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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางในการลดอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ บริเวณถนนทรงพล และบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต จ.นครปฐม วนั
จนัทร์ถึงศุกร์ และวนัเสาร์อาทิตยโ์ดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการภาคสนามแบบมีส่วนร่วม การ
สนทนากลุ่ม การสังเกต  และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บ่อยท่ีสุด คือช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วนท่ีมีรถของนกัศึกษาสัญจรหนาแน่น พร้อมกบัพฤติกรรมท่ีไม่
เคารพกฎจราจรของนกัศึกษา อาทิ การไม่สวมหมวกนิรภยั การขบัรถยอ้นศร ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหก้ารเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง รวมทั้งปัจจยัของลกัษณะทางกายภาพ
ของถนนทรงพล เช่น เป็นเส้นทางตรงท าให้รถใชค้วามเร็วสูง มีทางกลบัรถหลายจุดใกลก้นั และจุด
กลบัรถท่ีผดิหลกัวศิวกรรมจราจร รวมทั้งการจอดรถในท่ีหา้มจอดของท่ารถโดยสารท่ีกีดขวาง
เส้นทางจราจร ส่งผลใหอ้ตัราความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุเพิ่มมากข้ึน โดยทางผูว้ิจยัไดเ้นน้
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางการลดอุบติัเหตุร่วมกนั โดยการ
จดัเสวนาทั้ง 2 คร้ัง ซ่ึงน าไปสู่การด าเนินการแกไ้ขทางกายภาพจากเทศบาล อาทิ การปรับปรุงพื้นท่ี
ถนนและเคร่ืองหมายจราจร การติดตั้งไฟสัญญาณจราจร การขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง และสร้างจิตส านึกท่ีดี
ในการใชถ้นน เป็นตน้ และดา้นพฤติกรรมมีการเสนอโครงการถนนปลอดภยัซ่ึง กลุ่มผูว้จิยัมีส่วน
ในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการใชร้ถใชถ้นน  
 
ค าส าคัญ : อุบติัเหตุ/แนวทางลดปัญหาอุบติัเหตุ/การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ/การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม/มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กติติกรรมประกาศ 

ทางกลุ่มผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั
ศิลปากร อนัไดแ้ก่ กองกิจการนกัศึกษา หน่วยรักษาความปลอดภยั สโมสรนกัศึกษา และส านกังาน
วชิาการ   รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั อนัไดแ้ก่ ฝ่ายงานจรจรของสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม แขวงการทางนครปฐม และเทศบาลนครนครปฐม 

นอกจากน้ียงัขอขอบพระคุณผูใ้หค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลและใหค้  าแนะน าต่างๆ ทั้ง
ร้านคา้ คิวรถมอเตอร์ไซครั์บจา้ง คิวรถตู ้รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ และนอ้งๆ นกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากรทุกคณะท่ีใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์ 

ทั้งน้ีขอขอบพระคุณอาจารยสุ์วดิา ธรรมมณีวงศ ์ท่ีเป็นท่ีปรึกษาคอยตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะต่อการวิจยัคร้ังน้ีตลอดจนช้ีแนวทางท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งไดต้รวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ 

ทา้ยท่ีสุดคณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ท่ีไดเ้คยสั่งสอนอบรม คอยให ้

ก าลงัใจและใหทุ้นในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีดว้ยดีและความเตม็ใจตลอด 
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บทที ่1 
บทน า 

หลกัการและเหตุผล 
 อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด หรือไม่ตั้งใจให้
เกิดข้ึน เป็นผลต่อความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นและก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจท่ีอาจท าให้
เกิดการสูญเสียชีวติไดด้ว้ย สามารถจ าแนกไดอ้อกเป็นหลายประเภท อาทิเช่น อุบติัเหตุในเคหะ
สถาน อุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพ อุบติัเหตุจากสาธารณสถาน อุบติัเหตุจากธรรมชาติ และ
อุบติัเหตุจากการจราจร (วจิิตร บุญยะโหตระ ,2536: 7) ท าใหปั้ญหาอุบติัเหตุเป็นปัญหาใหญ่ใน
สังคมไทยท่ีควรหาสาเหตุและควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
  จากรายงานของส านกังานสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียง(สสส.) 1ไดมี้
การส ารวจอตัราการเสียชีวติของคนไทย พบวา่สาเหตุท่ีท าใหค้นไทยเสียชีวติสูงสุด 3 อนัดบั ซ่ึง
หน่ึงในสาเหตุส าคญัสามอนัดบัคือ การเสียชีวติจากอุบติัเหตุจากการจราจร รองจากโรคมะเร็งและ
โรคหวัใจ ซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุน้ีไดก่้อให้เกิดความสูญเสียในหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็น ดา้นเศรษฐกิจ 
ซ่ึงส่งผลต่อทั้งรัฐบาล เอกชน และส่วนบุคคล ดา้นสังคมและก าลงัคน จากการสูญเสียชีวติ รวมทั้ง
การพิการจากการเกิดอุบติัเหตุซ่ึงถือไดว้า่เป็นการขาดก าลงัส าคญัของชาติ    ดา้นสุขภาพอนามยั
และความสูญเสียทางดา้นจิตใจท่ีไดรั้บผลกระทบมาจากอุบติัเหตุ ซ่ึงความสูญเสียเหล่าน้ี ได้
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง   อนัเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยเนน้การพฒันา โดยเฉพาะ
ดา้นเทคโนโลยส่ีงผลใหก้ารคมนาคมขนส่งเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างเส้นทางและผลิตรถเพื่อ
รองรับการพฒันาของระบบคมนาคมเพิ่มมากข้ึน แต่การใชเ้ทคโนโลยนีั้นเป็นไปโดยปราศจาก
ความรู้และค านึงถึงความปลอดภยั ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมหาศาล แต่
ปัญหาน้ีกลบัไม่ไดรั้บความสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการหาทางแกไ้ขอยา่งจริงจงั  

ปัจจุบนัการเสียชีวติของคนไทยท่ีเกิดจากอุบติัเหตุนั้นมีผูเ้สียชีวติประมาณ 13,000 รายต่อปี 
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.6 แสนลา้นบาท ซ่ึงนบัวา่เป็น
การสูญเสียทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมากและสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์ ศราวฒิุ พนสัขาว (2525 : 6-
32) ไดส้รุปลกัษณะการคมนาคมขนส่งทางบกทัว่ไปตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก หากเกิดความบกพร่องอยา่งหน่ึงอยา่งใด ยอ่มก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจร
ได ้คือ สภาพถนน ยานพาหนะ ผูใ้ชท้างและสภาพแวดลอ้มซ่ึงจะเกิดมากในพื้นท่ีเมืองใหญ่ ๆ  

จงัหวดันครปฐม ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ี
ราบลุ่มภาคกลางตอนใต ้มีแม่น ้าท่าจีนไหลผา่น โดยในอ าเภอเมืองนครปฐมน้ีตั้งอยูห่่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัตก โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัราชบุรี สุพรรณบุรี 
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กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีเขตอ าเภอเมืองเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ นอกจากบา้นเรือนของประชาชน
แลว้ยงัเป็นแหล่งพาณิชย ์อุตสาหกรรม รวมทั้งมีสถานศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง จึงเป็น
สาเหตุใหเ้มืองนครปฐมมีสภาพการจราจรท่ีหนาแน่น ปริมาณรถมีมากทั้งจากในตวัเมืองนครปฐม
เอง และจากการเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นทางผา่นไปสู่จงัหวดัต่างๆ จึงส่งผลใหมี้รถหลากหลายประเภท เช่น 
รถบรรทุก รถโดยสาร รถยนตส่์วนตวั โดยท าการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร จึงท าใหจ้งัหวดั
นครปฐมเป็นพื้นท่ีเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุจราจรไดง่้าย อีกทั้งอุบติัเหตุจราจรนบัไดว้า่เป็นปัญหาท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับจงัหวดันครปฐม เน่ืองจากท าใหเ้กิดการบาดเจบ็และเสียชีวติของประชากร
เป็นอนัดบัแรกมาโดยตลอด ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสถิติการเกิดอุบติัเหตุในจงัหวดันครปฐมภายในปี 
2551 มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 688 คร้ัง มีผูเ้สียชีวติ 183 ราย มีผูบ้าดเจบ็ 929 ราย คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหาย 19, 638,000 บาท (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2551: 147) 
 มหาวทิยาลยัศิลปากรจดัเป็นสถานศึกษาแห่งหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ทิศเหนือติดกบัถนนเหนือวงั ทิศตะวนัออกติดกบัถนนราชมรรคาใน ทิศตะวนัตกติดกบั
ถนนมาลยัแมน ทิศใตติ้ดกบัถนนทรงพล ซ่ึงถนนทรงพลถือวา่เป็นเส้นทางหลกัท่ีใชใ้นเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐมและเป็นเส้นทางหลกัเขา้สู่มหาวทิยาลยั ท าใหถ้นนทรงพลมีปริมาณ
การจราจรท่ีหนาแน่น จึงเป็นเหตุให ้พื้นท่ีน้ีเป็นจุดส าคญัท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังโดยเฉพาะกบั
นกัศึกษาท่ีใชจ้กัรยานและจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะส่วนใหญ่  

จากการสังเกตและสอบถามจากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ พนกังานจราจร 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของมหาวทิยาลยั พบช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยท่ีสุด คือช่วงเวลา
ชัว่โมงเร่งด่วนท่ีมีรถของนกัศึกษาสัญจรหนาแน่น พร้อมกบัพฤติกรรมท่ีไม่เคารพกฎจราจรของ
นกัศึกษา อาทิ การไม่สวมหมวกนิรภยั การขบัรถยอ้นศร เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ารเกิดอุบติัเหตุ
บริเวณหนา้มหาวทิยาลยัเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง รวมถึงปัจจยัของลกัษณะทางกายภาพของถนนทรงพล 
เช่น เป็นเส้นทางตรงท าให้รถใชค้วามเร็วสูง มีทางกลบัรถหลายจุดใกลก้นั อีกทั้งยงัมีท่ารถโดยสาร 
(รถประจ าทาง รถตู ้รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง) ประกอบกบัการจอดรถในท่ีหา้มจอด ช่องจราจรจึงท า
ใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดั นบัไดว้า่เป็นการเพิ่มอตัราความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุใหม้ากข้ึน 

จากปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณดา้นหนา้มหาวทิยาลยัโดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วน ไดมี้
หน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัไดพ้ยายามท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาน้ี 
เช่น การรณรงคเ์ร่ืองอุบติัเหตุและกฎจราจรของกองกิจการนกัศึกษา หรือความพยายามท่ีจะบงัคบั
เส้นทางเดินรถบริเวณประตูดา้นหนา้ โดยการน ากระถางตน้ไมม้าบงัคบัทิศทางเพื่อไม่ใหร้ถท่ี
ออกมาจากมหาวทิยาลยัขบัตรงออกไปทนัที(ดูแผนภาพท่ี 1 ในภาคผนวกประกอบ) ซ่ึงหากขบัตรง
ไป นอกจากจะเป็นการท าผดิกฎจราจรแลว้ยงัจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้แต่อยา่งไรก็ตามการรณรงค์
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หรือการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุไดอ้ยา่งจริงจงัและขาดการด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

ดว้ยสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัโดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วน และตอ้งการท่ีจะหาแนวทางในการลด
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดัง่กล่าว โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัใน 
ทุก ๆ ขั้นตอนของการด าเนินการวจิยั ร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น
เก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางการแกไ้ข โดยหวงัวา่ผลการวจิยัน้ีจะน าไปสู่แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาลดอุบติัเหตุไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
ค าถามวจัิย  

อุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และจะมีแนวทางในการแกปั้ญหาอุบติัเหตุ
อยา่งไรบา้ง 
วตัถุประสงค์  
 1) เพื่อศึกษาลกัษณะอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยั  
 2) เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
 3) แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ  
 
นิยามศัพท์ 

 อุบัติเหตุจราจรหน้ามหาวทิยาลยัศิลปากร หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทนัคิด ถือ
กนัวา่เป็นความบงัเอิญท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ไดต้ั้งใจและไม่คาดฝันมาก่อน โดยในท่ีน้ี
จะหมายถึงอุบติัเหตุจากการใชท้างของผูข้บัข่ีและคนเดินเทา้ท่ีเกิดข้ึน บริเวณถนน
ทรงพลท่ีผา่นประตูหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร ตั้งแต่ช่วงส่ีแยกสนามจนัทร์ จนถึง
ส่ีแยกมาลยัแมน (ดูแผนภาพท่ี 1 ในภาคผนวกประกอบ) 

