.ศ. 2554 มีจํานวนเรือเขา-ออกท้ังหมด 142 ลําปริมาณสินคาเขามีจํานวน 
2,223,243.30 ตัน และมีปริมาณสินคาออก 84,451.29 ตัน 
  
สวนท่ี 2 การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สถานการณดานเศรษฐกิจ 
 2.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Province Product) 
 เศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธโดยรวมป พ.ศ. 2552 พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัด (GPP) ป พ.ศ. 2552 ณ ราคาประจําป มีมูลคาเทากับ 58,549 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากป     
พ.ศ. 2551  ท่ีมีมูลคาเทากับ 58,154 ลานบาทในแตละผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP Per Capita) 
ในป พ.ศ. 2552 เทากับ 121,781 บาท/คน/ป ลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมาคิดเปนรอยละ 0.01 และ
ในป พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมาณการมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ (Gross Province Product) ไวเทากับ 63,698 ลานบาท 
และมีผลิตภัณฑจังหวัดเฉล่ียตอบุคคลเพิ่มข้ึนเปน 131,574 (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจหลัก 
 เศรษฐกิจของจังหวัดรายไดสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมโดยมีรายไดจากภาคอุตสาหกรรม
รองลงมา มีรายไดจากการคาปลีกการคาสงภาคโรงแรมและภัตตาคาร และภาคการขนสงมี
ความสําคัญเพิ่มข้ึนเปนลําดับ โดยในป พ.ศ. 2553 รายไดสวนใหญก็ยังอยูในภาคเกษตรกรรมโดยคิด
เปนมูลคา 16,529 ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 และภาคอุตสาหกรรมมีมูลคา 11,390 ลาน
บาทเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 เชนกัน แตการคาปลีกการคาสงลดลงจากป พ.ศ. 2552 เหลือ 7,464 
ลานบาท สวนภาคโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 คิดเปนมูลคา 4,204 ลานบาทและ
ภาคการขนสงมีมูลคาเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 เปน 3,864 ลานบาท (ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
 2.2 การมีงานทํา 
 ขอมูลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ                        
ในไตรมาส 1/2555 (มกราคม – มีนาคม 2555) จังหวัดประจวบคีรีขันธมีประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป
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รวมท้ังส้ิน 404,236 คน เปนผูอยูในกลุมแรงงาน 312,671 คน จําแนกเปนผูมีงานทํา 319,502 คน     
คิดเปนรอยละ 99.62 ของผูท่ีอยูในกําลังแรงงานท้ังหมดเปนผูวางงาน 1,169 คนคิดเปนรอยละ 0.38    
ในสวนของผูมีงานทําจํานวน 311,502 คน อยูในภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 40.80 (127,108) 
และผูท่ีทํางานนอกภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 59.20 (184,394 คน) ซึ่งผูท่ีทํางานนอกภาค
เกษตรกรรมสวนใหญทํางานในสาขาขายสงขายปลีกการซอมแซมยานยนตรถจักรยานยนตของใช
บุคคลและของใชในครัวเรือนรอยละ 29.31 (54,062 คน) รองลงมา คือ สาขาโรงแรมและอาหาร 
รอยละ 17.59 (32,446 คน) และสาขาการผลิตรอยละ 15.80 (29,137 คน) 
 การสงเสริมการมีงานทําในป 2555 สํานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธได
ดําเนินการใหบริการจัดหางานในประเทศแกประชาชนในวัยแรงงานท่ีตองการมีงานทํา ณ เดือน
มิถุนายน 2555 มีตําแหนงงานวางท้ังส้ิน 435 อัตรา เปนชาย 52 อัตรา หญิง 61 อัตรา ไมระบุเพศ 
314 อัตรา เมื่อเทียบกับ ป 2554 ตําแหนงงานวาง หรือความตองการจางงานของนายจาง มีแนวโนม
ลดลงรอยละ 13.31 สําหรับขอมูลการลงทะเบียนเพื่อสมัครงานป 2555 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน
ท้ังส้ิน 1,659 คน เปนชาย 722 คน เปนหญิง 937 คน เมื่อเทียบกับป 2554 การลงทะเบียนสมัคร
งานมีแนวโนมลดลงแบบชะลอตัวคิดเปนรอยละ 44.98 สวนการบรรจุงานมีท้ังส้ิน 556 คน เปนชาย 
192 คน เปนหญิง 364 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับ ป 2554 มีแนวโนมลดลงคิดเปนรอยละ 25.16 
 เมื่อพิจารณาตําแหนงงานและการบรรจุงาน จําแนกตามสาขาอาชีพพบวาตําแหนงงานวางใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนใหญอยูในสาขาอาชีพงานพื้นฐาน ไดแก อาชีพดานการขายและการ
ใหบริการ เชน ผูจําหนายสินคาอาหาร ผูสงเอกสาร เปนตน 261 อัตรา คิดเปนรอยละ 60.00 ของ
จํานวน ตําแหนงงานวางท้ังหมด รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการพนักงานขายในรานคาและตลาด 
44 อัตราคิดเปน รอยละ 10.11 เสมียน/เจาหนาท่ี 39 อัตราคิดเปนรอยละ 8.96 สวนการบรรจุงาน
สวนใหญอยูในสาขาอาชีพงานพื้นฐาน 243 คน คิดเปนรอยละ 43.70 ของการบรรจุงานท้ังหมด 
รองลงมาคือ พนักงานบริการพนักงานขายในรานคาและตลาด 71 คนคิดเปนรอยละ 12.76 
ผูปฏิบัติงานในโรงงานผูควบคุมเครื่องจักร และปฏิบัติงานดานการประกอบการจํานวน 64 คนคิดเปน
รอยละ 11.51 และอาชีพเสมียน/เจาหนาท่ีจํานวน 63 คน รอยละ 11.33 
 สถานการณความตองการแรงงาน โดยความตองการแรงงานของนายจางนั้นตองการผูมี
ประสบการณในการทํางานทักษะดานภาษา/คอมพิวเตอรสวนผูสมัครงานตองการทํางานใหตรงกับ
วุฒิการศึกษา เลือกงานใกลท่ีพักอาศัย ไมสามารถไปทํางานตางพื้นท่ีหรือตางอําเภอไดตองการทํางาน
ภาคราชการรัฐวิสาหกิจ เปนตน เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนแหลงผลิตสับปะรดมากท่ีสุดใน
ประเทศรอยละ 80 ของผลผลิตสงโรงงานแปรรูปเพื่อการสงออก จึงมีสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
แปรรูปสับปะรดสงออกมากถึง 34 แหง และสถานประกอบการท่ีแปรรูปพืชผลทางการเกษตรอีก     
4 แหง ตลาดการสงออกสับปะรดแปรรูปไมวาจะเปนสับปะรดกระปอง, น้ําสับปะรดกระปอง,       
น้ําสับปะรดเขมขน สับปะรดกวนและอบแหง และการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เปนการซื้อ
ขายลวงหนา (มีการส่ังซื้อลวงหนา) เปนผลใหสถานประกอบการเรงการผลิตใหตรงกับความตองการ
ของตลาดและวัตถุดิบท่ีทําการแปรรูปท่ีเปนผลผลิตทางการเกษตรจะเนาเสียงาย ตองทําการผลิตให
ทันกับเวลากอนท่ีวัตถุดิบจะเนาเสีย จึงมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก เพื่อทําการผลิตใหทัน
กับเวลาและความตองการของตลาด ซึ่งจํานวนแรงงานท่ีมีอยูในจังหวัด มีไมเพียงพอตอความตองการ
ของอุตสาหกรรมในภาคการผลิตดังกลาว และถึงแมจะมีการเคล่ือนยายแรงงานมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือแลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการแรงงานของสถาน
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ประกอบการดังกลาวจึงทําใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสาขาการผลิต 
 การจางงานในป 2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสถานประกอบการท้ังส้ิน 7,157 แหง 
ลูกจางท้ังหมด 51,566 คน 
 
 ขอมูลการประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธมีสถานประกอบการและลูกจางดังนี้ 
   กองทุนประกนัสังคม 2,900 แหงลูกจางมาตรา 33 จํานวน 51,018 คน 
            มาตรา 39 จํานวน  5,669 คน 

มาตรา 40 จํานวน 63,379 คน      
รวม 63,379 คน 

กองทุนเงินทดแทนลูกจางจํานวน 44,284 คนนายจาง 2,628 คน 
ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2555) 

 
 สถานการณแรงงานตางดาวป 2555 (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2555) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
มีคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือท้ังส้ิน 26,126 คน ซึ่งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง
ของคนตางดาวพบวากลุมคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายมีมากกวากลุมเขาเมืองถูกกฎหมาย      
โดยเปนคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายจํานวน 10,335 คนคิดเปนรอยละ 39.55 ของจํานวน      
คนตางดาวท้ังหมด และคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายจํานวน 15,682 คน คิดเปนรอยละ 60.02 
 
 2.3 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
  2.3.1 ดานเกษตรกรรม 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสภาพดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรมากท่ีสุด 
รองลงมาเปนการปลูกไมยืนตนและพื้นท่ีทํานาปลูกพืชผัก ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร 
ตามลําดับ แตเนื่องจากลักษณะภูมิศาสตรท่ีต้ังของจังหวัดประจวบคีรีขันธมีความยาวมากพื้นท่ีตางๆ 
ของจังหวัดจึงมีความแตกตางในเรื่องอุณหภูมิและความช้ืนคือ ต้ังแตอําเภอหัวหินถึงอําเภอกุยบุรีจะมี
ปริมาณน้ําฝนและความช้ืนนอยกวาเขตอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธถึงอําเภอบางสะพานนอย จึงมี
ความแตกตางในชนิดพืชท่ีปลูกดังคํากลาวท่ีวา “สายเหนือพืชไรสายใตไมผล ”ในป พ.ศ. 2554 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพื้นท่ีทําการเกษตร 1,924,963 ไร จํานวนเกษตรกร 56,343 ครัวเรือน มีพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ สับปะรดและมะพราว และพืชอื่นๆ ดังนี้  
 1) สับปะรด เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและทํารายไดใหจังหวัดเปนอันดับหนึ่ง มีปริมาณการ
ผลิตและสงออกสูงเปนอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในประเทศคือ ในป พ.ศ. 2554 พื้นท่ี
เพาะปลูก 570,648 ไร พื้นท่ีเก็บเกี่ยวไร 361,688 ไร ปริมาณผลผลิตประมาณ 1.56 ลานตันตอป 
เกษตรกรผูปลูกสับปะรด 12,254 ครัวเรือน โดยมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูปลูกสับปะรดไวแลว 8,000 
ราย 137 กลุม ไดมีการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP โดยไดรับใบ Q GAP แลว 5,768 
แปลง (ขอมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2554) โดยการเพาะปลูกสับปะรดเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2553 เนื่องจาก
สับปะรดมีราคาสูงสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกขณะเดียวกันพบวาปริมาณผลผลิตตอ
ไรลดลงจากป พ.ศ. 2553 เนื่องจากภาวะฝนแลงผลผลิตสับปะรดรอยละ 90 จะถูกนําเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งมีจานวน 13 แหงไดรับการรับรองมาตรฐานสากลแลวมูลคาการสงออก

 25 



ผลิตภัณฑสับปะรดแปรรูป 16,732.38 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 60 ของประเทศ) ปริมาณผลผลิต
สับปะรดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีจํานวน 98,255.50 ตัน หดตัวรอยละ 44.99 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน และหดตัวตอเนื่องจาก 2 เดือนกอน ท่ีหดตัวรอยละ 14.29 และ 24.04 
ตามลําดับ ราคาสับปะรดเดือนนี้เฉล่ียอยูท่ี 3,680.00 บาท/ตัน ลดลงรอยละ 32.23 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวของปกอน มูลคาผลผลิตสับปะรด มีจํานวน 361.580 ลานบาท หดตัวรอยละ 62.72   
ตามปริมาณของผลผลิต และราคาท่ีปรับตัวลดลงสถานการณดานการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดของ
ประเทศ สถานการณดานการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดของประเทศ ป พ.ศ. 2551 มีมูลคา 
24,136.37 ลานบาท ป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 21,947.54 ลานบาท และปพ.ศ. 2553 มีมูลคา 
21,996.55 ลานบาท และป พ.ศ. 2554 มีมูลคา 27,887.31 ลานบาท ประเทศคูคารายใหญ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เยอรมัน ญี่ปุน สเปน อิหราน 
 สถานการณดานการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551-2554 มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน โดยในป 2551 มีมูลคา14,481.82 ลานบาท ป พ.ศ. 2552 มีมูลคา13,168.52 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 9.07 ป พ.ศ. 2553 มีมูลคา 13,197.93 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 0.22 ป พ.ศ. 2554    
มีมูลคา 16,732.38 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 26.78 และในป พ.ศ. 2555 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม) 
มีมูลคา 6,376.48 ลานบาท 
 มูลคาการสงออกสับปะรดกระปองของประเทศสําหรับป พ.ศ 2552 การสงออกมีมูลคา
13,904.98 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.46 เมื่อเทียบกับในป พ.ศ. 2551 การสงออกในป พ.ศ. 2553 
มีมูลคา13,643 ลานบาท ลดลงจากป 2552 รอยละ 1.88 เนื่องจากสถานการณวิกฤติการเงินโลก 
สงผลใหกําลังการซื้อของประเทศคูคาลดลง แตอยางไรก็ตามในชวงปลายป 2553 วิกฤติการเงินเริ่ม
คล่ีคลาย เศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ เริ่มดีข้ึน ประกอบกับประเทศไทยไดเปดตลาดคูคาใหมเพิ่มข้ึน  
ทําใหการสงออกสับปะรดกระปองใน ป 2554 มีมูลคา 19,130.57 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 40.22 
และในเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2555 มีมูลคาสงออก 7,336.03 ลานบาท ประเทศคูคา ไดแก 
สหรัฐอเมริกาเนเธอรแลนด เยอรมัน ญี่ปุน สเปน และอิหราน 
 มูลคาการสงออกสับปะรดกระปองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 การสงออกสับปะรดกระปองของจังหวัด ต้ังแตป พ.ศ. 2552 - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555        
มีรายละเอียดดังนี้ ในป พ.ศ. 2552 มูลคาการสงออกสับปะรดกระปอง 8,342.99 ลานบาท ในป        
พ.ศ. 2553 มีมูลคาลดลงเหลือ 8,186.22 ลานบาทและเพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2554 มีมูลคา 11,478.34 
ลานบาท 
 มูลคาการสงออกน้ําสับปะรดของประเทศ 
 ในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 6,523.64 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 18.67 ของ ป พ.ศ. 2551 
เนื่องจากราคาน้ําผลไมชนิดอื่นปรับราคาสูงข้ึน ผูบริโภคจึงหันมาซื้อน้ําสับปะรดจากประเทศไทยมาก
ข้ึนในป พ.ศ. 2553 มูลคาการสงออก 6,613.96 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 1.38 เนื่องจากน้ําสับปะรด
ประเทศอื่นมีปริมาณนอยลงผูบริโภค จึงหันมาซื้อน้ําสับปะรดประเทศไทยมากข้ึนและในป พ.ศ.2554 
มีมูลคาการสงออก 6,824 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 3.19 สําหรับประเทศคูคาหลักรายใหญ 5 อันดับ
ในป พ.ศ. 2554 ไดแก เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน และญี่ปุน ตามลําดับ 
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 มูลคาการสงออกน้ําสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ในป 2552-2554 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 3,914.18 ลานบาท 
ป พ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึนเปนมูลคา 3,968.38 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 1.38 และในป พ.ศ. 2554 มีมูลคา 
4,094 ลานบาท (เพิ่มข้ึนรอยละ 3.17) 
 มูลคาการสงออกสับปะรดแปรรูป(อบแหง) ของประเทศ 
 มูลคาการสงออกสับปะรดแปรรูปป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 1,518.92 ลานบาท ป พ.ศ. 2553  
มีมูลคา 1,738 ลานบาท และในป พ.ศ. 2554 มีมูลคา 1,931.96 ลานบาท 
 มูลคาการสงออกสับปะรดแปรรูป(อบแหง) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 มูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 911.35 ลานบาท ป พ.ศ. 2553 มีมูลคา 1,043.33 
ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 14.81 และป พ.ศ. 2554 มีมูลคา 1,159.17 ลานบาท สําหรับประเทศคูคาหลัก 
ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เยอรมนี และเนเธอรแลนด 
 2) มะพราว เปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ท่ีทํารายไดใหจังหวัดเปนอันดับสองรองจาก
สับปะรดโดย มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในประเทศในป พ.ศ. 2554 มีพื้นท่ีปลูกอยู 468,679 ไรพื้นท่ีเก็บ
เกี่ยว 442,052 ไร (ขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัด) ปริมาณผลผลิต 336,118.02 ตัน มูลคาการ
ผลิต 3,757.79 ลานบาท เกษตรกรผูปลูกมะพราว 23,872 ครัวเรือน รอยละ 57 ของผลผลิตใช
บริโภคผลสด รอยละ 36 ของผลผลิต สงเขาโรงงานผลิตกะทิสดและมะพราวกะเทาะสงตลาดท้ังใน
และนอกจังหวัด สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 7 ใชผลิตน้ํามันมะพราวบริโภคภายในประเทศพื้นท่ีปลูก
เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 เนื่องจากราคารับซื้อมะพราวท่ีสูง จึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มพื้นท่ี
เพาะปลูกขณะเดียวกันพบวาปริมาณผลผลิตลดลงจากป พ.ศ. 2552 เนื่องจากปญหาการระบาดของ
แมลงดาหนาม และหนอนหัวดําสงผลกระทบตอพื้นท่ีเก็บเกี่ยวท่ีลดลงและปริมาณผลผลิตตอไรลดลง
เชนกัน ปริมาณผลผลิตมะพราวเดือนพฤษภาคม 2555 มีจํานวน 28,398.51 ตันขยายตัวรอยละ 
0.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และชะลอตัวตอเนื่องจาก 2 เดือนกอนท่ีขยายตัวรอยละ 
1.84 และ 3.31 ตามลําดับ ราคามะพราวเฉล่ียในเดือนนี้อยูท่ี 6,125.00 บาท/ตันลดลงรอยละ 61.72 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ราคาปรับตัวตามกลไกตลาดมูลคาผลผลิตมะพราวมีจํานวน 
173.941 ลานบาทหดตัวรอยละ 61.48 ตามราคาผลผลิตท่ีปรับตัวลดลงมาก สวนหนึ่งมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลใหการสงออกมะพราวในรูปแบบตางๆ นอยลงประกอบกับรัฐบาลอนุมัติ
ใหนําเขามะพราวผลจากประเทศเพื่อนบาน (เริ่มนโยบายต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2555) เขามาทดแทน
ผลผลิตในประเทศท่ีขาดแคลนจากภาวการณระบาดของแมลงศัตรูมะพราว และปญหาภัยแลงสงผล
ใหประสบปญหาราคามะพราวตกตํ่า 
 3) ยางพาราพืช เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีมีแนวโนมการเพิ่มพื้นท่ีปลูกอยางรวดเร็ว                
เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศท่ีเหมาะสมตอการปลูกยางพารา และเปนพืชท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน
เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกโดยในป พ.ศ. 2554 มีพื้นท่ีปลูก 142,307 ไร ผลผลิตเฉล่ีย 228.20 กิโลกรัมตอไร 
14,154.87 ตัน ซึ่งมีแนวโนมพื้นท่ีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2553 ซึ่งมีพื้นท่ีปลูก 
137,234 ไรผลผลิตเฉล่ีย 225.86 ไร 
 4) ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ีมีแนวโนมการเพาะปลูกมากข้ึน เนื่องจาก
เปนพืชพลังงานท่ีเปนทางเลือกใหมของเกษตรกร และสภาพพื้นท่ีในหลายอําเภอมีความเหมาะสมใน
การเพาะปลูกปาลมน้ํามันในป พ.ศ. 2554 โดยมีพื้นท่ีปลูก 92,749 ไร พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 50,547 ไร 
ผลผลิตประมาณ 0.13 ลานตัน มูลคาการผลิต 72.65 ลานบาท พื้นท่ีเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตมูลคา
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การผลิตเพิ่มข้ึน นอกจากนี้แลว จังหวัดยังมีศักยภาพดานการผลิตพืชอื่นๆ อีก ไดแก มะมวง ออย 
ขาว วานหางจระเข และพืชผัก เปนตน 
  2.3.2 ดานการประมง 
  นอกจากศักยภาพทางดานเกษตรดังท่ีไดกลาวมาขางตน จังหวัดประจวบคีรีขันธยังมี
ศักยภาพทางดานการประมงสูง เนื่องจากมีพื้นท่ีติดกับชายฝงทะเลยาวถึง 224 กิโลเมตร และมี
จํานวนหมูบานและตําบลท่ีติดทะเลท้ังหมด 48 หมูบาน 23 ตําบล และ 3 เทศบาล ซึ่งพื้นท่ีชายฝง
ทะเลของจังหวัดถือเปนแหลงผสมพันธุวางไข อาศัยเล้ียงตัวในวัยออนของสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เชน ปลาทู ปลาลัง ปลากะตัก ปูมา หมึก และหอยลาย เปนตน ในปพ.ศ. 2553 จังหวัด
ประจวบคีรขัีนธ มีจํานวนเรือประมงข้ึนทะเบียนท้ังหมด 2,683 ลํา สวนใหญเปนเรือประมงพื้นบาน
ขนาดเล็ก การประมงทะเลเปนอาชีพด้ังเดิมและสําคัญของประชาชนในจังหวัด ซึ่งกอใหเกิดรายได
และธุรกิจจากการประมงอยางตอเนื่อง  
 ผลผลิตประมงทะเล ซึ่งสวนใหญเปนเรือจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ ป พ.ศ. 2552       
มีปริมาณ 70,192 ตัน มูลคา 1,818 ลานบาท ป พ.ศ. 2553 มีปริมาณ 79,157 ตัน มูลคา 2,319 ลานบาท 
และป พ.ศ. 2554 มีปริมาณ 89,401 ตัน มูลคา 2,243 ลานบาท ซึ่งแยกออกเปนผลผลิตจากการ
ประมงพาณิชย (ทําข้ึนปลา) และการประมงพื้นบาน ดังนี้ 
 ผลผลิตประมงพาณิชย (ทําข้ึนปลา) ป พ.ศ. 2552-2554 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยป 2552 มีปริมาณ 41,604 ตัน คิดเปนมูลคา681 ลานบาท ในป 2553 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน
เปน 45,886 ตัน (เพิ่มข้ึนรอยละ 10.29) มูลคา666 ลานบาท และป 2554 มีปริมาณ 53,104 ตัน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 15.73 มูลคา 909 ลานบาท 
 ผลผลิตประมงพื้นบาน ป พ.ศ.2552 มีปริมาณ 28,588 ตัน คิดเปนมูลคา 1,137 ลานบาท
และในป พ.ศ. 2553 มีปริมาณเพิ่มข้ึน 33,271 ตันคิดเปนมูลคา 1,653 ลานบาท ป 2554 มีปริมาณ 
36,297 ตันมูลคา 2,228 ลานบาท 
 นอกจากนี้ การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงมีสวนสําคัญในการสรางรายไดใหกับจังหวัด เชน  
การเล้ียงกุงทะเล สวนใหญ 99 % เปนกุงขาว โดยในป พ.ศ. 2551 – 2554 มีปริมาณและมูลคาการ
ผลิตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ป พ.ศ. 2552 ปริมาณ 31,207 ตัน มูลคา 3,135 ลานบาท ป พ.ศ. 2553 
ปริมาณ 36,326 ตัน มูลคา 4,258 ลานบาท และป พ.ศ. 2554 ปริมาณ 38,006 ตัน มูลคา 4,939 
ลานบาท จํานวนฟารมมีประมาณ 800 - 1,000 ฟารม พื้นท่ีเล้ียง 1 – 1.5 หมื่นไร แนวโนมการผลิต
นาจะประสบปญหาในการเพาะเล้ียงมากข้ึน เพราะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบของประเทศ 
ผูนําเขาเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งมีมาตรการเขมงวดกวดขันข้ึนเรื่อยๆ ในการแกไขปญหา
เกษตรกรตองรวมกลุม มีระบบตลาดซื้อขายลวงหนา (Contract Farming) เนนอัตราการปลอยสัตว
น้ําไมหนาแนน ไมใหผลผลิตออกมามากเกินความตองการ และตองไมใชยา/สารเคมีตองหามโดย
เด็ดขาด 
 สวนการเล้ียงสัตวน้ําชายฝงชนิดอื่น เชน ปลากะพงขาว ปลากะรัง หอยแมลงภู หอยนางรม
ยังมีผลผลิตนอย และสําหรับการเล้ียงสัตวน้ําจืดยังไมขยายตัวมากนัก เนื่องจากขอจํากัดหลาย
ประการ เชน ไมนิยมบริโภค พื้นท่ีสวนใหญอยูในเขตอาศัยน้ําฝน บอเปนบอขนาดเล็ก วัตถุประสงค
ขุดเพื่อใชน้ําในการเกษตร ผลผลิตปลาเปนผลพลอยได ฯลฯ ผลผลิตจากการเล้ียง ป พ.ศ. 2552 – 2554 
มีปริมาณ 2 – 4 พันตัน มูลคา 50 – 120 ลานบาท แนวโนมการผลิตจะยังคงมีไมมากเนื่องจากมีปญหา
ตามท่ีกลาวมาขางตน ในเดือนพฤษภาคม 2555 การทําประมงทะเล หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
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ของปกอนพิจารณาจากปรมิาณผลผลิตรวมของประมงทะเล มีจํานวน 8,653.70 ตัน ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2554 ท่ีมีจํานวน 9,538.45 ตัน ขณะท่ีมูลคาผลผลิตรวม มีจํานวน 434.453 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม 2554 มีจํานวน 382.721 ลานบาท โดยแยกพิจารณาจากปริมาณปลา
ข้ึนทํา และปริมาณผลผลิตกุงขาว ดังนี้ ปริมาณปลาข้ึนทํามีจํานวน 5,662.77 ตัน หดตัวรอยละ 
22.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และหดตัวตอเนื่องจากเดือนกอนท่ีหดตัวรอยละ 11.05 
ราคาปลาข้ึนทําในเดือนนี้เฉล่ียตันละ 19,569.40 บาท/ตันเพิ่มข้ึนรอยละ 2.55 สงผลใหมูลคา     
ปลาข้ึนทํา มีจํานวน 110.817 ลานบาท หดตัวรอยละ 20.87 ตามปริมาณผลผลิตท่ีปรับลดลงปริมาณ
ผลผลิตกุงขาว มีจํานวน 2,990.93 ตัน ขยายตัวรอยละ 36.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
และขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนท่ีขยายตัวรอยละ 18.01 ราคากุงขาวในเดือนนี้ เฉล่ียตันละ 
108,205.99 บาท/ตัน ลดลงรอยละ 1.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สงผลใหมูลคา
ผลผลิตกุงขาว มีจํานวน 323.636 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 33.36 ตามปริมาณผลผลิตท่ีปรับเพิ่มข้ึน 
  2.3.3 ดานปศุสัตว 
  ผลผลิตปศุสัตวท่ีสําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก โคนม โคเนื้อ สุกรและไก
เนื้อ เดือนพฤษภาคม 2555 ผลผลิตสาขาปศุสัตวโดยรวม ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ    
ปกอน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อ สุกร และโคเนื้อ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ   
ปกอน เนื่องมาจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต 
  โคนม ในป พ.ศ. 2554 จํานวนโคนม 29,350 ตัว ลดลง จากป พ.ศ. 2553 ท่ีมี
จํานวนโคนม 32,222 ตัว และมีปริมาณน้ํานมดิบประมาณ 48 ลานกิโลกรัม ลดลงจากป พ.ศ. 2553 
(51 ลานกิโลกรัม) คิดเปนมูลคา794.19 ลานบาท ลดลงจากป พ.ศ. 2553 (966.89 ลานบาท) 
  โคเนื้อ ปริมาณผลผลิตโคเนื้อ เดือนพฤษภาคม 2555 มีจํานวน 125,649 ตัว 
ขยายตัวรอยละ 0.56 ฟนตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และฟนตัวจาก 2 เดือนกอนท่ี   
หดตัวรอยละ 2.10 และ 0.11 ตามลําดับ ขณะท่ีราคาผลผลิตโคเนื้อเดือนนี้อยูท่ี 70.88 บาท/กก. 
เพิ่มข้ึนรอยละ 34.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน มูลคาผลผลิตโคเนื้อ มีจํานวน 3,740.520 
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 34.81 ตามปริมาณของผลผลิตท่ีปรับสูงข้ึน 
  สุกร ปริมาณผลผลิตสุกร เดือนพฤษภาคม 2555 มีจํานวน 43,985 ตัว ขยายตัว
รอยละ 3.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และชะลอตัวจากเดือนกอนท่ีขยายตัวรอยละ 
3.95 ขณะท่ีราคาผลผลิตสุกรในเดือนนี้อยูท่ี 60.13 บาท/กก. ลดลงรอยละ 13.32 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ราคาปรับตัวตามกลไกตลาด มูลคาผลผลิตสุกร มีจํานวน 264.482 ลานบาท    
หดตัวรอยละ 10.53 ตามราคาผลผลิตท่ีปรับลดลง 
  ไกเนื้อ ปริมาณผลผลิตไกเนื้อ เดือนพฤษภาคม 2555 มีจํานวน 1,352,785 ตัว 
ขยายตัวรอยละ 82.82 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และขยายตัวตอเนื่องจาก 2 เดือนกอนท่ี
ขยายตัวรอยละ 25.92 และ57.47 ตามลําดับ ขณะท่ีราคาผลผลิตไกเนื้อในเดือนนี้อยูท่ี 47.38 บาท/
กก. ลดลงรอยละ 9.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ราคาปรับตัวตามกลไกตลาด มูลคา
ผลผลิตไกเนื้อ มีจํานวน 128.190 ลานบาทขยายตัวรอยละ 65.63 ตามปริมาณของผลผลิตท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน 
  แพะ ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนแพะ 30,570 ตัว ลดลง จากป พ.ศ. 2554 (31,710 ตัว) 
เล็กนอยคิดเปนมูลคา 123.48 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2554 ท่ีมีมูลคา 115.39 ลานบาท     
จากการพิจารณาการเล้ียงแพะอยางตอเนื่องตลอดมา จะเห็นไดวาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ใหความสนใจเล้ียงกันมากข้ึน เนื่องจากแพะเปนสัตวเล้ียงงาย สามารถกิจอาหารและวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรไดแทบทุกชนิด ทําใหตนทุนการผลิตคอนขางตํ่าประกอบกับราคาแพะในทองตลาดสูงข้ึน
มากกวาแตกอน ดังนั้นจึงมีแนวโนมการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 
  โดยสรุปของภาคการเกษตร ในชวงเดือนพฤษภาคม 2555 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก สับปะรด 
และปริมาณผลผลิตดานประมง ไดแก  ปลาข้ึนทํา หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และ
หดตัวตอเนื่องจากเดือนกอนประกอบกับปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่ายังคงเปนปญหาท่ี
เปนแรงฉุดใหการผลิตภาคเกษตรยังคงหดตัวตอเนื่องตอไปอีก 
  นอกจากนี้การบริหารจัดการในภาคการเกษตรของจังหวัดยังสงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมขององคกรภาคเกษตรกร เชน การมีสวนรวมในการประชุมแกไขปญหา                         
ดานการเกษตรโดยไดเชิญกลุมผูปลูกสับปะรด และกลุมผูปลูกมะพราว รวมเปนคณะกรรมการ
ไตรภาคีจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาสับปะรดและมะพราวของจังหวัด พ.ศ.2554 - 2558 และการ
แกไขปญหาราคามะพราวตกตํ่าในป 2555 
  2.3.4 ดานการทองเท่ียว 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ เปนหนึ่งใน
สามแหงของโครงการริเริ่มท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) มุงพัฒนาชายทะเลฝงอาวไทยของ
จังหวัดใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ รองรับนักทองเท่ียวเช่ือมตอกับจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 
ดวยเสนทางการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางไปยังจังหวัดไดท้ังทางรถยนต ทางรถไฟ และทางอากาศ        
(เปดเท่ียวบินกรุงเทพ-หัวหินของบริษัทโซลา เอวีเอช่ัน เมื่อเมษายน พ.ศ. 2554) ช้ีใหเห็นวา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีศักยภาพในการเปนเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางสูงจากนักทองเท่ียว      
ท้ังชาวไทยและตางชาติอยางมาก ดวยปริมาณของนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนเปนลําดับทุกป รวมท้ังการมี
โครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ รองรับการเติบโตของการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง
ศักยภาพดานการทองเ ท่ียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีหลากหลายและมี คุณคา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายและแตกตางกลาวคือ         
มีภูมิประเทศท่ีเปนเทือกเขาและทะเล ทางดานตะวันตกของจังหวัดมีแนวเทือกเขาสูงยาวจากเหนือ
จรดใต และมีเนินเขาไมสูงนักกระจายอยูสวนทางดานตะวันออกเปนชายฝงทะเลยาวประมาณ 224 
กิโลเมตร สวนใหญเปนหาดทรายขาวท่ีมีความลาดชันนอย เหมาะแกการมาทองเท่ียว จากลักษณะ
ทางภูมิประเทศ ทําใหจังหวัดมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน ธรรมชาติปา ภูเขา ถํ้า 
น้ําตก ทะเล และเกาะเล็กเกาะนอยกระจายอยูในทุกพื้นท่ี ทุกอําเภอท่ัวท้ังจังหวัด ซึ่งมีประมาณ    
21 เกาะ แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง ไดแก ชายหาด/ทะเล หัวหิน, หาดบานกรูด,     
เขาตะเกียบ, อาวแมรําพึง, สวนสนประดิพัทธ, น้ําตกปาละอู, หาดสามพระยา, ถํ้าแกว, หาดเขาเตา, 
ถํ้าไทร, จุดชมวิว หิน เหล็ก ไฟ, ทุงสามรอยยอด, หมูบานไหมไทยจุดชมวิวเขาแดง, วนอุทยาน  
ปราณบุรี, คลองเขาแดง/ จุดชมวิวเขาแดง, วนอุทยานกุยบุรี, หาดสามพระยา, เขาสามรอยยอด,
น้ําตกไทรคู, หาดวนกร, อาวบอทองหลาง, น้ําตกหวยยาง, หาดทางสาย, จุดดูโรงเจ,น้ําตกเขาออน,
ปากน้ําปราณ, น้ําตกหวยยาง, อาวมะนาว-อาวนอย-อาวประจวบ, หาดบางเบ็ด, เกาะสิงห,          
วนอุทยานสามรอยยอด, เกาะสังข, ปาเขาจาว, เกาะทะลุ, เกาะนมสาว, เกาะคน และกุยบุรี ซาฟารี
เมืองไทย เปนตน 
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  นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาทางประวัติศาสตร 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเช่ือมโยงความผูกพันของอดีตท่ีเปนมา ในความจงรักภักดีใน
สถาบันกษัตริยพระมหากษัตริยหลายพระองคเสด็จมาประทับท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธหลายพระองค 
ดังในรัชสมัยรัชกาลท่ี 4, รัชกาลท่ี 5, และยังเปนท่ีประทับแปรพระราชฐานของรัชกาลท่ี 9 
พระมหากษัตริยองคปจจุบัน รวมท้ังเปนสถานท่ีพักผอนและพํานักของพระราชวงศ พระเกจิอาจารย
ทางศาสนาพทุธหลายทานท่ีไดรับการเคารพของประชาชนคนไทยอีกดวย 
  แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร/วัฒนธรรม/ศาสนา ไดแก พระราชวังไกลกังวล, 
สถานีรถไฟหัวหิน, หลวงพอทวด วัดหวยมงคล, สนามกอลฟหลวงหัวหิน, ศาลเจาแมทับทิม, 
พิพิธภัณฑจอมพลสฤษด์ิ, พระท่ีนั่งคูหาคฤหาสน (ถํ้าพระยานคร), หลวงพอโต วัดตาลเจ็ดยอด       
อ.สามรอยยอด, หลักเมืองประจวบฯ, เขาชองกระจก, ดานสิงขร, อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา
หวากอ, พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ, เขาธงชัย, ตําหนักกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักด์ิ, เขาถํ้า  
มารอง และประเพณีท่ีมีช่ือเสียงหลายประเพณีท่ีสืบทอดจากอดีต-ปจจุบันของจังหวัด ซึ่งแหลง
ทองเท่ียวประวัติศาสตร/วัฒนธรรม/ศาสนานี้ เปนเสมือนอัตลักษณของจังหวัด ท่ีมีความโดดเดน
ทรงคุณคาท่ีไมเหมือนแหลงทองเท่ียวท่ัวไป ทําใหจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเท่ียวท่ีนํามา 
ซึ่งความประทับใจแกผูมาเยือนเสมอ และสุดทายจังหวัดยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึนมาใหมเพื่อ   
ทําใหการทองเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีครบถวนสมบูรณ เนนความมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีมี
แหงเดียวซึ่งมีอําเภอหัวหินเปนความโดนเดนของจังหวัด ไดแก ตลาดโตรุงหัวหิน, โกลเดนเพลซ,     
ไรองุนหัวหิน ฮิลวินยารด, เพลินวานและตลาดน้ําหัวหิน 
  ดังนั้น การทองเท่ียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงมีศักยภาพการทองเท่ียวท่ีความ
หลากหลายและมีคุณคา ท้ังเชิงอนุรักษธรรมชาติท่ีเปนความใกลชิดของมนุษยกับธรรมชาติท่ีงดงาม  
มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนาเปนศูนยรวมของจิตใจของคนไทย ท่ีหาไมมี
ในแหลงทองเท่ียวอื่นสถานการณดานการเติบโตของการทองเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป    
พ.ศ. 2553 มีนักทองเท่ียวรวม 2,248,176 คน ลดลงจากป พ.ศ. 2552 (ซึ่งมีนักทองเท่ียวรวม 
2,227,096 คน) คิดเปนรอยละ 9.93 รายไดจากการทองเท่ียว 10,580.56 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก     
ป พ.ศ. 2552 (ซึ่งมี 9,188.19 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 15.15 
 การวิเคราะหการเติบโตดานการทองเท่ียว พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บจากธุรกิจ                          
ดานการทองเท่ียวมูลคาจากคาธรรมเนียมการเขาพักในโรงแรม และขอมูลการใชไฟฟาในสวนของ
โรงแรมและรีสอรท ประกอบโดยภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บจากธุรกิจดานการทองเท่ียวในป พ.ศ. 2550 
มีมูลคา 3.11 ลานบาท แตในป พ.ศ. 2552, 2553 และ 2554 การจัดเก็บภาษีไดลดลงเหลือ 2.52, 
1.73 และ 1.78  ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บไดจากโรงแรมและ
ภัตตาคารในป พ.ศ. 2550 สามารถจัดเก็บได 163.9 ลานบาท ตอมาในป พ.ศ. 2551 จัดเก็บได
เพิ่มข้ึนเปน 171.9 ลานบาท แตในป พ.ศ.2552, 2553 และ 2554 จัดเก็บไดลดลงเหลือ 146.92 
145.16 และ 131.79 ลานบาท ตามลําดับสําหรับคาธรรมเนียมการเขาพักในโรงแรมในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. 2550 มีมูลคา 2.54 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 มีมูลคาเพิ่มข้ึนเปน 2.69 
ลานบาท ป พ.ศ. 2552 มีมูลคาเพิ่มข้ึนเปน 2.88 ลานบาท และในป พ.ศ. 2553 และ 2554 มีมูลคา 
2.96 ลานบาท และ 2.99 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวามูลคาจากคาธรรมเนียมการเขาพักใน
โรงแรมมีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแต ป พ.ศ. 2550-2554 
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 ขอมูลการใชไฟฟาในสวนของโรงแรมและรีสอรท มีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มสูงข้ึนทุกป     
นับต้ังแต ป พ.ศ. 2551 ท่ีมีปริมาณการใชรวม 82,481,830.96 หนวย ในป พ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนจาก 
ป พ.ศ. 2551 เปน 87,789,780.17 หนวย สําหรับป พ.ศ. 2553 และ 2554 ปริมาณการใชไฟฟา
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปน 100,834,145.10 หนวย และ 103,976,401.48 หนวย ตามลําดับ ดังนั้นจึง
แสดงใหเห็นวาธุรกิจดานโรงแรมและรีสอรทมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนตลอด 5 ปท่ีผานมา 
 โดยสรุปจะเห็นไดวาการเติบโตของการทองเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการเติบโตมาก
ข้ึนเปนลําดับ ท้ังในสวนของมูลคาคาธรรมเนียมการเขาพักในโรงแรมมีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ต้ังแต                            
ป พ.ศ. 2550-2554 และปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาธุรกิจดาน
โรงแรมและรีสอรทมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แมวาจะมีภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บจากธุรกิจ
ดานการทองเท่ียวลดนอยลงก็ตามในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและ   
มีการเปดเสรีทางการคาระหวางกลุมประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทยจึงไดมีการเตรียมความพรอม
เพื่อรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยเฉพาะ
ดานการตลาดของภาคทองเท่ียวและบริการท่ีประเทศไทยมีความโดดเดนดวยความหลากหลายของ
แหลงทองเท่ียว และอัตลักษณทางดานการบริการ และความเปนธรรมชาติของคนไทยท่ีประเทศอื่น
ไมมี นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีจุดไดเปรียบดานการดึงดูดนักทองเท่ียวนอกภูมิภาค ซึ่งในแวดวงการ
ทองเท่ียวของประเทศเปนท่ียอมรับอยูในระดับตนๆ และหากพิจารณาจากจํานวนนักทองเท่ียวภายใน
ภูมิภาคอาเซียนกวา 75 ลานคน จากจํานวนประชากรกวา 580 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 47 นิยม
ทองเท่ียวกันเองภาคในภูมิภาค และนิยมมาเท่ียวท่ีประเทศไทยมากท่ีสุด จังหวัดประจวบคีรีขันธเปน
จังหวัดหนึ่ง ท่ีมีความโดดเดนในเรื่องของการทองเท่ียวและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ, 
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึนมาใหมตลอดจนการเปนแหลงท่ีพักอาศัย
ระยะยาวของนักทองเท่ียว การเตรียมความพรอมในการเปนเมืองทองเท่ียวและเพื่อใหสอดรับกับการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนนั้น เปนเรื่องท่ีสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรดานการทองเท่ียว 
การเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหแกแรงงานภาคการทองเท่ียว เพื่อใหสามารถแขงขันกับ
แรงงานจากตางประเทศได และทําใหจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน
ในอนาคตการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเปนโอกาสและความทาทายท่ีจังหวัดตองเตรียม
ความพรอมสูการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการลงทุน 
 นอกจากนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธยังมีพรมแดนติดกับประเทศพมา ซึ่งท้ังสองประเทศ                              
มีความสัมพันธท่ีดี โดยมีดานสิงขรเปนจุดผอนปรนทางการคาท่ีสําคัญ และมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศเดินทางไปเท่ียวบริเวณดานตลอดท้ังป ซึ่งหลังจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแลวบริเวณดานสิงขร จะถือเปนจุดเช่ือมตอทางการคาและการทองเท่ียวท่ีสําคัญระหวางกลุม
ประเทศสมาชิก เนื่องจากสามารถใชเปนเสนทางเขาถึงประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนไดและทําใหการ
เดินทางและการขนสงมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และสงผลใหมูลคาการคาและการทองเท่ียว
บริเวณตะเข็บชายแดนเพิ่มสูงข้ึน 