 ช่ัวโมงเร่งด่วน หมายถึง ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 9.00 น. และช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 
19.30 น. เพราะเป็นช่วงเวลาเขา้เรียนและช่วงเวลาใกลค้  ่าของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ซ่ึงก็เป็นเวลาเดียวกนักบั
บุคคลอ่ืนท่ีใชเ้ส้นทางน้ีดว้ย เช่น นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
บุคลากร อาจารย ์พนกังาน ขา้ราชการ พอ่คา้ ฯลฯ 

 การแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื หมายถึง การแกปั้ญหาการเกิดอุบติัเหตุใหมี้นอ้ยลงท่ีสุด
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีมีข้ึนนั้นไดรั้บการน าไปปฏิบติั อีกทั้งมีการสืบต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น โดยแนวทางดงักล่าวเกิดข้ึนจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารต่างๆและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

1.ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ 
2.สาเหตุของการเกิดปัญหาอุบติัเหตุ 
3.แนวทางการแกไ้ขอุบติัเหตุ 
นอกจากนั้นในบทท่ี 2 น้ียงัประกอบดว้ย กรอบแนวคิดในการศึกษาของงานวจิยั 

 
1.ลกัษณะการเกดิอุบัติเหตุ 

   จากการทบทวนวรรณกรรมในแหล่งขอ้มูลออนไลน์ของ สมาคมแพทยอุ์บติัเหตุแห่ง
ประเทศไทย  และในหนงัสือเร่ืองอุบติัภยัวทิยาของรองศาสตราจารยณ์รงค ์ณ เชียงใหม่  รวมทั้ง
จากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของมหาวทิยาลยัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้ 
ท าใหก้ลุ่มผูว้จิยัสามารถระบุลกัษณะอุบติัเหตุตามสถานท่ี สถานภาพ เพศ และอายท่ีุเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่มกัพบในบริเวณถนนทรงพลหนา้มหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นอุบติัเหตุทางจราจรท่ีเกิดจากรถชนมาก
ท่ีสุด ดงันั้นงานวจิยัของคณะผูว้จิยันั้นจะศึกษาเฉพาะอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเฉ่ียวชนกนัของ
รถจกัรยานยนตแ์ละจกัรยานซ่ึงอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนมีทั้งนกัศึกษาดว้ยกนัเองและนกัศึกษากบับุคคลท่ี
ใชร้ถทัว่ไป  อีกทั้งเรายงัทราบวา่ลกัษณะทางอุบติัเหตุนั้นยงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเกิดอุบติัเหตุ
อีกในเร่ืองของเพศและ อาย ุ โดยส่วนมากนั้นอุบติัเหตุทางจราจรจะเกิดข้ึนจากเพศชายมากกวา่เพศ
หญิง และเกิดในช่วงอาย ุ15-25 ปี ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ความขาดความช านาญในการควบคุม
ยานพาหนะ เป็นตน้ 
 

2.สาเหตุของการเกดิปัญหาอุบัติเหตุ 
จากการศึกษางานเร่ืองอุบติัภยัวทิยาของรองศาสตราจารยณ์รงค ์ณ เชียงใหม่  ไดก้ล่าวถึง

สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุและมาตรการป้องกนัแกไ้ข พบวา่สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุมีทั้งปัจจยัทาง
พฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นนและสภาวะทางกายภาพท่ีไม่ปลอดภยั ดงัน้ี 

ก)พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้เดินเท้า 
 พฤติกรรมของคนท่ีเกิดอุบติัเหตุมีสองกลุ่มคือกลุ่มใชร้ถ กบักลุ่มท่ีเดินทางเทา้  
(1) ผู้ใช้รถใช้ถนน ไดแ้ก่ ผูข้บัข่ีพาหนะ เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดอุบติัเหตุบน

ทอ้งถนนมากท่ีสุด โดยองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งของปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 
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1.1 การฝ่าฝืนกฎจราจร อนัไดแ้ก่ การขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีก าหนด การแซงไม่ถูกกฎจราจร 
การไม่หยดุรถบนทางแยก โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีมูลเหตุมาจากการขาดความรู้สึกรับผิดชอบ การ
เห็นแก่ตวั ความไม่มีระเบียบวนิยั การขบัรถโดยใชอ้ารมณ์โกรธฉุนเฉียว ซ่ึงการท่ีคนขบัรถมี
อารมณ์ผิดปกติน้ียิง่ก็ใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

1.2 สภาพร่างกายของผูใ้ชร้ถใชถ้นน สภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมต่อการขบัรถ ไดแ้ก่ ร่างกาย
มีความตรึงเครียดและเม่ือยลา้ ผูข้บัมีความง่วงสะสม ผูข้บัข่ีมีโรคประจ าตวั หรือผูข้บัรถใชส้ารท่ี
ส่งผลต่อสติสัมปชญัญะ ปัจจยัเหล่าน้ีจะลดความต่ืนตวัของประสาทสัมผสั ของผูข้บัรถและอาจก็
ใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
 (2)  ผู้เดินเท้า ก็มีส่วนร่วมท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดเ้ช่นเดียวกบัผูข้บัข่ีพาหนะ โดยปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการก่อให้เกิดอุบติัเหตุของผูเ้ดินเทา้ไดแ้ก่  
 2.1 การขาดความรู้เร่ืองกฎจราจร อนัไดแ้ก่ การไม่รู้ ไม่ยอมท าความเขา้ใจต่อเคร่ืองหมาย
จราจรหรือสัญญาณไฟต่างๆหรือแมก้ระทัง่การไม่สนใจศึกษากฎจราจรดท าใหก้ฎเหล่านั้นไม่มีผล
ในทางปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภยั 
 2.2 การปฏิบติัตน พบวา่การปฏิบติัตนในการใชถ้นนของผูเ้ดินเทา้นั้น มีพื้นฐาน คือ เจตคติ
ของคนๆนั้นหากบุกคลมีเจตคติไม่ดีต่อการใชถ้นนแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดผลหลายประการ เช่น การท่ี
ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร การไม่ยอมรับและรับรู้เก่ียวกบัสภาพหรือกฎของการจราจร ทั้ง ๆ ท่ีมี
ความรู้ เช่น การขา้มถนนตามสะดวก ไม่ขา้มทางมา้ลาย ไม่เดินบทบาทวธีิ ไม่ขา้มสะพานลอย   
ซ่ึงการละเลย การปฏิบติัตามกฎจราจรน้ีเอง ก่อให้เกิดอุบติัเหตุตามมาไดง่้ายมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิด
การหกัหลบไปเกิดอุบติัเหตุกบัรถคนัอ่ืน หรือ เฉ่ียวชนคนเดินถนนได ้ 
 

ข) ปัจจัยทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ     
               พื้นท่ีจราจรบนทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบตัเหตุ กล่าวคือ   
 (1) เคร่ืองหมายจราจร เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัซ่ึงจะช่วยใหก้ารขบัข่ีมีความปลอดภยัจึง
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจง่ายและสังเกตไดช้ดัเจนซ่ึงเราจะพบวา่เคร่ืองหมายจราจรในบางพื้นท่ีติดตั้งไดไ้ม่
เหมาะสม เช่น ทางมา้ลายท่ีเลือนจาง ไฟสัญญาณเตือนท่ีไม่สามารถท างานไดเ้ป็นปกติ เหล่าน้ีจึงมี
ผลต่ออตัราการเกิดอุบติัเหตุในพื้นท่ีนั้นๆ 
 (2)  สภาพและโครงสร้างของถนน ซ่ึงปัจจยัน้ีมีผลต่อความปลอดภยัต่อการจราจรอยา่งมาก 
เราจะพบไดว้า่สภาพของถนนหลายแห่งเอ้ือต่อการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ถนนมีความคดเค้ียว รัศมี
โคง้แคบ ไฟส่องสวา่งบนทอ้งถนนบางแห่งมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะเอ้ือต่อความสามารถในการขบั
ข่ีต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นน หรือถนนบางแห่งมีมุมอบัทางสายตา เป็นตน้ 
 (3) ยานพาหนะ เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากความผดิปกติเหลือความบกพร่องของเคร่ืองยนตห์รือ
ลกัษณะของยานพาหนะบกพร่อง โดยองคป์ระกอบท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการขบัข่ีไดแ้ก่  
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 การบกพร่องอุปกรณ์ความปลอดภยั หมายถึง การบกพร่องหรือไม่มีอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัเช่นกระจกมองหลงั เขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ 

 การดดัแปลงสภาพยานพาหนะ เป็นการกระท าการในดา้นโครงสร้างของรถยนต์
เพื่อจุดประสงคต่์างๆเช่นการเพิ่มความเร็ว ซ่ึงการดดัแปลงหลายลกัษณะมีผลต่อ
สมรรถนะในการทรงตวัของยานพาหนะซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุทั้งต่อตวัผูข้บัข่ี
และผูใ้ชร้ถใชถ้นนรอบขา้งเป็นตน้ 

 ความบกพร่องของอุปกรณ์ใหส้ัญญาณ อนัไดแ้ก่ความบกพร่องของไฟให้
สัญญาณการขบัข่ีพาหนะชนิดต่างๆก่อเกิดความบกพร่องในการส่ือสารทาง
การจราจรและส่งผลต่ออตัราการเกิดอุบติัเหตุ 

 (4) ส่ิงแวดลอ้ม สามารถส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุไดแ้ก่ 
 แสงสวา่ง นัน่คือ การขบัรถโดยมีแสงสวา่งนอ้ยและมีระยะการมองเห็นจ ากดันั้นมี

อตัราอยา่งมาก ซ่ึงหากผูข้บัข่ียานพาหนะตกอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มน้ีก็มกัจะใชไ้ฟสูง 
ซ่ึงก็เป็นอนัตรายต่อทศันวสิัยของผูท่ี้สวนทางมาและอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

 ทศันะวสิัยเลวร้าย เช่น ฝนตกในขณะขบัรถท าใหม้องไม่เห็นทางและถนนล่ืน มี
หมอกหรือฝุ่ นปกคลุมถนนมองไม่เห็นทางองคป์ระกอบเหล่าท าใหง่้ายต่อการเกิด
อุบติัเหตุ 

 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ ท าใหท้างผูว้จิยัทราบวา่
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุนั้นประกอบข้ึนจาก 2 ส่วนหลกัดว้ยกนั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก  

ปัจจยัภายใน คือ พฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นน เช่น เพศ และ อาย ุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการใชย้วดยานพาหนะ ปัจจยัภายนอก เช่น สภาพของโครงสร้างถนนท่ีเป็นหลุมบ่อหรือไม่เรียบ
ท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุไดเ้ช่นกนั ดงันั้นจากประเด็นเร่ืองของการเกิดอุบติัเหตุ ท่ีมีตน้เหตุ
มาจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอก สามารถท าใหท้างผูว้จิยัน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาได ้คือ 
ศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาทั้งจากพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถและจากปัจจยัของสภาพถนน ในการหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัได ้
 

3.แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ 
             จากการศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การตรวจสอบและปรับปรุง
แกไ้ขจุดอนัตรายบนถนน (รุ่นท่ี 2) ของ ผ.ศ. ประสิทธ์ิ จึงสงวนพรสุข (2544: 33 – 36) และจาก
การศึกษางานเร่ืองอุบติัภยัวทิยา ของรองศาสตราจารยณ์รงค ์ณ เชียงใหม่ (2532: 201- 203) ท าให้
เราสามารถทราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ ดงัน้ี  
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 1) มาตรการความปลอดภัยในการจราจรทางบก มีหลกัการสามประการคือ  
1.การใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัการจราจรไดแ้ก่ การใหค้วามรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั โดย

อาจจดักิจกรรมใหค้วามรู้หรืออาจเป็นกิจกรรมภาคปฏิบติั พร้อมไปกบัการสร้างเสริมเจตคติท่ีดี 
การใหก้ารศึกษาควรจะเนน้ดา้นความปลอดภยัเร่ืองต่างๆเรียกวา่ “สูตรแห่งความปลอดภยั

บนทางหลวง” หรือท่ีเรียกวา่ “ 5 ร ” มีดงัน้ี 
1.1 รอบรู้เร่ืองรถ โดยก่อนออกเดินควรตรวจสอบวา่สภาพรถยงัใชก้ารไดส้มบูรณ์

หรือไม่ 
1.2 รอบรู้เร่ืองทาง ควรมีการศึกษาเส้นทางหรือแผนท่ีก่อนการเดินทางใดๆท่ีผูข้บั

ยงัไม่ช านาญทาง 
1.3 รอบรู้เร่ืองวธีิการขบัรถ คือตอ้งรู้วธีิแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และสามารถหลบ

หลีกภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งขบัรถ 
1.4 รอบรู้เร่ืองกฎจราจร ผูข้บัรถทุกคนจ าเป็นตอ้งรู้กฎจราจรเป็นอยา่งดีและตอ้ง

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งคดั 
1.5 รอบรู้เร่ืองมารยาท มารยาทมีความส าคญัต่อการใชร้ถใชถ้นนเพราะเป็นส่ิงท่ี

สร้างจิตส านึกใหก้บัผูข้บัข่ีดงันั้นผูใ้ชร้ถใชถ้นนจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัมารยาท
บนทอ้งถนน   ไม่นอ้ยไปกวา่กฎจราจร 
และจากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของแนวทางการแกไ้ขอุบติัเหตุ ท าใหผู้ว้ิจยัทราบ

ถึง สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุ อีกทั้งยงัเขา้ใจถึง แนว
ทางการแกไ้ข คือ การศึกษาในส่วนของกฎพระราชบญัญติัจราจรทางบก ซ่ึงเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน
ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั ดว้ยการส่งเสริมการใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายจราจร
ในทุกเพศ ทุกวยั เพื่อใหค้นมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายจราจร ตลอดจนตระหนกัถึงการมีวนิยั
จราจรท่ีจะส่งผลถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน  การรณรงคด์า้นสร้างเสริมเจตคติท่ี
ดีต่อการมีวนิยัจราจร ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาเช่นกนั เช่น โครงการ 5 ร เป็นตน้ 

 
2) การควบคุมและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร เพื่อสร้างความปลอดภยั

ใหก้บัการใชร้ถใชถ้นน ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะควบคุมและบงัคบัการปฏิบติัตามกฎจราจร 
ประกอบดว้ยสามฝ่าย1. ฝ่ายผูอ้อกกฎหมายคือฝ่ายนิติบญัญติั 2. ฝ่ายพิจารณาลงโทษหมายถึงฝ่าย
ตุลาการ 3. ฝ่ายรักษากฎหมาย  

จากการศึกษาในประเด็นน้ี ผูว้จิยัเช่ือวา่ การส่งเสริมใหมี้การบงัคบัใชก้ฎจราจรใหมี้
ศกัยภาพมากข้ึน จะท าใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนมีความเคารพต่อการท าผดิกฎจราจรมากข้ึน ซ่ึงการท าผดิ
กฎจราจรน้ีเอง มีผลท าใหก้ารเกิดอุบติัเหตุมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนไดม้าก หากแต่ถา้เราสามารถท าให้
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ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีความเคารพต่อการท าผดิกฎมากข้ึน การเกิดอุบติัเหตุก็จะลดนอ้ยลงตามไปดว้ย 
และดว้ยเหตุน้ีเอง ทางผูว้จิยัจึงน าเสนอเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้เช่น การจดัสัปดาห์
กวดขนัวนิยัจราจร เพื่อกระตุน้การมีวนิยัจราจรใหม้ากข้ึนซ่ึงจะสามารถลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ
ได ้โดยใชก้ารควบคุมจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการจบั-ปรับผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎจราจรใหเ้ขม้งวดเป็นพิเศษ
ในสัปดาห์กวดขนัวินยัจราจร ซ่ึงการกวดขนัเป็นพิเศษนั้น คือการควบคุมและบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ซ่ึงจะส่งผลต่อผูป้ฏิบติัตามกฎหมายนั้นตระหนกัต่อการมีวนิยัจราจรมากข้ึนซ่ึงส่งผลต่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชร้ถใชถ้นนโดยตรง 
  3) หลกัการออกแบบเพือ่ความปลอดภัย 
  3.1 ทางร่วมทางแยก หลกัการออกแบบท่ีส าคญัๆส าหรับทางแยก ไดแ้ก่ 

 ลดจุดขดัแยง้ใหน้อ้ยท่ีสุด โดยปกติทางแยกประเภทส่ีแยกมีจุดขดัแยง้มาก
ท่ีสุด หลกัการลดจุดขดัแยง้น้ีจะสนบัสนุนการใชส้ามแยกและวงเวยีน 

 อ านวยความสะดวกแก่รถจ านวนมากโดยการวางแนว การตีเส้นและการ
ควบคุมจราจร 

 พยายามแยกจุดท่ีจะขดัแยง้ในบริเวณนั้นให้อยูค่นละท่ีหรืออยูค่นละเวลา 
 ก าหนดพื้นท่ีท่ีจะเกิดการขดัแยง้ใหช้ดัเจนและใชพ้ื้นท่ีใหน้อ้ยท่ีสุด 
 ก าหนดวถีิการวิง่ของรถในทิศทางต่างๆใหช้ดัเจน 
 แน่ใจวา่มีระยะมองเห็นเพียงพอ 
 คุมความเร็วของรถเขา้สู่ทางแยกโดยการปรับแนว ความกวา้งช่องจราจร 

ควบคุมจราจร รวมทั้งก าหนดพิกดัความเร็ว 
 ลดอนัตรายจากส่ิง / อุปกรณ์ขา้งทาง(Roadside) 
 พยายามจดัใหค้นและรถทุกกลุ่มสามารถใชท้างแยกไดแ้ละอาจตอ้งเตรียมทาง

พิเศษส าหรับรถบางประเภท เช่น รถประจ าทาง รถขนาดใหญ่หรือคนเดินเทา้ 
 ท าใหก้ารขบัรถผา่นทางแยกง่าย 
 ลดความล่าชา้ของผูใ้ชท้างให้นอ้ยท่ีสุด 
 

3.2 ทีช่่วงถนนหรือ Mid-block หลกัการทัว่ไปเพื่อเพิ่มความปลอดภยั รวมถึง  
 ใหแ้น่ใจวา่มาตรฐานแนวทางราบ แนวทางด่ิง เหมาะสมและคงส้นคงวา

(Consistent) 
 ตีเส้น / ใหแ้นวเส้นทาง และแนวทางวิง่ของรถ 
 ใหแ้น่ใจวา่การควบคุมการเขา้ออกและท่ีเดินสองขา้งทางมีมาตรฐานท่ี

เหมาะสม 
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 สภาพขา้งทาง(Roadside)ปราศจากวิง่กีดขวางหรือสามารถใหอ้ภยั
(Forgive)แก่รถท่ีวิง่ออกนอกทางวิง่ไดใ้นระดบัหน่ึง 

หมายเหตุ : เหนือหลกัการดงักล่าวขา้งตน้คือการพิจารณาอยา่งจริงจงัต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชท้างทุกกลุ่มโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความตอ้การของคนเดินเทา้ นกัเรียน รถขนาดใหญ่ 
รถจกัรยานยนต ์และรถประจ าทาง เป็นตน้  
จากสภาพทางกายภาพของช่องทางจราจรท่ีไม่ชดัเจนนั้น เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้เกิด

อุบติัเหตุไดง่้าย จากการทบทวนวรรณกรรมทางดา้นการออกแบบความปลอดภยั ทางกลุ่มผูว้จิยั
สามารถน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดคื้อ การออกแบบปรับเปล่ียนจุดกลบัรถใหม่โดยเล่ือน
ออกไปจากจุดเดิมท่ีตรงกบับริเวณประตูทรงพลซ่ึงอาจจะสามารถลดปัญหาการขบัข่ียานพาหนะท่ี
ขบัตรงออกไปจากประตูท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังได ้
 

ข้อแนะน าแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านกายภาพของถนน 
 สามารถสรุปและใหข้อ้แนะน าแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงดา้นวศิวกรรมเพื่อลดอุบติัเหตุ
ทั้งถนนในเมืองและทางหลวงไดด้งัน้ี 
  1.การปรับปรุงแกไ้ขตามลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินเทา้ 

1.1 ตรวจสอบและติดตั้งสัญญาณไฟ ตลอดจนอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น เส้นส าหรับผูเ้ดินเทา้ขา้งถนน ติดป้ายเตือนผูเ้ดินเทา้ เป็นตน้ 

1.2 ตรวจสอบและติดตั้งราวเหล็กส าหรับใหผู้เ้ดินเทา้ขา้มถนน ณ จุดท่ี
ปลอดภยั  

1.3 หา้มจอดยานพาหนะบริเวณช่องทางขา้มถนนของผูเ้ดินเทา้ 
1.4 ตรวจสอบและจดัใหมี้แสงสวา่งพอเพียงในเวลากลางคืน โดยเฉพาะ

เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนในเวลากลางคืนสูงเกินกวา่ร้อยละ 20  
1.5 พิจารณาจดัใหมี้เกาะท่ีพกักลางถนนส าหรับผูเ้ดินทางเทา้เม่ือถนน

กวา้งและมีหลายช่องจราจร  
1.6 จดัใหมี้หรือปรับปรุงทางเดินเทา้ขา้งถนน  
1.7 จดัใหมี้สัญญาณไฟเตือนบริเวณทางขา้มและของผูเ้ดินเทา้  
1.8 ในบางกรณีอาจออกแบบสัญญาณไฟ โดยจดัเวลาส าหรับผูเ้ดินเทา้

ขา้มถนนไวด้ว้ย 
1.9 จดัใหมี้ทางขา้มแบบสะพานลอยหรืออุโมงคส์ าหรับจุดท่ีมีผูเ้ดินเทา้

ขา้งถนนสูง  
1.10 ตรวจสอบและติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว ยานพาหนะ บริเวณทางขา้ง

เป็นตน้ 
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  2. การปรับปรุงแกไ้ขตามลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัจกัรยานและสามลอ้ถีบ 
2.1 พิจารณาควบคุมให้จกัรยานและสามลอ้มีไฟส่องสวา่งและติดส่ิง

สะทอ้นแสงใหช้ดัเจนทั้งดา้นหนา้และหลงั 
2.2 พิจารณาใหมี้หรือปรับปรุงป้ายจราจรท่ีเก่ียวกบัจกัรยานและสามลอ้ 
2.3 พิจารณาเร่ืองจดัใหมี้ช่องทางโดยเฉพาะของจกัรยานและสามลอ้เม่ือมี

ปริมาณมาก 
2.4 ในกรณีท่ีมีอุบติัเหตุเก่ียวกบัจกัรยานและสามลอ้เกินร้อยละ 20 ใน

เวลากลางคืนใหพ้ิจารณาปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่ง 
  3. การปรับปรุงแกไ้ขตามลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณทางแยก 
   3.1 ทัว่ไป 
    3.1.1 จดัใหมี้บริเวณสองขา้งทางโล่งและเห็นไดช้ดัเจน  

3.1.2 จดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นไดช้ดัเจนทั้งในเวลา
กลางวนัและกลางคืน 

3.1.3 พิจารณาติดตั้งป้ายหรือสัญญาณบอกก่อนถึงบริเวณทาง
แยก  
  3.1.4 ปรับปรุงผิวทางใหมี้ความฝืดและไดม้าตรฐาน (มากกวา่ 45                         
British portable numbers) 
  3.1.5 จดัใหมี้หรือปรับปรุงเส้นแบ่งช่องจราจร รวมถึง
เคร่ืองหมายบอกทิศทางชดัเจน 
4. การปรับปรุงแกไ้ขตามลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัการชนยานพาหนะท่ีจอด 
 4.1 พิจารณาหา้มจอด 
 4.2 พิจารณาใหก้ารจอดเป็นไปโดยเป็นระเบียบและใชเ้น้ือท่ีนอ้ย เช่น 
เปล่ียนระบบการจอด แบบเป็นมุมมาเป็นแบบขนาน (angle parking to parallel 
type) 
 4.3 พิจารณาหา้มจอดบริเวณใกลท้างแยกและจุดอนัตรายต่างๆ 
 4.4 จดัตีเส้นใหก้ารจอดเป็นไปโดยมีระเบียบไม่กินพื้นท่ีบนผวิจราจรโดย
ไม่จ  าเป็น ซ่ึงอาจถูกเฉ่ียวชนได ้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองของแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง ทางในดา้นวศิวกรรมและ
ทางดา้นกายภาพของถนน ท าใหผู้ว้จิยัสามารถน ามาใชใ้นการพิจารณาเก่ียวกบัการตรวจสอบสภาพ
ถนนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรมและมีความปลอดภยั เพราะสภาพถนนท่ีมีความช ารุดเสียหาย เป็น
ส่วนหน่ึงของสาเหตุท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ  ทางกลุ่มผูว้จิยัสามารถน าแนวทางการแกไ้ขปัญหามา
ประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัช้ินน้ีไดด้งัน้ีคือ การเพิ่มสัญญาณไฟจราจรและสัญญาณเตือนกะพริบบริเวณ
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หนา้มหาวทิยาลยั ซ่ึงผูว้จิยัเช่ือวา่จะสามารถช่วยลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั
ได ้