2.3.5 ดานอุตสาหกรรม 
  ในป พ.ศ. 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมท้ังส้ิน 608 
โรงงาน เงินลงทุนรวม 48,849.10 ลานบาท มีจํานวนแรงงาน 27,799 คน และในป พ.ศ. 2554 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมท้ังส้ิน 612 โรงงานเงินลงทุนรวม 49,979.70   
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ลานบาท และมีอัตราการจางแรงงาน 28,401 คน โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
หากจําแนกตามเงินลงทุนสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กจานวน 446 โรงเงินทุนจดทะเบียน 993.53 
ลานบาท และมีอัตราการจางงาน 4,588 คน คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 77.87 โรงงานขนาดกลาง     
มีจํานวน 93 โรงเงินทุนจดทะเบียน 2,639.77 ลานบาท และมีอัตราการจางงาน 5,268 คน คิดเปน
รอยละ 15.20 และโรงงานขนาดใหญ มีจํานวน 37 โรงเงินทุนจดทะเบียน 46,212.49 ลานบาท      
มีการจางงาน 18,453 คน คิดเปนรอยละ 6.05 ตามลําดับ นอกจากนี้ มีโรงสีขาว 36 โรงเงินทุน    
จดทะเบียน 79.89 ลานบาท การจางงาน 92 คน มีสัดสวนรอยละ 5.88 
  อุตสาหกรรมตามหมวดการผลิตพบวา อุตสาหกรรมอาหารมีมากท่ีสุดจํานวน 131 
โรงงาน คิดเปนรอยละ 21.04 ไดแก การแปรรูปผักและผลไมการแปรรูปสัตวน้ํา การผลิตน้ําตาล ฯลฯ
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอโลหะ มีจํานวน 61 โรงงานคิดเปนรอยละ 9.96 ไดแก การผลิตคอนกรีต
บล็อก ทอ เสา เข็มคอนกรีตผสมเสร็จ เปนตน และอุตสาหกรรมการเกษตรจํานวน 58 โรงงาน      
คิดเปนรอยละ 9.47 ไดแก การผลิตสับปะรดบรรจุกระปอง กวน อบแหง รวมท้ังผลไมอื่นๆ เชน 
มะมวง มะละกอ วานหางจระเข การผลิตน้ําตาลทราย ปาลมน้ํามัน เปนตน สวนท่ีเหลือกระจายตาม
หมวดอุตสาหกรรมตางๆ 
  ชวงป พ.ศ. 2553- 2555 มีการขยายตัวการลงทุนดานอุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึน โดยในป 
พ.ศ. 2554 มีอัตราขยายตัวรอยละ 15.58 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2553 สําหรับป พ.ศ. 2555 
(มกราคม– มิถุนายน) มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจกรรมจํานวน 5 โรงงาน 
เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบวามีการขยายตัวสูงข้ึน เชนกัน กลาวคือในป พ.ศ. 2552 เงินลงทุนรวม 
47,199.23 ลานบาท เพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2553 จํานวน 1,510.11 ลานบาท เปน 48,709.34 ลานบาท 
ป พ.ศ. 2554 เพิ่มข้ึน 139.76 ลานบาท เปน 48,849.10 ลานบาท เพิ่มข้ึนตอเนื่องเชนเดียวกัน 
 อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 1) อุตสาหกรรมเหล็ก 
 เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดพื้นท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงโดยไดกําหนดให                  
จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเขต WESTERN SEABOARD เนื่องจากน้ําทะเลบริเวณชายหาดตําบล   
แมรําพึงอําเภอบางสะพานมีความลึกสูงสุดประมาณ 14 เมตร สามารถสรางทาเรือสงสินคาเขาและ
ออกนอกประเทศไดและมีศักยภาพท่ีจะเช่ือมโยงการขนสงสินคากับประเทศสหภาพเมียนมาร โดย
ผานดานคลองลอย ตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน ซึ่งเปนการยนระยะทางของผูสงสินคาท่ีไมตอง
เดินทางผานประเทศสิงคโปรในป พ.ศ.2536 บริษัทในเครือสหวิริยา (SSI GROUP) ไดกอสราง      
ทาเทียบเรือน้ําลึกท่ีตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพานมีความยาวท้ังส้ิน 695 เมตร ความลึกสูงสุด   
14 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยมีกลุมโรงงานเหล็กต้ังอยูบริเวณใกลเคียงจํานวน 4 โรงดังนี้
 2) อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด 

ป พ.ศ.2554 มีโรงงานแปรรูปสับปะรดจํานวน 34 โรงงานแบงเปนโรงงานผลิตสับปะรด
กระปอง, น้ําสับปะรดเขมขนจํานวน 23 โรงงานปจจุบันประกอบกิจการจํานวน 15 โรงงาน (หยุด
ประกอบกิจการช่ัวคราวจํานวน 8 โรงงาน) โรงงานสับปะรดกวนและอบแหง และผลไมตามฤดูกาล
จํานวน 11 โรงงานสับปะรดรอยละ 20 ใชบริโภคผลสด ภายในประเทศรอยละ 80 สงเขาโรงงานแปร
รูปเพื่อการสงออก 
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3) อุตสาหกรรมเหมืองแร 
อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ    

ซึ่งใน ป พ.ศ. 2554 มีผูไดรับประทานบัตรจํานวน 24 รายเปดทําการ 12 ราย หยุดการทําเหมือง   
12 ราย โรงโมบดและยอยหินจํานวน 9 ราย และมีโรงแตงแรจํานวน 1 ราย คือ บริษัท สินแรสาคร 
จํากัด เปนโรงแตงแรทําการแยกแรชนิดตางๆ ท่ีปะปนกันอยูใหไดแรแตละชนิดออกมาใหสะอาด      
มีคุณภาพตามความตองการของตลาด ซึ่งมีวัตถุดิบเปนท่ีนาสนใจเปนอยางมาก คือ ทราย ซึ่งเปน
ทรายท่ีตองนําเขามาจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อทําการคัดแยกตามกรรมวิธีของโรงแตงแรและนําสง
จําหนายออกไปยังตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณการสงออกรวม 873 เมตริกตัน 

4) อุตสาหกรรมแปรรูปมะพราว 
ณ ปจจุบันมีการต้ังโรงงานเพื่อแปรรูปมะพราวเปนจํานวนมาก เชน โรงงานผลิตน้ํากะทิ 

โรงงานปอกมะพราว เพื่อสงโรงงานผลิตน้ํากะทิ โรงงานผลิตมะพราวอบแหง โรงงานผลิตอาหารสัตว 
โรงงานสางเสนใยมะพราว เพื่อนําไปผลิตท่ีนอนโซฟาเบาะรถยนตโรงงานผลิตน้ํามันมะพราว โรงงาน
อัดถานจากกะลามะพราว ตลอดจนนําไปใชในอุตสาหกรรมผลิตถานกัมมันต ซึ่งถือวาเปนการนําวัสดุ
เหลือใช คือ กะลามะพราว ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงในการนําไปใชในการดักจับกล่ินในบานเรือน หรือ
ดักจับสารเคมีตางๆ ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 5) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีโรงงานผลิตพลังงานทดแทนจํานวน 2 ราย และผลิตพลังงาน
ทดแทนท่ีใชในโรงงานจํานวน 5 ราย 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรไดแก 
 (1) อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดบรรจุกระปองน้ําสับปะรดเขมขนบรรจุกระปอง นับวาเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธมีโรงงานอุตสาหกรรม 
แปรรูปประเภทนี้ถึง 15 โรงดวยกัน 
 (2) อุตสาหกรรมสับปะรดกวนอบแหงรวมท้ังผลไมอื่นๆเชนมะมวงมะละกอวานหางจระเข                 
ขนุน ฯลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้11 โรง ซึ่งตองใชวัตถุดิบสับปะรดถึง 41,650 ตัน/ป 
 (3) อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทรายมีจํานวน 1 โรงซึ่งผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาล
ทรายขาว โดยมีกําลังการผลิตปริมาณออยเฉล่ีย 5,347 ตัน/วัน 
 (4) อุตสาหกรรมท่ีใชผลิตผลจากมะพราวเปนวัตถุดิบมีจํานวน 49 โรง เชน โรงงานสางเสนใย
มะพราวทําน้ํากะทิน้ํามันมะพราว และทําเนื้อมะพราวอบน้ําผ้ึง เปนตน 
 (5) อุตสาหกรรมผลิตนม โดยวิธีพาสเจอรไรสนมเปรี้ยวและผลิตภัณฑนมจํานวน 4 โรง
เงินทุน 302.72 ลานบาทกําลังการผลิต 21,684.14 ตัน/ป 
 (6) อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันปาลมจํานวน 1 โรง เงินลงทุน 122 ลานบาท 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการประมงไดแก 
 (1) อุตสาหกรรมหองเย็น 15 โรง 
 (2) อุตสาหกรรมกุงและปลาหมึกอบแหง 8 โรง 
 (3) อุตสาหกรรมปลาปน 4 โรง 
 (4) อุตสาหกรรมน้ําปลา 4 โรง 
 (5) อุตสาหกรรมตอเรือและซอมแซมเรือ 5 โรง 

(6) อุตสาหกรรมน้ําแข็งเพื่อการประมง 3 โรง 
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โรงงานอุตสาหกรรมผลิตวัสดุเพื่อการกอสราง 
(1) อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ 65 โรง 
(2) อุตสาหกรรมแปรรูปไมและทําวงกบ 52 โรง 
(3) อุตสาหกรรมโมหิน 9 โรง 
(4) อุตสาหกรรมดูดทราย 5 โรง 
(5) อุตสาหกรรมแปรรูปหินออนและผลิตภัณฑ 1 โรง 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

2.3.6 สถานการณดานการคาระหวางประเทศ 
  ในป พ.ศ. 2551 มูลคาการคารวม 52,481.298 ลานบาท ป พ.ศ. 2552 มูลคา
การคารวม 43,755.726 ลานบาท ป พ.ศ. 2553 มูลคาการคารวม 58,891.520 ลานบาท และใน    
ป 2554 มูลคาการคารวม 48,634.835 ลานบาท หดตัวเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2553 พิจารณามูลคา
การสงออก และนําเขาดานศุลกากรหดตัวเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจโลกตกตํ่า 
สงผลใหความตองการของตลาดตางประเทศลดลงดุลการคาในปนี้ขาดดุล 42,318.975 ลานบาท  
ขาดดุลลดลงรอยละ 16.10 เมื่อเทียบกับปกอน สถานการณดานการคาระหวางประเทศในรอบ       
6 เดือนแรกของป 2555 (เดือนมกราคม -มิถุนายน 2555) มูลคาการคารวม 23,218.510 ลานบาท 
หดตัวรอยละ 1.42 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน (รอบ 6 เดือนแรกของป 2554 มูลคา
การคารวม 22,218.460 ลานบาท) พิจารณามูลคาการนําเขาผานดานศุลกากร มีจํานวน 20,522.110 
ลานบาท ลดลงรอยละ 5.43 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน (รอบ 6 เดือนแรกของป 2554 
มูลคา 21,700.910 ลานบาท) ขณะท่ีมูลคาการสงออกผานดานศุลกากร มีจํานวน 1,348.200 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 178.23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (รอบ 6 เดือนแรกของป 2554 
มูลคา 484.550 ลานบาท) เปนผลมาจากการออนคาของอัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบ 6 เดือน
แรกของป 2555 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555) = 31.09 บาทตอดอลลาร สรอ. กลับมาออนคา
ลงรอยละ 1.92 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียรอบ 6 เดือนแรกของ
ป 2554 = 30.51 บาทตอดอลลารสรอ.) ซึ่งมีผลตอการนําเขาลดลง และการสงออกขยายตัวไดดี 
  ดานการคาชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธมีอาณาเขตติดตอกับประเทศสหภาพ
พมายาวประมาณ 283 กิโลเมตร มีชองทางติดตอกันได 34 ชองทาง ชองทางท่ีสําคัญคือ ดานสิงขร
ต้ังอยูท่ีบานไรเครา หมูท่ี 6 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง ประจวบคีรขัีนธ ตรงขามกับเขตเมืองตะนาว
ศรีของพมา ระยะทางจากดานสิงขรถึงเมืองมะริดของประเทศพมาประมาณ 180 กิโลเมตร เสนทาง
จากชายแดนไทยถึงมะริดเปนถนนดินประมาณ 30 – 40 กิโลเมตร จากนั้นเปนถนนลาดยางแตสภาพ
ไมดี และเปนทางแคบมีสะพานขามแมน้ําตะนาวศรีท่ีเมืองตะนาวศรี 
  ดานสิงขร เปนจุดผอนปรนทางการคามาต้ังแตวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2540     
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธอันดีระหวางไทย-พมามีการกําหนด   
ซื้อขายผานจุดผอนปรนไดในวงเงินไมเกินคนละ 5 แสนบาทตอวันกําหนดเวลาเปด – ปด คือ เวลา 
08.00 – 18.00 น. มีดานศุลกากรประจวบคีรีขันธและตรวจคนเขาเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธมา
ปฏิบัติงานสวนฝงพมาไมมีเจาหนาท่ีศุลกากรหรือตรวจคนเขาเมืองมีเพียงนายทหารท่ีรัฐบาลสงมา
ประจําผลัดเปล่ียนกันทุก 4 เดือน 
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  มูลคาการคาชายแดน มู ลค าการค าชายแดน ท่ีผ านพิ ธีก าร ศุลกากร ใน                     
ป พ.ศ. 2548 -2551 มีมูลคาการคาปละ 400-700 ลานบาทเนื่องจากมีการนําเขาถานหินแตมูลคา
การคาในปจจุบันมีไมมากนักสินคาท่ีสงออก ไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว รถแทรกเตอรเทลเลอรและ
ใบมีดดันหนา ซึ่งสวนมากนําเขาไปใชในกิจการของบริษัททําเมืองถานหินเทานั้นมูลคาการคาชายแดน
ป พ.ศ. 2552 มูลคารวม 3.6 ลานบาท (นําเขา 1.3 ลานบาท สงออก2.3 ลานบาท) ป พ.ศ. 2553 
มูลคารวม 3.2 ลานบาท แยกเปนสินคาสงออก 2.01 ลานบาท สินคานําเขา 1.1 ลานบาท และในป 
พ.ศ. 2554 มูลคารวม 41.77 ลานบาท แยกเปนสินคาสงออก 19.99 ลานบาท ไดแก สินคาอุปโภค
บริโภค วัสดุกอสรางสินคานําเขา 21.78 ลานบาท ไดแก ผลิตภัณฑทางเกษตร เชน โคกระบือ ไมไผ 
ฟกทอง ซึ่งมูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน เนื่องจากผูบริหารของจังหวัดพยายามท่ีจะผลักดันดานสิงขร
เปนดานถาวรสาหรับมูลคาการคาชายแดนท่ีไมผานพิธีการศุลกากร เปนการซื้อขายสินคาอุปโภค
บริโภคติดตัวของชาวพมาท่ีเดินทางมาซื้อในฝงไทย ประเมินจากชาวพมาท่ีเขามาวันธรรมดาประมาณ
วันละ 100 คนและวันเสาร-อาทิตยวันละ 500 คน รวมเดือนละ 6,000 คนเฉล่ีย ประมาณคนละ 300 
บาท รวมมูลคา เดือนละ 1,800,000 บาท คิดเปนปละ 21,600,000 บาท มูลคาการคาชายแดน
นําเขา-สงออกท่ีไมผานพิธีการศุลกากรและบริเวณดานสิงขร(ฝงไทย) รวมเดือนละ 6.8 ลานบาทหรือ
ปละ 81.6 ลานบาท สวนมูลคาการคาบริเวณดานสิงขร(ฝงไทย) จากนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ตางประเทศท่ีเดินทางไปทองเท่ียวบริเวณดาน ในวันธรรมดาประมาณวันละ 300 คน และวันเสาร-
อาทิตยประมาณวันละ 1,000 คน รวมเดือนละ 10,000 คนเฉล่ียประมาณคนละ 500 บาท รวมมูลคา
เดือนละประมาณ 5,000,000 บาท คิดเปนปละประมาณ 60,000,000 บาท 

2.3.7 การลงทุนภาคเอกชน 
  ในป พ.ศ. 2554 การลงทุนภาคเอกชนภายในจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับป     
พ.ศ. 2553 พิจารณาจากการลงทุนดานการกอสราง คือพื้นท่ีขออนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล     
(16 เทศบาล) เพิ่มข้ึนรอยละ 12.22 โดยเปนการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีขออนุญาตกอสรางประเภทอาคาร
พาณิชยอาคารอุตสาหกรรมและส่ิงกอสรางอื่นๆ สําหรับสินคาท่ีมีราคาสูงหรือสินคาคงทนประเภท
รถยนตบรรทุก จดทะเบียนใหมเพิ่มข้ึนรอยละ 24.82 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2553 ขณะท่ีทุน          
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหมและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลท่ีขอจดทะเบียนใหมลดลงรอยละ 13.02 
และ 9.33 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ ป พ.ศ. 2553 

2.3.8 ภาคการเงินและการคลัง 
  การจัดเก็บรายได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้ังแตตนปงบประมาณจนถึงส้ิน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 (ตุลาคม พ.ศ. 2553 – กันยายน พ.ศ. 2554) จัดเก็บรายไดสุทธิ 
4,5454,177 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 787.626 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.77 
เนื่องจากการจัดเก็บรายไดตามฐาน การภาษีบริโภคฐานอากรขาเขา-ออกและฐานภาษีเงินได จัดเก็บ
ไดลดลงรอยละ 18.71 , 16.45 และ 2.29 ตามลําดับ เปนผลมาจากการจัดเก็บทุกหนวยงาน จัดเก็บ
รายไดตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอนกระแสเงินหมุนเวียน ในระบบธนาคารภายในจังหวัด ณ ส้ินป 
พ.ศ. 2554 มีจํานวน 1,128,332.010 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 14.58 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา     
(ปพ.ศ. 2553 กระแสเงินหมุนเวียนมีจํานวน 984,734.570 ลานบาท) โดยแยกเปน 
  - ปริมาณเงินฝาก ในป พ.ศ. 2554 มีจํานวนท้ังส้ิน 588,466.750 ลานบาท 
ขยายตัว รอยละ 15.51 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีขยายตัวรอยละ 7.89 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึน
ของเงินฝากประเภทออมทรัพย และเงินฝากประจํา เนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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สงผลใหประชาชนใหความสําคัญกับการออมเงินมากยิ่งข้ึน ประกอบกับรูปแบบการระดมเงินฝากของ
ธนาคารมีความหลากหลายอัตราดอกเบ้ียเงินฝากก็เพิ่มข้ึน ซึ่งถือเปนแรงจูงใจในการออมมากยิ่งข้ึน 
  - ปริมาณสินเช่ือ ในป พ.ศ. 2554 มีจํานวนท้ังส้ิน 539,865.308 ลานบาทขยายตัว
รอยละ 13.59 เมื่อเทียบกับปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 13.00 เปนผลมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลก
และ  ของประเทศสงผลใหสินเช่ือภาคการลงทุนขยายตัว 

2.3.9 ภาวะคาครองชีพ 
 ป 2552 เทียบกับป 2551 สูงข้ึนรอยละ 6.4 สาเหตุมาจากดัชนีราคาสินคา 2 หมวด

ใหญคือ 
  1) ดัชนีราคาสินคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 11.6 ไดแก
หมวดพาหนะการขนสงและการส่ือสารสูงข้ึนรอยละ 26.8 หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล
สูงข้ึนรอยละ 17.2 2) ดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 1.8 ไดแกหมวดขาว
แปงและผลิตภัณฑจากแปงสูงข้ึนรอยละ 6.8 หมวดเนื้อสัตวเปดไกและสัตวน้ําสูงข้ึนรอยละ 3.2 ป 
2553 เทียบกับป 2552 สูงข้ึนรอยละ 2.3 สาเหตุมาจากดัชนีราคาสินคา 2 หมวดใหญคือ 1) ดัชนี
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 2.6 ไดแก หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอยละ 10.9 
หมวดเครื่องประกอบอาหารสูงข้ึนรอยละ 5.0 2) ดัชนีราคาสินคาหมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องด่ืม
สูงข้ึนรอยละ 1.9 ไดแกหมวดพาหนะการขนสงและการส่ือสารสูงข้ึนรอยละ 4.1 หมวดการตรวจ
รักษาและบริการสวนบุคคลสูงข้ึนรอยละ 1.2 ป 2554 เทียบกับป 2553 สูงข้ึนรอยละ 5.9 สาเหตุ  
มาจากดัชนีราคาสินคา 2 หมวดใหญคือ 1) ดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 
11.0 ไดแกหมวดอาหารบริโภค-ในบานสูงข้ึนรอยละ 21.4 หมวดอาหารบริโภค-นอกบานสูงข้ึนรอย
ละ 18.0 หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอยละ 10.6 2) ดัชนีราคาสินคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 0.8 ไดแก หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษาสูงข้ึนรอยละ 8.9      
หมวดเคหสถานสูงข้ึนรอยละ 2.9 หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลสูงข้ึนรอยละ 1.1 อนึ่ง 
แนวโนมป 2555 คาดการณราคาสินคาและเงินเฟอยังทรงตัวในระดับสูงโดยมีปจจัยหนุนจากตนทุน
การผลิตท่ีอาจเพิ่มข้ึนในหลายๆ ดาน เชน ราคาพลังงานราคาสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนวัตถุดิบและ
สําหรับบริโภคคาจางแรงงานท่ีจะเพิ่มข้ึนหลังการปรับคาแรงข้ันตํ่า 
 สถานการณดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.4 การศึกษา 
  2.4.1 สถานศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธแบงพื้นท่ีการศึกษาออกเปน 2 เขต 
ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 มีสถานศึกษาในพื้นท่ีรวมท้ังหมด 230 แหง 
  จํานวนนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1  
ในป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 24,750 คน และจํานวนนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 มีจํานวน 15,598 คน รวมจํานวนนักเรียนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธท้ังหมด มีจํานวน 40,348 คน จํานวนครูในป พ.ศ. 2554 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1  มีจํานวน 1,334 คน และจํานวนครูของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีจํานวน 928 คน รวมจํานวนครูในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 2,262 คน 
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2.4.2 ดานโอกาสทางการศึกษาและประกอบอาชีพ 
  จากขอมูลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 
โอกาสในการศึกษาของระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนท้ังหมด 2,901 คน 
และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 966 คน มีโอกาสในการศึกษาตอท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพคิดเปนรอยละ 80.13 แยกออกเปนการเขาศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4       
(สายสามัญ) ไดจํานวน 311 คน และการเขาศึกษาตอในช้ัน ปวช.1 (สายอาชีพ) จํานวน 463 คน 
ศึกษาตอในสถาบันอื่น (กศน. และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) และไมศึกษาตอคิดเปน  
รอยละ 19.87 แยกออกเปนศึกษาตอ ในสถาบันอื่น (กศน. และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) 
80 คน และไมศึกษาตอ 106 คน และจากขอมูลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธเขต 2 โอกาสในการศึกษาของนักเรียนท่ีจบการศึกษาของนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 662 คน สามารถศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายได 233 คนศึกษาตอระดับ ปวช.1 (สายอาชีพ) 244 คน ศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 4 (สายสามัญ) 97 คน และประกอบอาชีพ 88 คน 

2.4.3 ปญหาดานการศึกษา 
  1) เยาวชนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีขีดความสามารถตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานจากผลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – Net ของระดับประเทศใน            
ปการศึกษา 2554 แยกเปนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 ไดแก 
วิชาสังคมศึกษา ได 52.04 วิชาภาษาอังกฤษได 33.87 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธเขต 2 ไดแก วิชาวิทยาศาสตรได 40.41 วิชาสังคมศึกษาได 50.88 และวิชา
ภาษาอังกฤษได 36.72 และเยาวชนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีขีดความสามารถ
ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานจากผลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – Net ของระดับประเทศใน   
ปการศึกษา 2554 แยกเปนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 ไดแก 
วิชาคณิตศาสตรได  31.44 วิชาวิทยาศาสตรได 31.20 วิชาสังคมศึกษา 39.97 วิชาภาษาอังกฤษได 
27.65 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 ไดแก วิชาคณิตศาสตรได 
31.32 

2) คานิยมเรื่องการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการแรงงานในจังหวัด 
  3) เด็กออกกลางคันในการศึกษาภาคบังคับจากขอมูล Child Watch พบเด็กออก
กลางคันในการศึกษาภาคบังคับจากขอมูล Child Watch พบเด็กออกกลางคันในปการศึกษา          
2551 – 2552 ในระดับประถมศึกษามีคาเฉล่ียเทากับ 0.02 ในระดับมัธยมศึกษาเทากับ 0.26       
ในระดับอาชีวะศึกษาเทากับ 9.82 และในระดับอุดมศึกษาเทากับ 2.72 
  4) ปญหาดานการอานเขียนของนักเรียนกอใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนใน   
ช้ันเรียนแยกเปนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 ดานการอาน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 รอยละ 4.78 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 4.15 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4
รอยละ 5.77 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 4.31 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 2.95 ดานการ
เขียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 รอยละ 6.73 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 7.18 ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 รอยละ 8.41 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 6.44 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 4.81 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 ดานการอานระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 2 รอยละ 3.47 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 2.09 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 2.30       
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 2.24 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 1.14 ดานการเขียนระดับ  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 รอยละ 5.61 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 4.19 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   
รอยละ 4.17 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 4.03 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 3.30 

2.5 ศาสนา 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต 

ตามลําดับ มีศาสนสถานจํานวน 338 แหง เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2553 8 แหง (330 แหง ) แบงตาม
ประเภทการนับถือศาสนาประกอบดวย วัด รวมท้ังส้ินจํานวน 215 แหง เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2553 มี 
5 แหง (210 แหง) แตมีจํานวนพระภิกษุในป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 2,538 รูป เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2553 ท่ีมีจํานวนพระภิกษุ 2,235 รูป แตจํานวนสามเณรในป พ.ศ. 2554 มีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 
282 รูป เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2553 ท่ีมีสามเณร 240 รูป อยูในพื้นท่ีอําเภอเมืองและอําเภอ 
หัวหินท่ีพักสงฆในป พ.ศ. 2553 มีจํานวน 91 แหง โบสถคริสต จํานวน 21 แหง มัสยิด จํานวน     
11 แหง 

2.6 การสาธารณสุข 
  2.6.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ/เอกชน รวมท้ังส้ิน 95 แหง แยกเปน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบงเปนระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิระดับทุติยภูมิ
ประกอบดวย โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 5 แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (M2) 1 แหง
สําหรับระดับตติยภูมิมี 2 แหง คือ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ และโรงพยาบาลหัวหินโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 81 แหงครอบคลุมทุกตําบลและศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แหง
โรงพยาบาลภาครัฐอื่นอีก 3 แหง คือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แหง (โรงพยาบาลคาย 
ธนะรัตนและโรงพยาบาลกองบิน 5) โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ 
( สถานีกาชาดอําเภอหัวหิน) และโรงพยาบาลเอกชนอีกจํานวน 3 แหง (โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินและศูนยสงเสริมสุขภาพชีวาศรม) รวมท้ังส้ิน 1,222 เตียง (เตียงตอ
ประชากร = 1:414) (ขอมูล ณ มิย. 2555) 
  2.6.2 บุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
พยาบาลท่ีสังกัดในกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวน 85,33,59 และ 783 ตามลําดับ โดยมีอัตราสวน
บุคลากร 1 คนตอประชากรคิดเปน 1 : 6036, 1 : 15548 , 1 : 8697 และ 1: 655 ตามลําดับ (ขอมูล 
ณ 1 มิถุนายน 2555) (ฐานประชากรจากสปสช. ณ 30 กย.54 จํานวน 513,099 คน) อัตรากําลัง 
ทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ 80.23 ของเกณฑ GIS โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ         
มีโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ 3 แหงคือ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ โรงพยาบาล
สามรอยยอด สวนโรงพยาบาลท่ีขาดแคลนแพทยมากท่ีสุดคือ โรงพยาบาลบางสะพานนอย รองลงมา 
ไดแก โรงพยาบาลกุยบุรีโรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลทับสะแก และโรงพยาบาลปราณบุรี 
(รอยละ 62.5) อัตรากําลังทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ 55.93 ของเกณฑ GIS โดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ GIS 1 แหง คือ โรงพยาบาลกุยบุร ีสวนโรงพยาบาล
ท่ีขาดแคลนทันตแพทยมากท่ีสุดคือ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ โรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาล
บางสะพาน โรงพยาบาลหัวหินโรงพยาบาลบางสะพานนอย โรงพยาบาลสามรอยยอด และ
โรงพยาบาลทับสะแก ตามลําดับ อัตรากําลังเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ 95.16 ของ
เกณฑ GIS พบวา ในภาพรวมมีโรงพยาบาลท่ีขาดแคลนมีอยู 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลกุยบุร ี
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อัตรากําลังพยาบาลท่ีปฏิบัติงานจริงคิดเปนรอยละ 71.44 ของเกณฑ GIS พบวา เมื่อจําแนกราย
อําเภอ พบวา อําเภอท่ีขาดแคลนมากท่ีสุดคือ อําเภอ  ปราณบุรี หัวหิน บางสะพาน กุยบุรี 
  2.6.3 สถานการณการเจ็บปวยของผูปวยนอก ในทุกสถานบริการภาครัฐของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  สาเหตุการปวย 3 อันดับแรก ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียน
โลหิตและโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง 
  กลุมโรคท่ีพบบอยของผูปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรคของตอมไรทอโภชนาการ
และเมตาบอลิซึม โรคความดันโลหิตสูง และโรคเลือด อวัยวะสรางเลือดและอาการแสดงและ        
ส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิกและหองปฏิบัติการ 
  สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ในป 2552 ไดแก     
โรคอุจจาระรวง โรคตาแดง โรคปอดบวม โรคมาลาเรีย และอาหารเปนพิษ ตามลําดับและ
สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรกในป 2553 ไดแก โรคอุจจาระรวง โรคปอด
บวม โรคตาแดง โรคไขเลือดออก และโรคมาลาเรีย ตามลําดับ สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาด
วิทยา 5 อันดับแรก ในป 2554 ไดแก โรคอุจจาระรวง โรคปอดบวม โรคไขเลือดออก โรคอาหารเปน
พิษ และโรคมาลาเรีย ตามลําดับ 