กฎกระทรวง พระราชบัญญัติจราจรทางบก   
หมวด 3 การออกรถ การเล้ียวรถและการกลบัรถ 

 มาตราที ่50 การขบัรถออกจากท่ีจอด ถา้มีรถจอดหรือมีส่ิงท่ีกีดขวางจอดอยูข่า้งหนา้ ผูข้บัข่ี
ตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขน หรือ ไฟสัญญาณ และจะขบัรถไปไดเ้ม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่
เป็นการกีดขวางการจราจรรถอ่ืน 
 มาตราที ่51 การเล้ียวรถ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1. ถา้จะเล้ียวซา้ย  
  1.1 ในกรณีท่ีไม่ไดแ้บ่งช่องเดินรถไว ้ใหผู้ข้บัข่ีรถชิดทางเดินรถดา้นซา้ย 
  1.2 ในกรณีท่ีมีการแบ่งช่องเดินรถไว ้และมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงใหเ้ล้ียวซา้ย
ไดใ้หผู้ข้บัข่ีขบัรถในช่องเดินรถส าหรับท่ีจะเล้ียวซา้ย ทั้งน้ี ก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร  
  1.3 ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางเดินอยูท่างรถดา้นซา้ยสุด ใหผู้ข้บัข่ีรถชิดช่อง
เดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ย 30 เมตร และจะเล้ียวรถผา่นเขา้ไปในช่องเดินรถประจ า
ทางไดเ้ฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรใหเ้ล้ียวรถผา่นไดเ้ท่านั้น 
 2. ถา้จะเล้ียวขวา 
  2.1 ส าหรับทางเดินรถท่ีไม่ไดแ้บ่งช่องเดินรถไว ้ใหผู้ข้บัข่ีรถชิดทางดา้นขวาของ
แนวก่ึงกลางของแนวทางเดินรถไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 
  2.2 ส าหรับทางเดินรถท่ีไดแ้บ่งช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั้งแต่สองช่อง
ข้ึนไปใหผู้ข้บัข่ีรถชิดทางดา้นขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงใหเ้ล้ียว
ขวาได ้ทั้งน้ี ก่อนถึงทาเล้ียวไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 
  2.3 ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประทางอยูอ่ยูท่างดา้นขวาสุด ใหผู้ข้บัข่ีรถชิดช่องเดิน
รถประจ าทางก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร และจะเล้ียวผา่นไปในช่องเดินรถประจ าทางได้
เฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจร ใหเ้ล้ียวรถผา่นไดเ้ท่านั้น 
  2.4 ส าหรับช่องทางเดินรถท่ีมีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดง
สัญญาณจราจรดว้ยมือและแขนใหผู้ข้บัข่ีขบัรถเล้ียวขวาผา่นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งออ้มเจา้พนกังาน
จราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  2.5 เม่ือรถหยดุอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถท่ีสวนทางมาในทางเดินรถ
ทางเดียวกนัผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงใหเ้ล้ียวขวาไปได ้
 3.ถา้จะเล้ียวออ้มวงเวยีนหรือเกาะท่ีสร้างไว ้ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถออ้มไปทางซา้ยของวงเวยีน
หรือเกาะนั้น 
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 มาตรา 52 ในทางเดินรถท่ีสวนกนัได ้หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีกลบัรถหรือเล้ียวรถทางดา้นขวาใน
เม่ือมีรถอ่ืนสวนหรือตามมาในระยะนอ้ยกวา่ 100 เมตร เวน้แต่เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการ
กีดขวางจราจรของรถอ่ืน 

มาตรา 53 หา้มมิใหผู้ข้บัข่ี 
1. เล้ียวรถหรือกลบัรถในทางเดินท่ีมีเคร่ืองหมายหา้มเล้ียวขวา หา้มเล้ียวซา้ยหรือหา้ม

กลบัรถ 
2. กลบัรถท่ีเขตปลอดภยั ท่ีคบัขนั บนสะพาน หรือในระยะ 100 เมตรจากเชิงสะพาน 
3. กลบัรถท่ีทางร่วมทางแยก เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายจราจรใหก้ลบัรถ 
หมวด 4 การหยดุรถและจอดรถ 
มาตรา 54 การหยดุรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผูข้บัข่ีตอ้งให้สัญญาณดว้ยมือและแขน

หรือไฟสัญญาณ ก่อนท่ีจะหยดุรถหรือจอดรถในระยะไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร และจะหยุดรถหรือจอด
รถไดเ้ม่ือผูข้บัข่ีเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ผูข้บัข่ีตอ้งจอดรถทางดา้นซา้ยของช่องทางเดินรถ และจอดรถใหด้า้นซา้ยของรถขนานชิด
กบัขอบของทางหรือไหล่ทางระยะห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือดา้นหน่ึง
ดา้นใดของทางเดินรถท่ีเจา้พนกังานเดินรถท่ีเจา้พนกังานจราจรก าหนดไว ้แต่ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถ
ประจ าทางอยูท่างดา้นซา้ยสุดของทางเดินรถ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีจอดรถในลกัษณะดงักล่าว 

ลกัษณะ 4 การใชท้างเดินรถท่ีจดัเป็นช่องทางเดินรถประจ า 
มาตรา 66 หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจ าทาง หรือรถบรรทุกโดยสาร

ประเภทท่ีอธิบดีก าหนด ขบัรถในช่องเดินรถประจ าทาง เวน้แต่จะปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัแห่งน้ี 

ลกัษณะ 5 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัความเร็วของรถ 
มาตรา 67 ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถดว้ยอตัราความเร็วตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือตาม

เคร่ืองหมายจราจรท่ีไดติ้ดตั้งไวใ้นทาง 
เคร่ืองหมายจราจรท่ีไดติ้ดตั้งไวต้ามวรรคหน่ึง จะก าหนดอตัราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต ่าก็

ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินอตัราความเร็วท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
มาตรา 68 ผูข้บัข่ีซ่ึงจะเล้ียวรถ ใหร้ถอ่ืนแซงหรือผา่นข้ึนหนา้ จอดรถ หยดุรถ หรือกลบัรถ 

ตอ้งลดความเร็วของรถ 
มาตรา 69 ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ท่ีเชิงสะพานท่ีแคบ ทางโคง้ 

ทางลาด ท่ีคบัขนั หรือท่ีมีหมอก ฝน ฝุ่ นหรือควนั จนอาจท าใหเ้ห็นทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะ 60 เมตร 
ตอ้งลดความเร็วของรถในลกัษณะท่ีจะเกิดความปลอดภยั 

มาตรา 70 ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถเขา้ใกลท้างร่วมทางแยก ทางขา้ม เส้นใหห้ยดุรถหรือวงเวยีนตอ้ง
ลดความเร็วของรถ 
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ลกัษณะท่ี 6 การขบัรถผา่นทางร่วม ทางแยก หรือวงเวยีน  
มาตรา 71 เม่ือผูข้บัข่ีรถมาถึงทางร่วมทางแยกใหผู้ข้บัข่ีปฏิบติัดงัน้ี 
1. ถา้มีรถอ่ืนอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผา่นไปก่อน 
2. ถา้มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกนัและไม่มีรถอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถท่ี 

อยูท่างดา้นซา้ยของตนผา่นไปก่อน 
 มาตรา 73 ในกรณีท่ีวงเวยีนใดไดติ้ดตั้งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร ผูข้บัข่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามสัญญาณและเคร่ืองหมายจราจรนั้น ถา้ไม่มีสัญญาณหรือเคร่ืองหมายจราจร เม่ือผูข้บัข่ีรถ
มาถึงวงเวยีน ตอ้งใหสิ้ทธิแก่ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถอยูใ่นวงเวยีนทางดา้นขวาของตนผา่นไปก่อน 
 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 ออกตามในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ขอ้ 1 ในกรณีปกติใหก้ าหนดความเร็วส าหรับรถดงัต่อไปน้ี  
ส าหรับรถยนตอ่ื์นท่ีนอกจากระบุ หรือ รถจกัรยานยนตใ์ห้ขบัในเขตกรุงเทพมหานครและ

เมืองพทัยา หรือ เขตเทศบาล ไม่เกินชัว่โมง 80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดงักล่าว ใหข้บัไดไ้ม่เกิน
ชัว่โมงละ 90 กิโลเมตร  

และจากการศึกษางานวจิยัของ ศิริกุล กุลเลียบ, สุนนัทา ศรีววิฒัน์, วรศกัด์ิ สุขพร (2543-
2544) ในเร่ืองกระบวนการ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรของนกัเรียน 
กรณีศึกษา โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั ท าใหเ้ราทราบวา่ แนวทางท่ีสามารถจะแกไ้ขปัญหาไดอี้ก
แนวทางหน่ึงก็คือ จดัตั้งเป็นชุมนุมป้องกนัอุบติัภยัข้ึนในสถานศึกษาเพื่อร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุจราจรของนกัศึกษา และตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการกระตุน้ใหน้กัศึกษาตระหนกั
ถึงปัญหาอุบติัเหตุจราจรมาร่วมมือร่วมใจแกปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรดว้ยตนเองและพฤติกรรม
ป้องกนัอุบติัเหตุจราจรเพิ่มข้ึน อีกทั้งผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัท่ีสามารถมีผลต่อนโยบายของ
สถานศึกษาซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรได ้ 

 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 ศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัโดยมุ่งเนน้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้
เกิดอุบติัเหตุ โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั คือ 1.พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของนกัศึกษา 2.
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยเนน้การมีส่วน
ร่วมใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา จากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียจากแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในลกัษณะสานประโยชน์ทุกๆฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ย ัง่ยนื   
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บทที ่3 
วธีิการศึกษา 

 
1. ขอบเขตการด าเนินงาน   
1.1 ด้านพืน้ที่ ถนนทรงพลบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนาม

จนัทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ตั้งแต่บริเวณแยกสนามจนัทร์จนถึงแยกมาลยัแมน เป็น
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  

 
แผนภาพแสดงพืน้ทีบ่ริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 

 
1.2 ด้านเวลา: พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพนัธ์ 2553 โดยจะแบ่งช่วงเวลาในการด าเนินงาน 

ดงัน้ี 
ช่วงที ่1 ข้ันการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
(สัปดาห์ที ่1-4: วนัที ่1 พฤศจิกายน ถึง วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2552) 
ในช่วง 2 สัปดาห์แรกน้ีจะเป็นการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ สัมภาษณ์ และสังเกตบริเวณ

หนา้มหาวทิยาลยั และน าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม สรุปเป็นลกัษณะ สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ข 
และในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 มีการจดัเสวนา ภายใตห้วัขอ้ “เราจะช่วยกนัลดอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัได้
อยา่งไร” โดยไดเ้ชิญผูมี้ความรู้ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ตลอดจนรับฟังขอ้มูลการสัมภาษณ์
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ของนกัศึกษาในรายวชิาสังคมในกระแสเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีไดส้ัมภาษณ์นกัศึกษาคณะต่าง ๆ ใน
มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ถึงลกัษณะ สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา แลว้น ามาน าเสนอแลกเปล่ียนขอ้มูล รับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อตรวจสอบขอ้มูลแลว้น าไป
ปรับปรุงแกไ้ขงานวจิยัในล าดบัต่อไป  

ช่วงที ่2 ข้ันทดลองพฒันาปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
(สัปดาห์ที ่5-14: วนัที ่29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2553)  
หลงัจากงานเสวนาคร้ังท่ี1 ในช่วงเวลาด าเนินการท่ี1 ท่ีผา่นมานั้น ไดน้ าไปสู่การทดลอง

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอจากผลการวจิยัหรือผลจากเวทีงานเสวนาคร้ังท่ี 1 โดยทาง
หน่วยงานต่างๆ ไดน้ าผลเหล่าน้ีไปทดลองปรับปรุงสภาพทางกายภาพบนพื้นผวิจราจร ดงัน้ี  