2.6.4 ปญหาดานสุขภาพอนามัยท่ีสําคัญ 
  (1) ปญหาการเกิดโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน อัตราการปวยตอแสนประชากร         
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2550 ถึงป 2554 มีอัตรา 552.51 , 637.50 ,675.88 , 717.02 และ 847.02 
ตามลําดับ โรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มข้ึนจากป 2550 ถึงป 2554 มีอัตรา 242.26, 275.38, 290.38, 
231.77 และ 282.67 ตามลําดับ โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มข้ึนจากป 2550 ถึงป 2554 มีอัตรา 
115.10, 220.99, 223.03 ,271.59 และ 326.49 ตามลําดับ 
  (2) สถานการณและแนวโนมการเจ็บปวยโรคระบาดในพื้นท่ี เชน โรคไขเลือดออก       
ป 2554 เปนอันดับ 24 ของประเทศมีอัตราปวย 127.47 ตอแสนประชากรเอดสโดยเฉพาะ        
การติดเช้ือในหญิงต้ังครรภ ยังพบการติดเช้ือรอยละ 1.2 สวนวัณโรคผูปวยมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนใน    
ป 2550-2552 และมีแนวโนมเริ่มลดลงในป 2553-2554 โดยในปงบประมาณ 2550 ต้ังแต ต.ค.-ก.ย. 
พบผูปวยวัณโรคทุกประเภทจํานวน 489 ราย (วัณโรคปอดเสมหะบวก 202) ป 2551 จํานวน 493 
ราย (วัณโรคปอดเสมหะบวก 242) ป 2552จํานวน 538 ราย (วัณโรคปอดเสมหะบวก 245) ป 2553 
จํานวน 514 ราย (วัณโรคปอดเสมหะบวก 260) และ ป2554 จํานวน 499 ราย (วัณโรคปอดเสมหะ
บวก 245) 
  (3) สาเหตุการตายจากโรค ตามลําดับ คือ โรคมะเร็งทุกชนิด อุบัติเหตุและการเปน
พิษโรคหัวใจ ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด โรคหลอดเลือดในสมองไตอักเสบ กลุมอาการของไต
พิการและไตพิการ การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอื่นๆ 
  (4) ปญหาสุขภาพจิตและการฆาตัวตายของประชาชนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนพบปญหา
การฆาตัวตายท่ีเกิดข้ึนแบงเปน 2 กลุม กลุมแรกคือ ผูท่ีทํารายตนเองแตไมถึงแกชีวิตมีจํานวน     
207 ราย คิดเปน 40.86 ตอแสนประชากร และกลุมท่ีสองคือ ผูท่ีทํารายตนเองและถึงแกชีวิต         
มีจํานวน 26 รายคิดเปน 5.13 ตอแสนประชากร (ขอมูลปงบประมาณ 2554) 
  (5) การจัดลําดับปญหาสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป 2555 ลําดับ 1         
กลุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง ลําดับ 2 กลุมปญหาพฤติกรรมวัยรุน ลําดับ 3 ไขเลือดออก ลําดับ 4      
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วัณโรค ลําดับ 5 มาเลเรีย ลําดับ 6 เอดส ลําดับ 7 สุขภาพจิต (ฆาตัวตาย) ลําดับ 8 โรคอุบัติใหมอุบัติซา 
(ปอดบวม ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก) ลําดับ 9 โรคมะเร็ง (มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก) ลําดับ 10 
โรคติดตอทางเดินอาหารและน้ํา 
  (6) สถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2550 – 
2554 

- อัตราเกิด : 1,000 คน คือ 13.02 ,13.34, 12.05, 11.64 และ 12.1 
ตามลําดับ 

- อัตราตาย : 1,000 คน คือ 6.0 ,6.03, 5.58, 5.58 และ, 5.77 ตามลําดับ 
- อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ% (ไมเกิน 1.2) คือ 0.71, 0.73, 0.69, 0.69 และ

0.633 ตามลําดับ 
- อัตราสวนการตายมารดา: เกิดมีชีพ 100,000 คน (ไมเกิน 18) คือ 31.07, 

30.14,31.87, 0 และ 16.1 ตามลําดับ 
- อัตราทารกตายปริกําเนิด : การเกิด 1,000 คน (ไมเกิน 9) 6.99, 6,20, 

5.87, 4.41 และ6.28 ตามลําดับ 
  (7) จากผลการดําเนินพัฒนาสุขภาพประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธประชากร        
มีอายุขัยเฉล่ีย ชาย 74.25 ป หญิง 81.12 ป 
 2.7 ครัวเรือนยากจน 
  ขอมูล กชช. 2 ค. ป พ.ศ. 2554 จากการสํารวจหมูบานในเขต อบต. จํานวน     
410 หมูบาน มีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 จํานวน 7 หมูบาน หมูบานเรงรัดอันดับ 2 จํานวน     
60 หมูบาน และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 จํานวน 343 หมูบาน และในป พ.ศ. 2554 มีจํานวน
หมูบาน 435 หมูบานความยากจนในป พ.ศ. 2554 มีการจัดเก็บขอมูลครัวเรือน จํานวน 62,646 
ครัวเรือน ซึ่งผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เรื่องรายได ยังคงมีครัวเรือนท่ีมีรายได
เฉล่ียตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. 23,000 บาท/คน/ปจํานวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเมื่อเทียบกับขอมูลของป     
พ.ศ. 2553 มีครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. 23,000 บาท/คน/ป จํานวน 17 ครัวเรือน 
จังหวัดมีรอยละท่ีลดลงของครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. 23,000บาท/คน/ป คิดเปนรอยละ 
88.23 และจากขอมูลความจําเปนพื้นฐานในป พ.ศ. 2554 มีจํานวนครัวเรือนยากจนจํานวน           
2 ครัวเรือนและจากขอมูลความจําเปนพื้นฐานในป พ.ศ. 2555 ไมมีครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดตํ่ากวา
เกณฑจปฐ. 23,000 บาท/คน/ปสามารถลดจํานวนครัวเรือนยากจนไดรอยละ 100 

2.8 คุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.8.1 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตตามขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) 

  จากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับจังหวัด พ.ศ. 2554 จํานวนหมวด 
42 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมายท้ังหมดจํานวน 27 ตัวช้ีวัด ยังไมบรรลุเปาหมายและบรรลุ
เปาหมาย 15 ตัวช้ีวัด 
  2.8.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  สถิติคดีอาชญากรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 5 กลุมคดีอุกฉกรรจ และสะเทือน
ขวัญ คดีชีวิตรางกายและเพศ คดีประทุษรายตอทรัพย มีแนวโนมการกอคดีลดลง สวนคดีท่ีนําสนใจ
และคดีท่ีรัฐเปนผูเสียหายมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
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2.9 การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธไดดําเนินการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเนนใหประชาชนมีวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะสรางการอยูดีมีสุขใหเกิดข้ึนโดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ      
พระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการดําเนินงานใหประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาในการเสริมสราง
ชุมชนใหเขมแข็งประสานพลังระหวางภาคีการพัฒนาในระดับตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานชาวบาน 
องคกรพัฒนาเอกชน เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี ดวยแนวคิดการบูรณาการใน
ดานตางๆ นําไปสูกระบวนการเรียนรู เพื่อชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองไดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธนั้น มีความแตกตางกันไปในแตละหมูบานไมวาจะเปนการลดรายจายการ
เพิ่มรายได การออม การดํารงชีวิต การอนุรักษ การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเอื้อ
อาทร  การแบงปน ชวยเหลือกัน จากนั้นก็จะดําเนินการขยายใหเปนเครือขายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณซึ่งกันและกัน ในแตละระดับ ต้ังแต ผูใหญบาน กํานัน นายอําเภอ เพื่อดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจการคาในท่ีสุด ซึ่งก็จะตรงกับคติโบราณของ
ไทยท่ีวา “พออยูพอกินมีเหลือจึงขาย” ทําใหเกิดความเขมแข็งมั่นคงในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในหมูบาน/ชุมชนนอกจากนี้จังหวัดไดดําเนินการรณรงคใหทุกครัวเรือนทําบัญชี
เงินออม ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากคนในหมูบาน/ชุมชนดวยดี ทุกครัวเรือนตางจัดทําบัญชีกันดวย
ความสมัครใจ การจัดระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทยประจําป พ.ศ. 2555    
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธจากหมูบานท้ังหมด 435 หมูบานเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง         
208 หมูบานจําแนกเปนระดับพออยูพอกิน 188 หมูบานอยูดีกินดี 16 หมูบาน และมั่งมีศรีสุข         
4 หมูบาน และมีหมูบานผานเกณฑ 6X2 จํานวน 227 หมูบาน และเปนแหลงเรียนรู 56 หมูบาน 
 
สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.10 ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
2.10.1 ดิน 

  ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญมีหนาดินเปนดินรวนปนทราย ลึกลงไปเปน
ดินเหนียวปนทรายบางแหงจะเปนดินเหนียวปนดินลูกรัง หรือหินถาขุดเจาะลึกลงไปประมาณ 2 – 3 
เมตร จะเปนกอนหินและกรวดอยูเปนช้ันหนาหนาดิน จึงเหมาะสาหรับการปลูกพืชไร 

ลักษณะปญหาของดิน 
  (1) ปญหาดินเค็มท่ีพบมี 2 ลักษณะ ลักษณะท่ี 1 คือ ดินเค็มน้ําทวมถึง ชายทะเล
มีปริมาณเกลือในดินมากจนพืชใชไมได และมีเนื้อท่ี 3,628,536 ไรและลักษณะท่ี 2 คือ ปญหาดินเค็ม
น้ําทวมไมถึง คือ ดินมีปริมาณเกลือโซเดียมสูงมาก ทําใหโครงสรางดินไมดี แนนทึบ แข็ง ไถพรวนยาก        
มีเนื้อท่ีประมาณ 104,277 ไร 
  (2) ปญหาดินเปร้ียว คือ ดินท่ีเกิดจากตะกอนกรอยเปนดินมีสารประกอบของธาตุ
กํามะถัน และกรดกํามะถันปะปนอยูในปริมาณมาก ทําใหธาตุอาหารพืชในดินอยูในรูปท่ีพืชไม
สามารถดูดไปใชได มีเนื้อท่ี 42,106 ไร 
  (3) ปญหาดินทรายจัด คือ ดินมีเนื้อเปนดินทราย พบบริเวณชายฝงทะเล เกิดจาก
ตะกอนน้ําทะเลท่ีพัดมาทับถมเปนช้ันหนา เปนดินทรายจัด ไมอุมน้ํา แรธาตุอาหารตางพบในพื้นท่ีท่ี
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีเนื้อท่ี 420,838 ไร 
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  (4) ปญหาดินต้ืน คือ ดินท่ีพบช้ันลูกรัง ช้ันกรวด ช้ันเศษหิน พบปะปนอยูในเนื้อดิน
มากกวา 35% โดยปริมาตร มีเนื้อท่ีประมาณ 112,803 ไร ปจจุบันมีถากถางปาเพื่อปลูกพืชไร โดย
ไมไดมีการปองกันการชะลางพังทลาย ทําใหหนาดินต้ืนถูกชะลางไปหมดเหลือแตดินช้ันลาง ซึ่งมีแต
เศษหินและกรวดปะปน ยากตอการไถพรวน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก 

2.10.2 ปาไมและสัตวปา 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,979,762 ไร 
เปนพื้นท่ีปาท้ังหมด 1,708,488 ไร คิดเปนรอยละ 42.92 ของพื้นท่ีจังหวัด จําแนกพื้นท่ีปาไมออกเปน    
3 ลักษณะ ประกอบดวย 
  1) พื้นท่ีอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาจํานวน 6 แหง คืออุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด อุทยานแหงชาติปากุยบุรี อุทยานแหงชาติ
หาดวนกร อุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง และเขตรักษาพันธสัตวปาเสด็จในกรมหลวงชุมพรดานทิศ
เหนือ รวมเนื้อท่ี 1,127,378 ไร ซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ    
พันธุพืช 
  2) พื้นท่ีวนอุทยานมี 6 แหง ไดแก วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานทาวโกษา       
วนอุทยานเขาตามองลํายวน อุทยานหวยน้ําซับ วนอุทยานปากลางอาว และวนอุทยานแมรําพึง     
รวมเนื้อท่ี 10,138 ไร อยูในความควบคุมดูแลของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
  3) พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติโดยการออกกฎกระทรวงประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ
จํานวน 20 ปารวมเนื้อท่ี 1,758,557 ไร แตพื้นท่ีดังกลาวบางสวนไดนําไปออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
อุทยานแหงชาติเขตรักษาพันธุสัตวปาและประกาศจัดต้ังวนอุทยานรวมท้ังไดสงมอบใหสํานักงาน
ปฏิรูปท่ีดินนาไปปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ทําใหเหลือพื้นท่ีท่ียังคงสภาพเปนปาสงวนแหงชาติ   
เนื้อท่ีประมาณ 570,972 ไร อยูในความควบคุมดูแลของกรมปาไมรวมเนื้อท่ีปา ท้ังสามลักษณะ
ประมาณ 1,708,488 ไร โดยมีสภาพเปนผืนปาใหญติดตอกันต้ังแต อําเภอหัวหินถึงอําเภอบางสะพาน
นอย ลักษณะปา เปนปา   ดิบช้ืน ปาดิบแลง และปาเบญจพรรณ พันธุไมมีคําทางเศรษฐกิจมีหลาย
ชนิด เชน มะคา โรง ชิงชัง แดงยาง ไมจันทน และไมเกด ซึ่งเปนไมประจําจังหวัด และสัตวปามีความ
หลากหลาย ไดแก ชางปา อยูเปนฝูงใหญท่ีสุดของประเทศ และพบสัตวปาท่ีมีความสําคัญหายาก เชน 
กระทิง กวางปา เลียงผา เกงหมอ สมเสร็จ นกเงือก มากกวา 6 ชนิด เสือดาวหมีควาย หมีคน หมาใน 
นกมากกวา 200 ชนิดและไกฟาหนาเขียว 

การบุกรุกปาท่ีผานมา 
  จากสถิติคดีท่ีไดรับรายงานจากการตรวจยึดจับกุมพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติ    
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตปาสงวนแหงชาติ และพื้นท่ีปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2488 อันเกิด
จากการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อครอบครองพื้นท่ีทําเกษตรกรรมปลูกยางพารา โดยกลุมนายทุนผูมีอิทธิพล
อยูเบ้ืองหลัง และการขยายท่ีดินทํากินของราษฎร  
  สวนใหญเปนในเขตปาสงวนแหงชาติทับสะแกและเขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยาน
เสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือทองท่ีอําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอยซึ่งเกิด
จากการบุกรุกพื้นท่ีปา เพื่อครอบครองพื้นท่ีทาเกษตรกรรมปลูกยางพาราโดยกลุมนายทุนผูมีอิทธิพล
อยูเบ้ืองหลังและการขยายท่ีดินทํากินของราษฎรในพื้นท่ีและจากท่ีอื่น 
  จากการเปรียบเทียบสถิติจานวนคดีการบุกรุกทําลายปาในป พ.ศ. 2553 กับ              
ป พ.ศ. 2551-2552 ปรากฏวามีจํานวนคดีลดลง และมีจํานวนพื้นท่ีถูกบุกรุกลดนอยลง ซึ่งผลมาจาก
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การบูรณาการการปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของท้ังจังหวัด ประกอบดวย หนวยเฉพาะกิจจงอางศึก, 
ตารวจตระเวนชายแดนท่ี 14, กองบัญชาการรักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ, หนวยปองกัน
รักษาปาเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ, เขตรักษาพันธุสัตวปา, กํานันและผูใหญบาน สามารถยับยั้งการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในเขตทองท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.10.3 แหลงน้ํา 
1) แหลงน้ําผิวดิน 

  จากรายงานโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํา
ชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก (ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ) ของกรมทรัพยากรน้ํากําหนดใหลุม
น้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก (ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ) ครอบคลุมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธเต็มจังหวัด มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 6,427 ตารางกิโลเมตร แหลงน้ําธรรมชาติสวนใหญ
เปนสายส้ันๆ ท่ีเปนอิสระแยกจากกันและไหลลงอาวไทยปจจุบันแหลงน้ําตางๆ อยูในสภาพต้ืนเขินจะ
มีน้ํามากเฉพาะในชวงฤดูฝนสวนในฤดูแลงสวนใหญน้ําจะแหงขอดใชประโยชนในดานการเกษตรได
บางเพียงสวนนอย แหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก 

- แมน้ําปราณบุรี ตนนามาจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกซึ่งเปน
เทือกเขาสูงและเปนพรมแดนไทย–พมาและเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณเขตอุทยาน
แหงชาติแกงกระจานไหลลงสูอาวไทยทางทิศตะวันออกท่ีปากน้ําปราณบุรี อําเภอปราณบุรี มีความ
ยาวประมาณ 180 กิโลเมตร 

- แมน้ํากุยบุรี ตนน้ํามาจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลจากทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือมาทางทิศตะวันออกมีความยาวประมาณ 67 กิโลเมตร 

- คลองบึง ไหลจากเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ลงสูอาวไทยบริเวณเหนืออําเภอเมืองประจวบคีรีขันธมี ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 

- แมน้ําบางสะพานใหญเกิดจากเทือกเขาทางตะวันตกมารวมกันแลวไหลไป
ทางทิศตะวันออกลงสูอาวไทยทายอําเภอบางสะพาน มีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 

- คลองบางสะพานนอย เกิดจากภูเขาทางทิศตะวันตกและไหลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกลงอาวไทย มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

2) ระบบชลประทาน 
 กรมชลประทานไดดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อชวยเหลือพื้นท่ีการเกษตรในเขตจังหวัดโดย
ดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญขนาดกลางและขนาดเล็กจนถึงปจจุบันรวมท้ังส้ิน 
115 โครงการพื้นท่ีรับประโยชนรวม 392,766 ไร ความจุประมาณ 470.48 ลานลูกบาศกเมตร 
(ขอมูลป พ.ศ. 2553) ดังนี้ 
 - โครงการชลประทานขนาดใหญมี 1 โครงการคือโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือน   
ปราณบุรีพื้นท่ีโครงการ 233,750 ไรความจุ 347.00 ลานลูกบาศกเมตร 
 - โครงการชลประทานขนาดกลางมี 8 โครงการพื้นท่ีชลประทาน 61,860 ไร ความจุรวม 
102.90 ลานลูกบาศกเมตรพื้นท่ีรับประโยชน 61,800 ไร 
 - โครงการชลประทานขนาดเล็กมี 106 โครงการพื้นท่ีรับประโยชนรวม 97,156 ไร ความจุ
รวม 20.578 ลานลูกบาศกเมตร 
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3) น้ําใตดิน 
 ปริมาณน้ําท่ีสูบข้ึนมาใชจากบอบาดาลและบอน้ําต้ืนในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ               
มีคาประมาณ 11 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปนรอยละ 9 ของปริมาณน้ําบาดาลท่ีสามารถ
พัฒนาไดในพื้นท่ีซึ่งมีคาประมาณ 120 ลานลูกบาศกเมตรตอป ท้ังนี้ปริมาณน้ําบาดาลท่ีสูบข้ึนมาใช
ตอปนอยกวาปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไดตอปมาก เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณใกลทะเล
ซึ่งมีประชาชนมากน้ําบาดาลมีรสกรอยไมสามารถใชน้ําได 

4) พื้นท่ีชุมน้ํา (Wetland) 
 พื้นท่ีชุมน้ําของจังหวัดประจวบคีรีขันธแบงออกเปนระดับชาติ 1 แหง ไดแก พื้นท่ีชุมน้ําใน
อุทยานแหงชาติ อาวมะคาเปนบริเวณคุงนาชายฝงมีโขดหินตล่ิงชันมีเกาะเล็กๆ 2 เกาะคือ เกาะจาน
และเกาะทายทรีย ซึ่งเปนแหลงสัมปทานรังนกนางแอน และมีปะการังธรรมชาติอยูในบริเวณ      
ทายเกาะมีลําหวยท่ีสําคัญ คือ หวยคลองพินจรง และพื้นท่ีชุมน้ําระดับนานาชาติมี 2 แหง ไดแก พื้นท่ี
ชุมน้ําในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธารของแมนาเพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี 
มีน้ําตกและน้ําพุรอน มีอางเก็บน้ําขนาดใหญ คืออางเก็บน้ําเข่ือนแกงกระจานและอางเก็บน้ําเข่ือน
ปราณบุรี และพื้นท่ีชุมน้ําในอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ภูมิประเทศรอบเทือกเขาเปนทุงท่ีราบ
ลุมกวางใหญเรียกวา “ทุงสามรอยยอด” มีเนื้อท่ีประมาณ 70 ตร.กม. 

2.11 ดานสิ่งแวดลอม 
2.11.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธมีแมน้ําสายสําคัญคือ แมน้ําปราณบุรีและมีลําน้ําสายส้ันๆ     
ไหลจากเทือกเขาตะนาวศรี ทางดานตะวันตกลงสูทะเลอาวไทย ไดแก คลองกุยบุรี คลองบึง คลองหิน
จวง คลองทับสะแก คลองอางทอง คลองกรูด คลองบางสะพาน คลองชางแรก และคลองทําแซะ จาก
การตรวจวัดคุณภาพน้ําของแมน้ําปราณบุรีและแมน้ํากุยบุรี ซึ่งในป พ.ศ. 2553 พบวาคุณภาพแมน้ํา
ปราณบุรเีฉล่ียจัดอยูในประเภทท่ี 3 ระดับพอใชคือ สามารถใชสําหรับอุปโภคบริโภคโดยตองผานการ
ฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอนและสามารถใชสําหรับ
การเกษตรได ซึ่งจากการตรวจพบเพียง  1 สถานีเทานั้นท่ีคุณภาพน้ําประเภท 4 (ระดับตํ่า) สําหรับ
ขอมูลคุณภาพน้ําในแมน้ํากุยบุรี ในป พ.ศ.2553 พบวา ตรวจสอบคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2553 จาก
จํานวน 2 สถานีพบวา คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 ท้ัง 2 สถานี 

2.11.2 คุณภาพน้ําทะเลและชายฝง 
  จากขอมูล จากตรวจสอบคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงในป พ.ศ. 2553 พบวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงสวนใหญอยูในระดับพอใช-ดี
และน้ําทะเลบริเวณสถานีตรวจวัดอาวมะนาวและกองบิน 53 มีคุณภาพน้ําอยูในระดับดีมาก 
  2.11.3 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธประกอบดวยเทศบาล 15 แหง ซึ่งชุมชนแตละเทศบาล
กอใหเกิดปริมาณน้ําเสียท่ีแตกตางกันตามจํานวนประชากรโดยคิดปริมาณน้ําเสียเทากับ 80 เปอรเซ็น
ของปริมาณน้ําใชท่ี 200 ลิตร ตอคนตอวัน ในจํานวนนี้มี 4 เทศบาลท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียคือ 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธเทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลปราณบุรีและเทศบาลตําบลกุยบุรี 
จากฐานขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของกรม
มลพิษในป พ.ศ. 2553 
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2.11.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
  จากขอมูลของกรมควบคุมมลพิษปรากฏวาในป พ.ศ. 2551 จังหวัดประจวบคีรีขันธ                      
มีปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 284 ตันตอวัน แยกออกเปนในเขตเทศบาล 
141 ตันตอวัน และนอกเขตเทศบาลมีปริมาณ 143 ตันตอวนั 

 
ปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
1. การบุกรุกทําลายปาและทรัพยากรสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเล 
 ปญหาเกิดจากการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการบุกรุกท่ีดินปาสงวนและท่ีดินของรัฐ เพื่อ
แสวงหาการครอบครองพื้นท่ีและทําการเกษตรพืชเศรษฐกิจ การดําเนินธุรกิจในท่ีดินโดยนายทุนเอง
ในธุรกิจการทองเท่ียวสวนไมผล ยางพารา ปาลมนามัน และไรสับปะรด โดยขาดการจัดการท่ีถูกตอง
และขาดความรับผิดชอบตอสังคม กอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ ท้ังภัยแลง อุทกภัย การทําลายหนาดิน 
ทําใหขาดความสมบูรณของดินซึ่งสงผลใหการขยายการบุกรุกเขาไปในเขตปาเพิ่มข้ึนทางดานชายฝง
ทะเล มีปญหาการจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะการบุกรุกทาลายปาชายเลน เพื่อเล้ียงกุงและ
ปรับพื้นท่ีกอสรางส่ิงตางๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากทางราชการทําการประมงไมถูกวิธีกับการอนุรักษ
และฟนฟูระบบนิเวศทางทะเล การยึดครองบุกรุกชายหาดและชายฝง เพื่อธุรกิจการทองเท่ียวและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆรวมถึงปญหาการคัดคานโครงการของรัฐเอกชนท่ีมีท่ีต้ังบริเวณชายทะเล ซึ่งอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางทะเล รวมท้ังมีทัศนคติท่ีไมดีตอโครงการท่ีเคยดําเนินการมาใน
อดีตในพื้นท่ีอื่นๆ 

2. การแพรระบาดยาเสพติด 
 สถานการณยาเสพติดในจังหวัดยังมีการแพรระบาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตชุมชน
และพื้นท่ี ท่ีเปนแหลงการทําประมง เนื่องจากปริมาณความตองการเสพยังคงมีอยูซึ่งการตรวจสอบยัง
ไมพบแหลงผลิตในพื้นท่ีจังหวัดสวนใหญเปนการผลิตจากพื้นท่ีตอนบนจากเหนือลงใตในเสนทางถนน
เพชรเกษมเปนระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร และในป พ.ศ. 2554 ปญหาการแพรระบาดยาเสพ
ติดในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนมากโดยเฉพาะในพื้นท่ีผานชุมชนเขตเมืองแหลงทองเท่ียวยานชุมชนท่ีมีอาชีพการ
ทําประมงและในสถานศึกษา 

3. แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
 การนําแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเขามาใชแรงงานในภาคเกษตรโดยเฉพาะพืชไรสวนยาง
และลูกเรือประมงและใหบริการตามสถานบริการ ซึ่งมีท้ังท่ีลักลอบจากชองผานแดนตามธรรมชาติ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธและหลบหนีเขาเมืองจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศซึ่งมีท้ังพมา ลาว 
กัมพูชา ศรีลังกา และบังคลาเทศ โดยเกี่ยวของกับปจจัยตนทุนการผลิตท่ีผูประกอบการตองการใช
แรงงานราคาถูกและสวนใหญเปนงานท่ีคนไทยไมนิยมทําและจากท่ีผานมามีการจับกุมเพิ่มมากข้ึน
อยางเห็นไดชัดเจนซึ่งสถานการณแรงงานตางดาวในป พ.ศ. 2553 มีคนตางดาวเขาเมืองโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย 1,033 คนและคนตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 17,609 คน 
 
ปญหาท่ีสําคัญและความตองการดานตางๆ ของการพัฒนาจังหวัด 
 ปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสามารถแยกการพิจารณาออกเปน 3 ดานคือ ปญหาดานโครงสราง
พื้นฐานปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและปญหาดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของสรุปไดดังนี้ 
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ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. ปญหาดานคมนาคมขนสง 

 1) ระบบโครงขายถนนของจังหวัดประจวบคีรีขันธยังขาดถนนสายหลักและสายรอง เพื่อการ
ติดตอระหวางอําเภออยางเปนระบบ มีเพียงทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ซึ่งเปนถนนสายประธาน  
ท่ีเช่ือมโยงระดับภาค ทําหนาท่ีถนนสายหลักและถนนสายรอง ทําใหมีการปะปนกันระหวาง
การจราจรระหวางจังหวัดและการจราจรภายในจังหวัด เปนสาเหตุใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดและ
อุบัติเหตุในชวงท่ีผานยานชุมชน 
 2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ยังขาดสถานีขนสงสินคา เพื่อรวบรวมคัดแยกและกระจายสินคา  
อยางเปนระบบทําใหเกิดปญหาการวิ่งรถเปลาซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนการขนสงท่ีไมจําเปน 
 3) ขาดการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อรองรับการขนสงสินคาทางทะเล 
 4) ขาดระบบขนสงสาธารณะเพื่อใหบริการนักทองเท่ียวอยางเปนระบบ 

2. ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แมวาจังหวัดจะมีโครงสรางพื้นฐานในสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอในระดับหนึ่ง   
แตก็ยังมีความตองการในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1) ยังไมมีศูนยกําจัดขยะรวมในระดับจังหวัดและขาดการจัดการขยะท่ีถูกสุขอนามัยและการ
มีสวนรวมของชุมชนในการกําจัดขยะ 
 2) การขาดแคลนน้ําสวนใหญเกิดบริเวณนอกเขตพื้นท่ีชลประทานขนาดใหญโดยเฉพาะใน
พื้นท่ีเกษตรหนาฝน ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

- ปริมาณน้ําฝนและน้ําทําในฤดูแลงมีปริมาณนอยศักยภาพในการพัฒนาแหลง     
เก็บกักน้ํา มีจํากัดไมมีศักยภาพในการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญเพิ่มเติมจึงมีขอจํากัดในการ
พัฒนาพื้นท่ีชลประทาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

- แหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กมีขนาดไมเพียงพอขาดระบบการเติมน้ําจากแหลงเก็บ   
กักน้ําขนาดใหญและขนาดกลางทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

- ความตองการใชน้ํามีมากข้ึนทําใหปริมาณน้ําท่ีเก็บกักไดและความตองการในการใช
น้ําไมสมดุลกันซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธมียุทธศาสตรในการพัฒนาการเกษตรการทองเท่ียวและ
อุตสาหกรรม ทําใหมีความตองการใชน้ําเพิ่มมากข้ึน 

- น้ําบาดาลมีปริมาณและคุณภาพไมเหมาะสมปริมาณน้ําบาดาลในบางบริเวณมีอัตรา
การใหน้ํานอย (0-2 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง) โดยเฉพาะบริเวณดานตะวันตกของจังหวัดคุณภาพ    
น้ําบาดาลบริเวณใกลทะเลมีรสกรอย เนื่องจากไดรับอิทธิพลของน้ําทะเล 

3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1) ปญหาน้ําทวมสวนใหญเกิดข้ึนบริเวณท่ีราบลุมริมถนนเพชรเกษมและทางรถไฟสายใตใน
พื้นท่ีอําเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพานและ
อําเภอบางสะพานนอยเนื่องจากแหลงน้ําธรรมชาติถูกบุกรุกทําใหกีดขวางทางน้ําและถนนเพชรเกษม
ถนนของหนวยงานตาง ๆ และทางรถไฟสายใตกีดขวางทางน้ําสําหรับพื้นท่ีอําเภอบางสะพานเปนอีก
พื้นท่ีท่ีประสบปญหาน้ําทวมซ้ําซาก เกิดจากฝนตกหนักบริเวณเหนือลุมน้ําบางสะพานแลวเกิดน้ําปา
ไหลหลากมาตามคลองบางสะพานเมื่อถึงถนนเพชรเกษม จะบาลนตล่ิงคลองบางสะพานแลวไหลเขาสู
ชุมชนเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 
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 2) ปญหาการชะลางพังทลายของดินและดินถลมมีสาเหตุสําคัญจากการบุกรุกทําลายปาและ
จากท่ีเกษตรกรสวนใหญใชพื้นท่ีเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชไรและผลไมโดยไมมีมาตรการ
อนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม การชะลางพังทลายของดินเริ่มรุนแรงในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันต้ังแต 
5% ข้ึนไปปญหาการชะลางพังทลายของดินและดินถลมเกิดบริเวณท่ีลาดเชิงชันเชิงเขา (พื้นท่ีภูเขา
และเทือกเขา) พบในพื้นท่ีทุกอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพื้นท่ีของทุกอําเภอมีชายหาดริมฝงทะเลอาวไทยยาวประมาณ 
224.8 กิโลเมตร ในชวงมรสุมจะเกิดคล่ืนลมแรงพัดเขาหาชายฝงฯ สงผลใหเกิดการกัดเซาะบริเวณ
ชายฝงตลอดแนวยาวชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 จากผลการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
การกัดเซาะชายฝงทะเลมีความยาวรวม 78.12 กิโลเมตร แยกเปนการกัดเซาะรุนแรงปานกลาง     
(1-5 เมตรตอป) ความยาว 76.19 กิโลเมตรและการกัดเซาะรุนแรง (มากกวา 5 เมตร ตอป)      
ความยาว 1.93 กิโลเมตรกระจายอยูในตําบลตางๆ รวม 18 ตําบล 
 ปจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธไดพยายามแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลหลายบริเวณ   
แตเนื่องจากตองใชงบประมาณคอนขางสูง และงบประมาณมีจํากัด จึงไดจัดลําดับความสําคัญตาม
ความเรงดวนโดยใชเกณฑตัวช้ีวัด เชน การใชท่ีดินและส่ิงแวดลอมมูลคาความเสียหายเศรษฐกิจสังคม
และการมีสวนรวมอัตราเฉล่ียการกัดเซาะและการมีมาตรการแกไขปญหา หากพบวาบริเวณใดเปน
พื้นท่ีเศรษฐกิจเปนชุมชนหนาแนน เปนแหลงทองเท่ียวหรือทรัพยสินของทางราชการ ไดรับความ
เสียหายก็จะจัดลําดับความสําคัญในการกอสรางไวในลาดับตนๆ โดยขอความอนุเคราะหใหสวน
ราชการท่ีมีภารกิจกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิง จัดสรรงบประมาณดําเนินการใหและแตถาหากมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีไมอาจรอไดหรือหากปลอยไวจะเกิดความเสียหายลุกลามหรือประชาชนไดรับความ
เดือดรอนจังหวัดก็จะใชงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดดําเนินการไปกอน อยางไรก็ตาม
ปญหาอุปสรรคของการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงท่ีผานมาคือ ประชาชนบุกรุกชายหาดและเปน
อุปสรรคตอการกอสรางและพื้นท่ีท่ีจะทําการกอสราง ตองทําการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเสนอใหสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหความเห็นชอบ
กอนท่ีจะทําการกอสรางจึงเปนเหตุใหการแกไขปญหาเปนไปดวยความลาชา 
 4) ปญหาน้ําเสียจังหวัดประจวบคีรีขันธมีแหลงน้ําธรรมชาติจํานวนมากโดยแหลงน้ําท่ีสําคัญ
และไดมีการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2552 แมน้ําปราณบุรี พบวา คุณภาพจัดอยู
พอใชหรือเปนสวนใหญสาหรับขอมูลคุณภาพน้ํา ในแมน้ํากุยบุรี บริเวณดําเนินโครงการคลองสวย   
น้ําใสมีคุณภาพน้ําพอใชแตบริเวณปากแมน้ําในฤดูรอน (มีนาคม) มีคุณภาพตํ่า สวนฤดูฝน        
(เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน) มีคุณภาพพอใช 
 5) ปญหาการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อทําการเกษตรอยูอาศัยและอื่นๆทําใหพื้นท่ีปาไมลดลง ซึ่งจะ
มีผลกระทบตอระบบนิเวศนโดยเฉพาะการบุกรุกในพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ํา 1A และ 1B การบุกรุก
พื้นท่ีปามักเกิดข้ึนบริเวณของพื้นท่ีปาตามกฎหมายโดยเฉพาะพื้นท่ีอําเภอสามรอยยอดรวมถึงอําเภอ
อื่นๆ ไดแกอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอบางสะพานและอําเภอ
บางสะพานนอย 
 6) ปญหาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยขาดการวางแผนซึ่งอยูกระจัดกระจายทําให
ยากตอการควบคุมสภาวะแวดลอม 
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 4. ปญหาดานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
  1) ขาดศูนยบริการนักทองเท่ียวและบุคลากรดานการบริการการทองเท่ียว 
  2) แนวปกปนชายแดนไมชัดเจน รวมท้ังกฎหมายระหวางประเทศสงผลใหมีความ
เส่ียงในการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวบางแหง 
 อยางไรกต็าม แนวโนมการทําประมงทะเลยังมีปญหากรณีพิพาทระหวางเรือประมงพาณิชย
กับเรือประมงชายฝงพื้นบานอยางตอเนื่องเนื่อง จากทรัพยากรสัตวน้ํามีอยางจํากัดแตจํานวน
เครื่องมือและเรือประมงมีจํานวนมาก ทําใหมีการแยงชิงทรัพยากรและรุกลํ้าพื้นท่ีมีการทําลายแหลงท่ี
อยูอาศัยของสัตวน้ําและทําลายเครื่องมือในการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นท่ีจึงทําใหม ี    
ขอขัดแยงกันมากข้ึนจังหวัดไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการดานการประมงใหมีประสิทธิภาพ 
เชน กําหนดแผนปฏิบัติการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรประมงใหมีสภาพอุดมสมบูรณ เชน เดิมโดย
เนนประชาสัมพันธสรางจิตสานึกใหชาวประมงเห็นคุณคา และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ําการควบคุมจํานวนเรือประมงการตรวจจับเครื่องมือและการทําการประมงท่ีผิดกฎหมายการปลอย
พันธุสัตวน้ําและท่ีสําคัญคือการดําเนินโครงการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลหรือปะการังเทียม    
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝงใหคงความอุดมสมบูรณ อันสงใหผลผลิตทางการประมงและรายได
ของชาวประมงทะเลพื้นบานเพิ่มข้ึนทําใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน 
 เกี่ยวกับการประยุกตใชโครงการจราจรสีเขียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธนั้น ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธไดใหความสําคัญกับการประยุกตใชโครงการดังกลาวเพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก ต้ังแตเมื่อ ป พ.ศ. 2554 โดยการรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีท่ีเปน       
ภาคเครือขาย ไดแก แขวงการทาง ขนสงจังหวัด ตํารวจทางหลวง องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะแพทยและพยาบาล โรงเรียนและสถานศึกษา ตลอดจน
องคกรภาครัฐและภาคเอกชนและประสบความสําเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทอง
ถนนไดถึงรอยละ 50 (มูลนิธิเมาไมขับ. เว็บไซต, 2557) เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทาง
บกในป พ.ศ. 2556 จนไดรับรางวัลจาก “มูลนิธิเมาไมขับ” ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีไดมีการ
นําโครงการจราจรสีเขียวเขามาประยุกตใชเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวา โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนกลไกสําคัญกลไกหนึ่ง ในการชวยลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สิทธิเดช  อุจจเสน (2540) วิจัยเรื่อง “การลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนทางหลวง” 
ผลการวิจัยพบวา 1) อุบัติเหตุบนทางหลวงมิตรภาพ ตอนท่ี 2 มีแนวโนมวาจะเพิ่มข้ึน 2) กลยุทธท่ีดี
ท่ีสุดในการลดอุบัติเหตุ คือ การใชบริการเปนแกนนํา และ 3) ภายหลังจากการใสกิจกรรมแทรกแซง
ไปได 3 เดือน พบวา สถิติของการเกิดอุบัติเหตุไดลดลงอยางเดนชัด ซึ่งมีผลทําใหจํานวนผูบาดเจ็บ 
และผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุตลอดจนความเสียหายของทรัพยสินลดลงกวาท่ีความคาดหมาย
จากแนวโนมหากไมมีการใสกิจกรรมแทรกแซงแตอยางใด 
 เจริญ มางจันดีอุดม (2540) วิจัยเรื่อง “กลยุทธการลดจํานวนอุบัติเหตุจากการจราจรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา  
 1) อุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวโนมวาจะมีจํานวนมากข้ึน ท้ังนี้เพราะจํานวน
ประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มมากข้ึน 
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 2) กิจกรรมแทรกแซงท่ีใชเปนกลยุทธในการลดอุบัติเหตุ ประกอบดวย การอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน อาสาสมัครจราจรจาก
บุคลากร และจากตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจราจร 
สัญลักษณการจราจรตาง ๆ การแจกเอกสารและคูมือความปลอดภัย การรณรงคเพื่อความปลอดภัย
จากการจราจร และการ ปรับปรุงแกไขระบบการจราจร 
 3) กิจกรรมแทรกแซงไมมีผลตอการลดอุบัติเหตุอยางชัดเจน 
 แมน   ศิริฉาย (2544) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางแกไขของการเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางบกภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา  

1. สภาพความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจรตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกกลุมตัวอยาง
ท้ัง 3 กลุม พนักงานสอบสวน มีความรูความเขาใจถูกตองรอยละ 77.8 เจาหนาท่ีตํารวจจราจรมี
ความรูความเขาใจถูกตองรอยละ 70.4 และผูใชรถใชถนนท่ัวไป มีความรูความเขาใจถูกตองรอยละ 
55.6 

2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน พบวา    
ผูขับข่ี สภาพถนน ยานพาหนะ และสัญญาณจราจร เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจร    
ทางบก อยูในระดับมาก สวนสภาพแวดลอมผูโดยสารและคนเดินเทา เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก อยูในระดับปานกลาง 

3. แนวทางแกไขของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ    
กับแนวทางการแกไขการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก อยูในระดับมาก ท้ัง 5 ดานคือ 1) ดานการ 
ศึกษา/การใหความรูความเขาใจแกประชาชน 2) ดานการกวดขัน จับกุม ควบคุม บังคับใหเปนไป      
ตามกฎหมาย 3) ดานงานวิศวกรรมการจราจร 4) ดานการแพทย และ 5) ดานการบริหารและ     
การจัดการจราจร 

4. การทดสอบความแตกตางของตัวแปรโดยใชสถิติ Kruskal-Wallis H Test  
 1) กลุมผูตอบแบบสอบถามท้ัง 3 กลุม มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจร        

ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 2) กลุมผูตอบแบบสอบถามท้ัง 3 กลุม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

การจราจรทางบกแตกตางกัน ยกเวน ดานยานพาหนะ และดานสภาพแวดลอม มีความคิดเห็น      
ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 3) กลุมผูตอบแบบสอบถามท้ัง 3 กลุม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขการเกิด
อุบัติเหตุการจราจรทางบกแตกตางกัน ยกเวน ดานการแพทย และดานการบริหารและการจัด 
การจราจรมีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 สุรัตน  พินิจมนตรี (2544) ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  
ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา  
 1) การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตํารวจจราจร ตามแนวทางการปฏิบัติงานใตแผน
กรมตํารวจแมบท ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540-2544) และตามคําส่ังกรมตํารวจท่ี 693/2528 มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก 
 2) ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตํารวจจราจร พบวา ปจจัยสวน 
บุคคลไมวาจะเปน อายุตัว อายุราชการ ประสบการณ การทํางานดานจราจรระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได-รายจายของครอบครัวตอเดือน ความเพียงพอ

 50 



ของรายไดกับรายจายของครอบครัวตอเดือน และประสบการณในการอบรมหลักสูตรจราจรไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตํารวจจราจรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
 สําหรับปจจัยภายในท่ีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจรไดแก ความสําเร็จ
ในการทํางานท่ีผานมา การไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบการเพิ่มพูนความรูในงานความรู
เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
 สวนปจจัยภายนอกท่ีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตํารวจจราจร 
ประกอบดวย นโยบายการบริหารการมีสวนรวมในการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ และการ
ทํางานเปนทีม 
 3) ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตํารวจจราจร
ท่ีสําคัญ ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร การจัดอบรม และเพิ่มพูนความรู
ใหแกตํารวจจราจรในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและจริยธรรม การเผยแพร ความรูดาน
การจราจร และการปองกันอุบัติเหตุแกประชาชน ตลอดจนการใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาจราจร 
 พฤษภ  ศรีบุรี (2545) วิจัยเรื่อง “ความสามารถในการประยุกตระบบควบคุมสัญญาณไฟ
ดวยคอมพิวเตอรสําหรับการควบคุมการจราจรในเมืองเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการประยุกตระบบควบคุมสัญญาณไฟดวยคอมพิวเตอรสําหรับการควบคุม การจราจรในเมือง
เชียงใหม โดยปจจุบันไดมีการนําระบบ SCOOT ซึ่งเปนระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในเมือง 
(UTC) ดวยระบบคอมพิวเตอรมาใชควบคุมการจราจรในเมืองเชียงใหมในการควบคุมพบวา          
ไมสามารถใชไดเต็มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งคาดการณวา มีสาเหตุเนื่องมาจากเหตุผลหลาย
ประการ เชน การจัดพื้นท่ียอยเดิมยังไมเหมาะสม ยุทธวิธีการ จัดจังหวะไมดีพอ และขาดการปรับแตง
พารามิเตอรท่ีเหมาะสม เปนตน  วิทยานพินธฉบับนี้ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบ SCOOT มา
ประยุกตใช ควบคุมการจราจรแบบพื้นท่ี (Area Traffic Control) ใหมีประสิทธิภาพโดยไดนําเอา
โปรแกรม TRAANSKYT ซึ่งใชในการจําลองรูปแบบการจราจรของการควบคุม เพื่อใหทราบถึง
ประโยชนของการควบคุมแบบประสานสัมพันธของปจจุบัน (2 จังหวะ) และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการควบคุม จากดัชนีบงช้ีประสิทธิภาพบางตัว เชน คาเฉล่ียความยาวคิว Average 
Degree of Saturation และดัชนี PI ของพื้นท่ียอย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมปจจุบัน 
 ขนิษฐา   นันทบุตรและคณะ (2546) ไดวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินผลนโยบายปองกัน
อุบัติเหตุจราจรของรัฐบาลในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2546: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ผลการวิจัยพบวา ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล      
สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง  15 – 29  ปมากท่ีสุด มีแนวโนมเพิ่มสูงท่ีสุดในวันท่ี 13 เมษายน 
2546 และมากกวารอยละ 90.0 เขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอยกวา 30 วัน สวนใหญมากกวา
รอยละ 70.0 ใชรถจักรยานยนต ไมมีการสวมหมวกนิรภัยมากกวารอยละ 90.0 แตมีการคาดเข็มขัด
นิรภัยมากกวารอยละ 80.0 และมากกวารอยละ 70.0 เปนคนในพื้นท่ีออกมาเท่ียวหรือออกมาทําธุระ 
ตรวจพบแอลกอฮอลในเลือดมากกวารอยละ 70.0 และสวนใหญอยูในระดับท่ีเกินกวากฎหมาย
กําหนด 

1) ผูขับข่ีรถจักรยานยนตมากกวารอยละ 60.0 มีการสวมหมวกนิรภัย ผูซอนทายสวนใหญ
ไมมีการสวมหมวกนิรภัย สวนผูขับข่ีรถยนต มากกวารอยละ 50.0 มีการคาดเข็มขัดนิรภัย สวนผูนั่ง
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ดานหนาสวนใหญไมคาดเข็มขัดนิรภัย และผูขับข่ีสวนใหญไมพบกล่ินแอลกอฮอล สําหรับการไดเห็น
หรือไดยินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเมาไมขับ การใหคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยสวน
ใหญอยูในระดับมาก เพราะรักจึงจับการไมมีใบขับข่ีสวนใหญอยูในระดับปานกลางถึงมาก สวนการ
เปดไฟหนาสวมหมวกสวนใหญไมเคยทราบ ผูขับข่ีรถจักรยานยนตและรถยนตสวนใหญมากกวา   
รอยละ 60.0 คิดวามีความเส่ียงท่ีจะถูกตรวจจับ เมื่อมีการด่ืมแอลกอฮอลกอนขับข่ียานพาหนะ    
การไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็วผิดกฎหมาย และการไมมีใบขับข่ี แต    
สวนใหญไมเคยถูกเรียกตรวจเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล การไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไมสวมหมวก
นิรภัย และการตรวจใบขับข่ี 

2) เจาหนาท่ีตํารวจสวนใหญมากกวารอยละ 90.0 ไดรับคําส่ังในการตรวจจับเมาแลวขับ 
การไมสวมหมวกนิรภัย การไมคาดเข็มขัดนิรภัย ความเร็ว และการไมมีใบขับข่ี สวนการรับทราบ
เปาหมายในการดําเนินงานยังไมชัดเจน การสนับสนุนอุปกรณ และงบประมาณยังไมเพียงพอ      
การสนับสนุนจากองคกรอื่น สวนใหญเปนการสนับสนุนทางดานกําลังคน 
 จุฬาภรณ  โสตะและคณะ (2546) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจาก
การจราจรขององคการบริหารสวนตําบลริมทางหลวง” ผลการวิจัยพบวา 

1. ความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรหลังการทดลองลาสุดครั้งกอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05 

2. ทัศนคติตอการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  P < 0.05 

3. คานิยมตอการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  P < 0.05 

4. ปจจัยสนับสนุนตอการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  P < 0.05 

5. รูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรขององคการบริหารสวนตําบลมี 5 ข้ันตอน  
คือ 1) ตองศึกษาสภาพปญหาท่ีแทจริง 2) รวมกันวางแผนแกไขปญหา 3) มีการพัฒนาความรูเรื่อง  
การปองกันอุบัติภัยจากการจราจรโดยการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 4) ดําเนินการปองกันจาก
อุบัติภัยท่ีถูกตองจากการจราจรท้ัง คน รถ ถนน  และสภาพส่ิงแวดลอม 5) การประเมินผลการทํางาน 
 ขจรฤทธิ์  วงษราช (2546) ไดวิ จัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา  
         1) ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตํารวจ
จราจรในทุกดานโดยภาพรวม อยูในระดับ “มาก” ท้ัง 5 ดาน เรียงตามลําดับท่ีตํารวจจราจรให
ความสําคัญ ดังนี้ ดานกฎหมายจราจร ดานการมีวิจารณญาณ ดานการทํางานเปนทีมดานการมี
มนุษยสัมพันธดานการประชาสัมพันธเปนอันดับสุดทาย 
 2) ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจรใหมีประสิทธิภาพ พบวา    
สวนใหญไดใหความสําคัญในเรื่องท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจราจรมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก 
คือ (1) มีความรูทางดานกฎหมายจราจรเปนอยางดี (2) บังคับใชกฎหมายจราจรดวยความยุติธรรม          
(3) มีความจริงใจท่ีจะใหบริการและอํานวยความสะดวกกับประชาชนผูใชรถใชถนน (4) เปนมิตรกับ
ประชาชนผูใชรถใชถนน มีนํ้าใจกับผูใชรถใชถนน และเพื่อนรวมงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อตรง 
และไมเห็นแกประโยชนสวนตนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและตรงตอเวลา (5) มีความมั่นใจในการ
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บังคับใชกฎหมายจราจร มีและใชอุปกรณจราจร ตลอดจนเครื่องมือส่ือสารอยางพอเพียงและสามารถ 
ใชไดดี แกไขปญหาเฉพาะหนาดานการจราจรไดอยางมีหลักการและรวดเร็ว  
 ชินทัศน  ไชยเขต, เฉลิมชนม  ไวศยดํารง และกาญจนา  กาญจนสุนทร (2550) วิจัยเรื่อง   
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร โดยใชแบบจําลอง
สถานการณ” ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบันระบบการควบคุมสัญญาณจราจรในกรุงเทพมหานคร     
มีการนําเทคโนโลยีการควบคุมสัญญาณเปดปดอัตโนมัติมาใช แตยังมีจํานวนนอย และไมครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี พบวา โดยสวนใหญยังใชการตัดสินใจในการควบคุมระยะเวลาและจังหวะในการปลอยรถ 
จากประสบการณและดุลพินิจของตํารวจจราจรเปนหลัก ซึ่งยังขาดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ชวยตัดสินใจ โดยการสรางแบบจําลองสถานการณของระบบการควบคุมไฟสัญญาณจราจรดวย
โปรแกรม Arena เปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาระยะเวลาในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีเปาหมายใหปริมาณการไหลของจํานวนรถท่ีวิ่งผานส่ีแยกท่ีตอเนื่องกันในถนน
สายหลักได จํานวนสูงสุด โดยไดสรางแบบจําลองสถานการณจราจรบนถนนทาพระ-รัชดา         
(ถนนพระราม 3) และเลือกศึกษาในชวงเวลาเรงดวน ต้ังแต 7.00 น. ถึง 9.00 น. ท่ีมีรถสะสมเปน
จํานวนมาก ใชแบบทดลองและวิเคราะหผล พบวา การควบคุมสัญญาณไฟตามผลท่ีไดจกแบบจําลอง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของจํานวนรถท่ีวิ่งผานได คิดเปนรอยละ 28.67 
 ประสบสุข   ศรีแสนปางและคณะ (2551) ไดวิจัยเรื่อง “การดําเนินงานดานวินัยจราจรและ 
การปองกันอุบัติเหตุจราจรในมหาวิทยาลัยขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของปญหาและ
การแกปญหาดานวินัยจราจรและการเกิดอุบัติเหตุจราจรในมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีผานมา พบวามี
ปญหาดานวินัยจราจรและผูใชรถใชถนนมีพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ การดําเนินงานหลาย
โครงการท่ีผานมาประสบผลสําเร็จแตมีปญหาความไมตอเนื่องของการดําเนินงาน 
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ  ไดแก              
1) พฤติกรรมของผูใชรถใชถนน 2) ปญหายานพาหนะท่ีมีสภาพไมสมบูรณ 3) สภาพแวดลอมท่ี
บางสวนยังตองปรับปรุงท้ังในสวนของสภาพถนน ปาย สัญญาณไฟ และสถานท่ีจอดรถท่ีไมเพียงพอ                 
4) นโยบายดานวินัยจราจรและการปองกันอุบัติเหตุท่ีปรับเปล่ียนตามผูบริหาร 5) ระบบจราจร และ      
6) ระบบความปลอดภัย 
 ปญหา/อุปสรรคหลักๆ คือ นโยบายของผูบริหาร พฤติกรรมของบุคคล สภาพแวดลอม และ
ระบบท่ีเกี่ยวของท้ังระบบจราจรและระบบความปลอดภัย รวมท้ังการดําเนินงานของผูเกี่ยวของท่ีขาด
ความตอเนื่องแนวทางเพื่อการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ คือ ตองมีนโยบายท่ีชัดเจน จริงจัง         
จัดงบประมาณเพียงพอ รวมท้ังสรางความรวมมือจากทุกฝายใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง     
ดานการพัฒนาคนตองเรงดําเนินการปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหมใหทุกคนเปนแบบอยางท่ีดีใน
การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร ดานการปรับปรุงระบบจราจรตองแกปญหาโดยอาศัยขอมูลจาก
ฐานขอมูลอุบัติเหตุ มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยและพัฒนาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและวิศวกรรมจราจรใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง มีแผนท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาวท่ีใชหลายกลยุทธในการดําเนินการพรอมกัน รวมท้ังควรมีการกําหนดกฎระเบียบท่ีชัดเจน 
ประชาสัมพันธท่ัวถึง และมีมาตรการกํากับอยางเครงครัดตอเนื่อง 
 ปรีดา  ธีรธาดา (2551) ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาล
นครสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 104 คน ท่ีประสบอุบัติเหตุทางถนน
ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จะเปนเพศชายและมีอาชีพรับจางมี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประสบอุบัติจากรถจักรยานยนตท่ีมีสภาพเปนรถใหมไมเกิน 5 ป 
ชวงเวลาท่ีประสบอุบัติเหตุ จะเปนชวงค่ํา (เวลา 18.00-21.00 น.) และมีฝนตก/น้ําทวมขังบนพื้นถนน
สภาพถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ และเมาสุราขณะขับรถจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว จะพบวา 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน คือ สภาพของถนนท่ีชํารุด/ ผิวถนนล่ืนเพราะการใชงาน    
มานาน และพฤติกรรมในการใชรถใชถนนของผูขับข่ีท่ีเมาสุรา จึงทําใหเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุข้ึน และปจจัยส่ิงแวดลอมไฟฟาสาธารณะถนนมีไมเพียงพอ  
 สมใจ  ศรีโสภิตสวัสด์ิ (2552) ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการแกไขปญหาจราจรในเขตเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง” ผลการวิจัยพบวา  
 1. สภาพการจราจรบริเวณส่ีแยกทาเรือพาณิชยแหลมฉบังมีปญหาการกีดขวางทางจราจร 
เนื่องจากการเล้ียวกลับรถ และบริเวณถนนสายหนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนมีปญหาในการ
เดินรถรับสงพนักงานโรงงานในเวลาเลิกงาน สภาพถนนขรุขระ ไมมีทางมาลาย ชองทางเดินรถ     
คับแคบ การควบคุมสัญญาณไฟจราจรไมเหมาะสม เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางไมครบถวน ผูใชรถ 
ใชถนนขาดวินัยการจราจร 
 2. แนวทางการแกปญหาการจราจรประกอบดวย ดานวิศวกรรมจราจร ดานความรูความ
เขาใจกฎหมายจราจร ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรของเจาหนาท่ีตํารวจ โดยมีแนวทางในการ
แกปญหาในการวางแผนดานการวางระบบถนนภายในเขตเทศบาล การใชประโยชนจากท่ีดินการวาง
ผังเมือง การประสานงานระหวางสวนราชการ การปลูกจิตสํานึกของผูใชรถใชถนน 
 3. ขอเสนอแนะจากการศึกษาควรใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาการจราจร โดยเนน
การเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และเทศบาลตําบลแหลมฉบัง ควรกําหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติในการพัฒนาระบบการจัดการจราจรอยางท่ัวถึงและครอบคลุม  

 ดลยวัฒน  พุทธามาตย (2553) ไดวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ        
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีรับผิดชอบ สถานีตํารวจภูธรเมืองหนองคาย” ผลการวิจัยพบวา 
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนมีมูลเหตุจากปจจัยสําคัญ 4 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานพฤติกรรมคน เชน การไมสวมหมวกนิรภัย ระดับความเร็วการขับข่ีในเขต 
เมือง/นอกเมือง การขับข่ีรถขณะเมาสุรา เปนตน 

2. ปจจัยดานรถ/ยานพาหนะ เชน รถ/ยานพาหนะมีสภาพไมสมบูรณ การดัดแปลงสภาพรถ  
เปนตน 

3. ปจจัยดานถนนและส่ิงแวดลอม เชน จุดเส่ียง จุดอันตราย (เชน จุดตัดผานทางรถไฟ    
ทางแยกทางรวม) มาตรฐานดานความปลอดภัยของถนนมีการออกแบบถนนท่ีไมปลอดภัยและ      
ไมสอดคลองตอความตองการในการใชของผูใชถนนเปนตน 

4. ปจจัยดานการบริหารจัดการ เชน โครงสรางองคกร การบริหารจัดการระดับจังหวัด 
นโยบาย/ทิศทางการใหความสําคัญกับการแกไขปญหา การมีสวนรวมในการแกไขปญหาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน นักวิชาการและภาคประชาชน ในการนําขอมูลมาใชการวิเคราะหแกไข
ปญหาการนําเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยีมาใชในการบังคับใชกฎหมาย และการจัดทําแผนงาน/
โครงการ และดานงบประมาณ เปนตน 
 จากการวิเคราะหสภาพปญหาการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวขางตน พบวา อุบัติเหตุทางถนน   
สวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม “คน” เปนปจจัยหลัก อยางไรก็ตาม ทุกปจจัยมีความสําคัญตอ
ความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน จึงควรแกไขปญหาหรือปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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อยางเปนระบบในทุกปจจัยไปพรอมกันในระดับพื้นท่ีและมีความจําเปนตองดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เพื่อใหการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เห็นควรใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด หนวยงานทางดานสาธารณสุข หนวยงานราชการองคกรสวนทองถ่ิน
และทุกภาคสวนตองรวมมือกันท้ัง ในดานการประชาสัมพันธ การใหความรูกับกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง
ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน กฎหมายและระเบียบจราจร เครื่องหมายจราจรอีกท้ังสงเสริมให
บุคลากรในหนวยงาน และประชาชนมีวินัยจราจรมีมาตรการดานกฎหมายอยางจริงจัง และควรมี
การศึกษาขอมูลดานตางๆ ใหมีรายละเอียด มากข้ึน โดยเฉพาะในสาเหตุจากการไมปฏิบัติตามกฎ
จราจรเพื่อท่ีจะไดนําผลการศึกษามาวางมาตรการปองกันใหครอบคลุมยิ่งข้ึน  
 รักไท  ไซยสาสน (2553) ไดวิ จัยเรื่อง “การเสริมสรางวินัยจราจรของประชาชน               
ในเขตรับผิดชอบของตํารวจทางหลวง สถานีตํารวจทางหลวง 3 กองกํากับการ 4 จังหวัด
อุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการดําเนินงานเสริมสรางวินัยจราจร การดําเนินงานมีการ
ปฏิบัติจริงแตยังขาดการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ ควรจัดอบรมให
ความรูสรางเสริมจิตสํานึกแกเด็ก/เยาวชน ในสถานศึกษาและประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ การลงโทษผูกระทําผิด เชน ผูกระทําผิดเกิน 3 ครั้ง ลงโทษดวยการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน เชน นั่งสมาธิ ขัดเกลาจิตใจ  ชวยงานตํารวจทางหลวงหรืองานชุมชน กักบริเวณ 
3-5 วัน  เปนตน การใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด รณรงคการกวดขันวินัยจราจร และสราง
จิตสํานึกในการเคารพกฎจราจร การแจกเอกสารแผนพับความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบกและ
แจกหมวกนิรภัย ใหกับผูขับข่ีจักรยานยนต การบังคับใชกฎหมาย เชน มาตรการบันทึกคะแนน
ผูกระทําผิดกฎจราจร จัดทําโครงการจัดระเบียบจราจร โดยเนนการขับข่ีท่ีถูกกฎจราจร ซึ่งทําใหเกิด
มาตรการบันทึกการกระทําผิดกฎจราจรของผูขับข่ีไปจะมีมาตรการท่ีเขมงวดในการจับกุม 16 ฐาน
ความผิดและตัดคะแนนผูขับข่ี กําหนดมาตรการลงโทษใหหนักข้ึน 
 ไสว  คําภักดี (2553) ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยดานการจราจรขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองเรือ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัย พบวา องคการบริหาร
สวนตําบลหนองเรือมีวิธีการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรทางบก  ดังนี ้

1. ดานการใหความรูกฎหมายจราจร  ไดรวมมือกับโรงเรียนสิงหสามัคคีวิทยา อบรมให
ความรูแกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 และประสานขอรับคูมือความปลอดภัยบนทองถนน
จากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร แจกจายใหกับประชาชน นอกจากนี้ได
ประสานสํานักงานขนสงจังหวัดยโสธร ออกใหบริการทําใบอนุญาตขับข่ีเคล่ือนท่ี ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล หนองเรือ และประสานความรวมมือกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดยโสธร    
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการซอมเครื่องยนตเล็ก ตลอดจนใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ณ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองเรือฟรี โดยไมเวนวันหยุดราชการ 

2. ดานงานวิศวกรรมจราจร ไดติดต้ังไฟกระพริบสีเหลืองบริเวณทางรวมทางแยกท่ีเปน   
จุดเส่ียง จํานวน 4 จุด และติดต้ังกระจกโคงบริเวณทางแยก จํานวน 8 จุด จัดทําปายบอกทางไปยัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ จํานวน 3 ปาย และตัดกิ่งไมสองขางทางท่ีข้ึนบดบังทัศนวิสัย
การจราจรตลอดเสนทาง พรอมท้ังซอมแซมถนนลาดยางเช่ือมหมูบานท่ีชํารุด 

3. ดานการบังคับใชกฎหมาย ไดประสานความรวมมือกับสถานีตํารวจภูธรเมืองยโสธร    
ในการออกต้ังจุดตรวจผูกระทําความผิดในเขตพื้นท่ี และหากเปนชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาล    
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ปใหม หรือเทศกาลสงกรานต จะเนนการจับและปรับผูกระทําผิดกฎหมายโดยใหปฏิบัติตามมาตรการ 
3 ม 2 ข 1 ร  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ ไดกําหนดใหมีการต้ังจุดตรวจและบริการ
ประชาชน จํานวน 2 จุด 

4. ดานการรักษาเยียวยา ไดจัดอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เขาเวรยามท่ี
หนวยกูชีพ อบต.หนองเรือ เพื่อเฝาระวังและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 
นอกจากนี้ไดออกใหกําลังใจ เยี่ยมผูปวยท่ีประสบเหตุท่ีบานตามโอกาสอันควร และใหความชวยเหลือ
โดยจายเงินเบ้ียยังชีพกรณีพิการ เดือนละ 500.- บาท/คน หรือใหเงินสงเคราะหครอบครัวผูท่ีมีรายได
นอย ปละ 2,000.- บาท  และนอกจากนี้ไดประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดยโสธร ใหการชวยเหลือกรณีท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

5. ดานความรวมมือของคนในชุมชน ไดประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทุกอยางท่ีจัดข้ึน รณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และ
ชวงเวลา 18.00 น. ใหความรวมมือโดยใสเส้ือสีขาวหรือสีสม ผูขับข่ีรถจักรยานยนตใหความรวมมือ
โดยเปดไฟหนารถและสวมหมวกนิรภัย มีการใหสัญญาณไฟ เล้ียวเมื่อจะเล้ียวกอนถึงทางแยกไมนอย
กวา 30 เมตร 

แนวทางการปองกันอุบัติเหตุดานการจราจรทางบกขององคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ  
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดังนี้ 

1. ควรจัดอบรมใหความรูแกประชาชนเปนประจําทุกปและตอเนื่อง 
2. ควรตรวจสอบเสนทางท่ีเปนจุดเส่ียงหรือเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และจัดทําปายเตือน 

เพื่อใหผูใชรถใชถนนไดระมัดระวัง 
3. ควรรณรงคใหประชาชนต่ืนตัวในการใชรถใชถนน เปดไฟหนารถและสวมหมวกนิรภัยทุก

ครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต 
4. ควรฝกอบรมทบทวนความรูใหกับหนวยกูชีพองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  

สามารถโทรแจงอุบัติเหตุทางหมายเลข 1669  ควรมีขอมูลของผูปวย ผูสูงอายุ แผนผังเลขท่ีบานไวท่ี
หนวยกูชีพ 

5. ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยาง ใหรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
และรวมประเมินผล 
 สนธิชัย  สุวรรณศร (2553) วิจัยเรื่อง “การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร        
เพื่อควบคุมอาชญากรรมและการจราจร กรณีศึกษา: ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย
พบวา ระบบ E-POLICE เปนนวัตกรรมใหมท่ีมีประโยชนทําใหกระบวนการควบคุมอาชญากรรมมี
ขอมูลเชิงประจักษท่ีสามารถนํามาประกอบในการวางแผนในเรื่องของประเภทอาชญากรรม หวงเวลา 
และสถานท่ีเกิดอาชญากรรม โดยสามารถวิเคราะหมาตรการท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมดังนี้  
 1) การจัดสายตรวจใหสอดคลองกับสถานท่ีและเวลา ซึ่งสามารถประหยัดกําลังพลท่ีออก
ตรวจในสถานท่ีปกติไมลอแหลม แลวนํากําลังในสวนนี้ไปสนธิกําลังปฏิบัติการปกติของสถานท่ี
ลอแหลมใหความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 2) การระดมกําลังสายตรวจจากสายงานอื่น ๆ มาชวยทํางานก็สามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบและแจงนับไดอยางเปนรูปธรรม บังเกิดผลตอการ
ควบคุมอาชญากรรมไดดียิ่งข้ึน 
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 3) มาตรการการต้ังดานหรือจุดสกัดในเสนทางท่ีปรากฏจากขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหจะ
ชวยใหการต้ังดานตรวจ จุดสกัด มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4) การระดมกวาดลางซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการปราบปรามและกวาดลางอาชญากรรม 
หากมีขอมูลท่ีไดจากสถิติคดีตางๆ และมีขอมูลทองถ่ินท่ีจัดเก็บไวอยางเปนระบบ นํามาวิเคราะหกับ
สถิติคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีเปนวิทยาศาสตรก็จะทําให
มาตรการระดมกวาดลางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 กลาวโดยสรุปคือ ระบบ E-POLICE นี้ จะมีประโยชนมากในการนํามาใชควบคูกับการ
ปฏิบัติงานของตํารวจในยุคท่ีตํารวจขาดแคลน ในขณะท่ีสังคมและกลุมอาชญากรมีความเจริญข้ึนใน
ทุกดาน 
 แนวทางการสรางความมีประสิทธิภาพในการควบคุมอุบัติเหตุการจราจร ประการแรก ควรท่ี
จะนํามาตรการทางการปกครองมาใชเพื่อใหผูกระทําความผิดไดใชความระมัดระวังหรือหลีกเล่ียงใน
การท่ีจะเกิดผลเสียหาย โดยการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในโรงเรียนสําหรับอบรมผูกระทํา
ความผิดเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูกระทําความผิดมิใหกระทําความผิดซ้ําอีก ประการท่ีสอง      
การคํานึงถึงการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีตํารวจ ตองเปนไปภายใตขอบเขตของความชอบดวย
กฎหมาย หลักสมควรแกเหตุ และหลักความเสมอภาค 
 แนวทางการสรางประสิทธิภาพการดําเนินคดีดานการจราจร ท่ีสําคัญคือ 1) มุงเนนงาน
ประชาสัมพันธงานสืบสวนจากอุบัติเหตุจากการขนสงและจราจรตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีทํางานดาน
ปองกันและบรรเทาอุบัติภัยจราจรรวมถึงประชาชนท่ัวไป 2) การถายทอดความรู ซึ่งอาจทําไดในรูป
ของการฝกอบรม การจัดทําคูมือ หรือแผนพับประชาสัมพันธ 3) การประสานความรวมมือจากหลาย
หนวยงานในการสืบสวน เชน พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรเครื่องกล ผูเช่ียวชาญในการเก็บหลักฐาน 
วิศวกรจราจร เปนตน เพื่อสรางความโปรงใสในกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐาน และเปนการสราง
ความเช่ือมั่นใหแกคูกรณีท่ีมีตอเจาหนาท่ีตํารวจวาดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 แนวทางในการบูรณาการดานการบริหารงานจราจร การควบคุมอุบัติเหตุ และการดําเนินคดี
ดานการจราจรเพื่อสรางความมีประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมดานงานจราจรของตํารวจ 
ประกอบดวย 1) การปรับปรุงกฎหมาย 2) การเพิ่มตนทุนโดยการใชมาตรการอื่น เชน การเพิ่มอัตรา
คาปรับใหสูงข้ึน 3) ควรมีการนํามาตรการการบันทึกคะแนนใบอนุญาตขับข่ีและการส่ังพักใช
ใบอนุญาตขับข่ีตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2552 4) การดําเนินคดีความผิจราจรใน
ช้ันศาลมีข้ันตอนยุงยากและซับซอนเกินความจําเปน ควรมีการแกไขข้ันตอนการดําเนินคดีใหนอยลง 
 ชรัญญา  ติปนโต (2553) วิ จัยเรื่อง “พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของพนักงาน
รถบรรทุกสมาคมผูประกอบการรถบรรทุกจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวา  
 1) พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ การรับรูความเส่ียงอันตราย การควบคุมความปลอดภัย    
ความเช่ืออํานาจภายในตน และความรูเรื่องกฎจราจร ของพนักงานขับรถบรรทุกจังหวัดนครปฐม     
มีคาระดับของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุมากท่ีสุด มีคาระดับของการรับรูความเส่ียงอันตรายมาก
ท่ีสุด มีคาระดับของการควบคุมความปลอดภัยปานกลาง มีคาระดับของความเช่ืออํานาจในตนมาก 
และมีคาระดับความรูเกี่ยวกับจราจรปานกลาง 
 2) วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก สบการณ
ในการขับรถ การด่ืมของมึนเมา ภาวะสุขภาพ ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว และประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุจากรถ สรุปผลดังนี้คือ อายุ รายได ประสบการณในการขับรถ การด่ืมของมึนเมา 
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ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว ท่ีแตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของ
พนักงานขับรถแตกตางกัน ภาวะสุขภาพ และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การปองกนัอุบัติเหตุของพนักงานขับรถไมแตกตางกัน 
 3) วิเคราะหความสัมพันธ การรับรูความเส่ียงอันตราย การควบคุมความปลอดภัย ความเช่ือ
อํานาจภายในตน ความรูเรื่องกฎจราจร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ (r=0.49, 0.3, 0.41 และ 0.21 ตามลําดับ) ในแตละดานมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน   มีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดคือ 0.05 
จึงสรุปไดวา ในแตละดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ 
 นิสิต  พันธมิตร (2554) วิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความ
ยุติธรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหกับประชาชนในดานการจราจร” ผลการวิจัยพบวา 
แนวทางในการสรางประสิทธิภาพการบริหารงานจราจรตามยุทธศาสตร 5 E ประกอบดวย            
1) ดานการบังคับใชกฎหมาย โดยมุงการกวดขันท่ีเปนฐานความผิดตอกฎระเบียบและการกวดขันการ
กระทําความผิดท่ี เปนฐานความผิดท่ีเปนอันตรายตอ บุคคลอื่น  2)  ด านวิศวกรรมจราจร              
ควรประสานงานกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในระดับทองถ่ิน 
การวิเคราะหจุดเส่ียง การแกปญหาการจราจรเบ้ืองตน โดยการปรับปรุงขยายพื้นผิวการจราจรใหม 
การติดต้ังปดเปดสัญญาณไฟจราจรใหมีความสอดคลองตอชวงเวลาในการสัญจร 3) ดานการให
ความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม โดยเจาหนาท่ีตํารวจจราจรตองใหความรูท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการใชรถใชถนนท่ีปลอดภัยท้ังในโรงเรียนและบุคคลท่ัวไป 4) ดานการชวยเหลือทาง
การแพทยฉุกเฉิน โดยการสรางเครือขาย และประสานงานเครือขาย บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย
ในการชวยเหลือฉุกเฉินโดยการแลกเปล่ียนขอมูลเชิงสถิติ ในการรับแจงเหตุ ระยะเวลาในการเขาถึงท่ี
เกิดเหตุ ระยะเวลาในการนําสง รวมถึงการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปน         
ผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉินใหแกประชาชนในทองถ่ินหรือพื้นท่ีของตน          
5) ดานการติดตามและประเมินผล โดยการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ     
การติดตามและประเมินผลกลุมเส่ียง การเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  
ในระดับพื้นท่ี เพื่อใหเกิดการแกปญหา ไดอยางทันเวลาและถูกตอง 
 ธนัญชัย ยศอาจ (2556) วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการแกปญหาอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีทํา
ใหเกิดยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขับข่ีรถจักรยานยนตเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้งมาก  ปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
ขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบการจราจร การขับรถดวยความเร็วสูง ผูขับข่ีมีความประมาทใน
การขับข่ีรถจักรยานยนตและไมเคารพกฎจราจร  สงผลใหนักเรียนไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทําให
ขาดเรียน เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลบางรายพิการและเสียชีวิต เปาหมายหลักของการสราง
ยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเปนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ี
รถจักรยานยนตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผลการสรางรูปแบบยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อการแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ท่ีใชในการแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคไดแกรูปแบบ
การฝกอบรมใหความรูเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต ท่ีจะนําไปสูการแกปญหาใน 
2 ประเด็นปญหา ไดแก เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจรมากข้ึน 
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และเพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการขับข่ีรถจักรยานยนตปลอดภัยดีข้ึน โดยมีการดําเนินงานใน     
2 ข้ันตอน ไดแก การฝกอบรม เรื่อง กฎระเบียบจราจรท่ีใชในการขับข่ีรถจักรยานยนต และ        
การติดตามและประเมินผลการใชยุทธศาสตรการพัฒนา ผลการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา  
 พันชัย  เมนฉาย (2556) วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนทองถนน 
โดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง
อายุ  31-40 ป คิดเปนรอยละ 36.67 ซึ่งมีประสบการณในการขับข่ีมากท่ีสุดคือ อยูในชวง 2-6 ป   
คิดเปน รอยละ 44.67 เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุแตไมถึงกับเขารักษาในสถานพยาบาล 
รองลงมาคือ  ไมเคยมีประสบการณอุบัติเหตุ ยานพาหนะจะเปน จักรยานยนต รองลงมาคือ รถยนต
นั่งสวนบุคคล 40% สวนใหญมีใบอนุญาตขับข่ี จากกลุมตัวอยาง 150 ตัวอยาง ในสวนของการ
เปรียบเทียบระหวางความรูเกี่ยวกับจราจรกับกฎจราจรกับพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุในการ
ขับข่ี พบวา ความรูเกี่ยวกับ   กฎจราจรไมมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุใน
การขับข่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําใหสามารถกลาวไดวาการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว:  กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” นี้ นับวาเปนกระบวนทัศนใหมในการทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การลดอุบัติเหตุโดยการบูรณาการมิติจราจรกับมิติสีเขียวหรือส่ิงแวดลอม เพื่อจะไดเกิดองคความรู
ใหม และ ไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการวิจัยดังนี้ 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

 

ผูใหขอมูล 
          - รองผูวาราชการจังหวัด 
          - เจาหนาท่ีตํารวจจราจร 
          - เจาหนาท่ีจากหนวยงาน 
   ภาคีเครือขาย 
          - ประชาชนท่ัวไป 

1. ที่มาของโครงการจราจรสีเขียวเพื่อลด
อุบัติเหตุ 
     - กลไกการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
     - การยายมาของผูริเริ่มโครงการฯ 
2. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต
โครงการจราจรสีเขียว 
     - สรางเครือขายภาคีเพ่ือขับเคลื่อน 
     - จัดกิจกรรม 2 มิติ (มิติจราจรและมิติ
สิ่งแวดลอม)    
3. จุดออนของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการ
จราจรสีเขียว  
     - การขาดแคลนงบประมาณ  
     - การขาดกําลังคนหรือเจาหนาท่ีตํารวจ 
       จราจรรับผิดชอบประจําโครงการ 
     - การขาดการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 
4. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการ
จราจรสีเขียว  
     - การนําแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับ 
       การจราจร 
     - การท่ีผูริเริ่มโครงการฯไดเปนผูบริหาร  
       ระดับสูงดานการจราจรในจังหวัดฯ  
     - การไดรับประโยชนจากโครงการฯ อยาง 
       เสมอภาคกันทุกฝาย  
     - การท่ีโครงการเริ่มตนดวยการคิดบวก 
     - การไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตํารวจ 
       จราจรในพ้ืนท่ี 
     - การบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของใน  
       รูปแบบของการสรางภาคีเครือขาย 
     - การไดรับความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
     - ความสําเร็จของโครงการจราจรสีเขียว 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว:   
กรณีศึกษาตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : 

กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เนนการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยตามท่ีกําหนดไวโดยมีข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล 
 2. การเลือกพื้นท่ีและการเลือกผูใหขอมูล 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 4. การสรางเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 7. การตรวจสอบขอมูล 
 8. การวิเคราะหขอมูล 
 

1. กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล 
 กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก บุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกัน
บูรณาการและมีสวนรวมในการจัดทําโครงการจราจรสีเขียว คือ รองผูวาราชการจังหวัด เจาหนาท่ี
จากแขวงการทาง เจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัด เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาท่ีจาก
สาธารณสุขจังหวัด เจาหนาท่ีจากตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตํารวจผูทรงคุณวุฒิและ
เช่ียวชาญ ในดานการจราจร) นอกจากนี้ ยังมีผูใหขอมูลซึ่งเปนประชาชนท่ีใชรถใชถนนท่ัวไปซึ่งเปน
ขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวางการอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38        
 ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลในการวิจัยนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 46 ราย ประกอบดวย 

1) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) คือ บุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณา
การและมีสวนรวมในการจัดทําโครงการจราจรสีเขียว จํานวน 7 ราย ไดแก  

 - รองผูวาราชการจังหวัด      1 ราย 
 - เจาหนาท่ีจากแขวงการทาง      1 ราย 
 - เจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัด     1 ราย 
 - เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด    1 ราย 
 - เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัด      1 ราย 
 - เจาหนาท่ีจากตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ    2 ราย 
2) ผูใหขอมูล (ประชาชนท่ัวไป) ขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวาง  39 ราย 

การอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38        
 



2. การเลือกพื้นท่ี และการเลือกผูใหขอมูล 
 การเลือกพื้นท่ี 
 การเลือกพื้นท่ีไดเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling Selection) เนื่องจากเปนพื้นท่ี
ท่ีมีสถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบกสูงโดยพิจารณาจากการท่ี “มูลนิธิเมาไมขับ” ไดจัดใหเปนพื้นท่ี    
สีแดง อันแสดงถึงพื้นท่ีเส่ียงและมีอุบัติเหตุสูงนั่นเอง อีกท้ังยังเปนพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนไดถึงรอยละ 50 จนไดรับรางวัลจาก “มูลนิธิเมาไมขับ”  
ในป พ.ศ.2556 (มูลนิธิเมาไมขับ, เว็บไซต. 2557) ดังกลาว ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีไดมีการนําโครงการ
จราจรสีเขียวเขามาประยุกตใช เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
 การเลือกผูใหขอมูลสําคัญและผูใหขอมูล 
 ในการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) และผูใหขอมูลนั้นไดเลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling Selection) ซึ่งเปนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณาการ และมี
สวนรวมในการจัดทําโครงการจราจรสีเขียว ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ คือ รองผูวาราชการจังหวัด 
เจาหนาท่ีจากแขวงการทาง เจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัด เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัด และเจาหนาท่ีจากตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตํารวจ
ผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญในดานการจราจร) รวมท้ังผูใหขอมูล ซึ่งเปนประชาชนท่ีใชรถใชถนนท่ัวไป
ซึ่งเปนขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวางการอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38  
 อนึ่ง การกําหนดจํานวนผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไดกําหนดตามความเหมาะสมของ
สถานการณ (ชาย โพธิสิตา, 2549) 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 
 3.1 แนวทางการสัมภาษณ (Interview Guide) เพื่อสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 3.2 แนวทางการสังเกต (Observation Guide) เพื่อสังเกตสถานท่ี สังเกตปรากฏการณ
พฤติกรรมของบุคคลผูเกี่ยวของ 
 3.3 แบบสัมภาษณเพื่อสอบถามประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวาง     
การอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38 
 3.4 สมุดบันทึกภาคสนาม เพื่อจดบันทึกขอมูลท่ีไดสัมภาษณ การสังเกตจากปรากฏการณ 
หรือสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 3.5 กลองบันทึกภาพ เพื่อบันทึกภาพของพื้นท่ี กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการจราจร    
สีเขียว   
  
4. การสรางเคร่ืองมือ 
 4.1 ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.2 ไดสํารวจพื้นท่ีภาคสนาม เพื่อหาขอมูลโดยการสัมภาษณเบ้ืองตน เพื่อนํามาสราง
แนวทางสัมภาษณ แนวทางการสังเกต และแบบสอบถาม 
 4.3 ไดรางแนวทางการสัมภาษณ แนวทางการสังเกต และแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิด 
และนิยามศัพทเฉพาะท่ีกําหนดไว 
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 4.4 ไดนําเครื่องมือไปทดลองสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล  
 4.5 ไดปรับปรุงเครื่องมือ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามตอไป 
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.1 ไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร 
และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัย 
 5.2 การถายภาพส่ิงแวดลอมของชุมชน 
 5.3 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชแนวทางการสัมภาษณ (Interview 
Guide) และแนวทางการสังเกต (Observation Guide) เพื่อสังเกตสภาพ ส่ิงแวดลอมของชุมชน และ
ความสัมพันธของบุคคลผูเกี่ยวของ 
 5.4 การตอบแบบสัมภาษณเพื่อใชสอบถามประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนขาราชการตํารวจท่ีอยู
ระหวางการอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยนี้ใชเวลา  3 เดือน (1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557)  
 

7. การตรวจสอบขอมูล 
 ในการตรวจสอบขอมูลนั้น ไดตรวจสอบขอมูล 2 ระยะ เริ่มต้ังแตการรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม และหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว กอนการวิเคราะหขอมูลไดตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล โดยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เชน 
ตรวจสอบแหลงขอมูล เวลา สถานท่ี และบุคคล และไดตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดวยวิธีการ
รวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยการใชการสังเกตควบคูกับการสัมภาษณและ
ซักถาม (Probe) พรอมๆ กัน เมื่อไดขอมูลครบถวนชัดเจนแลวจึงนําขอมูลไปวิเคราะหตามวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative method) 
 
8. การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ การสังเกตและการตอบแบบสอบถาม
โดยใชเครื่องมือจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แนวทางการสัมภาษณ แบบสอบถาม เครื่องมือจาก
แนวทางการสังเกต และการจดบันทึกภาคสนาม มาจําแนกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะหขอมูลและตีความขอมูลเปนกลุมและวิเคราะหภาพรวม 
ขอมูลบางประเด็นไมครบถวน ไดทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมและไดอางอิงคําพูดของผูใหขอมูลสนับสนุน 
เพื่อเปนการยืนยันขอมูล การวิเคราะหขอมูลท้ังผูผลิต นักพัฒนาและนักวิจัยไดรวมกันวิเคราะหและ
ติดตามผล ประเมินผล  ไดใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Method) และ
การวิเคราะหเชิงตีความ (Interpretive Analysis Method) 
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บทที่ 4  
ผลการวจิัยและอภปิรายผล 

 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว:  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายประเภทดวยกันคือ แนวทางสัมภาษณ (Interview 
Guide) แนวทางการสังเกต (Observation Guide) และแบบสัมภาษณ และในการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพนั้น ไดใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Method) และวิธีวิเคราะหเชิง
ตีความ (Interpretative Analysis Method) ซึ่งในบทนี้จะไดนําเสนอผลการวิจัยและการอภิปราย
ผลดังตอไปนี้ 
 
 ผลการวิจัย 
  1. ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล 
  2. สาเหตุการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  3. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  4. จุดออนของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว :  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  5. จุดแข็งของการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว :  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  6. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว :     
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล 
     ผูใหขอมูลมีท้ังส้ินจํานวน 46 ราย เปนหญิง 10 ราย และเปนชาย 36 ราย ผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 7 ราย ไดแก บุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณาการและมีสวนรวมในการ
จัดทําโครงการจราจรสีเขียว ประกอบไปดวย เจาหนาท่ีจากแขวงการทาง เจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัด 
เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัด เจาหนาท่ีจากตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตํารวจผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญในดานการจราจร) นอกจากนี้ ยังมีผูให
ขอมูลอีก จํานวน 39 ราย ซึ่งเปนประชาชนท่ีใชรถใชถนนท่ัวไป ซึ่งเปนขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวาง
การอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38 กลุมผูใหขอมูลมีอายุตํ่าสุด 42 ป สูงสุด 59 ป 
สวนระดับการศึกษา ระดับตํ่าสุด ระดับปริญญาตรี และระดับสูงสุดระดับปริญญาเอก  
 



 2. สาเหตุการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สาเหตุของการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อการลดอุบัติเหตุของตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธนั้นมี 2 ประการดวยกัน คือ เปนกลไกในการลดอุบัติเหตุและการยายมาของผูริเริ่ม
โครงการฯ  
 กลไกในการลดอุบัติเหตุ 
 พื้นท่ีบนถนนเพชรเกษมเปนเสนทางรถยนตจากจังหวัดตางๆ ท่ีจะผานลงสูภาคใตของ
ประเทศไทย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา “จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนประตูสูภาคใตของประเทศไทย” 
ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีเปนเจาหนาท่ีจากภาคีเครือขายท่ีเขารวมโครงการก็ไดอธิบายไววาในแต
ละวันนั้นจะมีรถสัญจรไปมามากมายโดยเฉล่ียประมาณ 15,000 คันตอวัน แตในชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆ นั้นปริมาณรถจะเพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนมากจนมูลนิธิเมาไมขับไดจัดใหเขตพื้นท่ีดังกลาวอยูใน
เขตพื้นท่ีสีแดง (Red Zone) หมายถึง เปนเขตพื้นท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง ยิ่งไปกวานั้น 
พื้นท่ีในแถบเมืองประจวบคีรีขันธมีตรอก ซอกซอย ทางลักขามและทางกลับรถ (U-turn) ท่ีทําข้ึนเอง
จํานวนมาก ประกอบกับคนในชุมชนมีการใชรถจักรยานยนตจํานวนมาก มีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีขาด
ความระมัดระวัง เชน ขับรถยอนศร ขับรถเร็วเกินกําหนด ขับรถฝาไฟแดง และเมื่อยลาขณะขับรถ  
จนบางครั้งหลับใน เปนตน ดังนั้นตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงไดใหความสําคัญกับการลด
อุบัติเหตุการจราจรและการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชจึงเปนหนทางหนึ่งในการลดอุบัติเหตุจราจร 
 การยายมาของผูริเร่ิมโครงการจราจรสีเขียว 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งวัย 50 ป ซึ่งอาจกลาวไดวา เปนเสมือนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการกอกําเนิดของโครงการจราจรสีเขียวใน ป พ.ศ. 2548 เมื่อครั้งดํารง
ตําแหนงสารวัตรใหญสถานีตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และไดประสบอุบัติเหตุจนแทบจะเอา
ชีวิตไมรอด จึงไดมาทบทวนถึงสภาพการจราจรในประเทศไทยและไดเห็นวา จราจรในประเทศไทย
นั้นเต็มไปดวยความไรระเบียบของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของตางๆ ตลอดจนความไมชัดเจนและไมเครงครัด
ของระบบท่ีมีอยู ซึ่งนําไปสูอุบัติเหตุตางๆ ท่ีกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินได ทําให
ไดเปรียบเปรยสภาพการจราจรไดวา “จราจรในเมืองไทยเปรียบเสมือนโรครายเร้ือรังท่ีตองมีการ
ปองกันและรักษา” จึงเปนท่ีมาของโครงการจราจรสีเขียว ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายนี้ได
ดังนี้ 
 
   “ผมเร่ิมคิดมานานแลวหละ คิดไวต้ังแต ป 47 แลว 
   ผมขับมอรไซคแลวโดนรถชน ปางตายเลยเชียวแหละ 
   นั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ นั่งคิดถึงจราจรในเมืองไทย 
   ท่ีผมมองวามันเหมือนเปนโรครายท่ีเร้ือรังมานาน มันปวย 
   ท่ีปวยคือ ผูขับก็ขาดความรู ขาดความเขาใจ ท้ังเร่ืองสิทธิ 
   อายุไมถึง ใบขับข่ีไมมีก็ขับ ขาดทักษะและความชํานาญ 
   กอใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนบอยคร้ัง ผมวามันตองหาทางหรือหายา 
   มาปองกันและรักษากับโรครายนี้”  
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 อยางไรก็ดี การยืนยันถึงการริเริ่มเกี่ยวกับโครงการจราจรสีเขียวนี้ไดเริ่มประจักษชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนวาเปนส่ิงท่ี “ถูกตอง” “สมควรทํา” และ “ตองทําใหสําเร็จ” เปนอยางยิ่งในป พ.ศ. 2551 
เมื่อผูใหขอมูลสําคัญรายนี้ตองสูญเสียมารดาผูเปนท่ีเคารพรักไปอยางไมมีวันกลับ อันเปนผลมาจาก
อุบัติเหตุเมาแลวขับ และเห็นวาอุบัติเหตุเปนเรื่องใกลตัวท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทของผูท่ีเกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีขับข่ียวดยาน และเมื่ออุบัติเหตุไดเกิดข้ึนแลวก็นํามาซึ่งความสูญเสียท้ังดาน
รางกาย จิตใจและทรัพยสินท่ีมิอาจประเมินคาได 
 สําหรับท่ีมาของคําวา “จราจรสีเขียว” นั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญรายเดิมก็ได 
พบวา เปนการบูรณาการมิติ 2 มิติเขาดวยกัน ซึ่งมิติแรกก็คือ “การจราจร” (Traffic) ท่ีคนท่ัวไปได
ทราบดีอยูแลววาเกี่ยวกับการบังคับหรือขับข่ียานพาหนะและการเคารพกฎจราจรตางๆ ท่ีไดระบุไวใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ท้ังนี้ก็เพื่อใหผูใชรถ ใชถนนทุกทานไดรับความปลอดภัย
จากการใชรถใชถนนรวมกันดังกลาว สําหรับมิติหลังไดแก “สีเขียว” (Green) หรือในท่ีนี้หมายถึง 
“สิ่งแวดลอม” (Environment) ท่ีนับวาเปนเรื่องใหมอยางยิ่งสําหรับประชากรชาวไทยในขณะนั้น 
เนื่องจากในหวงเวลาดังกลาว เปนชวงเวลาท่ีประชาคมโลกไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับประเด็น
ส่ิงแวดลอมเพราะไดประสบกับภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) และภาวะโลกรอน      
(Global Warming) ท่ีทําใหประชาคมโลกไดเห็นวา ส่ิงแวดลอมมิใชความรับผิดชอบประประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หากแตเปนความรับผิดชอบของนานาประเทศท่ัวโลกท่ีจะตองใหความสําคัญและหันมา
สนใจอยางจริงจังท้ังนี้ก็เพื่อใหประชาคมโลกไดอยูกันอยางสบายและรักษโลก สืบทอดตอรุนลูกหลาน
ตอไปได ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ในทุกสาขาวิชาชีพมักจะมีการเช่ือมโยงมิติดานส่ิงแวดลอมเขาไปดวย 
ดังเชน การตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีใหความสําคัญไปท่ีวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ ตลอดจนบรรจุภัณฑและการกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตดังกลาว สําหรับ   
คําวา “สีเขียว” ในโครงการนี้นอกจากจะมีความหมายถึงการรักษส่ิงแวดลอมแลว ยังเปนการแสดง
ใหเห็นถึงการเริ่มตนโครงการท่ีจะตองเริ่มดวย “การคิดบวก” (Positive Thinking) เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จ ตลอดจนเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึง “การมองไปขางหนา ไมเหลียวไปขางหลัง” ท้ังนี้ก็
เพื่อนําไปสูความกาวหนาของโครงการ ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายดังกลาวท่ีไดอธิบาย
เพิ่มเติมไววา 
 
   “กวาจะไดมาถึงช่ือนี้ ผมก็ไดปรึกษาหลายคนเหมือนกัน 
   ท้ัง ๆ ท่ีตอนนั้นก็ไมไดรูเร่ืองกระแสโลกอะไรพวกนี้หรอกนะ 
   แตผูรูตาง ๆ ก็แนะนําดี บอกวา ทุกอยางจะเร่ิมตนและไปได 
   ดวยดีจะตองเร่ิมจากการคิดบวก เพราะจะเปนการสรางกําลังใจ 
   เปนการคิดสรางสรรค แลวผูรูก็บอกผมอีกวา การต้ังช่ือแบบนี้ 
   มันเปนการมองไปขางหนา เหมือนกับการเดินท่ีกาวไป 
   ขาหนา และไมไดเหลียวมามองขางหลัง แบบวามองไปขางหนา 
   เพื่อใหกาวหนา ทํานองนี้ เลยเปนท่ีมาของช่ือโครงการ” 
    
 ตอมา เมื่อผูใหขอมูลสําคัญรายดังกลาวไดยายมาปฏิบัติหนาท่ีในระดับท่ีสูงข้ึน ณ ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. 2554 จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชกับพื้นท่ีตางๆ ใน
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ปดวยกัน (2554-2557) 
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ในขณะนีไ้ดเริ่มเปนท่ีรูจักแพรหลายกันมากข้ึนในเขตพื้นท่ีดังกลาวและพื้นท่ีอื่นๆ ใกลเคียง นํามาซึ่ง
ความสําเร็จพอสมควรพิจารณาไดจากแบบประเมินเกี่ยวกับการนําความรูท่ีไดจากการเขารับการ
อบรมไปประยุกตใชในการจราจรและสถิติอุบัติเหตุ ตลอดจนการกระทําผิดกฎจราจรท่ีลดลง        
(จะกลาวถึงโดยละเอียดในสวนจุดแข็งของโครงการ) 
 
 3. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชในเขตความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธนั้น ผลการวิจัยพบวา ไดมีการสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
พื้นท่ี ไดแก แขวงการทาง ขนสงจังหวัด ตํารวจทางหลวง องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาลในเขต
พื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะแพทยและพยาบาล โรงเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตางไดใหความรวมมือกับโครงการดังกลาวโดยจะหารือรวมกันเพื่อหาแนว
ทางการปองกันและลดอุบัติเหตุอยางเปนระบบ และรวมกันประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหประชาชน
ไดรับรูรับทราบโครงการ ซึ่งเปนการสรางความตระหนักรู และสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนแกผูขับข่ี 
 หนวยงานท่ีเขารวมเปนภาคีในการขับเคล่ือนโครงการจราจรสีเขียวนี้ ตางจะมีสวนรวมใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีรับผิดชอบหลักขององคกรท่ีสามารถสรุปไดดังนี ้
  - แขวงการทาง ไดใหความรวมมือดานวิศวกรรมจราจร โดยแลกเปล่ียนขอมูล
ปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงถนน ปาย และสัญญาณตางๆ รวมดําเนินการในการกําจัดขยะจราจร และ
รวมบริหารและแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเส่ียงตางๆ 
  - ขนสงจังหวัด ไดใหความรวมมือเปนวิทยากรใหความรูในการฝกอบรม รวมมือ
การบังคับใชกฎหมาย เชน การตรวจจับความเร็ว และรวมแลกเปล่ียนขอมูลและนําปญหาท่ีเกี่ยวของ
ไปดําเนินการ เชน การควบคุมและอนุญาตการใชรถลักษณะตางๆ ท่ีอาจไมปลอดภัย 
  - ตํารวจทางหลวง ไดใหความรวมมือผานการรวมบังคับใชกฎหมายและต้ังจุด ว.43 
  - องคการบริหารสวนจังหวัด ไดสนับสนุนคาใชจายและอุปกรณสําหรับโครงการ
และรวมเปนผูจัดในกิจกรรมรณรงคและรวมเปนวิทยากร 
  - เทศบาลตางในในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดใหความรวมมือโดยการท่ี
ผูบริหารเทศบาลเขารวมเปนวิทยากร การสงเจาหนาท่ีเทศบาลมาเขารับการอบรมหรือรวมกิจกรรม
รณรงคและการชักนําชุมชนใหเขามามีสวนรวม หรือใหความรวมมือกับโครงการฯ 
  - คณะแพทยและพยาบาล ไดใหความรวมมือโดยการเขารวมเปนวิทยากรและรวม
จัดต้ังทีมชวยเหลือ EMS ตลอดจนรวมในการรณรงคตางๆ ของโครงการฯ 
  - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ไดใหความรวมมือโดยการสงนักเรียนและครู
มารวมในกิจกรรมรณรงค และการจัดช่ัวโมงการเรียนใหสารวัตรจราจรไปอบรมใหความรูกับนักเรียน 
และนักศึกษา 
  - องคกรภาครัฐและเอกชน ไดใหความรวมมือโดยการรณรงคในหนวยงานใน
หลากหลายรูปแบบ 
 อนึ่ง ในการทํางานรวมกับภาคีเครือขายความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีนั้น
เปนไปอยางบูรณาการกันโดยผานกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจจํานวน 9 กิจกรรมดวยกัน ซึ่งเปนมิติการ
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ลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกจํานวน 8 โครงการและมิติส่ิงแวดลอมจํานวน 1 โครงการ         
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
 กิจกรรมมิติการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
 กิจกรรมมิติการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกนี้ประกอบดวย 8 กิจกรรมดวยกันไดแก     
การอบรมใหความรู การตรวจจับสงอบรม การรณรงคเพื่อความปลอดภัย โครงการ Help Team 
โครงการเพื่อนจราจรตาสับปะรด การบูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัดและการจัดต้ังภาคีเครือขาย     
การบริหารและการแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเส่ียงตางๆ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
พรอมรณรงคประชาสัมพันธผานกลไกการปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรงและโครงการขยะจราจร ดังมี
รายละเอียดตอไปนี ้
 1. การอบรมใหความรู  
 กิจกรรมการอบรมใหความรูนี้เปนการอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปท่ีเปนผูขับข่ีรถประเภทตางๆ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ มารยาทในการขับข่ีและ   
การใชถนนรวมกับผูอื่นโดยเจาพนักงานตํารวจและวิทยากร ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเชิงรุกเพื่อเนน
การปองกนัปญหาหรืออุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจร ดังท่ีผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูรักษากฎหมาย
รายหนึ่งไดอธิบายเพิ่มเติมไววา 
 
   “กิจกรรมแรกของเราก็คือการใหการอบรมเพื่อถายทอด 
   ความรูเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีในการขับข่ีรถยนตหรือรถ 
   มอรไซค เพราะทุกวันนี้อุบัติเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีผู 
   ขับข่ีไมมีใบขับข่ีเพราะอายุไมถึง แตก็มาขับข่ีกัน พอแมก็ 
   ปลอยใหขับข่ี ไมรูกฎจราจร วุฒิภาวะไมมี อุบีติเหตุก็ตามมา 
   เสียใจ เสียหายกันไป มันไมคุม เลยเนนท่ีการปองกันดีกวา 
   จัดอบรมใหเคาไดรูเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีควรรู และใหรูวา 
   ถาไมมีใบขับข่ี ไมมีสิทธิขับก็ใหพอแมหรือคนท่ีเคามีสิทธิ 
   ขับมาสงจะดีกวา” 
 
 กิจกรรมนี้ ในบางครั้งก็ไดดําเนินการผาน “โครงการโรงเรียน 5 นาที” ซึ่งเปนการประสาน    
ขอความรวมมือไปยังโรงเรียนตางๆ ในพื้นท่ีเพื่อดําเนินการถายทอดความรูเกี่ยวกับสิทธิ หนาท่ีในการ  
ขับข่ียวดยานพาหนะ มารยาทในการใชรถใชถนนรวมกัน ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจนําไป
ปฏิบัติและขยายผลตอไปยังผูปกครอง เชน กรณีการสวมใสหมวกนิรภัยท้ังผูขับข่ีและผูซอนทาย
รถจักรยานยนตเพื่อความปลอดภัย อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมดังกลาวนั้น มักจะเปนไปในชวงเวลาท่ี
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ เชน งานกีฬาสี หรือชวงเวลาหลังเคารพธงชาติเปนสวนใหญ 
 2. การตรวจจับสงอบรม  
 กิจกรรมตอมาเปนกิจกรรมการตรวจจับสงอบรมเปนกิจกรรมท่ีจัดการอบรมใหแกประชาชน
ท่ี  ฝาฝนกฎหมายและอยูในภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน การขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีไมสวม
หมวกนิรภัย และผูขับข่ีรถยนตท่ีไมคาดเข็มขัดนิรภัย อยางไรก็ดี กิจกรรมนี้ไดเปดโอกาสใหผูท่ีถูกจับ
จากการฝาฝนกฎหมายดังกลาวไดมีโอกาสเลือกระหวางการชําระคาปรับตามกฎหมายกําหนดท้ังนี้
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ข้ึนอยูกับการประทําผิดซึ่งมีคาปรับข้ันตํ่า 400 บาท แตผูบังคับการมีนโยบายใหเปรียบเทียบปรับ   
กึ่งหนึ่งคือ เหลือเพียง 200 บาทเทานั้นหรือการเขารับการฝกอบรมในสถาบันการจราจรสีเขียว      
ณ พื้นท่ีท่ีไดกระทําผิด  สําหรับการจัดฝกอบรมนี้จะไดจัดข้ึนในแตละครั้ง เมื่อมีผูกระทําผิดกฎหมาย
ดังกลาวและไดเลือกท่ีจะเขารับการฝกอบรมครบจํานวน 20 รายโดยหลักสูตรการฝกอบรมจะเปนการ
ใหความรูเรื่องกฎจราจร ความเส่ียงท่ีเกิดจากการประมาท ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การปลูก
จิตสํานึกใหเคารพกฎหมายขับข่ียวดยานดวยความไมประมาทท้ังนี้ก็ดวยวัตถุประสงค เพื่อให
ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย และมีความระมัดระวังในการใชรถใชถนนอยางยั่งยืนนั่นเอง 
หลังจากส้ินสุดการอบรมผูเขารวมอบรมก็จะไดรับมอบหมวกนิรภัย เพื่อใหใชในการขับข่ียวดยาน   
เพื่อความปลอดภัยตอไป 
 
 3. การรณรงคเพื่อความปลอดภัย 
 กิจกรรมการรณรงคเพื่อความปลอดภัยเปนกิจกรรมเชิงรุกอีกกิจกรรมหนึ่ง ท่ีเนนการปองกัน
อุบัติเหตุจากการจราจรโดยไดมีการรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ เชน เทศบาลและสถานศึกษา ท้ังนี้
การรณรงคดังกลาวมีข้ึน เพื่อปลูกจิตสํานึกกับประชาชนกลุมเปาหมายในวงกวางท่ีครอบคลุมถึง
ประชาชนท่ัวไป นักเรียนและนักศึกษา ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพกฎจราจรและความ
ไมประมาท  โดยหวังผลใหเกิดกระแสการต่ืนตัวในการขับข่ีปลอดภัยในกลุมคนทุกสาขาอาชีพ สําหรับ
การรณรงคนี้ มีการจัดกิจกรรมยอยในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดทําปายรณรงค      
การจัดทําปายส่ือประชาสัมพันธ การจัดทําสต๊ิกเกอรหรือแจกอุปกรณเพื่อความปลอดภัย เชน หมวก
นิรภัยและเส้ือสะทอนแสง เปนตน ท้ังนี้ความถ่ีในการจัดนั้นประมาณเดือนละครั้ง แตหากในชวงท่ีมี
การเดินทางสัญจรกันมากๆ เชน เทศกาลสงกรานตหรือเทศกาลปใหมก็จะมีการจัดถ่ีมากข้ึน ท้ังนี้เพื่อ
เปนการสรางจิตสํานึกใหแกผูขับข่ีพาหนะ ใชรถใชถนนใหเกิดการระมัดระวังเพิ่มมากข้ึน ดังคํากลาว
ของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีไดกลาวไววา   
   “โครงการนี้เนนการปองกัน เปนกิจกรรมเชิงรุกท่ีจะจัด 
   เฉลี่ยประมาณเดือนละคร้ัง ก็เพื่อใหประชาชน ผูใชรถ 
   ใชถนน เพิ่มความระมัดระวังในการขับข่ียวดยาน แต 
   ถาเปนชวงเทศกาลท่ีมีคนเดินทางบอยๆ เดินทางกัน 
   มากๆ เชน ชวงสงกรานต หรือปใหม เขาพรรษา 
   ออกพรรษา หรือประเภทหยุดกันหลายๆ วันติดตอกัน 
   ชวงเวลาแบบนี้เปนชวงท่ีนาเปนหวง เพราะโอกาสเกิด 
   อุบัติเหตุมีสูง เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดถ่ีมากข้ึน” 
 
 4. โครงการ Help Team 
 โครงการ Help Team นี้เปนโครงการท่ีตํารวจภูธรภาค 7 ไดมีการจัดต้ังอยูแลวโดยมีการ
จัดต้ังคณะชวยเหลือผูใชรุใชถนนแบบเคล่ือนท่ีประกอบดวยเจาหนาท่ีประมาณ 4-5 นาย พรอมรถ
ปฏิบัติการท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือกับผูใชรถใชถนน โดยออกปฏิบัติการใน
พื้นท่ีดวยการวิ่งรถตระเวนดูความเรียบรอยหรือจอดตามจุดตางๆ คอยเหตุ โดยมีระบบวิทยุส่ือสารกับ
เครือขาย เชน มูลนิธิสวางธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยท่ีทางคณะทํางานจะมีอุปกรณ
ชวยเหลือเบ้ืองตน เชน สายลากจูง สายชารตแบตเตอรี่ หรืออุปกรณชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิน 
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เปนตน นอกจากนี้ ยังคอยดําเนินการเพื่อใหการชวยเหลือในกรณีท่ีไดรับแจงเหตุจาก 191 อีกดวย
และโครงการจราจรสีเขียวนี ้ไดเขาไปประสานงานรวมกับโครงการดังกลาว เพื่อใหโครงการสามารถ
ดําเนินการไดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อปองกันและแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจรได 
 
 5. โครงการเพื่อนจราจรตาสับปะรด 
 โครงการเพื่อตามสับปะรดนี้เปนโครงการท่ีดําเนินการโดยใชอาสาจราจร เชน นักเรียน 
เยาวชน หรืออาสาสมัครภาคประชาชนเปนหูเปนตาในการตรวจเหตุการณกระทําผิดกฎหมาย เมื่อพบ
เหตุใหแจง 191 หรือถายภาพสง Line แจงเขาศูนยฯ และทางศูนยฯ ก็จะดําเนินการส่ังการใหตํารวจ
จราจรในเขตพื้นท่ีดังกลาวไปดําเนินการกับผูกระทําผิดตอไป  อนึ่งในการแจงเหตุแตละครั้งนั้น จะมี
คาตอบแทนเปนแรงจูงใจโดยท่ีจะมาจากเงินรางวัลคาเปรียบเทียบปรับ แตคาตอบแทนนี้จะมิไดระบุ
แนชัดถึงจํานวนท่ีผูเขารวมโครงการนี้จะได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรณีความผิดแตละกรณีไปนั่นเอง อยางไร 
ก็ดี โครงการนี้จะใชในพื้นท่ีเขตชุมชน เชน เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ หรือเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน เพื่อการจัดระเบียบจราจรในเขตเมืองหรือเขตชุมชน การคัดเลือกอาสาจะประสานกับอาจารย
ฝายปกครองแจงใหนักเรียนท่ีสมัครใจ หรือรับอาสาสมัครภาคประชาชนมารับการอบรม ใหทราบถึง
หนาท่ีและวิธีดําเนินการในฐานะอาสาจราจร ท้ังนี้ก็เพื่อใหมีความรูและสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง 
มีประสิทธิภาพนั่นเอง  
 6. การบูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัดและการจัดต้ังภาคีเครือขาย 
 กิจกรรมการบูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัด และการจัดต้ังภาคีเครือขายนี้เปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมของโครงการจราจรสีเขียวเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อบูรณาการกับแผนงานและ
กิจกรรมอื่นๆ ดานการลดอุบัติภัยตามยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งทําใหมีการบูรณาการในการปฏิบัติ
รวมกับหนวยงานอื่นๆ รวมถึงไดรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณจากหนวยงานนั้นๆ ดวย อีกท้ัง
ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ รวมจัดต้ังภาคีเครือขายในการดําเนินการตามกิจกรรมของ
โครงการจราจรสีเขียว นอกจากการบูรณาการเขากับแผนงานตามยุทธศาสตรจังหวัดแลว โครงการ
จราจรสีเขียวไดมีการจัดต้ังภาคีเครือขายเฉพาะเพื่อรวมดําเนินกิจกรรมของโครงการ เชน คณะแพทย
ไดเขารวมเปนวิทยากร หรือผูบริหารเทศบาล รวมมือในการชักนําชุมชนตางๆ เขามามีสวนรวมดวย
เชนกัน ซึ่งจากรายละเอียดของโครงการนี้จะเห็นไดวาเปนโครงการท่ีใหความสําคัญท้ังในเชิงรับและ
เชิงรุกแตเปนไปในลักษณะมหภาค คือ มุงเนนไปท่ีระดับนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตรจังหวัด
เพื่อใหมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน และบูรณาการกันระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
นั่นเอง 
 7. การบริหารและการแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเสี่ยงตางๆ 
 กิจกรรมการบริหารและการแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเส่ียงตางๆ ซึ่งจุดทางลักขาม 
คือ จุดตัดถนนหรือจุดกลับรถท่ีชาวบาจัดทําข้ึนเอง มีลักษณะเปนจุดกลับรถเล็กๆ แคบๆ เพื่อความ
สะดวกของรถจักรยานยนต หรือรถยนตขนาดเล็กในการกลับรถ โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย    
ทางการจราจร จุดทางลักขามหรือจุดกลับรถเหลานี้จะอยูในตําแหนงท่ีผูขับข่ีรถยนตในทางหลักไม
คาดคิดวาจะมีรถเล้ียวตัด เนื่องจากไมมีปายเตือนประกอบกับอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นจึง
มักเปนจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุในข้ันรายแรงเสมอ อยางไรก็ดี การจะยกเลิกจุดทางลักขามเหลานี้ท้ังหมด
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อาจจะเกิดผลกระทบทางสังคมจากคนในพื้นท่ี จึงมีความจําเปนในการบริหารจัดการใหมีจุดเหลานี้
นอยท่ีสุดและมีความเหมาะสมเทานั้น ซึ่งจําเปนตองพิจารณาในแงมุมตางๆ ใหครบถวนดวยเชนกัน 
 8. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดพรอมรณรงคประชาสัมพันธผานกลไกการ
ปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรง  
 กิจกรรมสุดทายภายใตมิติจราจรก็คือ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดพรอมรณรงค
ประชาสัมพันธผานกลไกการปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรง ซึ่งกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมเชิงรุกท่ีกระทํา
โดยมีการจัดประชุมรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเกี่ยวของ 16 สถานีตํารวจโดยกําหนดใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดใน 10 ฐานความผิดหลัก ท่ีรูจักกันวาคือ “3 ม. 2 ข. และ 1 ร.” ไดแก       
1) ไมสวมหมวกนิรภัย 2) ไมมีใบอนุญาตขับข่ี 3) ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 4) ขับรถเร็วเกินกวากฎหมาย
กําหนด 5) ขับรถยอนศร 6) แซงในท่ีคับขัน 7) ขับรถมีอุปกรณสวนควบไมครบ 8) ฝาฝนสัญญาณไฟ
จราจร 9) เมาสุราแลวขับรถ และ10) โทรศัพทขณะขับรถ ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการสรางวินัยการจราจร   
ในขณะเดียวกัน ใหใชวิธีการตักเตือน รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีโอกาส 