ก.  บริเวณจุดกลบัรถหน้ามหาวทิยาลยั 

ด้านกายภาพ   เทศบาลและหน่วยรักษาความปลอดภยัของมหาวทิยาลยั ไดด้ าเนินการการ
ปรับจุดกลบัรถใหแ้คบลง   สร้างลูกระนาดบนถนนหนา้ประตูทางเขา้   การติดตั้งสัญญาณไฟคน
ขา้มทั้งสองฝ่ังถนน และปรับปรุงสัญลกัษณ์การจรจรใหดี้ข้ึน เช่น การทาสีทางขา้มมา้ลายใหม่ และ
ทาสีขาวแดงบริเวณขอบทางเดินเทา้ รวมทั้งบริเวณประตูทรงพลไดมี้การสร้างบงัคบัเล้ียว 

ด้านพฤติกรรม  เจา้หนา้ท่ีหน่วยรักษาความปลอดภยัและต ารวจจราจรไดม้าควบคุม
การจราจร 

ข.  บริเวณหน้าซอยเฟ้ียต 

ด้านกายภาพ  ต  ารวจจราจรไดส้ั่งใหร้ถตูบ้ริเวณปากทางซอยเฟ้ียตเล่ือนการจอดไม่ให้บด
บงัวสิัยทศัน์ในการสัญจรไปมา 

การทดลองปรับเปล่ียนสภาพทางกายภาพบนพื้นผวิจราจรท่ีกล่าวไปแลว้นั้น เป็นการ
ทดลองควบคุมพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนไปโดยปริยาย 

นอกจากนั้นสัปดาห์ท่ี 11 ไดมี้การจดัเสวนาคร้ังท่ี 2 ในหวัขอ้ “การจดักิจกรรมเพื่อลด
อุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยั” ข้ึน เพื่อน าเสนอลกัษณะ สาเหตุ และความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการ
แกไ้ขท่ีไดจ้ากการเสวนาคร้ังท่ี 1 และสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 
อีกทั้งยงัน าความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ เพื่อตรวจสอบและสรุปแนวหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุหรือกิจกรรม โครงการท่ีจะสามารถปฏิบติัได ้โดยแนวทางนั้นตอ้ง
เป็นแนวทางท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งบุคคลภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 



 

 
17 

ช่วงที่ 3 /สรุปผลการทดลองการด าเนินการและรายงานวิจัย  
(สัปดาห์ที ่15-16 วนัที ่8 กุมภาพนัธ์ถึง วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 255)  
ในช่วงน้ีเป็นขั้นตอนการวเิคราะห์สรุปผลการทดลองของการด าเนินการแกไ้ขปัญหาตาม

แนวทางต่างๆ ทั้งทางดา้นกายภาพและพฤติกรรม ในบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัและซอยเฟ้ียต เพื่อหา
แนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัแลว้น ามาสรุปผล
ในรายงานวจิยัถึงแนวทางท่ีสามารถแกไ้ขลดปัญหาอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัได ้ 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีศึกษาประกอบดว้ย นกัศึกษา , เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั , ธุรกิจขา้งทาง ใน
พื้นท่ีท่ีเกิดอุบติัเหตุไดแ้ก่ ร้านคา้ มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง , รถตูส้าธารณะ    

นกัศึกษา เป็นทั้งผูใ้หข้อ้มูลทางดา้นพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน ลกัษณะอุบติัเหตุ  สาเหตุ
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนโดยผูว้ิจยัใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยผูว้ิจยัจะเลือกผูใ้หข้อ้มูลตามเง่ือนไขน้ี คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งมีความสนใจ
และมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ คุณสมบติัเชิงช่วงชั้นของผูใ้หข้อ้มูล ในท่ีน้ีคือ ผูว้จิยัจะ
ก าหนดช่วงชั้นจากคุณลกัษณะของผูท่ี้จะมาเป็นผูใ้หข้อ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือ 

1) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยาน  
2) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์  
3) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถยนต์ 
4) นกัศึกษาผูใ้ชก้ารเดินเทา้  
กลุ่มผูว้จิยัจะคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลจนไดช่้วงชั้นละ 30 คน (รวมทั้งหมด 120 คน) หลงัจากนั้น

ใหผู้ใ้หข้อ้มูลท าแบบประเมินความรู้ และใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แต่มีการก าหนด
ประเด็น เพื่อท่ีจะหาผูท่ี้จะมาเป็น Key informants ท่ีมีความรู้ในแต่ละช่วงชั้น และน า Key 
informants มาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth Interview) อีกทั้งยงัมีกลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากรผูใ้ชร้ถใชถ้นนอ่ืนๆ โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสังเกตการณ์พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของ
นกัศึกษาท่ีสัญจรผา่นถนนทรงพล บริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นประจ า ทั้งนกัศึกษาเดิน
เรียน นกัศึกษาท่ีอยูห่อนอกมหาวทิยาลยั หรือ นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง เพราะนกัศึกษา
เหล่าน้ีลว้นไดรั้บผลไดผ้ลเสียเก่ียวกบัปัญหาอุบติัเหตุบริเวณถนนทรงพล หนา้มหาวทิยาลยั
ศิลปากรทั้งส้ิน  แลว้น าทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั เช่นศูนยรั์กษาความ
ปลอดภยั กองกิจการนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา และหน่วยงานราชการภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่าย
งานจราจร สถานีต ารวจภูธร จงัหวดันครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม กรมโยธาธิการ เป็นตน้ 
มาร่วมกนัสนทนากลุ่ม (Focus group) ร่วมกบันกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อร่วมหาแนวทาง
ในการแกไ้ขหรือลดปัญหาอุบติัเหตุ  
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 กลุ่มนกัศึกษาท่ีเคยประสบอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั เป็นผูใ้หข้อ้มูลเร่ืองสาเหตุ
และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการหาทางแกไ้ข โดยใชว้ธีิการการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ 
(snowball sampling) หลงัจากนั้นใช ้วธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ในการเก็บ
ขอ้มูล หลงัจากนั้นน าประชากรกลุ่มน้ีมาสนทนากลุ่ม (focus group)     

คณะผูว้จิยัจะสัมภาษณ์ สอบถามทั้งบุคลากรภายในและนอกมหาวทิยาลยั   ไดแ้ก่ ศูนย์
รักษาความปลอดภยั กองกิจการนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา และนกัศึกษาท่ีใชเ้ส้นทางถนนทรงพล
ในการเดินทาง  สถานท่ีราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเช่น สถานีต ารวจจงัหวดันครปฐม ส านกังานสถิติ
จงัหวดันครปฐม อีกทั้งประชาชนทัว่ไปท่ีใชเ้ส้นทางทรงพลในการสัญจรไปมา   และผูป้ระกอบ
อาชีพต่างๆในบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั อาทิ แม่คา้ คนขบัรถมอเตอร์ไซครั์บจา้ง คนขบัรถตูโ้ดยสาร 
เป็นตน้ โดยบุคคลหรือองคก์รเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลกบัทางคณะวจิยัและน ามาเป็นkey informant 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(in-depth interview)เพื่อน ามาเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม(focus group) 
 

3. วธีิการเกบ็ข้อมูล  
ทางกลุ่มผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงคซ่ึ์งไดแ้ก่ ลกัษณะ  

สาเหตุ และแนวทางแกไ้ขของอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

3.1 ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
 3.1.1การส ารวจ 
 การส ารวจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือการส ารวจสภาพพื้นท่ีท่ีศึกษาและการส ารวจโดย
ใชแ้บบทดสอบความรู้กฎจราจรทัว่ไปกบันกัศึกษา 

1) การส ารวจในพื้นท่ีท่ีจะศึกษา คือ จุดกลบัรถบริเวณประตูดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยั โดย
เร่ิมตน้จากการส ารวจสภาพถนน สภาพการจราจร ตลอดจนสภาพแวดลอ้มบริเวณถนนทรงพลหนา้
มหาวทิยาลยั เช่น สภาพสัญญาณไฟหรือเคร่ืองหมายจราจร ส่ิงกีดขวางเกาะกลางถนน เป็นตน้ เพื่อ
น าขอ้มูลมาตรวจสอบหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะส่งผล
ใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากข้ึนและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ 

2) การส ารวจโดยใชแ้บบทดสอบความรู้เก่ียวกบักฎจราจรพื้นฐานในการสัมภาษณ์กลุ่ม
นกัศึกษา เพื่อน ามาวดัระดบัและใชอ้า้งอิงในงานวิจยั โดยแบบทดสอบความรู้สามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ แบบทดสอบความรู้เร่ืองกฎจราจรทางเทา้และแบบทดสอบความรู้ในการใชร้ถใชถ้นน 
เพื่อวดัความรู้ของนกัศึกษาเร่ืองกฎจราจร และน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบในงานวจิยั 
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3.1.2การสังเกตการณ์ 
จากการสังเกตการณ์ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนซ่ึงจะเนน้พฤติกรรมนกัศึกษาท่ีใชเ้ส้นทางบริเวณ

จุดกลบัรถหนา้มหาวทิยาลยัเป็นหลกั โดยทางกลุ่มไดส้ังเกตการณ์บริเวณในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ 
ช่วงเวลา 8.00-9.00 น. และ ช่วงเวลา 18.00-19.30 น. เป็นระยะเวลาหน่ึงอาทิตย ์ทั้งในช่วงวนั
ราชการและวนัเสาร์-อาทิตย ์โดยสังเกตพฤติกรรมของผูข้บัข่ีทั้งนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็น
หน่ึงในสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้เช่น พฤติกรรมการขบั
ข่ีของรถโดยสารประจ าทาง คิวรถจกัรยานยนตรั์บจา้งหนา้มหาวทิยาลยั เป็นตน้ เพื่อน าขอ้มูล
พฤติกรรมน้ีมาวเิคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
การเกิดอุบติัเหตุ 

3.1.3การสัมภาษณ์  
ทางกลุ่มวจิยัไดท้  าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างต่อกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือรับรู้ต่อ

การเกิดอุบติัเหตุในประเด็นลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ แนวทางการแกไ้ข การ
รับรู้เก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น   

1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ หน่วยงานรักษาความปลอดภยั สโมสรนกัศึกษา 
 2) หน่วยงานภายนอกมหาวิยาลัย ไดแ้ก่ แขวงการทางจงัหวดันครปฐม  

กรมโยธาธิการส านกังานสถิติจงัหวดันครปฐม ต ารวจจราจร 
3) บุคคลท่ัวไป ไดแ้ก่ จกัรยานยนตรั์บจา้ง รถตูโ้ดยสารรับจา้ง กลุ่มพอ่คา้และแม่คา้บริเวณ

หนา้มหาวทิยาลยั. 
4) นักศึกษา กลุ่มวจิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยแบ่งนกัศึกษา

ในการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 30 คน เพื่อใหไ้ด ้Key informants คือ   
4.1) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยาน    
4.2) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์  
4.3) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถยนต์ 
4.4) นกัศึกษาผูใ้ชก้ารเดินเทา้  
 

3.1.4 การเสวนา/จัดกลุ่มสนทนา  
ทางกลุ่มผูว้จิยัไดจ้ดัการเสวนาในหวัขอ้ “เราจะช่วยกนัลดอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัได้

อยา่งไร” ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมการเสวนา ไดแ้ก่ 
ต ารวจจราจรและศูนยรั์กษาความปลอดภยัภายในมหาวทิยาลยั รวมทั้งนกัศึกษาทั้ง 4 ช่วงชั้น ท่ีเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (key informants) และนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาสังคมไทยในกระแสการเปล่ียนแปลง 
เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีไดจ้ากการจดัเสวนาเพื่อหาถึงลกัษณะ สาเหตุ และแนวทางแกไ้ข
อุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยั โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเสวนามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลชุดอ่ืนในการ
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หาลกัษณะ สาเหตุ และการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ และการจดัเสวนาในคร้ังน้ีเป็นการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีนกัวิจยัสามารถสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ 

หลงัจากนั้นทางกลุ่มผูว้จิยัไดมี้การจดัเสวนาคร้ังท่ี 2 ในหวัขอ้ “การจดักิจกรรมเพื่อลด
อุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยั” ข้ึน ในวนัท่ี 15 มกราคม 2553 เพื่อน าเสนอลกัษณะ สาเหตุ และความ
คิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการแกไ้ขท่ีไดจ้ากการเสวนาคร้ังท่ี 1 และความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้ รวมทั้งยงัน าความคิดเห็นต่อแนวทางท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการมาเพื่อตรวจสอบและ
สรุปหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุท่ีเหมาะสมและกิจกรรม หรือโครงการท่ีจะสามารถ
ปฏิบติัไดด้ว้ยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งบุคคลภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   
 ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร แหล่งขอ้มูลออนไลน์ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุ และแนวทางการแกไ้ขต่าง ๆ โดยน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษา 