อนึ่ง หากพิจารณาโดยภาพรวมของมิติจราจรนี้ก็จะ พบวา ไดใหความสําคัญกับการปองกัน
และการแกไขอุบัติเหตุบนทองถนนท้ังนี้ก็เพื่อนําไปสูการลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนทองถนน
นั่นเอง สําหรับการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรนั้น ผลการวิจัยพบวา ไดดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตร 5E ของแผนงาน “สนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจร” (สอจร) อันประกอบดวย 
ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ยุทธศาสตรวิศวกรรมจราจร (Engineering) 
ยุทธศาสตรใหความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม (Education) ยุทธศาสตรการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน (EMS: Emergency Medical Service) และยุทธศาสตรการประเมินผล 
(Evaluation) สําหรับการแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นไดดําเนินการโดยยึดหลักสากลสูถนน
ปลอดภัย 4E เปนแนวทางการจัดการเพื่อแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติแนวทางหนึ่ง ประกอบดวย ดานการจัดการดานวิศวกรรมจราจร (Engineering) ดานการ
จัดการศึกษา (Education) ดานสภาวะแวดลอม (Environment) และดานการบังคับใชกฎหมาย 
(Enforcement) 
 
  กิจกรรมมิติสิ่งแวดลอม 
 โครงการขจัดขยะจราจร 
 สําหรับกิจกรรมมิติส่ิงแวดลอมนี้มีเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้นโดยทําผานโครงการขจัดขยะ
จราจร ซึ่ง “ขยะจราจร” ในโครงการนี้หมายถึง ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูบนถนนและรอบขางถนนท่ี
เปนอุปสรรคตอการขับข่ียวดยานอยางปลอดภัย ไดแก ปายตางๆ ท่ีไมมีความสําคัญ รวมถึงปาย
จราจรท่ีไมใชแลว หรือติดต้ังอยูในท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน รานคา ส่ิงปลูกสราง หรือตนไมท่ีอยูในเขต
ทางท่ีบดบังทัศนวิสัย ท้ังนี้รวมถึงรถยนตท่ีขับข่ีกีดขวางจราจร เชน รถท่ีขับชาไมอยูในชองทางเดินรถท่ี
ชิดขอบทางดานซายหรือรถยนตท่ีจอดเสียอยูริมทางซึ่งจําเปนตองไดรับการเคล่ือนยายออกโดยเร็ว อนึ่ง 
การบริหารจัดการขยะจราจรอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจะเปนการชวยเพิ่มความปลอดภัยใน
การขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนตเนื่องจากความเปนระเบียบเรียบรอยของถนนท่ีไมมิ่งกีดขวางหรือ
บดบังทัศนวิสัยจะทําใหระบบการจราจรของรถยนตเปนระเบียบและในทายท่ีสุดก็จะชวยลดอุบัติเหตุ
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจรอีกดวย  ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีไดกลาวไววา 
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   “ขยะจราจรทุกวันนี้เยอะมากครับ ปายอะไรท่ีไมสําคัญ 
   แลวอยูในจุดท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอผูขับข่ียวดยาน 
   ไปมา เราก็ประสานไปยังเจาของปายใหรีบมาดําเนินการหรือ 
   ในบางคร้ังก็ประสานไปท่ีแขวงการทางใหมาปลดลงแลวก็ 
   ไปเก็บไวท่ีจัดเก็บรอใหเจาของมารับ เช่ือไหมวาทุกวันนี้ท่ี ๆ  
   มีไวเก็บปายพวกนี้ แนนไปหมดจนจะไมมีท่ีจะเก็บอยูแลว 
   สวนตนไมบางทีก็มีก่ิงกานท่ีระเกะระกะท่ีอาจจะเปนอันตรายตอ 
   ผูสัญจรไปมาได ก็จะประสานไปท่ีทางหลวงใหมาตัดก่ิงกาน 
   เหลานั้นลง”   
  
 4. จุดออนของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับจุดออนของโครงการจราจรสีเขียวท่ีดําเนินการโดยตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรนั้น ผลการวิจับพบวา โครงการนี้จุดออนหลักท่ีนําไปสูจุดออนยอย
หลายๆ จุดออน ซึ่งก็คือการท่ีโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการขนาดเล็กของตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น ดังนั้นจึงไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณประจําปจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) และไดนําไปสูจุดออนยอย เชน การขาดแคลนงบประมาณ การขาด
กําลังคนหรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจรรับผิดชอบประจําโครงการและการขาดการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องอันลวนแลวแตเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการประยุกตใชโครงการดังกลาวไดอยาง            
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดออนยอยดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี ้
 
 การขาดแคลนงบประมาณ 
 การขาดแคลนงบประมาณซึ่งดูเหมือนวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญไดกลาวเปนเสียงตรงกันวา
เปนจุดออนสําคัญของโครงการฯท่ีไดเผชิญอยู ดังท่ีไดทราบในเบ้ืองตนแลววาโครงการฯ นี้เปนเพียง
โครงการเล็ก ๆ โครงการหนึ่งท่ีจัดทําข้ึนโดยตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น มิใชโครงการท่ี
ไดรับการบรรจุไวในนโยบายและแผนงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) แตอยางใด ดังนั้นจึง
ทําใหไมไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจําปจาก สตช. ซึ่งการขาดแคลนงบประมาณดังกลาว
สงผลตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการฯ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธโครงการฯ เพื่อให
ประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบ และการมอบหมวกนิรภัยแกผูเขารับการอบรมเพื่อนําไปใชประโยชน
หลังจากการอบรมเสร็จส้ิน ซึ่งบางครั้งทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดอยางตอเนื่อง ในการแกไข
ปญหานี้  ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธตองจัดสรรงบประมาณเองโดยการแบงสรรจาก
งบประมาณของภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธในสวนของจราจร หรือประสานของบฯ สนับสนุนจาก
ภาคีเครือขาย เชน องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล หรือภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการ
ขอรับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากภาคเอกชน เชน รานคารถจักรยานยนตในพื้นท่ีอีกดวย          
ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งซึ่งเปนตํารวจประจําโครงการจราจรสีเขียวนี้วา 
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   “จริง ๆ แลวมองวาจุดออนของโครงการท่ีเปนปญหา 
   อยูในขณะนี้ก็เปนเร่ือง routine นี่แหละ ท่ีโครงการ 
   ของเรามันเปนโครงการเล็กๆ ของจังหวัด คิดกันเอง 
   ทํากันเอง เงินก็ไมมีเพราะไมไดงบฯ มาจาก สตช.  
   ทําใหไมสามารถทําโครงการไดตอเนื่อง ก็ตองหากันเอง  
   ขอสปอนเซอรพวกหมวกกันนอคจาก รานขายมอรไซต 
   ในนี้แหละ ก็พอไดขับเคลื่อนอยู แตบางปถาหาไมไดก็ 
   ไมไดทําในบางพื้นท่ี” 
  
 การขาดกําลังคนหรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจรรับผิดชอบประจําโครงการ 
 เจาหนาท่ีตํารวจจราจรท่ีเขามารวมกันขับเคล่ือนโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีกระจายอยูท่ัวไปในเขตความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ซึ่งตองมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักหลายดานเชนกัน อาทิ การดูแล อารักขาและอํานวยความสะดวก
บุคคลสําคัญท่ีเขามาในพื้นท่ีและการจัดระบบระเบียบการจราจรเพื่อใหผูท่ีสัญจรไปมาปฏิบัติตาม  
กฎจราจร นอกจากนี้ ยังตองเขาไปรวมปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ในกรณีท่ีเรงดวนหรือมีการรองขอมา เชน 
การปฏิบัติหนาท่ีรวมเปนชุดควบคุมฝูงชนท่ีมักจะมีข้ึนบอยครั้ง เพื่อเสนอขอเรียกรองตางๆ จาก
รัฐบาล ดังนั้นจึงทําให โครงการฯ นี้ไมสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องและรวดเร็วไดทันทวงทีไดดัง
คํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีเปนเจาหนาท่ีผูเขารวมโครงการวา 
 
   “กอนอื่นตองเขาใจกอนนะวา ตํารวจจราจรมีหนาท่ี 
   หลายอยาง นอกจากจะดูแล อํานวยความสะดวก  
   ประชาชนใหไดรับความสะดวก สบายและปลอดภัย 
   ในการใชรถ ใชถนน ตามกฎจราจรแลว ยังตองทํา 
   หนาท่ีดูแล อํานวยความสะดวกผูหลัก ผูใหญหรือ 
   บุคคลสําคัญตางๆ ท่ีเขามาแลว ยังมีการใหทํางานอื่น 
   ท่ีรองขอมา เชน เวลามีมอบประทองตางๆ บอยๆ  
   ท่ีเห็น พวกมอบราคายาง สับปะรด มะพราวหรือ 
   โรงไฟฟาบอนอก พวกนี้ตํารวจจราจรก็ตองเขารวม 
   เปนชุดควบคุมฝูงชน คอยดูแลไมใหลุกลาม ทําใหไม 
   มีใครดูแลโครงการนี้จริงๆ บางคร้ังก็ตองสะดุดไป” 
 
 การขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
 จุดออนเกี่ยวกับการขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ี
โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการขนาดเล็กของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้นจึง
ทําใหขาดแคลนงบประมาณท่ีจําเปนตอการประชาสัมพันธโครงการทําใหประชาชนโดยท่ัวไปไมได
รับทราบถึงความสําคัญ วัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการอยางตอเนื่องและท่ัวถึง ดังคํากลาว
ของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีไดกลาวไววา 
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   “ก็อยางท่ีรูๆ กันนั่นแหละวาโครงการจราจรสีเขียว 
   ของเราเปนโครงการเล็กๆ ท่ีทํากันเอง ไมใชของ สตช. 
   ดังนั้นเงินก็ไมมี ตองหาเอง งบฯ ท่ีจะมาทําพวกแผนพับ 
   ปายตางๆ ก็ไมมี ทําใหทําประชาสัมพันธไดไมตอเนื่อง 
   ไมท่ัวถึง ประชาชนก็ไมรู ไมเขาใจวาเราทําอะไรกันและ 
   ทําไปทําไม” 
 
 5. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 ผลการวิจัย พบวา จุดแข็งโครงการจราจรสีเขียวท่ีดําเนินการโดยตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรขัีนธเพื่อลดอบัุติเหคุจากการจราจรทางบกนี้มีหลายประการดวยกัน ไดแก การนําแนวคิด
สีเขียวมาบูรณาการกับการจราจร การท่ีผูริเริ่มโครงการฯ ไดเปนผูบริหารระดับสูงดานการจราจรใน
จังหวัดประจวบคีรขัีนธ การไดรับประโยชนจากโครงการฯ อยางเสมอภาคกันทุกฝาย การท่ีโครงการ
เริ่มตนดวยการคิดบวก การไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตํารวจจราจรในพื้นท่ี การบูรณาการ  
ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในรูปแบบของการสรางภาคีเครือขาย การไดรับความรวมมือจากประชาชน  
ในพื้นท่ี และความสําเร็จของโครงการจราจรสีเขียว ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 การนําแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับการจราจร  
 การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการจราจรบนบกท่ีผานมานั้นมักจะมุงไป
มิติเกี่ยวกับการจราจรมิติเดียวเทานั้น แตโครงการจราจรสีเขียวนี้ ไดผนวกมิติส่ิงแวดลอมหรือท่ีใน
ปจจุบันนี้เรียกวา “สีเขียว” เขามาไวเปนอีกมิติหนึ่งของโครงการฯ ดังนั้นโครงการ จึงดําเนินภายใต
มิติท้ังสองควบคูกันไป ซึ่งสอดรับกับกระแสโลกในปจจุบันนี้ท่ีมุงเนนถึงการผนวกมิติดานส่ิงแวดลอม
เขาไวกับศาสตร วิชาชีพหรอืแนวคิดตางๆ เชน การตลาดสีเขียว (Green Marketing) หรือผลิตภัณฑ
สีเขียว (Green Product) เปนตนท้ังนี้ก็เพื่อแสดงความหวงใยเรื่องส่ิงแวดลอมและภาวะโลกรอน
นั่นเอง การสอดคลองกับกระแสโลกจะทําใหมีความทันสมัย เปนท่ียอมรับในระดับสากลและมีโอกาส
อยางสูงท่ีจะไดรับการสนับสนุนใหขับเคล่ือนตอไปจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ อีกท้ังยังจะนําความภาคภูมิใจมาสูผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเนื่องจากโครงการฯ ไดรับการยอมรับ
ท้ังในระดับจุลภาคและระดับมหภาค 
 การท่ีผูริเร่ิมโครงการฯ ไดดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงดานการจราจรในภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 ดังท่ีไดทราบแลวจากผลการวิจัย เกี่ยวกับสาเหตุหรือท่ีมาของโครงการจราจรสีเขียวนี้วา    
ไดริเริ่มข้ึนท่ีจังหวัดนครปฐมและตอมานํามาขยายผลท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธโดยผูริเริ่มโครงการนี้ 
ซึ่งก็คือ พันตํารวจเอกพงษศักด์ิ  ชูนาค ท่ีในปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูบังคับการภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไดใหความสําคัญกับการนําโครงการนี้มาใชกับพื้นท่ีรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธเปนอยางมาก และมีความต้ังใจจริง ตองการเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซึ่งพิจารณา
ไดจากการรณรงคการลดการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง การเปนตนแบบท่ีดีในการขับข่ีปลอดภัย เชน 
การเคารพกฎจราจรอยางเครงครัด และการไมใชโทรศัพทมือถือระหวางขับรถ การลงพื้นท่ีเพื่อ
ปฏิบัติงานตามโครงการฯ และติดตามโครงการมาโดยตลอดสงผลใหโครงการสามารถดําเนินการได
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อยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนใหการยอมรับและปฏิบัติตามจนกลายเปนความเคยชิน ประการ
สําคัญ ทานรองผูบังคับการฯ ไดสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานเปนอยางดี จึงทําให
ผูปฏิบัติงานต้ังใจทํางานอยางจริงจัง ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีเปนเจาหนาท่ีตํารวจ
จราจรภายใตโครงการดังกลาวท่ีไดกลาวไววา 
 
   “ผมวาจุดแข็งของโครงการฯ ประการหนึ่งมากจากการท่ี 
   ทานรองพงษศํกด์ิท่ีเปนผูริเร่ิมโครงการนี้ท่ีนครปฐมไดยาย 
   มาท่ีนี่แลวไดมาควบคุมดูแลทางดานจราจร เลยเอาโครงการ 
   นี้มาดวย ทานใหความสําคัญมาก ทําอยางจริงจัง ทําเปนตัวอยาง 
   ขับไมโทรฯ สั่งเราใหทําอะไรก็ทําดวย ลงมือจริง ลงพื้นท่ีจริง 
   คนก็เห็นก็ยอมรับ ทําตามจนเปนนิสัย เชน ใสหมวกกันนอค 
   ท่ีสําคัญทานดูแลเราดีมาก ทําใหเรามีขวัญกําลังใจ ทํางาน 
   ใหทานไดเต็มท่ี ไมเหน็ดไมเหนื่อย” 
 
 การไดรับประโยชนจากโครงการฯ อยางเสมอภาคกันทุกฝาย  
 จุดแข็งท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การท่ีผูท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตลอดจนภาคีท่ีเขารวมและประชาชนในพื้นท่ีท่ีตางก็ไดรับประโยชนจากโครงการ
จราจร สีเขียวนี้อยางถวนหนากันหรือท่ีเรียกวา “Win-Win” ทุกฝายนั่นเอง กลาวคือ ตํารวจจราจร 
ก็มีคดีเกี่ยวกับการทําผิดกฎจราจรนอยลง ผูใชรถใชถนนก็ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ภาคีท่ีเกี่ยวของก็ไดรับประโยชนในการเผยแพรองคความรู การลดปริมาณผูไดรับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนและไดรับความปลอดภัยจากการใชรถใชถนนเชนกัน  
 การท่ีโครงการเร่ิมตนดวยการคิดบวก 
 โครงการนี้มีจุดเดนท่ีนาสนใจเปนการยิ่งนั่นก็คือ การเริ่มตนของโครงการท่ีเปยมไปดวย
ความคิดในเชิงบวกดวยความมุงมั่นต้ังใจท่ี “ตองการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกท้ังในเชิงรุก
และเชิงรับและมุงหวังท่ีความสําเร็จ” ซึ่งสังเกตไดจากกิจกรรมตางๆ ท่ีบรรจุไวในโครงการฯ ท่ีลวน
แลวแตมีมิติท้ังเชิงรุกและรับผสมผสานกันไปภายใตสโลแกนประจําโครงการ “รักษาความไม
ประมาทเสมอชีวิต” ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีไดกลาวไววา 
 
   “ผมวาโครงการสําเร็จก็เพราะวาเราเร่ิมท่ีการคิดบวก 
   คิดวาตองทําได ตองสําเร็จ อีกอยางโครงการเราเปน 
   โครงการท่ีเนนการปองกัน มากกวาการแกไข แตก็จะ 
   มีท้ังสองมิติควบคูกันไป เหมือนมีแผนหลักและแผนรอง 
   ถาปองกันไมไดแลวจะตองแกไขอยางไร ดังนั้นจึงทําให 
   มองความเรามองไปขางหนา มองวาจะตองสําเร็จ ทุก 
   ฝายไดประโยชน ไมมีการสูญเสียเกิดข้ึน”  
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 การไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตํารวจจราจรในพื้นท่ี 
 ตํารวจจราจรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธตางใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของภายใตโครงการจราจรสีเขียวท้ังนี้เนื่องจากรู
และเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเปนอยางดี และตองการเห็นถึงความสําเร็จของ
โครงการ ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนตํารวจจราจรรายหนึ่ง 
 
   “พวกเรารูและเขาใจ เห็นวาโครงการนี้มันดี เพราะถา 
   สําเร็จเราก็ไมเหนื่อย คดีก็นอย คนก็ไมสูญเสียอะไร ทุกคน 
   ก็อยูกันอยางมีความสุข  พวกเราก็เลยต้ังใจกันทํางานกัน 
   อยางเต็มท่ีไมรูจักเหน็ดจักเหนื่อย ยิ่งนายใหความสําคัญ 
   และเขาใจเรา เราก็ยิ่งทํากันเต็มท่ีเลย” 
 
 การบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในรูปแบบของการสรางภาคีเครือขาย 
 การท่ีโครงการฯ นี้แมวาจะเปนความคิดริเริ่มจากเจาหนาท่ีตํารวจระดับสูงและมีตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการก็ตาม หากแตก็ไดมีการประสาน     
ความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีไมวาจะเปนแขวงการทาง  ขนสงจังหวัด  
ตํารวจทางหลวง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลตางในในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
คณะแพทยและพยาบาล โรงเรียนและสถาบันการศึกษาและ องคกรภาครัฐและเอกชน ในลักษณะของ
ภาคีเครือขาย ซึ่งทําใหเกิดผลดี คือ เปนการทํางานในลักษณะของสหวิชาชีพ (Interdisciplinary)    
ท่ีแตละองคกรตางก็มีทักษะและความชํานาญในศาสตรท่ีแตกตางกันหากแตตองมาทํางานรวมกัน   
ในลักษณะของการบูรณาการกัน (Integration) ทําใหเกิดการมีสวนรวม (Participation) และนําไปสู
ความรูสึกของการเปนเจาของรวมกันซึ่งในทายท่ีสุดก็จะนํามาซึ่งการเสริมสรางความรวมมือและ 
ความยั่งยืนของโครงการ ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่ง 
 
   “โครงการนี้แมจะเกิดจากตํารวจและทําโดยตํารวจ  
   แตเราก็ไมไดทําคนเดียว ก็สรางภาคีเครือขายในจังหวัด 
   ข้ึนมา ทุกคนท่ีเขามารวมก็เห็นดวยและมองวาสิ่งท่ีทํา 
   มันสอดคลองกับสิ่งท่ีองคกรตองทํา เพราะฉะนั้นหนวยงานตางๆ  
   เชน พวกแขวงการทาง ขนสงจังหวัด อบจ. เทศบาล โรงพยาบาล 
   โรงเรียน อะไรพวกนี้ก็เขามาชวยนะดวยความเต็มใจ 
   เพราะแตละคนก็เกงกันคนละอยาง แตก็มารวม 
   ชวยกันคนละไมคนละมือ มันมีสวนรวมกันจริงๆ จาก 
   ทุกหนวยงาน เลยเกิดเปนความรูสึกรวมแลววาโครงการ 
   ไมใชของตํารวจคนเดียวแตเปนของทุกคน ทานผูวาฯ ก็ 
   สนใจมักไถถามเวลาประชุมประจําเดือนรวมกัน” 
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 อนึ่ง จากการใหความสําคัญกับโครงการและการบูรณาการการทํางานของหนวยงานในพื้นท่ี
ในลักษณะของภาคเครือขาย จนยกระดับสูแผนงานดานบริการสังคมและจราจรไปเสียแลวซึ่งนับวา
เปนการเสริมทําใหกลายเปนจุดแข็งของโครงการฯ ท่ีจะเกิดความยั่งยืนในระดับหนึ่งเชนกัน 
 
 การไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 
 จุดแข็งอีกประการหนึ่งของโครงการฯ ก็คือ การไดรับความรวมมือจากประชากรในพื้นท่ีเปน
อยางดี  ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการนี้ท่ีไดรับการรวมมือเปนอยางดีจากประชาชน
ในพื้นท่ี เชน การท่ีผูขับข่ีรถจักรยานยนตไดมีการสวมใสหมวกนิรภัยเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด ดังคํา
กลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่งท่ีเปนสารวัตรจราจรไดกลาวไววา 
 
   “โครงการนี้เร่ิมทําท่ีประจวบเราตอนป 2554 ท่ีผานมา 
   ตอนท่ีเร่ิมโครงการฯ คนใสหมวกกันนอคกันนอยมาก 
   ไมถึง 20% แตพอโครงการเร่ิมแลวมีการเขมงวด เอาจริง 
   เอาจังกับมัน ก็ทําใหไดพบวา ตอนนี้ประชาชนใหความ 
   สําคัญมาก รวมมือดวยเปนอยางดี สถิติการใสหมวกกันนอค 
   ก็เพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด คือเพิ่มเปน 90% เลยก็วาได”  
   
 ความสําเร็จของโครงการจราจรสีเขียว 
 จุดแข็งของโครงการฯ ประการสุดทายก็คือ การท่ีโครงการฯ นี้คอนขางจะประสบ
ความสําเร็จอยางเห็นไดชัดในระดับหนึ่งพิจารณาไดจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ี
ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธลดลงอยางเปนลําดับอยางตอเนื่องต้ังแตเริ่มโครงการจนถึง
ปจจุบัน กลาวคือ ในป พ.ศ. 2554 มีสถิติอุบัติท้ังส้ินจํานวน 15 ครั้ง ในป พ.ศ. 2555 มีสถิติอุบัติ
ท้ังส้ินจํานวน 13 ครั้ง และในป พ.ศ. 2556 มีสถิติลดลงท้ังส้ินจํานวน 7 ครั้ง ยิ่งไปกวานั้น ในป พ.ศ. 
2557 จังหวัดประจวบคีรีขันธซึ่งเคยเปนพื้นท่ีสีแดง (Red Zone) ไดรับรางวัลจาก “มูลนิธิเมาไมขับ” 
ในป พ.ศ. 2556 เนื่องจากสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนไดถึงรอยละ 50 
ท้ังนี้เปนผลมาจากการรณรงคโครงการฯ  การประยุกตใชโครงการกับทองท่ีและการเขมงวดเรื่องวินัย
จราจรท่ีลวนแลวแตเปนหลักฐานเชิงประจักษใหประชาชนไดทราบถึงความสําเร็จของโครงการท่ี 
“ปองกันหรือลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนบกไดจริง”  ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปน
ตํารวจจราจรรายหนึ่งท่ีไดกลาวไววา 
 
   “ผมดีใจนะ จํานวนอุบัติเหตุมันลดลง ๆ จริง ๆ 
   ท่ีสําคัญดูเอานะ ปกติชวงเทศกาลมันตองมี เจ็บ 
   มีตาย แตปใหมท่ีผามาเนี่ย ตายแค 2 เอง แลวไมได 
   เกิดท่ีแถวตรอก ซอก ซอย ถนนสายรองนะ แตเปน 
   ถนนสายหลัก ผมวาโครงการมัน work” 
 
 อนึ่ง เหตุผลหนึ่งนอกจากการรณรงคและการเขมงวดและจริงจังในเรื่องวินัยจราจรแลว ยังมี
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสนับสนุนใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จได ซึ่งก็คือ การท่ีโครงการฯ

 77 



ไดมุงเปาไปท่ีนักเรียน นักศึกษาผูท่ีอยูในกลุมอายุระหวาง 15-20 ป ซึ่งจัดไดวาเปนกลุมท่ีไดรับ
อุบัติเหตุจากการจราจรมากท่ีสุดจากสถิติตางๆ ท่ีไดเคยมีการเก็บรวมรวมไว ทําใหทราบวาประชาชน
กลุมนี้เปนกลุมเส่ียงตอการมีพฤติกรรมท่ีนําไปสูอุบัติเหตุไดนั่นเอง ดังนั้นในการอบรมเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิและกฎระเบียบตลอดจนมารยาทในการขับข่ียวดยานนั้น ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธจึงไดมุงเนนไปท่ีกลุมเปาหมายดังกลาวซึ่งในปจจุบันนี้ไดมีการทําบันทึกขอตกลงความ
เขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) กับโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2  
 
 6. แนวทางการพัฒนาการการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา 
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวาโครงการจราจรสีเขียวนี้ เปนโครงการท่ีมีท้ังจุดออนและ
จุดแข็งท่ีนาสนใจ แตอยางไรก็ดี ผลของโครงการดังกลาวก็สามารถชวยลดอุบัติเหตุลงไดจริง ดังนั้นจึง
อาจกลาวไดวา โครงการนี้เปนโครงการท่ีดี ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาแนวทางการพัฒนา
โครงการดังกลาวเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและสามารถนํามาใชเปนวิธีการลดอุบัติเหตุบนทองถนนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนวิธีการหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยทําใหทราบวาแนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุ
ภายใตโครงการจราจรสีเขียวของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธมีดังนี้ 
 1. การยกระดับสูการเปนนโยบายหลัก 
 เนื่องจากโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการเล็กๆ โครงการหนึ่งท่ีตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธไดจัดดําเนินการกันเองเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร มิไดเปนนโยบายระดับชาติ 
เชน นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือระดับภูมิภาค เชน ตํารวจภูธรภาค 7 หรือระดับ
จังหวัด เชน ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธแตอยางใด โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงแค
แผนงานดานบริการสังคมและการจราจรซึ่งเปนแผนงานยอยแผนงานหนึ่งของยุทธศาสตรจังหวัด
เทานั้นทําใหตองประสบกับปญหาตางๆ ตามมา เชน การขาดแคลนงบประมาณ การขาดกําลังคน
หรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจรรับผิดชอบประจําโครงการและการขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
อันลวนแลวแตเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการประยุกตใชโครงการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหโครงการจราจรสีเขียวนี้สามารถพัฒนาไดดีข้ึนก็คือ การผลักดันเพื่อ
ยกระดับสูการเปนนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับตางๆ ไมวาจะเปนนโยบายระดับชาติของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือนโยบายระดับภูมิภาคของตํารวจภูธรภาค 7 หรือนโยบายระดับจังหวัด
ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธท้ังนี้เพื่อท่ีจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ อัตรา
กําลังคน การประชาสัมพันธและการพัฒนาดานอื่นๆ เปนตน 
 2. การสรางคณะทํางานประจําโครงการ 
 จากผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งก็คือ การท่ีโครงการจราจรจร      
สีเ ขียวจะตองมีคณะทํางานเฉพาะท่ีประจําโครงการเพื่อนําไปสูความยั่ งยืนของโครงการ              
สืบเนื่องมาจากในปจจุบันนี้โครงการนี้เปนเพียงโครงการเล็กๆ ท่ีตํารวจในพื้นท่ีไดดําเนินการกันเอง 
ซึ่งตํารวจจราจรเหลานี้ตางก็มีภาระหนาท่ีหลักกันอยูแลว อีกท้ังบางครั้งก็ตองเขาไปชวยใน
สถานการณบางอยางท่ีอาจจะฉุกเฉินและขาดแคลนกําลังคน เชน การเขารวมเปนชุดควบคุมฝูงชน 
ยิ่งไปกวานั้น การดําเนินการโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนการดําเนินการภายใตการบังคับบัญชาของ
รองผูบังคับการท่ีทําหนาท่ีดูแลเรื่องการจราจรในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจบคีรีขันธเทานั้น ดังนั้นหากใน
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อนาคตมีการโยกยายผลัดเปล่ียนตําแหนงกัน และมีรองผูบังคับการทานใหมมาแทน โครงการฯ นี้ก็
อาจจะ ไมไดรับการผลักดันอยางเต็มท่ีเฉกเชนในปจจุบันนี้ ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่ง 
ท่ีไดกลาวไววา 
 
   “โครงการขาดคณะทํางานท่ีชัดเจน ไมมีเจาหนาท่ีประจํา 
   ท่ีขับเคลื่อนไดขนาดนี้ก็เพราะวาทานรองผูบังคับการฯ ได 
   ใหความสนใจ แตก็รู ๆ กันอยูวา ตํารวจมีการโยกยายบอย 
   เกรงวาหากวันใดทานยายไปจะไมมีใครสานตอ ก็จบกัน” 
    
 3. การประสานงานท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึนระหวางภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
 ถึงแมวาโครงการจราจรสีเขียวนี้จะเปนโครงการท่ีมีการสรางภาคีเครือขายกับองคกรตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตผลการวิจัยพบวา การทํางานรวมกับภาคี
เครือขายเหลานั้นคอนขางท่ีจะไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนเทาใดนักสงผลตอการขาดขอมูลสําคัญตาง ๆ ท่ี
จําเปนตอการทํางาน ดังคํากลาวของผูใหขอมูลสําคัญท่ีภาคีเครือขายไดกลาวไววา 
 