3.2.1ข้อมูลสถติิอุบัติเหตุ 
 ทางกลุ่มวจิยัไดน้ าขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุจากส านกังานสถิติจงัหวดันครปฐม โดยน าขอ้มูล
สถิติมาใชป้ระกอบการท าวจิยั ไดแ้ก่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุในตวัจงัหวดันครปฐม พ.ศ. 2550-2551 
 3.2.2ข้อมูลการจัดโครงการรณรงค์จากต ารวจจราจร 
 ทางกลุ่มวจิยัไดน้ าขอ้มูลจากโครงการจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองอุบติัเหตุภายในสถานศึกษา 
จงัหวดันครปฐมของทางต ารวจจราจร เพื่อน ามาประกอบในงานวจิยัและน าปรับเป็นหน่ึงในแนว
ทางแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ    
 3.3.3สมุดบันทกึของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
 จากการศึกษาสมุดบนัทึกของหน่วยงานรักษาความปลอดภยัภายในมหาวทิยาลยั 
เก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะบริเวณประตูดา้นหนา้มหาวทิยาลยั
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีศึกษาของกลุ่มวจิยั โดยมาซ่ึงขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ ลกัษณะและความรุนแรงของ
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ณ พื้นท่ีท่ีศึกษา 
 3.3.4แหล่งข้อมูลออนไลน์ (กระดานสนทนาใน e-learning)  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ ทางกลุ่มผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวม
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากกระดานสนทนาใน e-learning ของวชิาสังคมไทยในกระแสการ
เปล่ียนแปลง ทั้งขอ้มูลของลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ข น าไปประกอบ
ในงานวจิยัและน ามาเป็นหน่ึงในแนวทางแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ เช่น ตวัอยา่งกระทู ้“จะดีไหมถ้าจะมี
การสร้างสระพานลอยหน้ามหาวทิยาลัย” , กระทู ้“ปัญหาการขี่จักรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลน
เป็นปัญหาหรือไม่”  และกระทู ้“ถ้าหากมีการบังคับให้รถจักรยานยนต์ต้องมีหมวกกันน็อคเข้ามหา
วทิยาลยั อยากทราบว่าจะปฏิบัติกนัมั้ย” เป็นตน้  



 

 
21 

4. เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล2 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จ านวน 4 ประเภท คือ  

4.1 แบบสัมภาษณ์ ทางกลุ่มวจิยัใชแ้บบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างแต่มีประเด็นในการเก็บ
ขอ้มูลต่อประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ   
- พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของทุกคนทัว่ไปท่ีสัญจรผา่น 
- สภาพแวดลอ้มในบริเวณดงักล่าวมีอาจส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ  
- ความเคร่งครัดในการบงัคบใชก้ฎจราจร  

ส่วนประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีใชส้อบถามประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกิดอุบติัเหตุ
หรือเคยพบเห็นอุบติัเหตุนั้นจะมีความแตกต่างออกไป ดงัน้ี  

- จ  านวนคร้ังของการประสบอุบติัเหตุและพบเห็นอุบติัเหตุบริเวณถนนหนา้
มหาวทิยาลยั (ยา้ยมาจากหวัขอ้สาเหตุ) 

- ปริมาณการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละวนั 
- ลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  
- อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่แลว้เกิดจากคนกลุ่มใด และใครเป็นฝ่ายผดิ  
- ระดบัของความรุนแรงท่ีเกิดในอุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   ทางกลุ่มวจิยัไดต้ั้งประเด็นค าถามเพื่อสอบถามบุคคลทัว่ไปท่ี
เป็นบุคคลในพื้นท่ี ดงัน้ี 

- แนวทางแกไ้ขปัญหาจราจรท่ีเคยเกิดข้ึน มีหน่วยงานใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ผลของแนวทางท่ีผา่นมาและท าไมผลจึงไดเ้ป็นเช่นนั้น   
- ระยะเวลาในแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา  
- ความคิดเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา   

 ส าหรับประเด็นค าถามส าหรับประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้บับุคคลทุกฝ่าย 
- ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน   

และหลงัจากท่ีเราไดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาแลว้นั้นทางกลุ่มผูว้จิยัก็ตอ้งสัมภาษณ์บุคคล
ทุกฝ่ายเพื่อน าความคิดเห็นในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาน้ีอีกคร้ัง 

- เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
- แนวทางการแกไ้ขปัญหาของแต่ละแนวทางส่งผลกระทบต่อใครและอยา่งไร 

                                                 
2

 รูปแบบเคร่ืองมือในการวิจยัทั้งหมดอยูใ่น ภาคผนวก ก 
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4.2 แบบส ารวจ  
1) แบบส ารวจพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มบริเวณถนนทรงพลหนา้มหาวทิยาลยั มี

ดงัน้ี  
-สภาพเส้นทางและจ านวนช่องทางจราจร  
-สภาพการจราจร  
-ความถูกตอ้งและชดัเจนของป้ายและสัญญาณจราจร 
2) แบบส ารวจความรู้พื้นฐานทางกฎจราจร ใชเ้พื่อวดัระดบัความรู้เร่ืองกฎจราจร

ของนกัศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบบประเมินประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ค าถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

ทั้งหมด 3 ขอ้ 
ส่วนที ่2 ค  าถามวดัระดบัความรู้เร่ืองกฎจราจรของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 
10 ขอ้  

4.3 แบบสังเกต กรอบท่ีทางผูว้จิยัใชใ้นการสังเกตพฤติกรรมการใชร้ถและถนน ของผู ้
สัญจรไปมาบริเวณพื้นท่ีถนทรงพล ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึง นกัศึกษา บุคคลทัว่ไป และของผูป้ระกอบ
อาชีพขา้งทางบริเวณมหาวทิยาลยั (จกัรยานยนตรั์บจา้ง รถตูรั้บจา้ง) ตามประเด็นต่อไปน้ี 

-ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ 
-พฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

4.4 แบบทดสอบ ทางกลุ่มผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบความรู้ในเร่ืองของกฎจราจรขั้นพื้นฐาน
กบันกัศึกษาท่ีใชร้ถใชถ้นนไปมาบริเวณพื้นท่ีถนนทรงพลซ่ึงนกัศึกษาผูใ้หข้อ้มูลนั้นมี 4 ช่วงชั้น คือ 
นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยาน นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์นกัศึกษาผูใ้ชร้ถยนต์ และนกัศึกษาผูใ้ชก้าร
เดินเทา้   โดยแบบทดสอบความรู้เร่ืองกฎจราจรน้ีไดแ้บ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที ่1 ค าถามจากรูปภาพ โดยใชส้ัญลกัษณ์จราจรเป็นค าถามเพื่อทดสอบความรู้
เร่ืองกฎจราจรขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีทั้งส้ิน 4 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ค าถามวดัความรู้ในเร่ืองกฎจราจร โดยใชเ้ป็นค าถามเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการจราจรทั้งหลาย มีดว้ยกนัทั้งส้ิน 6 ขอ้ และค าถามเก่ียวกบัความรู้ขั้นพื้นฐานในเร่ือง
กฎจราจรและการใชร้ถใชถ้นน  

จากวธีิการเก็บขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้นั้น วธีิการเหล่าน้ีจะอยู ่
ในช่วงท่ี 1ซ่ึงเป็นช่วงการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทางกลุ่มผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล
เหล่าน้ีไปเป็นฐานขอ้มูลแลว้น าไปสู่การวจิยัในขั้นตอนตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหไ้ด้
แนวทางการลดอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัท่ีเหมาะสมต่อไป  
 
 



 

 
23 

5.การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล 
5.1 การตรวจสอบข้อมูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากการศึกษาวจิยัท่ีถูกตอ้ง ทางผููู้วจิยัไดใ้ชก้าร 

ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยทางผูว้จิยัจะแบ่งการตรวจสอบออกเป็น การ
ตรวจสอบดา้นขอ้มูล การตรวจสอบดา้นผูว้จิยัและการตรวจสอบดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation)  
การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล คือการพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้านั้นถูกตอ้ง 

หรือไม ่โดยวธีิการตรวจสอบคือ พิจารณาจากแหล่ง เวลา สถานท่ีและบุคคล หมายถึง ถา้ไดข้อ้มูล
ต่างช่วงเวลาหรือต่างสถานท่ีและขอ้มูลท่ีมาจากต่างกลุ่มคน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเหมือนกนัหรือไม่ 
(สุภางค ์จนัทวานิช 2543: 129) ดงันั้น ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในเร่ืองของลกัษณะการ
เกิดอุบติัเหตุ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัปัญหาอุบติัเหตุนั้นจึงไดมี้การ
น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าตรวจสอบความเหมือน ความแตกต่าง โดยค านึงถึงปัจจยัทางดา้นเวลา 
สถานท่ีและบุคคล   
          ในปัจจยัดา้นเวลานั้นผูว้ิจยัไดส่้งคนในกลุ่มวจิยัออกไปสังเกตการณ์พฤติกรรมใน
การใชร้ถใชถ้นนของนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปทั้งวนัธรรมดาตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์และทั้งวนั
เสาร์และวนัอาทิตย ์ในต่างช่วงเวลาทั้งเชา้ตั้งแต่เวลา08.00 – 09.00และช่วงเยน็ตั้งแต่เวลา18.00 – 
19.30 ในพื้นท่ีบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัและบริเวณซอยเฟ้ียต นอกจากน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการตรวจสอบ
ขอ้มูลในปัจจยัดา้นบุคคล ในการสะทอ้นขอ้มูลท่ีไดก้ลบัไปยงัคนในชุมชนหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสียซ่ึงถือไดว้า่เป็นการตรวจสอบขอ้มูลจากภายนอก โดยไดมี้การจดัเสวนาและเชิญหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมาเพื่อสอบถามถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัมากท่ีสุด   

2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจัิย (Investigation triangulation) 
การตรวจสอบขอ้มูลสามาเส้าดา้นผูว้จิยัคือการตรวจสอบวา่ผูว้จิยัแต่ละคนวา่ได ้

ขอ้มูลท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร โดยในการสัมภาษณ์และส ารวจความรู้ดา้นกฎจราจรกบั
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จึงไดก้ าหนดใหส้มาชิกในกลุ่มวจิยั
ทุกคนลงไปด าเนินการเก็บขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย โดยผูว้จิยัแต่ละคนจะตอ้งลงไป
สัมภาษณ์และทดสอบความรู้กฎจราจรกบันกัศึกษาทั้งผูใ้ชร้ถจกัรยาน นกัศึกษาผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์
นกัศึกษาผูใ้ชร้ถยนต ์และนกัศึกษาเดินเทา้ จากนั้นผูว้ิจยัทุกคนจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนกนั
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งซ่ึงเป็นการตรวจสอบจากภายในและเพื่อเป็นการป้องกนัอคติส่วนตวั
ของผูว้จิยัท่ีจะมีผลท าใหค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดล้ดนอ้ยลง 
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3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวธีิรวบรวมข้อมูล (Mythological triangulation) 
การตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล คือ การใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในเร่ืองเดียวกนัแต่ใชว้ธีิการหลายๆ แบบ (สุภางค ์จนัทวานิช อา้งแลว้: 130) ซ่ึงในงานวจิยัน้ี การ
ตรวจสอบขอ้มูลนั้นทางกลุ่มผูว้จิยัไดใ้ชก้ารรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การส ารวจ การจดัเสวนาและการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารต่างๆ 
เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากพื้นท่ีศึกษามีความถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 

5.2 การวเิคราะห์ข้อมูล งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพจึงใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณลกัษณะหรือขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสรุปขอ้มูลแบบจดักลุ่ม ตามวตัถุประสงค ์และตีความ
ขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อเช่ือมโยงกบัแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาและรายงานผลการศึกษาดว้ยวธีิพรรณนา
วเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

1) การวเิคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic induction) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยันั้นเป็นวธีิตีความสร้างขอ้มูลจากรูปธรรมหรือ 

ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นซ่ึงทางกลุ่มผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ ส ารวจ และการ
จดัเสวนาเพื่อน ามาสร้างขอ้สรุปหรือผลการศึกษาตามกรอบแนวความคิดและตอบปัญหาการวจิยัถึง
ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ 

2) การวเิคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูล (Typological analysis) 
การวเิคราะห์โดยการจ าแนกขอ้มูล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบใช ้

ทฤษฎีและ ไม่ใชท้ฤษฎี โดยในงานวจิยัช้ินน้ี ผูว้จิยัจะใชก้ารวเิคราะห์จ าแนกขอ้มูลทั้ง 2 แบบ
ร่วมกนั 

แบบใช้ทฤษฎี สุภางค ์จนัทวานิช (อา้งแลว้: 134) ไดก้ล่าวถึง กรอบทฤษฎีของ 
 Lofland ซ่ึงแยกการวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นการกระท า กิจกรรม ความหมาย ความสัมพนัธ์ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม และสภาพของสังคม โดยทางกลุ่มผูว้จิยันั้นจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบน้ีใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาถึงลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ โดยดูจาก
การสังเกตการณ์การกระท าหรือพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในชัว่โมงเร่งด่วน  ซ่ึงไดใ้ชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดและศึกษามาจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆจนท าใหท้ราบถึง
สาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม เป็นตน้     นอกจากนั้นทางกลุ่มผูว้จิยัยงัได้
ใชว้ฒันธรรมชุมชนเป็นทฤษฎีในการท างาน ดงัเช่น การท่ีเราสร้างเครือข่ายใหก้บังานวิจยั ซ่ึง
เครือข่ายของงานวจิยัน้ีคือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่างๆ เช่น สโมสรนกัศึกษา 
กองกิจการนกัศึกษา หน่วยรักษาความปลอดภยั ต ารวจจราจร เป็นตน้ 
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แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ตามความเหมาะสมวธีิการ คือ  
ผูว้จิยัจ  าแนกขอ้มูล เช่น แบ่งชนิดของเหตุการณ์ ระยะเวลาในการเกิดเหตุการณ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
สภาพแวดลอ้ม แลว้จึงพิจารณาขอ้มูลโดยใชก้ารอธิบายปรากฏการณ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงใน
การศึกษางานวจิยัเร่ืองน้ี เน่ืองจากเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ  ดงันั้นนอกจากจะใชก้ารสอบถาม
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและวธีิอ่ืนๆ เช่น การส ารวจพื้นท่ีถนนทาง
กายภาพบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั  สภาพแวดลอ้มท่ีมีปัจจยัส่งผลต่อการท าผดิกฎจราจร เช่น เป็น
แหล่งของหอพกันกัศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าจากพื้นท่ีศึกษานอกเหนือจากการใชท้ฤษฎีในการมอง
ปรากฏการณ์และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ ดงัเช่น เราจะสามารถทราบถึง
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุไดน้ั้น เราก็ตอ้งเช่ือมโยงหรือมองใหส้ัมพนัธ์กบัพื้นท่ีหรือ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีนั้นๆ จึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษางานวจิยัน้ี  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลของการศึกษา ดงัน้ี 
    1. ลกัษณะของอุบติัเหตุ 
    2. สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 
    3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ 
 
1. ลกัษณะการเกดิอุบัติเหตุ 

 

 จากการเก็บขอ้มูลของทั้งการส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์และการจดัเสวนา กลุ่มผูว้จิยัพบวา่
ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากรอยูใ่นระดบัท่ีไม่รุนแรง อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน
นั้นเป็นการเฉ่ียวชนเล็กนอ้ย และพบวา่พื้นท่ีเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุส าหรับนกัศึกษานั้นมีสอง
พื้นท่ีและแตกต่างกนัตามวนัและเวลา ดงันั้นในการศึกษาถึงสาเหตุเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางการ
แกไ้ข กลุ่มผูว้จิยัจึงศึกษาตามความแตกต่างดงักล่าว ซ่ึงพื้นท่ีเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุทั้งสองพื้นท่ี
นั้น คือ  
 1.บริเวณหนา้มหาวทิยาลยั (ประตูทรงพล)  
 
 2.บริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต 
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แผนภาพแสดงความหมายสัญลกัษณ์ทีป่รากฏในทุกแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิวรถตู ้

คิวรถจกัรยานยนต ์

ป้ายรถประจ าทาง 

หอพกัวจิิตตรา ฝ่ังตรงขา้มมหาวทิยาลยั 

จุดอนัตราย 

เส้นทางเดินรถบุคคลทัว่ไป 

เส้นทางเดินรถของนกัศึกษา 

พื้นท่ีเตน็ทเ์ขียว 

พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
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1. 1 บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย  

- วันจันทร์ – วันศุกร์: ช่วงเช้า 
 

แผนภาพที ่1 แผนภาพแสดงการจราจรบริเวณหน้าประตูทรงพล ใน ช่วงเช้า (ช่วงวันธรรมดา) 

 
จากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นจุดอนัตรายบนแผนภาพอยู ่2 จุดคือบริเวณจุดกลบัรถหนา้ประตู 

ทรงพลและบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียตนั้น มีพื้นท่ีเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุคือ ตั้งแต่ปากทางเขา้ถนน 
ทรงพลซอย 3 จนถึงปากทางเขา้เฟ้ียต เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร  

ในตอนเชา้กระแสรถของนกัศึกษาท่ีจะเร่งรีบเดินทางไปเรียนโดยนกัศึกษาจ านวนมาก จะ
เดินทางเขา้สู่มหาวทิยาลยัพร้อมกนัโดยเฉพาะในช่วงเวลา 8.30 ถึง 9.30 ท่ีเป็นชัว่โมงเร่งด่วน ซ่ึงทบั
ซอ้นกบับุคลทัว่ไปท่ีใชถ้นนทรงพลบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั จากแยกมาลยัแมนถึงแยกสนามจนัทร์ 
เพราะหอพกัจ านวนมากของนกัศึกษาจะอยูฝ่ั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัและอยูใ่นซอยเฟ้ียต ท าใหก้าร
เดินทางมาเรียนตอ้งขบัรถตดัขา้มถนน เพื่อมาฝ่ังมหาวทิยาลยั โดยนกัศึกษาจะออกมาจากสอง
เส้นทางคือ ซอยเฟ้ียต โดยนกัศึกษาท่ีอาศยัในซอยเฟ้ียตจะออกมาจากซอยและตดัเขา้เลนส์ขวาไป
รอท่ีจุดกลบัรถ เพื่อเขา้มหาวิทยาลยั และอีกเส้นทางคือ พื้นท่ีบริเวณหอพกัวจิิตรตราเป็นตน้ไป ซ่ึง
เป็นฝ่ังตรงขา้มกบัมหาวทิยาลยัท่ีจะมีหอพกัเป็นจ านวนมาก โดยนกัศึกษาท่ีมีหอพกัในบริเวณน้ี
จะตอ้งขบัยอ้นศรมาจนถึงบริเวณหนา้แฟมมิล่ีมาร์ท แลว้จึงตดัขา้มถนนไปรอท่ีจุดกลบัรถเพื่อเขา้
มหาวทิยาลยั ท าใหช่้วงเวลาเชา้นั้น มีจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังอยู ่2 จุด คือบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต 
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และ จุดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ(ดงัแสดงในแผนภาพ
ท่ี 2 ) ซ่ึงจะอธิบายโดยละเอียดดงัน้ี 

แผนภาพที ่2 บริเวณจุดกลับรถหน้าประตูทรงพล - ช่วงเช้า  

 
จากแผนภาพท่ี 2 จะปรากฏจุดอนัตราย 2 จุด คือบริเวณจุดกลบัรถหนา้ประตูทรงพลและ 

บริเวณหนา้ประตูทรงพล มีเส้นทางเดินรถของนกัศึกษาท่ีมุ่งเขา้สู่มหาวทิยาลยั เส้นทางเดินรถของ
บุคคลทัว่ไปท่ีใชถ้นนทรงพล ท่ีตดัและทบัซอ้นกนั 

ในช่วงเชา้นกัศึกษาท่ีจะเดินทางเขา้สู่มหาวทิยาลยัดา้นประตูทรงพล จะมีเส้นทางของ
นกัศึกษา(แสดงดว้ยลูกศรสีแดง) และเส้นทางของบุคคลทัว่(แสดงดว้ยเส้นสีส้ม)ท่ีจะใชถ้นนทรง
พลบริเวณน้ีเป็นจ านวนมาก โดยเส้นทางของนกัศึกษาคือ    

1) นกัศึกษาท่ีเดินทางมาจากซอยเฟ้ียต เบ่ียงขวาเขา้ประตูหนา้มหาวทิยาลยั   (ทางทิศ
ตะวนัออก) นกัศึกษาท่ีเดินทางมาจะหาทางขบัตดัไปเลนส์ขวาสุด ถา้หาจงัหวะไม่ไดก้็จะมาจอดรถ
รอตดัขา้มถนนบริเวณหนา้แฟมมิล่ีมาร์ท รอรวมกนัอยูเ่ป็นจ านวนมากแลว้จึงตดัไปจุดกลบัรถซ่ึงท า
ใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะเฉ่ียวชนกบัรถของบุคคลทัว่ไปท่ีมาจากทางแยกสนามจนัทร์  
 2) นกัศึกษาท่ีเดินทางมาเรียน ตั้งแต่หอพกัวจิิตรตราและนกัศึกษาท่ีมาจากทรงพลซอย 3 
นกัศึกษาจะตอ้งขบัรถยอ้นศรเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร แลว้มารอท่ีบริเวณหนา้แฟมมิล่ี
มาร์ทแลว้จึงตดัไปท่ีจุดกลบัรถซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเฉ่ียวชนกบัรถท่ีสวนมา เพราะ
นกัศึกษาขบัยอ้นศร และจากการท่ีตดัไปจุดกลบัรถ เฉ่ียวชนกบัรถของบุคคลทัว่ไปและรถของ
นกัศึกษาเองท่ีจะตดัไปจุดกลบัรถพร้อมๆกนัตามลกัษณะของลูกศร ทั้งน้ีประกอบกบัลกัษณะการ
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ขบัข่ียานพาหนะของนกัศึกษาท่ีไม่เคารพกฎจราจรและเล้ียวไม่ดูรถ  เม่ือนกัศึกษามารอท่ีจุดกลบัรถ
หนา้มหาวทิยาลยัก็จะหาจงัหวะเล้ียวเขา้มหาวทิยาลยั แต่เม่ือมีการมาจอดรอรวมกนัของยานพาหนะ
เป็นจ านวนมาก เม่ือเคล่ือนตวัพร้อมๆกนัจึงมีความเส่ียงท่ีจะเก่ียวกนัลม้ได ้และยงัเส่ียงจากการท่ีจะ
ถูกชนจากรถยนตท่ี์วิง่มาจากแยกมาลยัแมนซ่ึงวิง่มาดว้ยความเร็วสูง เพราะการตดัเขา้มหาวทิยาลยั
แต่ละคร้ังนั้นตอ้งคะเนจงัหวะ โดยไม่มีตวักลางคอยใหส้ัญญาณ 
 

วันจันทร์ – วันศุกร์:  ช่วงเย็น  
 

แผนภาพที ่3 บริเวณจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร - ช่วงเยน็  

 
จากแผนภาพจะปรากฏจุดอนัตราย 3 จุด คือจุดกลบัรถบริเวณหนา้ประตูทรงพล ปาก

ทางเขา้ซอยเฟ้ียต จุดกลบัรถบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต มีพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุคือ ตั้งแต่บริเวณ
หนา้ทรงพลซอย3 จนถึงบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร และพื้นท่ีฝ่ัง
มหาวทิยาลยัตั้งแต่  ปากประตูทรงพลไปจนถึงบริเวณจุดกลบัรถหนา้ซอยเฟ้ียตเป็นระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร 

ในช่วงเยน็กระแสรถของนกัศึกษา จะแตกต่างกบัในช่วงเชา้คือ ในช่วงเชา้เป็นการเดิน
ทางเขา้สู่มหาวทิยาลยั แต่ในช่วงเยน็จะเป็นการเดินทางออกจากมหาวทิยาลยักลบัสู่ท่ีพกัและจากท่ี
พกัไปสู่ร้านอาหาร ท าให้เกดิจุดอนัตรายและพืน้ที่เส่ียงมากกว่าตอนเช้า เพราะกระแสของรถมี
หลายเส้นทาง หลายจุดมุ่งหมาย คือ ออกมาจากมหาวทิยาลยัเพื่อกลบัท่ีพกัทั้งในซอยเฟ๊ียตและพื้นท่ี
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บริเวณหอพกัวจิิตรตรา การเดินทางไปรับประทานอาหารท่ีเตน้ทเ์ขียวและร้านทางแยกสนามจนัทร์ 
ประกอบกบัจ านวนของรถโดยสารท่ีจะจอดรับส่งทั้งสองฝ่ังของถนนท าใหป้ริมาณรถมีมาก  จึงท า
ใหค้วามเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และพื้นท่ีเส่ียงในช่วงเยน็ก็มีมากข้ึนมากวา่ในช่วงเชา้ โดยจะมีจุด
อนัตราย 3 คือ จุดกลบัรถหน้าประตูทรงพล จุดกลบัรถหน้าซอยเฟ้ียต ปากทางเข้าซอยเฟ้ียต พืน้ที่
เส่ียงเพิม่จากฝ่ังตรงข้ามมหาวทิยาลยัตั้งแต่ปากทางซอยเฟ้ียต จนถึงบริเวณหอพักวจิิตรา เป็น
ระยะทางประมาณ 400 เมตร และพืน้ทีฝ่ั่งมหาวิทยาลยัตั้งแต่ปากประตูทางเข้าไปจนถึงบริเวณจุด
กลบัรถหน้าซอยเฟ้ียตเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ซ่ึงจะอธิบายโดยละเอยีดแยกเป็น 2 จุดคือ 
บริเวณหน้าประตูทรงพลและบริเวณจุดกลบัรถหน้า ซอย ทรงพล 2   ดงัจะปรากฏในแผนภาพท่ี 4  