   “ผมมองวาโครงการนี้จะดีข้ึนกวานี้ ถามีการประสาน 
   กันมากกวานี้ เปนรูปธรรมมากกวานี้ ผมมองวาเราทํางาน 
   รวมกันจริง ใชช่ือวาเครือขายจริง แตในความเปนจริง 
   มันมีลักษณะท่ีไมเปนทางการเสียมากกวา แบบวาใคร 
   รูจักใครก็ดึง ๆ กันมาทํา ซ่ึงมันก็ดี เพราะสังคมไทยเรา 
   เปนสังคมกันเอง อยูกันแบบพี่นอง แตผลเสียท่ีตามมาก็คือ 
   เราขาดขอมูลในการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน” 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว:  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” นี้ไดพบประเด็นท่ีนาสนใจหลายประการซึ่งจะ
นํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 
 1. การบูรณาการแนวคิดสีเขียวกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
 การท่ีภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธไดนําโครงการจราจรสีเขียวเขามาใชเปนกลไกหนึ่งในการ
ขับเคล่ือนการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกนับไดวาเปนริเริ่มท่ีดีมากเนื่องจากเพราะเปนแนวคิด
ใหมท่ีใหความสําคัญกับการสรางเครือขาย (Network) ในการบูรณาการ (Integration) การทํางาน
รวมกันในลักษณะของสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) และการมีสวนรวม (Participation) ทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของซึ่งนับไดวาเปนการนําแนวคิดในยุคปจจุบันท่ีนานาประเทศใหความสําคัญมาใชในการ
ขับเคล่ือนโครงการจราจรสีเขียวนี้  ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนการบูรณาการแนวคิดสองแนวคิดเขาดวยกัน 
ไดแก แนวคิดการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและแนวคิดสีเขียวหรือส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ประโยชน
ท่ีจะไดรับจากการดําเนินการโครงการฯ นั้นไมเพียงแตจะสามารถลดอุบัติเหตุได หากแตยังชวยรักษ
ส่ิงแวดลอมอันเปนกระแสโลกในปจจุบันนี้เนื่องจากประชาคมโลกไดประสบกับภาวะเรือนกระจก 
(Green House Effect) และภาวะโลกรอน (Global Warming) ท่ีทําใหประชาคมโลกไดเห็นวา 
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ส่ิงแวดลอมมิใชความรับผิดชอบประประเทศใดประเทศหนึ่ง หากแตเปนความรับผิดชอบของนานา
ประเทศท่ัวโลกท่ีจะตองใหความสําคัญและหันมาสนใจอยางจริงจังท้ังนี้ก็เพื่อใหประชาคมโลกไดอยู
กันอยางสบายและรักษโลก สืบทอดตอรุนลูกหลานตอไปได  ดังนั้นในศาสตรตางๆ เชน การตลาด 
(Marketing) ก็ไดใหความสําคัญกับการผนวกแนวคิดสีเขียวนี้เชนกันจึงไดมี “แนวคิดตลาดสีเขียว” 
(Green Marketing) ท่ีใหความสําคัญกับวัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิต การบรรจุภัณฑ จนไปถึงการ
ทําลายของเสีย หรือส่ิงท่ีเหลือใชจากการบวนการผลิต หรือในศาสตรดานการเกษตรกรรมและปศุสัตว
ก็เชนกัน ไดมีการนําแนวคิดสีเขียวนี้ผนวกเขาไปเพื่อใหมีการกําจัดของเสียใหเหลือนอยท่ีสุดและ
คํานึงถึงการกอใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตและเล้ียงสัตว  
 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดสีเขียว (Green) ท่ีไดนํามาใชในโครงการฯ นี้ก็จะพบวา  
ยังอยูในระหวางการพัฒนาเนื่องจากยังใหความสําคัญกับรายละเอียดของการประยุกตใชแนวคิด      
สีเขียวกับการลดอุบัติเหตุจากการจราจรไมมากนัก เพราะเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางมิติ      
การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและมิติสีเขียวแลวก็จะพบวา มีสัดสวน 8:1 นั่นเอง             
ซึ่งก็เปนประเด็นท่ีตองใหความสําคัญ และพัฒนาตอไป เพื่อใหสามารถแนวคิดสีเขียวมาเติมเต็ม     
ในโครงการจราจรสีเขียวไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป อนึ่ง สําหรับ มิติการลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางบกนั้น ผลการวิจัยทําใหไดทราบวาเปนไปตามมาตรฐานสากลตามท่ี วิจิตร      
บุญยะโหตระ (2536) ไดอธิบายไววาประกอบดวยมาตรการหลัก 3 ประการ ไดแก มาตรการทาง
การศึกษาและอบรม (Education and Training) มาตรการทางกฎหมาย (Enforcement) และ
มาตรการทางวิศวกรรมจราจร (Engineering) ผสมผสานกันไป และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประสบสุข  ศรีแสนปางและคณะ (2551) สมใจ  ศรีโสภิตสวัสด์ิ (2552 ดลยวัฒน  พุทธามาตย 
(2553) ไสว  คําภักดี (2553) และนิสิต  พันธมิตร (2554) ท่ีตางก็ไดคนพบถึงแนวทางในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในพื้นท่ีตางๆ ของประเทศไทย ดวยมาตรการดังกลาวขางตน 
 2. ความทาทายของการประยุกตใชโครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางบก 
 ถึงแมวาโครงการจราจรสีเขียวซึ่งเปนโครงการท่ีมีขนาดเล็กและเพิ่งจะเริ่มนํามาประยุกตใช
ในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกไดมาไมนานนัก หากแตก็นับไดวาประสบความสําเร็จ
พอสมควรเนื่องจากสามารถลดอุบัติเหตุไดจริงดังจะเห็นไดจากการท่ีไดรับรางวัลจาก “มูลนิธิเมา    
ไมขับ” ในป พ.ศ. 2556 เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนทองถนนไดถึงรอยละ 50 แตในการขับเคล่ือนโครงการฯ นัน่ก็ตองประสบกับความทาทาย
ตางๆ ไมวาจะเปนการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน การขาดแคลนอัตรากําลังคนในการขับเคล่ือน
โครงการและการขาดการประชาสัมพันธท่ีเปนไปอยางตอเนื่องซึ่งเปนส่ิงทาทายท่ีโครงการหลายๆ 
โครงการในประเทศไทยตองประสบเชนกัน ดังนั้นจึงควรไดรับการเยียวยาเพื่อใหโครงการสามารถ
ขับเคล่ือนไดเต็มประสิทธิภาพ 
 3. ความสําเร็จของการประยุกตใชโครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร   
ทางบก 
 เมื่อพิจารณาถึงความสําเร็จของการประยุกตใชโครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกนั้น ผลการวิจัยไดสะทอนใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ท่ีสงเสริมใหการขับเคล่ือน
โครงการฯ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลได
ดังนี้ 
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  - การนําแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ท่ีนับ
ไดวาเปนมิติใหมในการขับเคล่ือนกลไกเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีกระแสโลกได
ใหความสําคัญอยูในขณะนี้   
  - เกี่ยวกับการท่ีผูริเริ่มโครงการฯไดเปนผูบริหารระดับสูงดานการจราจรในจังหวัดฯ 
นี้ก็นับวาเปนปจจัยท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งเชนกันเนื่องจากโครงการตางๆ ท่ีจะประสบความสําเร็จ
ไดนั้นผูขับเคล่ือนตองเปนผูท่ี มีความเขาใจ เห็นความสําคัญและมีความต้ังใจจริงซึ่งเปนโอกาสดีของ
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีไดผูริเริ่มโครงการฯ ไดเขามามีโอกาสดํารงตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับ
การขับเคล่ือนโครงการฯ ไดอยางเต็มท่ี  
  - การท่ีทุกฝายไดรับประโยชนจากผลของโครงการฯ หรือท่ีเรียกไดวา “Win-Win”   
กันทุกฝายนั้น นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีเอื้อตอความสําเร็จของโครงการเชนกัน เนื่องจากโครงการท่ีดี
นั้นจะตองเปนโครงการท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและไดรับประโยชนจากโครงการไดอยางเทาเทียมกัน 
ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดถึงความลมเหลวของโครงการตางๆ ในประเทศไทยจากผลงานวิจัยตางๆ 
ท่ีผานมาก็จะพบวา การเขาถึงโครงการและการไดรับประโยชนจากโครงการอยางท่ัวถึงและเทาเทียม
กันเปนส่ิงท่ีนํามาซึ่งความลมเหลว 
  - การท่ีโครงการเริ่มตนดวยการคิดบวกดวยความมุงมั่นต้ังใจท่ีตองการลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางบกท้ังในเชิงรุกและเชิงรับและมุงหวังท่ีความสําเร็จ ซึ่งสังเกตไดจากกิจกรรมตางๆ 
ท่ีบรรจุไวในโครงการฯ ท่ีลวนแลวแตมีมิติท้ังเชิงรุกและรับผสมผสานกันไปภายใตสโลแกนประจํา
โครงการ “รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต” สงผลตอการเริ่มตนท่ีดี กลาวคือ หากการเริ่มตน
โครงการตางๆ ดวยความคิดในเชิงบวกก็จะทําใหโครงการนั้นๆ ประสบความสําเร็จเพราะจะทําใหผูท่ี
มีสวนเกี่ยวของมีกําลังใจในการทํางานนั่นเอง 
  - การไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตํารวจจราจรในพื้นท่ี ก็เปนปจจัยท่ีมีสวน
สนับสนุนใหโครงการประสบความสําเร็จดังกลาว ซึ่งตํารวจจราจรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตางใหความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ    
ท่ีเกี่ยวของภายใตโครงการจราจรสีเขียว ท้ังนี้เนื่องจากรูและเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการเปนอยางดี และตองการเห็นถึงความสําเร็จของโครงการ ท้ังนี้อาจกลาวไดวา การท่ีผูปฏิบัติท่ี
เปรียบเสมือนเปนผูทําหนาท่ีในการขับเคล่ือนโครงการฯ ทําดวยความเต็มใจและทุมเทนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของโครงการฯ นอกจากนี้ การไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ีก็ทําใหโครงการ
สําเร็จลุลวงลงดวยดีเพราะเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเปนผูท่ีจะ
ไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการฯ  
  - การบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในรูปแบบของการสรางภาคีเครือขาย นับวา
สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของโครงการ เนื่องจากการดําเนินการในลักษณะของภาคีเครือขายดังกลาว
กอใหเกิดผลดี คือ เปนการทํางานในลักษณะของสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) ท่ีแตละองคกรตางก็
มีทักษะและความชํานาญในศาสตรท่ีแตกตางกันหากแตตองมาทํางานรวมกันในลักษณะของการ 
บูรณาการกัน (Integration) ทําใหเกิดการมีสวนรวม (Participation) และนําไปสูความรูสึกของการ
เปนเจาของรวมกันซึ่งในทายท่ีสุดก็จะนํามาซึ่งการเสริมสรางความรวมมือและความยั่งยืนของ
โครงการ 
  - การท่ีโครงการไดรับความสําเร็จท่ีสามารถ“ปองกันหรือลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรบนบกไดจริง”  นั้นท่ีแสดงดวยหลักฐานเชิงประจักษของสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
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การจราจรทางบกต้ังแตเริ่มมีการนําโครงการจราจรสีเขียวมาประยุกตใชในการขับเคล่ือนการลด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกต้ังแตป พ.ศ. 2554 ถึง ป พ.ศ. 2556 และสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธลดลงอยางเปนลําดับ อยางตอเนื่อง ต้ังแต
เริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน ดังนั้นจึงทําใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีกําลังใจและตองการท่ีจะเห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีดียิ่งๆ ข้ึนไป 
 4. แนวทางการพัฒนาการการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว เปนส่ิงท่ีให
ความสําคัญเปนอยางจริง ถึงแมวาโครงการฯ นี้จะไดนํามาใชกับตํารวจภูธรประจวบคีรีขันธ เพียง
ประมาณ 3 ปเทานั้น และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง การหาแนวทางเพื่อพัฒนาโครงการให    
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรจึงเปนส่ิงท่ีควรกระทํา ซึ่งผลการวิจัยได
พบวา ในการท่ีจะพัฒนาไดนั้น จะตองมีการยกระดับสูการเปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในนโยบายระดับชาติ (นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ระดับภูมิภาค 
(ตํารวจภูธรภาค 7) และระดับจังหวัด (ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ) ท้ังนี้ก็เพื่อใหโครงการ
สามารถประยุกตเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะไดรับการ
สนับสนุนท้ังในดานงบประมาณ กําลังคนท่ีเปนคณะทํางาน (Team) ประจําโครงการและการ
ประชาสัมพันธท่ีเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาดานอื่นๆ อีกดวย ประการสําคัญ การท่ี
โครงการจราจรสีเขียวจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกไดนั้น 
การใหความสําคัญกับการประสานงานท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึนระหวางภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของเปนส่ิงท่ี
จะละเลยเสียมิได เพราะในการขับเคล่ือนโครงการจราจรสีเขียวนี้ ตองอาศัยความรวมมือและการ
ประสานงานท่ีดี เปนระบบและบูรณาการอยางเหมาะสมจากภาคีเครือขายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธท้ังนี้ก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวรวมกันซึ่งก็
คือ “การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก” นั่นเอง 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว :  
กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุการนําโครงการ
จราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุ ตลอดจนจุดออนและจุดแข็ง
ของการดําเนินการการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียวและหาแนวทางการพัฒนาการลด
อุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษาตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธผลการวิจัย
สามารถสรุปไดดังนี ้
  
บทสรุป 
1. ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลมีท้ังส้ินจํานวน 46 ราย เปนหญิง 10 ราย และเปนชาย 36 ราย ผูใหขอมูลสําคัญ 
จํานวน 7 ราย ไดแก บุคลากรของหนวยงานภาครัฐท่ีรวมกันบูรณาการและมีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการจราจรสีเขียว ประกอบไปดวย เจาหนาท่ีจากแขวงการทาง เจาหนาท่ีจากขนสงจังหวัด 
เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาท่ีจากสาธารณสุขจังหวัด เจาหนาท่ีจากตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตํารวจผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญในดานการจราจร) นอกจากนี้ ยังมีผูให
ขอมูลอีก จํานวน 39 ราย ซึ่งเปนประชาชนท่ีใชรถใชถนนท่ัวไป ซึ่งเปนขาราชการตํารวจท่ีอยูระหวาง
การอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจช้ันสูงรุนท่ี 38 กลุมผูใหขอมูลมีอายุตํ่าสุด 42 ป สูงสุด 59 ป 
สวนระดับการศึกษา ระดับตํ่าสุด ระดับปริญญาตรี และระดับสูงสุดระดับปริญญาเอก  
 
2. สาเหตุการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชเพื่อลดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 โครงการจราจรสีเขียวไดริเริ่มข้ึนใน ป พ.ศ. 2548 เมื่อครั้งดํารงตําแหนงสารวัตรใหญสถานี
ตํารวจแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ไดประสบอุบัติเหตุจนแทบจะเอาชีวิตไมรอด จึงไดมาทบทวนถึง
สภาพการจราจรในประเทศไทยและไดเห็นวา จราจรในประเทศไทยนั้นเต็มไปดวยความไรระเบียบ
ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของตางๆ ตลอดจนความไมชัดเจนและไมเครงครัดของระบบท่ีมีอยูซึ่งนําไปสู
อุบัติเหตุตางๆ ท่ีกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินได ทําใหไดเปรียบเปรยสภาพการจราจร
ไดวา “จราจรในเมืองไทยเปรียบเสมือนโรครายเร้ือรังท่ีตองมีการปองกันและรักษา” จึงเปนท่ีมา
ของโครงการจราจรสีเขียว แตการยืนยันถึงการริเริ่มเกี่ยวกับโครงการจราจรสีเขียวนี้ไดเริ่มประจักษ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนวาเปนส่ิงท่ี “ถูกตอง” “สมควรทํา” และ “ตองทําใหสําเร็จ” เปนอยางยิ่งในป 
พ.ศ. 2551 เมื่อทานสารวัตรใหญไดสูญเสียมารดาผูเปนท่ีเคารพรักไปอยางไมมีวันกลับ อันเปนผลมา
จากอุบัติเหตุเมาแลวขับ และเห็นวาอุบัติเหตุเปนเรื่องใกลตัวท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทของผูท่ี
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีขับข่ียวดยานท่ีเมื่อเกิดข้ึนแลว นํามาซึ่งความสูญเสียท้ังดานรางกาย 
จิตใจและทรัพยสินท่ีมิอาจประเมินคาได 
 สําหรับท่ีมาของคําวา “จราจรสีเขียว” นั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญรายเดิมก็ได
พบวา เปนการบูรณาการมิติ 2 มิติเขาดวยกัน ซึ่งมิติแรกก็คือ “การจราจร” (Traffic) หรือท่ีคนท่ัวไป
ไดทราบดีอยูแลววาเกี่ยวกับการบังคับหรือขับข่ียานพาหนะและการเคารพกฎจราจรตางๆ ท่ีไดระบุไว



ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ท้ังนี้ก็เพื่อใหผูใชรถ ใชถนนทุกทานไดรับความปลอดภัย
จากการใชรถใชถนนรวมกันดังกลาว สําหรับมิติหลังไดแก “สีเขียว” (Green) หรือในท่ีนี้หมายถึง 
“สิ่งแวดลอม” (Environment) ท่ีนับวาเปนเรื่องใหมอยางยิ่งสําหรับประชากรชาวไทยในขณะนั้น 
เนื่องจากในหวงเวลาดังกลาว เปนชวงเวลาท่ีประชาคมโลกไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับประเด็น
ส่ิงแวดลอม เพราะไดประสบกับภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) และภาวะโลกรอน 
(Global Warming) ท่ีทําใหประชาคมโลกไดเห็นวา ส่ิงแวดลอมมิใชความรับผิดชอบชองประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หากแตเปนความรับผิดชอบของนานาประเทศท่ัวโลกท่ีจะตองใหความสําคัญและหันมา
สนใจอยางจริงจัง ท้ังนี้ก็เพื่อใหประชาคมโลกไดอยูกันอยางสบายและรักษโลก สืบทอดตอรุนลูกหลาน
ตอไปได  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในทุกสาขาวิชาชีพมักจะมีการเช่ือมโยงมิติดานส่ิงแวดลอมเขาไปดวย 
ดังเชน การตลาดสีเขียว (Green Marketing) ท่ีใหความสําคัญไปท่ีวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ ตลอดจนบรรจุภัณฑและการกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตดังกลาว สําหรับ   
คําวา “สีเขียว” ในโครงการนี ้นอกจากจะมีความหมายถึงการรักษส่ิงแวดลอมแลว ยังเปนการแสดง
ใหเห็นถึงการเริ่มตนโครงการท่ีจะตองเริ่มดวย “การคิดบวก” (Positive Thinking) เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จ ตลอดจนเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึง “การมองไปขางหนา ไมเหลียวไปขางหลัง” ท้ังนี้ก็
เพื่อนําไปสูความกาวหนาของโครงการ  
 ตอมาเมื่อสารวัตรใหญทานนี้ไดยายมาปฏิบัติหนาท่ีในระดับท่ีสูงข้ึน ณ ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. 2554 จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชกับพื้นท่ีตางๆ ในตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ปดวยกัน (2554-2557) ในขณะนี้ไดเริ่ม
เปนท่ีรูจักแพรหลายกันมากข้ึนในเขตพื้นท่ีดังกลาวและพื้นท่ีอื่นๆ ใกลเคียงนํามาซึ่งความสําเร็จ
พอสมควรพิจารณาไดจากแบบประเมินเกี่ยวกับการนําความรู ท่ีไดจากการเขารับการอบรมไป
ประยุกตใชในการจราจรและสถิติอุบัติเหตุ ตลอดจนการกระทําผิดกฎจราจรท่ีลดลง  
 
3. สภาพการดําเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับการนําโครงการจราจรสีเขียวมาใชในเขตความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธนั้น ไดมีการสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ไดแก  
แขวงการทาง ขนสงจังหวัด ตํารวจทางหลวง องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาลในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ คณะแพทยและพยาบาล โรงเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีตางไดใหความรวมมือกับโครงการดังกลาว โดยจะหารือรวมกันเพื่อหาแนวทางการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุอยางเปนระบบ และรวมกันประชาสัมพันธโครงการ เพื่อใหประชาชนไดรับรู
รับทราบโครงการ ซึ่งเปนการสรางความตระหนักรู และสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนแกผูขับข่ี 
 หนวยงานท่ีเขารวมเปนภาคีในการขับเคล่ือนโครงการจราจรสีเขียวนี้ ตางจะมีสวนรวมใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีรับผิดชอบหลักขององคกรท่ีสามารถสรุปไดดังนี้ 

- แขวงการทาง ไดใหความรวมมือดานวิศวกรรมจราจร โดยแลกเปล่ียนขอมูล
ปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงถนน ปาย และสัญญาณตางๆ รวมดําเนินการในการกําจัดขยะจราจร และ
รวมบริหารและแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเส่ียงตางๆ 
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  - ขนสงจังหวัด ไดใหความรวมมือเปนวิทยากรใหความรูในการฝกอบรม รวมมือ
การบังคับใชกฎหมาย เชน การตรวจจับความเร็ว และรวมแลกเปล่ียนขอมูลและนําปญหาท่ีเกี่ยวของ
ไปดําเนินการ เชน การควบคุมและอนุญาตการใชรถลักษณะตางๆ ท่ีอาจไมปลอดภัย 
  - ตํารวจทางหลวง ไดใหความรวมมือผานการรวมบังคับใชกฎหมายและต้ังจุด ว.43 
  - องคการบริหารสวนจังหวัด ไดสนับสนุนคาใชจายและอุปกรณสําหรับโครงการ
และรวมเปนผูจัดในกิจกรรมรณรงคและรวมเปนวิทยากร 
  - เทศบาลตางในในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดใหความรวมมือโดยการท่ี
ผูบริหารเทศบาลเขารวมเปนวิทยากร การสงเจาหนาท่ีเทศบาลมาเขารับการอบรมหรือรวมกิจกรรม
รณรงคและการชักนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมหรือใหความรวมมือกับโครงการฯ 
  - คณะแพทยและพยาบาล ไดใหความรวมมือโดยการเขารวมเปนวิทยากรและรวม
จัดต้ังทีมชวยเหลือ EMS ตลอดจนรวมในการรณรงคตางๆ ของโครงการฯ 
  - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ไดใหความรวมมือโดยการสงนักเรียนและครู
มารวมในกิจกรรมรณรงค และการจัดช่ัวโมงการเรียนใหสารวัตรจราจรไปอบรมใหความรูกับนักเรียน 
และนักศึกษา 
  - องคกรภาครัฐและเอกชน ไดใหความรวมมือโดยการรณรงคในหนวยงานใน
หลากหลายรูปแบบ 
 ในการทํางานรวมกับภาคีเครือขายความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีนั้นเปนไป
อยางบูรณาการกันโดยผานกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจจํานวน 9 กิจกรรมดวยกัน ซึ่งเปนกิจกรรมมิติ
การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกจํานวน 8 โครงการและมิติส่ิงแวดลอมจํานวน 1 โครงการ     
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 กิจกรรมมิติการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
 กิจกรรมมิติการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกนี้ประกอบดวย 8 กิจกรรมดวยกัน ดังมี
รายละเอียดตอไปนี ้
 1. การอบรมใหความรู  
 กิจกรรมการอบรมใหความรูนี้เปนการอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปท่ีเปนผูขับข่ีรถประเภทตางๆ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ มารยาทในการขับข่ีและการ
ใชถนนรวมกับผูอื่นโดยเจาพนักงานตํารวจและวิทยากร ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเชิงรุก เพื่อเนน
การปองกันปญหาหรืออุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจร  
 2. การตรวจจับสงอบรม  
 กิจกรรมตอมาเปนกิจกรรมการตรวจจับสงอบรมเปนกิจกรรมท่ีจัดการอบรมใหแกประชาชน
ท่ีฝาฝนกฎหมายและอยูในภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน การขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีไมสวมหมวก
นิรภัย และผูขับข่ีรถยนตท่ีไมคาดเข็มขัดนิรภัย อยางไรก็ดี กิจกรรมนี้ไดเปดโอกาสใหผูท่ีถูกจับ     
จากการฝาฝนกฎหมายดังกลาว ไดมีโอกาสเลือกระหวางการชําระคาปรับตามกฎหมายกําหนดหรือ
การเขารับการฝกอบรมในสถาบันการจราจรสีเขียว ณ พื้นท่ีท่ีไดกระทําผิด สําหรับการจัดฝกอบรมนี้
จะไดจัดข้ึนในแตละครั้ง เมื่อมีผูกระทําผิดกฎหมายดังกลาว และไดเลือกท่ีจะเขารับการฝกอบรมครบ
จํานวน 20 รายโดยหลักสูตรการฝกอบรมจะเปนการใหความรูเรื่อง กฎจราจร ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การประมาท ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การปลูกจิตสํานึกใหเคารพกฎหมายขับข่ียวดยานดวยความ
ไมประมาท ท้ังนี้ก็ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความระมัดระวัง
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ในการใชรถใชถนนอยางยั่งยืนนั่นเอง หลังจากส้ินสุดการอบรมผูเขารวมอบรมก็จะไดรับมอบหมวก
นิรภัย เพื่อใหใชในการขับข่ียวดยานเพื่อความปลอดภัยตอไป 
 3. การรณรงคเพื่อความปลอดภัย 
 กิจกรรมการรณรงคเพื่อความปลอดภัยเปนกิจกรรมเชิงรุกอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีเนนการปองกัน
อุบัติเหตุจากการจราจรโดยไดมีการรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ เชน เทศบาลและสถานศึกษา ท้ังนี้
การรณรงคดังกลาวมีข้ึน เพื่อปลูกจิตสํานึกกับประชาชนกลุมเปาหมายในวงกวาง ท่ีครอบคลุมถึง
ประชาชนท่ัวไป นักเรียนและนักศึกษา ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพกฎจราจรและความ
ไมประมาท โดยหวังผลใหเกิดกระแสการต่ืนตัวในการขับข่ีปลอดภัยในกลุมคนทุกสาขาอาชีพ สําหรับ
การรณรงคนี้ มีการจัดกิจกรรมยอยในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดทําปายรณรงค      
การจัดทําปายส่ือประชาสัมพันธ การจัดทําสต๊ิกเกอรหรือแจกอุปกรณเพื่อความปลอดภัย เชน หมวก
นิรภัยและเส้ือสะทอนแสง เปนตน ท้ังนี้ความถ่ีในการจัดนั้นประมาณเดือนละครั้ง แตหากในชวงท่ีมี
การเดินทางสัญจรกันมากๆ เชน เทศกาลสงกรานตหรือเทศกาลปใหมก็จะมีการจัดถ่ีมากข้ึน ท้ังนี้  
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหแกผูขับข่ีพาหนะใชรถใชถนนใหเกิดการระมัดระวังเพิ่มมากข้ึน 
 4. โครงการ Help Team 
 โครงการ Help Team นี้เปนโครงการท่ีมีการจัดต้ังคณะชวยเหลือผูใชรถใชถนนแบบ
เคล่ือนท่ี ประกอบดวยเจาหนาท่ีประมาณ 4-5 นายพรอมรถปฏิบัติการท่ีจะคอยอํานวยความสะดวก
ใหความชวยเหลือกับผูใชรถใชถนน โดยออกปฏิบัติการในพื้นท่ีดวยการวิ่งรถตระเวนดูความเรียบรอย
หรือจอดตามจุดตางๆ คอยเหตุโดยมีระบบวิทยุส่ือสารกับเครือขาย เชน มูลนิธิสวางธรรมสถาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยท่ีทางคณะทํางานจะมีอุปกรณชวยเหลือเบ้ืองตน เชน สายลากจูง      
สายชารตแบตเตอรี่ หรืออุปกรณชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิน เปนตน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา 
โครงการ Help Team นี้เปนโครงการเชิงรุกและเชิงรับ เนื่องจากเปนโครงการท่ีใหความสําคัญกับ
การปองกนัและแกไข ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจรได 
 5. โครงการเพื่อนจราจรตาสับปะรด 
 โครงการเพื่อนจราจรตาสับปะรดนี้เปนโครงการท่ีดําเนินการโดยใชอาสาจราจร เชน นักเรียน 
เยาวชน หรืออาสาสมัครภาคประชาชนเปนหูเปนตาในการตรวจเหตุการณกระทําผิดกฎหมาย เมื่อพบ
เหตุใหแจง 191 หรือถายภาพสง Line แจงเขาศูนยฯ และทางศูนยฯ ก็จะดําเนินการส่ังการใหตํารวจ
จราจรในเขตพื้นท่ีดังกลาวไปดําเนินการกับผูกระทําผิดตอไป  อนึ่งในการแจงเหตุแตละครั้งนั้นจะมี
คาตอบแทนเปนแรงจูงใจ โครงการนี้จะใชในพื้นท่ีเขตชุมชน เชน เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
หรือเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อการจัดระเบียบจราจรในเขตเมืองหรือเขตชุมชน การคัดเลือกอาสา
จะประสานกับอาจารยฝายปกครองแจงใหนักเรียนท่ีสมัครใจ หรือรับอาสาสมัครภาคประชาชนมารับ
การอบรมใหทราบถึงหนาท่ี และวิธีดําเนินการในฐานะอาสาจราจร ท้ังนี้ก็เพื่อใหมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง  
 6. การบูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัดและการจัดต้ังภาคีเครือขาย 
 กิจกรรมการบูรณาการกับยุทธศาสตรจังหวัดและการจัดต้ังภาคีเครือขายนี้ เปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมของโครงการจราจรสีเขียว เขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อบูรณาการกับแผนงานและกิจกรรม
อื่นๆ ดานการลดอุบัติภัยตามยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งทําใหมีการบูรณาการในการปฏิบัติรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ รวมถึงไดรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณจากหนวยงานนั้นๆ ดวย อีกท้ังยังไดรับ
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ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ รวมจัดต้ังภาคีเครือขายในการดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ
จราจรสีเขียวนอกจากการ บูรณาการเขากับแผนงานตามยุทธศาสตรจังหวัดแลว โครงการจราจรสี
เขียว ไดมีการจัดต้ังภาคีเครือขายเฉพาะ เพื่อรวมดําเนินกิจกรรมของโครงการ เชน คณะแพทยไดเขา
รวมเปนวิทยากร หรือผูบริหารเทศบาล รวมมือในการชักนําชุมชนตางๆ เขามามีสวนรวมดวยเชนกัน 
ซึ่งจากรายละเอียดของโครงการนี้ จะเห็นไดวาเปนโครงการท่ีใหความสําคัญท้ังในเชิงรับและเชิงรุก 
แตเปนไปในลักษณะมหภาคคือ มุงเนนไปท่ีระดับนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อให
มีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน และบูรณาการกันระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของนั่นเอง  
 7. การบริหารและการแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเสี่ยงตางๆ 
 กิจกรรมการบริหารและการแกไขปญหาจุดทางลักขามและจุดเส่ียงตางๆ ซึ่งจุดทางลักขาม 
คือ จุดตัดถนนหรือจุดกลับรถท่ีชาวบานจัดทําข้ึนเอง มีลักษณะเปนจุดกลับรถเล็กๆ แคบๆ เพื่อความ
สะดวกของรถจักรยานยนตหรือรถยนตขนาดเล็กในการกลับรถ โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยทาง
การจราจร จุดทางลักขามหรือจุดกลับรถเหลานี้ จะอยูในตําแหนงท่ีผูขับข่ีรถยนตในทางหลักไม
คาดคิดวาจะมีรถเล้ียวตัด เนื่องจากไมมีปายเตือนประกอบกับอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นจึง
มักเปนจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุในข้ันรายแรงเสมอ อยางไรก็ดี การจะยกเลิกจุดทางลักขามเหลานี้ท้ังหมด
อาจจะเกิดผลกระทบทางสังคมจากคนในพื้นท่ี จึงมีความจําเปนในการบริหารจัดการใหมีจุดเหลานี้
นอยท่ีสุดและมีความเหมาะสมเทานั้น ซึ่งจําเปนตองพิจารณาในแงมุมตาง ๆ ใหครบถวนดวยเชนกัน 
 8. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดพรอมรณรงคประชาสัมพันธผานกลไกการ
ปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรง  
 กิจกรรมสุดทายภายใตมิติจราจรก็คือ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด พรอมรณรงค
ประชาสัมพันธผานกลไกการปฏิบัติงานของตํารวจโดยตรง ซึ่งกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมเชิงรุกท่ีกระทํา
โดยมีการจัดประชุมรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเกี่ยวของ 16 สถานีตํารวจโดยกําหนดใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดใน 10 ฐานความผิดหลัก ท่ีรูจักกันวาคือ “3 ม. 2 ข. และ 1 ร.” ท้ังนี้ก็เพื่อ
เปนการสรางวินัยการจราจร ในขณะเดียวกัน ใหใชวิธีการตักเตือน รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีโอกาส  
 
 กิจกรรมมิติสิ่งแวดลอม 
 โครงการขจัดขยะจราจร 
 สําหรับกิจกรรมมิติส่ิงแวดลอมนี้ มีเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้นโดยทําผานโครงการขจัดขยะ
จราจร ซึ่ง “ขยะจราจร” ในโครงการนี้หมายถึง ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีอยูบนถนนและรอบขางถนนท่ี
เปนอุปสรรคตอการขับข่ียวดยานอยางปลอดภัย ไดแก ปายตางๆ ท่ีไมมีความสําคัญ รวมถึงปาย
จราจรท่ีไมใชแลว หรือติดต้ังอยูในท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน รานคา ส่ิงปลูกสราง หรือตนไมท่ีอยูในเขต
ทางท่ีบดบังทัศนวิสัย ท้ังนี้รวมถึงรถยนตท่ีขับข่ีกีดขวางจราจร เชน รถท่ีขับชาไมอยูในชองทางเดินรถท่ี
ชิดขอบทางดานซาย หรือรถยนตท่ีจอดเสียอยูริมทาง ซึ่งจําเปนตองไดรับการเคล่ือนยายออกโดยเร็ว 
อนึ่ง การบริหารจัดการขยะจราจรอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจะเปนการชวยเพิ่มความปลอดภัย
ในการขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนต เนื่องจากความเปนระเบียบเรียบรอยของถนนท่ีไมมีส่ิง      
กีดขวางหรือบดบังทัศนวิสัย จะทําใหระบบการจราจรของรถยนตเปนระเบียบ และในทายท่ีสุดก็จะ
ชวยลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจรอีกดวย   
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4. จุดออนของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับจุดออนของโครงการจราจรสีเขียวท่ีดําเนินการโดยตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรนั้น ผลการวิจับพบวา โครงการนี้จุดออนหลักท่ีนําไปสูจุดออนยอย
หลายๆ จุดออน ซึ่งก็คือ การท่ีโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการขนาดเล็กของตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น ดังนั้นจึงไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณประจําปจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) และไดนําไปสูจุดออนยอย เชน การขาดแคลนงบประมาณ การขาด
กําลังคน หรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจรรับผิดชอบประจําโครงการและการขาดการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง อันลวนแลวแตเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการประยุกตใชโครงการดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจุดออนยอยดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 การขาดแคลนงบประมาณ 
 การขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งดูเหมือนวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญไดกลาวเปนเสียงตรงกัน
วาเปนจุดออนสําคัญของโครงการฯ ท่ีไดเผชิญอยู ดังท่ีไดทราบในเบ้ืองตนแลววาโครงการฯ นี้เปน
เพียงโครงการเล็กๆ โครงการหนึ่งท่ีจัดทําข้ึนโดยตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น มิใช
โครงการท่ีไดรับการบรรจุไวในนโยบายและแผนงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) แตอยางใด 
ดังนั้น จึงทําใหไมไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจําปจาก สตช. ซึ่งการขาดแคลนงบประมาณ
ดังกลาวสงผลตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการฯ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ
โครงการฯ เพื่อใหประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบ และการมอบหมวกนิรภัยแกผูเขารับการอบรมเพื่อ
นําไปใชประโยชนหลังจากการอบรมเสร็จส้ิน ซึ่งบางครั้งทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดอยาง
ตอเนื่อง ในการแกไขปญหานี้ ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธตองจัดสรรงบประมาณเอง และ
ขอรับการสนับสนุน (หมวกนิรภัย) จากภาคเอกชน เชน รานคารถจักรยานยนตในพื้นท่ี   
 
 การขาดกําลังคนหรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจรรับผิดชอบประจําโครงการ 
 เจาหนาท่ีตํารวจจราจรท่ีเขามารวมกันขับเคล่ือนโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีกระจายอยูท่ัวไปในเขตความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ซึ่งตองมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักหลายดานเชนกัน อาทิ การดูแล อารักขาและอํานวยความสะดวก
บุคคลสําคัญท่ีเขามาในพื้นท่ีและการจัดระบบระเบียบการจราจร เพื่อใหผูท่ีสัญจรไปมาปฏิบัติตาม  
กฎจราจร นอกจากนี้ ยังตองเขาไปรวมปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ในกรณีท่ีเรงดวนหรือมีการรองขอมา เชน 
การปฏิบัติหนาท่ีรวมเปนชุดควบคุมฝูงชนท่ีมักจะมีข้ึนบอยครั้ง เพื่อเสนอขอเรียกรองตางๆ จาก
รัฐบาล ดังนั้นจึงทําให โครงการฯ นี้ไมสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องและรวดเร็วไดทันทวงทีได 
 
 การขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
 จุดออนเกี่ยวกับการขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ี
โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการขนาดเล็กของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้นจึง
ทําใหขาดแคลนงบประมาณท่ีจําเปนตอการประชาสัมพันธโครงการทําใหประชาชนโดยท่ัวไปไมได
รับทราบถึงความสําคัญ วัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  
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5. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  
 จุดแข็งโครงการจราจรสีเขียวท่ีดําเนินการโดยตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกนี ้มีหลายประการดวยกันดังนี้ 
 การนําแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับการจราจร  
 การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการจราจรบนบกท่ีผานมานั้นมักจะมุงไป
มิติเกี่ยวกับการจราจรมิติเดียวเทานั้น แตโครงการจราจรสีเขียวนี้ไดผนวกมิติส่ิงแวดลอมหรือท่ีใน
ปจจุบันนี้เรียกวา “สีเขียว” เขามาไวเปนอีกมิติหนึ่งของโครงการฯ ดังนั้นโครงการจึงดําเนินภายใตมิติ
ท้ังสองควบคูกันไป ซึ่งสอดรับกับกระแสโลกในปจจุบันนี้ท่ีมุงเนนถึงการผนวกมิติดานส่ิงแวดลอมเขา
ไวกับศาสตร วิชาชีพหรือแนวคิดตางๆ เชน การตลาดสีเขียว (Green Marketing) หรือผลิตภัณฑ    
สีเขียว (Green Product) เปนตน ท้ังนี้ก็เพื่อแสดงความหวงใยเรื่องส่ิงแวดลอมและภาวะโลกรอน
นั่นเอง การสอดคลองกับกระแสโลกจะทําใหมีความทันสมัย เปนท่ียอมรับในระดับสากลและมีโอกาส
อยางสูงท่ีจะไดรับการสนับสนุนใหขับเคล่ือนตอไปจากหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ อีกท้ังยังจะนําความภาคภูมิใจมาสูผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เนื่องจากโครงการฯ ไดรับการ
ยอมรับท้ังในระดับจุลภาคและระดับมหภาค 
 การท่ีผูริเร่ิมโครงการฯไดเปนผูบริหารระดับสูงดานการจราจรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 พันตํารวจเอกพงษศักด์ิ  ชูนาค ผูริเริ่มโครงการนี้ ท่ีในปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ
ภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดใหความสําคัญกับการนําโครงการนี้มาใชกับพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนอยางมาก และมีความต้ังใจจริง ตองการเห็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ซึ่งพิจารณาไดจากการรณรงคการลดการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง การเปนตนแบบท่ีดีในการ
ขับข่ีปลอดภัย เชน การเคารพกฎจราจรอยางเครงครัดและการไมใชโทรศัพทมือถือระหวางขับรถ  
การลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ และติดตามโครงการมาโดยตลอด สงผลใหโครงการ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนใหการยอมรับและปฏิบัติตามจนกลายเปนความ
เคยชิน ประการสําคัญ ทานรองผูบังคับการฯ ไดสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานเปนอยางดี 
จึงทําใหผูปฏิบัติงานต้ังใจทํางานอยางจริงจัง 
 การไดรับประโยชนจากโครงการฯ อยางเสมอภาคกันทุกฝาย  
 จุดแข็งท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การท่ีผูท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตลอดจนภาคีท่ีเขารวมและประชาชนในพื้นท่ีท่ีตางก็ไดรับประโยชนจากโครงการ
จราจร สีเขียวนี้อยางถวนหนากันหรือท่ีเรียกวา “Win-Win” ทุกฝายนั่นเอง กลาวคือ ตํารวจจราจรก็
มีคดีเกี่ยวกับการทําผิดกฎจราจรนอยลง ผูใชรถใชถนนก็ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ภาคีท่ีเกี่ยวของก็ไดรับประโยชนในการเผยแพรองคความรู การลดปริมาณผูไดรับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน และไดรับความปลอดภัยจากการใชรถใชถนนเชนกัน  
 การท่ีโครงการเร่ิมตนดวยการคิดบวก 
 โครงการนี้มีจุดเดนท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งนั่นก็คือ การเริ่มตนของโครงการท่ีเปยมไปดวย
ความคิดในเชิงบวกดวยความมุงมั่นต้ังใจท่ี “ตองการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกท้ังในเชิงรุก
และเชิงรับและมุงหวังท่ีความสําเร็จ” ซึ่งสังเกตไดจากกิจกรรมตางๆ ท่ีบรรจุไวในโครงการฯ ท่ีลวน
แลวแตมีมิติท้ังเชิงรุกและรับผสมผสานกันไป ภายใตสโลแกนประจําโครงการ “รักษาความไม
ประมาทเสมอชีวิต”   
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 การไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากตํารวจจราจรในพื้นท่ี 
 ตํารวจจราจรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธตางใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ภายใตโครงการจราจรสีเขียว ท้ังนี้เนื่องจากรู
และเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเปนอยางดี และตองการเห็นถึงความสําเร็จของ
โครงการ การบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในรูปแบบของการสรางภาคีเครือขาย 
 การท่ีโครงการฯ นี้แมวาจะเปนความคิดริเริ่มจากเจาหนาท่ีตํารวจระดับสูงและมีตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการก็ตาม หากแตก็ไดมีการประสาน
ความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีไมวาจะเปนแขวงการทาง  ขนสงจังหวัด ตํารวจ
ทางหลวง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลตางในในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะแพทย
และพยาบาล โรงเรียนและสถาบันการศึกษา และองคกรภาครัฐและเอกชน ในลักษณะของภาคี
เครือขาย ซึ่งทําใหเกิดผลดี คือ เปนการทํางานในลักษณะของสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) ท่ีแตละ
องคกรตางก็มีทักษะและความชํานาญในศาสตรท่ีแตกตางกัน หากแตตองมาทํางานรวมกันในลักษณะ
ของการบูรณาการกัน (Integration) ทําใหเกิดการมีสวนรวม (Participation) และนําไปสูความรูสึก
ของการเปนเจาของรวมกัน ซึ่งในทายท่ีสุดก็จะนํามาซึ่งการเสริมสรางความรวมมือและความยั่งยืน
ของโครงการ  
 การไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 
 จุดแข็งอกีประการหนึ่งของโครงการฯ ก็คือ การไดรับความรวมมือจากประชากรในพื้นท่ีเปน
อยางดี  ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการนี้ท่ีไดรับการรวมมือเปนอยางดีจากประชาชน
ในพื้นท่ี เชน การท่ีผูขับข่ีรถจักรยานยนต ไดมีการสวมใสหมวกนิรภัยเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด  
 ความสําเร็จของโครงการจราจรสีเขียว 
 จุดแข็งของโครงการฯ ประการสุดทายก็คือ การท่ีโครงการฯ นี้คอนขางจะประสบ
ความสําเร็จอยางเห็นไดชัดในระดับหนึ่ง พิจารณาไดจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ี
ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธลดลงอยางเปนลําดับ อยางตอเนื่อง ต้ังแตเริ่มโครงการจนถึง
ปจจุบัน กลาวคือ ในป พ.ศ. 2554 มีสถิติอุบัติเหตุท้ังส้ินจํานวน 15 ครั้ง ในป พ.ศ. 2555 มีสถิติ
อุบัติเหตุท้ังส้ินจํานวน 13 ครั้ง และในป พ.ศ. 2556 มีสถิติลดลงท้ังส้ินจํานวน 7 ครั้ง ท้ังนี้เปนสาเหตุ
มาจากการรณรงคโครงการฯ การประยุกตใชโครงการกับทองท่ี และการเขมงวดเรื่องวินัยจราจรท่ี
ลวนแลวแตเปนหลักฐานเชิงประจักษใหประชาชนไดทราบถึงความสําเร็จของโครงการท่ี “ปองกัน
หรือลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนบกไดจริง”   
 อนึ่ง เหตุผลหนึ่งนอกจากการรณรงคและการเขมงวดและจริงจังในเรื่องวินัยจราจรแลว ยังมี
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสนับสนุนใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จได ซึ่งก็คือ การท่ีโครงการฯ 
ไดมุงเปาไปท่ีนักเรียน นักศึกษาผูท่ีอยูในกลุมอายุระหวาง 15-20 ป ซึ่งจัดไดวาเปนกลุมท่ีไดรับ
อุบัติเหตุจากการจราจรมากท่ีสุดจากสถิติตางๆ ท่ีไดเคยมีการเก็บรวมรวมไว ทําใหทราบวาประชาชน
กลุมนี้ เปนกลุมเส่ียงตอการมีพฤติกรรมท่ีนําไปสูอุบัติเหตุไดนั่นเอง ดังนั้น ในการอบรมเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิและกฎระเบียบตลอดจนมารยาทในการขับข่ียวดยานนั้น ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จึงไดมุงเนนไปท่ีกลุมเปาหมายดังกลาว ซึ่งในปจจุบันนี้ไดมีการทําบันทึกขอตกลง
ความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2  
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6. แนวทางการพัฒนาการการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตํารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโครงการจราจรสีเขียวของตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรขัีนธ มีดังนี้ 
 1. การยกระดับสูการเปนนโยบายหลัก 
 เนื่องจากโครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการเล็กๆ โครงการหนึ่งท่ีตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธไดจัดดําเนินการกันเอง เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร มิไดเปนนโยบายระดับชาติ 
เชน นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือระดับภูมิภาค เชน ตํารวจภูธรภาค 7 หรือระดับ
จังหวัด เชน ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธแตอยางใด โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงแค
แผนงานดานบริการสังคมและการจราจร ซึ่งเปนแผนงานยอยแผนงานหนึ่งของยุทธศาสตรจังหวัด
เทานั้นทําใหตองประสบกับปญหาตางๆ ตามมา เชน การขาดแคลนงบประมาณ การขาดกําลังคน
หรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจรรับผิดชอบประจําโครงการ และการขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
อันลวนแลวแตเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการประยุกตใชโครงการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหโครงการจราจรสีเขียวนี้ สามารถพัฒนาไดดีข้ึนก็คือ การผลักดันเพื่อ
ยกระดับสูการเปนนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับตางๆ ไมวาจะเปนนโยบายระดับชาติของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือนโยบายระดับภูมิภาคของตํารวจภูธรภาค 7 หรือนโยบายระดับจังหวัด
ของตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธท้ังนี้เพื่อท่ีจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ อัตรา
กําลังคน การประชาสัมพันธและการพัฒนาดานอื่นๆ เปนตน 
 2. การสรางคณะทํางานประจําโครงการ 
 จากผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งก็คือ การท่ีโครงการจราจรจร      
สีเ ขียวจะตองมีคณะทํางานเฉพาะท่ีประจําโครงการ  เพื่อนําไปสูความยั่งยืนของโครงการ             
สืบเนื่องมาจากในปจจุบันนี้ โครงการนี้เปนเพียงโครงการเล็กๆ ท่ีตํารวจในพื้นท่ีไดดําเนินการกันเอง
ซึ่งตํารวจจราจรเหลานี้ตางก็มีภาระหนาท่ีหลักกันอยูแลว อีกท้ังบางครั้งก็ตองเขาไปชวยใน
สถานการณบางอยางท่ีอาจจะฉุกเฉินและขาดแคลนกําลังคน เชน การเขารวมเปนชุดควบคุมฝูงชน 
ยิ่งไปกวานั้น การดําเนินการโครงการจราจรสีเขียวนี้ เปนการดําเนินการภายใตการบังคับบัญชาของ
รองผูบังคับการ ท่ีทําหนาท่ีดูแลเรื่องการจราจรในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น ดังนั้นหาก
ในอนาคตมีการโยกยายผลัดเปล่ียนตําแหนงกัน และมีรองผูบังคับการทานใหมมาแทน โครงการฯ นี้ก็
อาจจะ ไมไดรับการผลักดันอยางเต็มท่ีเฉกเชนในปจจุบันนี้    
 3. การประสานงานท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึนระหวางภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
 ถึงแมวาโครงการจราจรสีเขียวนี้จะเปนโครงการท่ีมีการสรางภาคีเครือขายกับองคกรตางๆ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตผลการวิจัยพบวา การทํางานรวมกับภาคี
เครือขายเหลานั้นคอนขางท่ีจะไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนเทาใดนัก สงผลตอการขาดขอมูลสําคัญตางๆ     
ท่ีจําเปนตอการทํางาน  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนเพียงโครงการเล็กๆ ท่ีเริ่มตนทํา
กันเองในระดับทองถ่ิน ซึ่งการขาดสนับสนุนอยางจริงจังโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตํารวจภูธรภาค 7 และสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงควรมีนโยบายท่ีชัดเจน เกี่ยวกับโครงการจราจร   
สีเขียวและการขับเคล่ือนใหเปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังนี้ก็
เพื่อท่ีจะขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป 

1.2 จากผลการวิจัยพบวา โครงการจราจรสีเขียวนี้เปนโครงการท่ีดําเนินการกันในระดับ
ทองถ่ินท่ีไมไดมีรูปแบบท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนเทาไรนัก สงผลใหขาดคณะทํางานประจําโครงการฯ 
เพื่อจะไดมีเวลาเต็มท่ี และมีความชํานาญเฉพาะดานโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับการประยุกตใชแนวคิดสีเขียวมาผสมผสานกับแนวคิดจราจร ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควร
มีนโยบาย เพื่อสงเสริมใหมีการจัดต้ังคณะทํางานผูมีหนาท่ีหลักรับผิดชอบโครงการ และควรมีนโยบาย
ในการสงเสริมใหคณะบุคลากรดังกลาวไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูในการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว
เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรดวยการศึกษาดูงานจากพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุ
ดวยการนําแนวคิดจราจรสีเขียวนี้มาประยุกตใชกับการลดอุบัติเหตุในพื้นท่ีนั้นๆ  

1.3 จากผลการวิจัยพบวา การประสานงานระหวางภาคีเครือขายท่ีเขารวมโครงการ
จราจรสีเขียวนี้ยังไมเปนรูปธรรมเทาใดนัก สงผลใหขาดขอมูลท่ีทําเปนในการประสานงานและ
รวมงานกันระหวางภาคีเครือขาย ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีเครือขายท้ังนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

    2.1 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research:  PAR) เพื่อคนหาปญหาและความตองการของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปน
ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ หนวยงานภาคีเครือขายและประชาชนผูใชรถใชถนน 
     2.2 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยและพัฒนา (Research and Development:  
R&D) เพื่อพัฒนาการประยุกตใชแนวคิดสีเขียว เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรโดยเติมเต็มมิติสีเขียว
ใหมากข้ึนในโครงการจราจรสีเขียว 
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เลขที่ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง

1 พ.ต.อ. กรณณพัชญ กิตติพิบูลย รอง ผบก.กต.3 จต.

2 พ.ต.อ.หญิง กรรณิการ เกตุนิล รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.

3 พ.ต.อ. กฤติกร ฉิมมวง ชางอากาศยาน (สบ 5) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ อากาศยาน บ.ตร.

4 พ.ต.อ. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ รอง ผบก.ป.

5 พ.ต.อ. กฤษณะ สุขสมบูรณ รอง ผบก.อก.ภ.7

6 พ.ต.อ. กฤษศักดิ์ สงมูลนาค รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

7 พ.ต.อ. กลาณรงค เผือกคุมกฤษ รอง ผบก.อก.ภ.1

8 นาย กอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.

9 นาง กัณจนา จันทรโชติ พนักงานบริหารอาวุโสระดับ 11

10 พ.ต.อ. กําพล กอสกุล รอง ผบก.อธ.

11 นาย กิตติพัฒน เดชะพหุล ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ

12 พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ปลาทอง รอง ผบก.สส.

13 พ.ต.อ. เกียรติพงษ นาลา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

14 พ.ต.อ. เกื้อบุญ สงฆเจริญ รอง ผบก.ส.2

15 พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ตม.5

16 พ.ต.อ. ขรรคชัย เจียมวิไล รอง ผบก.ทว.

17 พ.ต.อ. คณิต ดวงหัสดี รอง ผบก.อก.ภ.4

18 พ.ต.อ. คธา เกษรมาลา รอง ผบก.ปปป.

19 พ.ต.อ. จักรกฤษณ คุมรอบ รอง ผบก.ปค.

20 นาง จันทรชม จินตยานนท ผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา

21 พ.ต.อ. ชรินทร โกพัฒนตา รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง

22 พ.ต.อ. ชวิศ ศรีจันทร รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ

23 พ.ต.อ. ชัชวาลย พิสุทธิวงส รอง ผบก.บก.สส.ภ.2

24 พ.ต.อ. ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รอง ผบก.น.6

25 พ.ต.อ. ชาตรี ปรีชากุล รอง ผบก.ภ.จว.เลย
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26 พ.ต.อ. ชาติชาย นาถึง รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

27 พ.ต.อ. ชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รอง ผบก.วจ.

28 พ.ต.อ. ชุมวัฒน รัตอาภา รอง ผบก.ภ.จว.อํานาจเจริญ

29 พ.ต.อ. โชติ ชิดไชย รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

30 พ.ต.อ. ญาณพงศ โสมาภา รอง ผบก.อก.บช.น.

31 พ.ต.อ. ณัฐพงษ สัตยานุรักษ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

32 พ.ต.อ. ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย (สบ 5) กลุมงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

33 พ.ต.อ. ดิเรก จิตอราม รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

34 พ.ต.อ. เดชา คําเกิด รอง ผบก.ตชด.ภาค 2

35 พ.ต.อ. ตานิตย รามดิษฐ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง

36 พ.ต.อ. ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.ปปป.

37 พ.ต.อ. ธนะพัฒน ฉัตรพัชรพัฒน รอง ผบก.รน.

38 พ.ต.อ. ธรัฐชา ถมปทม รอง ผบก.ภ.จว.พังงา

39 พ.ต.อ. ธเรศ แกวละเอียด รอง ผบก.อก.ศชต.

40 พ.ต.อ. ธวัชชัย ถุงเปา รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

41 พ.ต.อ. ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

42 พ.ต.อ. ธานินทร สุนทรสุทธิวัตร รอง ผบก.ศบศ.

43 พ.ต.อ. ธีระพงษ คลายแกว อาจารย(สบ 5) กอจ.

44 พ.ต.อ.หญิง นงเยาว สมพิทยานุรักษ รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.

45 พ.ต.อ. นพรุจ ศักดิ์ศิริ รศ.(สบ 5) กค.สค.

46 พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.บช.ศ.

47 พ.ต.อ. นรินทร บูสะมัญ รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา

48 พ.ต.อ.หญิง นิรมล แกวผลึก รอง ผบก.อก.บช.ส.

49 นาย บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคกลาง

50 พ.ต.อ. บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

51 พ.ต.อ.หญิง บุณยาพร ปานดิษฐ รศ.(สบ 5) กค.สค.

52 พ.ต.อ.หญิง ประกายจันทร สุนทรศร อาจารย (สบ 5) กอจ.บช.ศ.
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53 นาย ประดับ กลัดเข็มเพชร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สํานักวิจัยและพัฒนา

54 พ.ต.อ. ประดิษฐ ปรีดีพรอมพันธุ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.

55 นาย ประทีป จูฑะศร ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมหาสารคาม

56 พ.ต.อ. ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบก.ปอท.

57 พ.ต.อ. ปราโมทย เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน.

58 พ.ต.อ. ปรีชา บุญถึก นักบิน (สบ 5) กลุมงานการบิน บ.ตร.

59 พ.ต.อ. พงษศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ

60 พ.ต.อ. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ศฝร.ภ.3

61 พ.ต.อ. พรพันธ ทิมขํา รอง ผบก.สส.ศชต.

62 วาที่รอยตรี พรัฐ คงยิ่ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ

63 พ.ต.อ. พฤทธิพงษ ประยูรศิริ รอง ผบก.รฟ.

64 พ.ต.อ. พศวีร โชติเทียนชัยวัต รอง ผบก.ภ.จว.แมฮองสอน

65 พ.ต.อ.หญิง พัฒนนรี ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบก.กง.

66 พ.ต.อ. พิทักษ ทวมเกร็ด รอง ผบก.พธ.

67 พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพยขํา นายแพทย (สบ 5) ดร.รพ.ตร.

68 นาย พิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

69 พ.ต.อ. พิษณุ หาญบุญเศรษฐ รอง ผบก.อก.ภ.6

70 พ.ต.อ. พิสิฐ ธรรมสุริยะ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

71 พ.ต.อ. พิสิทธิ์ บัวดิษฐ รอง ผบก.ศทส.ตม.

72 พ.ต.อ. พิสิษฐ ทรัพยสิน รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร

73 พ.ต.อ. พีรวัส บุญลอย รอง ผบก.อก.บช.ปส.

74 พ.ต.อ. พีรวัส อินทรกง รอง ผบก.ศฝร.ศชต.

75 พ.ต.อ. พีระพงค ชางสุพรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.

76 พ.ต.อ. พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ รอง ผบก.อก.ภ.7

77 พ.ต.อ. ไพฑูรย มณีอินทร รอง ผบก.ศฝร.ศชต.

78 พ.ต.อ. ไพโรจน ริมประโคน รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.

79 พ.ต.อ. ภาสกร สถิตยุทธการ รอง ผบก.ศฝร.ภ.4
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80 พ.ต.อ. ภูษิต วิเศษคามินทร รอง ผบก.อก.บช.น

81 พ.ต.อ. มงคล สัมภวะผล รอง ผบก.ภ.จว.นาน 

82 พ.ต.อ. มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.

83 พ.ต.อ. มานัด ศรีวงษา รอง ผบก.ตม.3

84 นาย มาโนช สายชูโต ผูอํานวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

85 พ.ต.อ. ยงยุทธ จันตะบุตร รอง ผบก.บก.สส.ภ.2

86 พ.ต.อ. ยุทธพล แกวเจริญ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.

87 พ.ต.อ.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ทันตแพทย (สบ 5) กลุมงานทันตกรรม รพ.ตร.

88 พ.ต.อ. ระพีพงษ สุขไพบูลย รอง ผบก.อก.สตม.

89 พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ อาจารย (สบ 5) กอจ.บช.ศ.

90 พ.ต.อ. โรจนชัย สุขสมยิ่ง รอง ผบก.ศพฐ.2

91 พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ รอง ผบก.ส.3

92 พ.ต.อ. วรชิต กาญจนะเสน รอง ผบก. บก.อคฝ.

93 นางสาว วรรณา เอื้อศิริพันธ ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ

94 พ.ต.อ. วรวิทย พิมายกลาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

95 พ.ต.อ. วรวิทย ไวถนอมสัตว รอง ผบก.ปส.1 บช.ปส.

96 พ.ต.อ. วรวุฒิ ชัยยศบูรณะ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.

97 พ.ต.อ. วัชรินทร ประสพดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ

98 พ.ต.อ. วัฒนา แกวดวงเทียน รอง ผบก.ปทส.

99 พ.ต.อ. วันชัย ฉันทชล นวท.(สบ 5) ศพฐ.5

100 พ.ต.อ. วิฑูรย กองสุดใจ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

101 พ.ต.อ. วิทยา เย็นจิตต พงส.ผชช.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ

102 พ.ต.อ. วิบูลย กิตติอัมพานนท รอง ผบก.ปส.2 บช.ปส.

103 พ.ต.อ. วิโรจน ลาภไพบูลยพงศ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.

104 พ.ต.อ. วิวัฒน คําชํานาญ รอง ผบก.น.5

105 พ.ต.อ. วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน รอง ผบก.ศพฐ.๗

106 พ.ต.อ. วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ตม.2
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107 พ.ต.อ. วีรพัฒน ศิวะแพทย รอง ผบก.สพ.

108 พ.ต.อ. ศราวุธ จิตตระเบียบ รอง ผบก. บก.น.3

109 พ.ต.อ. ศิลปคมณ เอี่ยมวงศ รอง ผบก.ตม.6

110 พ.ต.อ. สมกิต พุมวารี รอง ผบก.อต.

111 พ.ต.อ. สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1

112 พ.ต.อ. สมบูรณ หอมนาน รอง ผบก.สส.ภ.5

113 พ.ต.อ. สมพร ทองรอด รอง ผบก.สส.ภ.6

114 พ.ต.อ. สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ 5)พฐก.

115 นาย สัญชาติ วัชราภิรักษ ผูอํานวยการพระราชวังสนามจันทร

116 พ.ต.อ. สุทัศน มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ

117 พ.ต.อ. สุเทพ ภัทรวิวัฒน รอง ผบก.สส.ศชต.

118 พ.ต.อ. สุนทร ขวัญเพ็ชร รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

119 นาย สุนทร วินัยบดี ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด

120 พ.ต.อ. สุพล ภูพูลทรัพย รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

121 พ.ต.อ. สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

122 พ.ต.อ. สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร รอง ผบก. บก.น.9

123 พ.ต.อ. สุรจิต ชิงนวรรณ รอง ผบก.กต.2 จต.

124 พ.ต.อ. สุรชาติ มณีจักร รอง ผบก.ส.3

125 พ.ต.อ. สุรพล เปรมบุตร รอง ผบก.อก.บช.ก.

126 พ.ต.อ. เสนห จรรยาสถิต นว.(สบ 5)ผบ.ตร.

127 พ.ต.อ. โสภณ กฤษณะรังสรรค นายแพทย (สบ 5) กลุมงานอายุรกรรม รพ.ตร.

128 พ.ต.อ. โสภณ วารี รอง ผบก.อก.ภ.4

129 นาย อดิศักดิ์ ธรรมการุณย ผูอํานวยการกลุมงานประสานและพิธีการ

130 พ.ต.อ. อภิชาติ ชวงสุวนิช รอง ผบก.อก.รร.นรต.

131 พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน วณิชโยบล ทันตแพทย (สบ 5) กลุมงานทันตกรรม รพ.ตร.

132 พ.ต.อ. อรรถวิทย สายสืบ รอง ผบก.บก.อคฝ.

133 พ.ต.อ. อัครชัย ยลโสภณ พงส.ผชช.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแกน

134 พ.ต.อ.หญิง อัญชลี นันทพานิช รอง ผบก.ทพ.
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รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร บตส.รุนที่ 38

135 พ.ต.อ. อาญา สิงหไกร รศ.(สบ 5) กค.ตศ.

136 พ.ต.อ. อารักษ ออนแยม รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ

137 นาย อําคา ยอดโพธิ์ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

138 พ.ต.อ. อํานาจ เดชบุณเหลือง นักบิน (สบ 5) กลุมงานการบิน บ.ตร.

139 พ.ต.อ. อุกฤษฏ ศรีเสือขาม รอง ผบก.กม.

140 พ.ต.อ. อุดมชัย นิยมาภา รอง ผบก.คพ.

141 พ.ต.อ. อุดร วงษชื่น รอง ผบก.กต.8 จต.

142 พ.ต.อ. เอกชัย อัครวงษ รอง ผบก.กต.2 จต.

143 พ.ต.อ. เอกชัย บุญวิสุทธิ์ รอง ผบก. บก.น.7

144 Supt. Albert Barita Marulam Sihombing
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แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใต้
โครงการจราจรสีเขียว: กรณีศึกษา 

ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสงู (บตส.) รุ่นที่ 38
8 เมษายน 2557



 เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว: กรณีศึกษา 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

วัตถุประสงค์



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1

2

3

4

ประเด็นที่น าเสนอ 



แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ระเบียบวิธีวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

5

6

7

8

ประเด็นที่น าเสนอ 



ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย



1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ



    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
ปฏิบัติตามแผน “ทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563” 
มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

    ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ริเริ่ม “โครงการจราจรสีเขียว” (Green 
Traffic Project) เป็นพื้นท่ีน าร่อง

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย



การบูรณาการมิติจราจรและ

มิติสิ่งแวดล้อม

การหาแนวทางพัฒนาเพ่ือการลด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและการลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย



เพื่อศึกษาสาเหตุการน าโครงการจราจรสีเขียวมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุและสภาพการด าเนินงานการ
ลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว กรณีศึกษา: ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว กรณีศึกษา : 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว  กรณีศึกษา: ต ารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

2

3

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย



กลุ่มเป้าหมาย

• บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันบูรณาการและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการจราจรสีเขียว

ผู้ให้ข้อมูล

•จ านวนทั้งสิ้น 46 ราย

 ดูรายละเอียดเพิม่เติมในระเบียบวิธวีิจัย หน้า 24-27

3. ขอบเขตของการวิจัย



ประเด็นที่ศึกษา

• สาเหตุการการน าโครงการจราจรสีเขียวมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุ

• สภาพการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว

• จุดอ่อนของการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว

• จุดแข็งของการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว

• แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว

3. ขอบเขตของการวิจัย



3. ขอบเขตของการวิจัย

พื้นที่ศึกษา 

ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



    ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการน าโครงการจราจรสีเขียวมาใช้เพื่อลด
อุบัติเหตุ สภาพการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุ จุดอ่อนและจุดแข็ง ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาของการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสี
เขียว:  กรณีศึกษา ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต ารวจภูธร
ภาค 7 และส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุการการ
น าโครงการจราจรสีเขียวมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุ สภาพการด าเนินงานการลด
อุบัติเหตุ จุดอ่อนและจุดแข็งของการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการ
จราจรสีเขียว:  กรณีศึกษา ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกต่อไป

2

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



    สาเหตุของการริเริ่มโครงการจราจรสีเขียวมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุ 
หมายถึง เหตุผลของการที่ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้น าโครงการ
จราจรสีเขียนมาใช้เพื่อน าไปสู่การลดลงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
ได้แก่ การน ามาเป็นกลไกการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและการย้าย
มาของผู้ริเริ่มโครงการจราจรสีเขียว

นิยามศัพท์เฉพาะ



    สภาพการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง การที่ต ารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ด าเนินการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกโดยการใช้
โครงการจราจรสีเขียวซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่ายภาคีเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการและการจัดกิจกรรม 2 มิติ ได้แก่ มิติการลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกและมิติสิ่งแวดล้อมหรือสีเขียว

นิยามศัพท์เฉพาะ



    จุดอ่อนของการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง อุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียวของต ารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ การขาดก าลังคนหรือ
เจ้าหน้าที่และการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง

นิยามศัพท์เฉพาะ



    จุดแข็งของการด าเนินงานการลดอุบัติ เหตุ หมายถึง สิ่ งที่
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้การลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียวของ
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
o การน าแนวคิดสี เขียวมาบูรณาการกับการลดอุบัติ เหตุจาก

การจราจร 
o การที่ผู้ริเริ่มโครงการฯ ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการจราจรใน

จังหวัดฯ 

นิยามศัพท์เฉพาะ



o การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ อย่างเสมอภาคกันทุกฝ่าย 
o การที่โครงการเริ่มต้นด้วยการคิดบวก 
o การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากต ารวจจราจรในพื้นที่ 
o การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการสร้างภาคี

เครือข่าย 
o การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
o ความส าเร็จของโครงการจราจรสีเขียว

นิยามศัพท์เฉพาะ



    แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุ หมายถึง 
ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะทิศทางที่จะสนับสนุนให้ต ารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการ
จราจรสีเขียว

นิยามศัพท์เฉพาะ



1 • แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ

2 • แนวคิดเกี่ยวกับโครงการจราจรสีเขียว

3 • งานวิจัยที่เก่ียวข้อง

     แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้

5. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง



กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)



ผู้ให้ข้อมูล
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร 
- เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน ภาคี
เครือข่าย  
- ประชาชนทั่วไป

1. สาเหตุการน าโครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุ 
- กลไกการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
- การย้ายมาของผู้ริเริม่โครงการฯ 

2. สภาพการด าเนนิงานการลดอุบัติเหตุภายใตโ้ครงการจราจรสีเขียว 
- สร้างเครือข่ายภาคีเพื่อขับเคลื่อน 
- จัดกิจกรรม 2 มิติ (มิติจราจรและมิติสิ่งแวดล้อม) 

3. จุดอ่อนของการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว 
- การขาดแคลนงบประมาณ 
- การขาดก าลังคนหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจ จราจรรับผิดชอบประจ าโครงการ 
- การขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

4. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว 
- การน าแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับ การจราจร 
- การท่ีผู้ริเร่ิมโครงการฯได้เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการจราจรในจังหวัดฯ 
- การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ อย่างเสมอภาคกันทุกฝ่าย
- การท่ีโครงการริเริ่มด้วยการคิดบวก
- การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากต ารวจจราจรในพื้นที่
- การบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบของการสร้างภาคีเครือขา่ย
- การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี
- ความส าเร็จของโครงการจราจรสีเขียว

แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใตโ้ครงการจราจรสีเขียว: กรณีศึกษาต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



6. ระเบียบวิธีวิจัย

กลุ่มเปา้หมาย

     ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันบูรณาการและมีส่วน
ร่วมในการจัดท าโครงการจราจรสีเขียว คือ 

o รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
o เจ้าหน้าที่จากแขวงการทาง 
o เจ้าหน้าที่จากขนส่งจังหวัด 
o เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
o เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด 
o เจ้าหน้าที่จากต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิและ

เชี่ยวชาญในด้านการจราจร)



6. ระเบียบวิธีวิจัย

กลุ่มเปา้หมาย

     ผู้ให้ข้อมูล เป็นประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจที่อยู่ระหว่าง
การอบรมหลักสูตรบริหารงานต ารวจชั้นสูงรุ่นที่ 38



6. ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 46 ราย ประกอบด้วย
1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกัน

บูรณาการและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการจราจรสีเขียว จ านวน 7 ราย ได้แก่
o รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ราย
o เจ้าหน้าที่จากแขวงการทาง 1 ราย
o เจ้าหน้าที่จากขนส่งจงัหวัด 1 ราย
o เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ราย
o เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด 1 ราย
o เจ้าหน้าที่จากต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย



6. ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้ให้ข้อมูล

2) ผู้ให้ข้อมูล (ประชาชนทั่วไป) ข้าราชการต ารวจที่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร 
บริหารงานต ารวจชั้นสูงรุ่นที่ 38 จ านวน 39 ราย



การเลือกพื้นที่

ได้เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling Selection) 
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีสถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบกสูง (“มูลนิธิเมาไม่ขับ” ได้จัดให้เป็นพื้นที่สีแดง)ยังเป็น
พื้นที่ที่ประสบความส าเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถึงร้อยละ 50 (ได้รับ
รางวัลจาก “มูลนิธิเมาไม่ขับ” ในปี พ.ศ. 2556) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการน าโครงการจราจร สีเขียวเข้า
มาประยุกต์ใช้

6. ระเบียบวิธีวิจัย



การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ให้ข้อมูล

การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) และผู้ให้ข้อมูลนั้นได้เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive 
Sampling Selection) 
เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันบูรณาการและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการฯจรเป็น
ประชาชนทั่วไป (ข้าราชการต ารวจที่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรบริหารงานต ารวจชั้นสูงรุ่นที่ 38)

6. ระเบียบวิธีวิจัย



6. ระเบียบวิธีวิจัย

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูล

 แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 

 แนวทางการสังเกต (Observation Guide)

 แบบสัมภาษณ์
 สมุดบันทึกภาคสนาม
 กล้องบันทึกภาพ 



ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ส ารวจพื้นที่ภาคสนาม 

ร่างแนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต และแบบสัมภาษณ์

ปรับปรุงเครื่องมือ และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

6. ระเบียบวิธีวิจัย

การสร้างเครื่องมือ



การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) 

การถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน

การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
depth Interview) 

การตอบแบบสัมภาษณ์

6. ระเบียบวิธีวิจัย



ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้เวลา 3 เดือน (1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557)

6. ระเบียบวิธีวิจัย



การตรวจสอบข้อมูล

6. ระเบียบวิธีวิจัย

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า

ด้านข้อมูล (Data Triangulation) ด้วยการตรวจสอบแหล่งข้อมูล เวลาสถานที่ 
และบุคคล 

ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ด้วยการสังเกต
ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์และซักถาม



วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis 

Method) 

การวิเคราะห์เชิงตีความ 
(Interpretive Analysis 

Method

การวิเคราะห์ข้อมูล

6. ระเบียบวิธีวิจัย



กลไกในการลดอุบัติเหตุ การย้ายมาของผู้ริเริ่มโครงการ
จราจรสีเขียว

1. สาเหตุการน าโครงการจราจรสเีขียวมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุ: กรณศีึกษา 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล



มิติการลดอุบัติเหตุ

ทางบก (8 โครงการ)

มิติสิ่งแวดล้อม

(1 โครงการ)

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

บูรณาการจัดกิจกรรม 9 โครงการ 

2 มิติ
• แขวงการทาง

• ขนส่งจังหวัด

• ต ารวจทางหลวง

• องค์การบริหารส่วนจังหวัด

• เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

• คณะแพทย์และพยาบาล

• โรงเรียนและสถาบันการศึกษา

     การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

2. สภาพการด าเนินงานการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสเีขียว: กรณศีึกษา 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



 9 โครงการ

มิติการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก



1. การอบรมให้ความรู้

- การอบรมให้ความรู้
- เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เป็นผู้ขับขี่ประเภทต่าง ๆ 



2. การตรวจจับส่งอบรม

- การจัดอบรม
- ประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมายและอยู่
ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



3. การรณรงค์เพื่อความปลอดภัย

- การป้องกันอุบัติเหตุ 
- ก า ร ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก กั บ ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมาย
- ผ่านกิจกรรมย่อยต่าง ๆ 
- เช่น การท าป้ายรณรงค์ การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดท าสติกเกอร์หรือ
แจกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



4. โครงการ Help Team

การจัดตั้งคณะช่วยเหลือผู้ใช้รถ
ใช้ถนนแบบเคลื่อนที่



5. โครงการเพื่อนจราจรตาสับปะรด

- การใช้อาสาจราจร 
- เช่น นักเรียน เยาวชนหรืออาสาสมัครภาค
ประชาชน
- เป็นหูเป็นตาในการตรวจเหตุการณ์กระท าผิด
กฎหมาย



6. การบูรณาการกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและการจัดตั้งภาคเีครือข่าย

- การเสนอแผนงาน/กิจกรรมของ
โครงการจราจรสีเขียวเพื่อบูรณาการ
กับแผนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ด้าน
การลดอุบัติภัยตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด



7. การบริหารและการแก้ไขปัญหา   
จุดทางลักข้ามและจุดเสี่ยงต่าง ๆ

- การบริหารและการแก้ไขปัญหา
- จุดทางลักข้ามและจุดเสี่ยง
- ให้ เ หลื อน้ อยที่ สุ ดและมี ค วาม
เหมาะสม



8. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
พร้อมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านกลไก
การปฏิบัติงานของต ารวจโดยตรง

-การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ใน 10 ฐานความผิดหลัก
- คือ “3 ม. 2 ข. และ 1 ร.”



กิจกรรมมิติสิ่งแวดล้อม: 
โครงการขจัดขยะจราจร

- การดูแลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
- ที่อยู่บนถนนและรอบข้างถนนที่ เป็น
อุปสรรคต่อการขับขี่ 
- เช่น ป้ายต่าง ๆ ร้านค้า สิ่งปลูกสร้าง 
หรือต้นไม้ ที่บดบังทัศนวิสัย



การขาดแคลน
งบประมาณ

-
การขาดก าลังคน
หรือเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจร

รับผิดชอบประจ า
โครงการ

- การขาดการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง

-

3. จุดอ่อนของการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว: 
กรณศีึกษา ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล



การน าแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการ
กับการจราจร

การที่ผู้ริเริ่มโครงการฯ ได้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้าน

การจราจรในภูธรจังหวัด                   
ประจวบคีรีขันธ์

การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
อย่างเสมอภาคกันทุกฝ่าย

การที่โครงการเริม่ต้นด้วยการคิด
บวก

+

4. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว: กรณศีึกษา 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล



การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ต ารวจจราจรในพื้นที่

การบูรณาการทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบของการสร้างภาคีเครือข่าย

การได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
พื้นที่ ความส าเร็จของโครงการจราจรสีเขียว

+

     

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4. จุดแข็งของการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว: กรณศีึกษา 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



1. การยกระดับสู่การเป็นนโยบายหลัก

2. การสร้างคณะท างานประจ าโครงการ

3. การประสานงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่างภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

5. แนวทางการพัฒนาการการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว: กรณีศึกษา 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



1. การบูรณาการแนวคิดสีเขียวกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก

- การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่

- ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) การบูรณาการ (Integration) การ
ท างานร่วมกันในลักษณะสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการจราจรสีเขียว

การอภิปรายผล



2. ความท้าทายของการประยุกต์ใช้โครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางบก

- การขับเคลื่อนโครงการก็ต้องประสบกับความท้าทายต่าง ๆ 

- เช่น การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน การขาดแคลนอัตราก าลังคนในการขับเคลื่อน
โครงการและการขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- แต่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง (ได้รับรางวัลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ)

การอภิปรายผล



3. ความส าเร็จของการประยุกต์ใช้โครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางบก

     ผลการวิจัยได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้การขับเคลื่อน
โครงการฯ ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ดังนี้ 

 การน าแนวคิดสีเขียวมาบูรณาการกับการลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก

 การย้ายมาของผู้ริเริ่มโครงการฯ

 การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ของทุกภาคส่วน (Win-Win)

การอภิปรายผล



3. ความส าเร็จของการประยุกต์ใช้โครงการจราจรสีเขียวเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก

 การที่โครงการเริ่มต้นด้วยการคิดบวก

 การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากต ารวจจราจรในพื้นที่

 การบูรณาการทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบของการสร้างภาคี
เครือข่าย

 การที่โครงการได้รับความส าเร็จที่สามารถ “ป้องกันอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกได้จริง”

การอภิปรายผล



4. แนวทางการพัฒนาการการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว

การอภิปรายผล

- การยกระดับสู่การเป็นนโยบายหลักทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด 
- การให้ความส าคัญในการประสานงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่างภาคีเครือข่าย



1. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR)

ต ารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภาคี
เครือข่ายประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนน

8. ข้อเสนอแนะ



2. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)

8. ข้อเสนอแนะ

การวิจัย (Research) การพัฒนา 
(Development)



อุบัติเหตุจะลดลงได้ ภาวะโลกร้อนจะดีขึ้น 

หากใส่ใจกับการบูรณาการ

แนวคิดการลดอุบัติเหตุและแนวคิดสีเขียว

อย่างถูกต้อง เหมาะสมและจริงจัง

หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 38
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