 

แผนภาพที่ 4 บริเวณจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัย- ช่วงเย็น 
 

 
 จากแผนภาพท่ี 4 จะปรากฏจุดอนัตราย 4 จุดคือ หนา้ประตูทรงพลเยื้องไปทางแยกสนาม
จนัทร์ บริเวณฝ่ังมหาวทิยาลยัหนา้ประตูทรงพลจนถึงจุดกลบัรถ ตั้งแต่จุดกลบัรถจนถึงหนา้แฟมมิล่ี
มาร์ท  บริเวณถนนหนา้คิวจกัรยานยนตรั์บจา้งจนถึงบริเวณป้ายรถโดยสาร กระแสรถของนกัศึกษา
จะออกจากมหาวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเส้นทางเดินรถของบุคคลทัว่ไปจะเดินรถไปมาตามถนน
ทรงพลหนา้มหาวทิยาลยั ในช่วงเยน็นั้นกระแสของยานพาหนะของนกัศึกษาจะออกมาจากประตู
ทรงพลเป็นจ านวนมากจากหลายเส้นทางคือ  
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1) นกัศึกษาท่ีจะออกจากมหาวทิยาลยั โดยจะเล้ียวซา้ยไปตามถนนทรงพลทางทิศ
ตะวนัออกนกัศึกษาจะพยายามตดัเขา้เลนส์ขวา เพื่อไปกลบัรถท่ีจุดกลบัรถบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต แต่
การตดัเขา้เลนส์ของนกัศึกษานั้นมกัจะขาดความระมดัระวงั โดยเฉพาะจกัรยานท่ีมีแรงส่งนอ้ยและ
ไม่มีกระจกมองขา้ง ท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะเฉ่ียวชนกบัรถท่ีมาจากแยกมาลยัแมน ในเส้นทางน้ีจะ
มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุอีก คือ การท่ีมีรถโดยสารต่างๆจะมาจอดท่ีป้ายรถประจ าทางและมี
คิวรถตูป่ิ้นเกลา้ฝ่ังมหาวทิยาลยัจอดอยู(่บริเวณดา้ยขวาบนของแผนภาพ) ท าใหช่้องจราจรหายไป
หน่ึงช่อง ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะเฉ่ียวชนกบัรถท่ีมาจากแยกมาลยัแมนในช่องกลางและช่องขวา
สุดซ่ึงวิง่มาดว้ยความเร็วสูง  

2) นกัศึกษาท่ีออกมาจากประตูทรงพลตดัขา้มถนนมายงัจุดกลบัรถซ่ึงตามกฎจราจรไม่
สามารถท าไดเ้พราะทางบงัคบัเล้ียวซา้ย การตดัขา้มมาน้ีก็จะเฉ่ียวชนกบัรถท่ีมาจากทางมาลยัแมนท่ี
วิง่ดว้ยความเร็วสูง และเฉ่ียวชนกบัรถท่ีจะเขา้มหาวทิยาลยัจากจุดกลบัรถ จากจุดกลบัรถน้ีนกัศึกษา
จะขบัข่ียานพาหนะทั้งในรูปแบบท่ีถูกกฎจราจรและท าผดิกฎจราจร โดยแยกออกมาเป็นอีก 3 
เส้นทางจาก     จุดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัน้ีดงัแผนภาพท่ี 4  

2.1) จากจุดกลบัรถจะเล้ียวซ้ายแลว้ยอ้นศรไปทางแยกสนามจนัทร์ ท าให้เกิดการเฉ่ียวชน
กบัรถท่ีขบัสวนทางมาโดยเฉพาะตรงบริเวณป้ายรถประจ าทาง ฝ่ังตรงขา้มมหาวทิยาลยัท่ีจะมีรถ
โดยสารหลายสายจอดส่งผูโ้ดยสาร ซ่ึงท าใหช่้องจราจรหายไปช่องหน่ึงท าใหน้กัศึกษาท่ียอ้นศร
ตอ้งออกไปกลางถนนมากข้ึนซ่ึงท าใหค้วามเส่ียงมากข้ึนตามไปดว้ย  

2.2)  เม่ือออกมาจากจุดกลบัรถนกัศึกษาจะขบัตรงมาจอดหนา้แฟมมิล่ีมาร์ทหรือขบัตรงเขา้
มาทางหอพกัวจิิตรตรา ซ่ึงลกัษณะการตดัตรงเช่นน้ีจะท าใหเ้ส่ียงชนกบัรถท่ีมาจากแยกสนามจนัทร์
และรถท่ีกลบัรถเขา้มหาวทิยาลยั  

2.3) นกัศึกษาออกมาจากจุดกลบัรถแลว้เล้ียวไปตามถนนทรงพลและตดัเขา้เลนส์ซา้ย เพื่อ
เขา้หอพกัซ่ึงลกัษณะการขบัข่ีของนกัศึกษาไม่ปลอดภยัจากการท่ีนกัศึกษาใชจ้กัรยานแรงส่งไม่มาก
พอในการออกตวัท่ีจะขบัพน้รถท่ีขบัมาจากแยกสนามจนัทร์ จากเส้นทางทั้งหมดท าให้จุดบริเวณน้ี
เป็นพื้นท่ีท่ีมีจุดอนัตรายเป็นจ านวนมากและมีความเส่ียงมาก 
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1.2. บริเวณหน้าซอยเฟ้ียต 

- วันจันทร์-ศุกร์: ช่วงเช้า  

 แผนภาพที ่5 บริเวณหน้าซอยเฟ้ียต - ช่วงเช้า  

 จากแผนภาพ ท่ี 5 จะปรากฏจุดอนัตรายอยู ่2 จุดคือบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียต และบริเวณถนน

ทรงพลหนา้เตน้ทเ์ขียว เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร เส้นทางเดินรถของนกัศึกษาท่ีออกมาจาก

ซอยเฟ้ียตแลว้เล้ียวซา้ยไปทางตะวนัตก เส้นทางเดินรถของบุคคลทัว่ไปท่ีเดินทางมาจากแยกสนาม

จนัทร์ 

ภายในบริเวณซอยเฟ้ียตนั้น มีหอพกัของนกัศึกษาเป็นจ านวนมาก ท าใหแ้ต่ละวนัในตอน

เชา้ท่ีนกัศึกษาตอ้งใชเ้ส้นทางน้ีในการเดินทางมาเรียนพร้อมกนั ท าใหมี้การจราจรอยา่งคบัคัง่ 

บริเวณปากทางเขา้ซอยเฟ้ียตนั้น จะมีคิวรถตูจ้อดอยูบ่ริเวณปากทาง(ดงัรูป) ท าใหน้กัศึกษาท่ีออกมา

จากซอยเฟ้ียต เม่ือจะเล้ียวซา้ยตอ้งเบ่ียงหลบรถท่ีจอดอยู ่ท  าใหอ้อกไปยงัเลนส์กลาง ท าใหเ้กิดความ

เส่ียงท่ีจะถูกชนจากรถท่ีวิง่มาจากแยกสนามจนัทร์ซ่ึงวิง่มาดว้ยความเร็ว  อีกลกัษณะหน่ึงคือเม่ือ

นกัศึกษาขบัออกมาแลว้ตอ้งการท่ีจะตดัเขา้เลนส์ขวาเพื่อไปท่ีจุดกลบัรถแต่การตดัเขา้เลนส์ขวานั้น

นกัศึกษามกัไม่มองรถท่ีวิง่มาโดยเฉพาะรถจกัรยานท่ีไม่มีกระจกมองหลงั ท าใหร้ะยะทางประมาณ
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200เมตรตั้งแต่ซอยเฟ้ียตไปจนถึงหนา้แฟมมิล่ีมาร์ท จะมียานพาหนะของนกัศึกษาตดัเขา้เลนขวา

ตลอดและท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเฉ่ียวชนกบัรถยนตท่ี์วิง่มาจากแยกสนามจนัทร์  

- วันจันทร์-ศุกร์: ช่วงเยน็  
แผนภาพที ่6 บริเวณจุดกลับรถและหน้าซอยเฟ้ียต -ช่วงเยน็  

 
จากแผนภาพท่ี 6 ปรากฏจุดอนัตรายบริเวณถนนทรงพล ฝ่ังตรงขา้มมหาวทิยาลยัอยู ่4 จุด

คือ 
 1) บริเวณหนา้ซอยเฟ้ียตจนถึงจุดกลบัรถ 2) ถนนทรงพลตั้งแต่ปากทางทรงพลซอย 3 

จนถึงบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียตหรือถนนทรงพลฝ่ังมหาวทิยาลยั   3) บริเวณปากทางประตูทรงพลจนถึง
จุดกลบัรถ 4) ถนนบริเวณจุดกลบัรถหนา้ซอยเฟ้ียต    กระแสรถของนกัศึกษาจะมีนกัศึกษาท่ีออกมา
จากมหาวทิยาลยัแลว้กลบัรถท่ีจุดกลบัรถหนา้ซอยเฟ้ียต นกัศึกษาท่ีออกมาจากซอยเฟ้ียต และ
นกัศึกษาท่ีขบัยอ้นศรมาจากทางหอวจิิตตรา 

บริเวณน้ี ก็เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีความเส่ียงมากเพราะทั้งสองฝ่ังของถนนมีทั้งยานพาหนะ
ของนกัศึกษาท่ีออกมาจากหลายเส้นทาง และรถทัว่ไป 1. นกัศึกษาท่ีออกมาจากมหาวิทยาลยัแลว้ขบั
ตรงมาตามถนนทรงพลก็จะพยายามท่ีจะตดัเขา้เลนส์ขวาเพื่อไปกลบัรถท่ีจุดกลบัรถหนา้ซอยเฟ้ียต 
การตดัจะมีตลอดเส้นทางประมาณ 200 เมตร ตั้งแต่หนา้ประตูมหาวทิยาลยัจนถึงจุดกลบัรถหนา้
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ซอยเฟ้ียต พฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีตดัขา้มเลนส์ มกัไม่มีความระมดัระวงัในการดูรถท่ีจะมาจาก
แยกมาลยัแมน โดยเฉพาะรถจกัรยานท่ีไม่มีกระจกมองหลงัและแรงส่งนอ้ย ประกอบกบัมีป้ายรถ
โดยสารประจ าทางท าใหจ้ะมีรถโดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ออกตวัดว้ย ซ่ึงยิง่เป็นการเพิ่มความ
เส่ียงดว้ย  2. นกัศึกษาท่ีออกมาจากซอยเฟ้ียต แลว้ไม่เล้ียวซา้ยแต่ตดัตรงไปยงัจุดกลบัรถและเล้ียว
ขวาไปทางแยกสนามจนัทร์ซ่ึงเป็นการท าผิดกฎจราจร และยงัเส่ียงจากการเฉ่ียวชนกบัรถท่ีจะมา
จากจุดกลบัรถและรถท่ีวิง่มาจากแยกสนามจนัทร์ดว้ยความเร็วสูง 3.นกัศึกษาท่ีขบัรถยอ้นศรมาจาก
ทางหอวจิิตรตรา เพื่อเขา้มายงัเตน้ทเ์ขียว การขบัรถยอ้นศรนอกจากเส่ียงโดนรถท่ีขบัสวนมาเฉ่ียว
ชนแลว้บริเวณน้ียงัมีทางเขา้ออกของกรมประมงและทางเขา้-ออกเตน็ทเ์ขียวซ่ึงจะมีรถยนตเ์ขา้ออก
ตลอดประกอบกบัขา้งถนนมกัมีรถจอดอยูเ่ป็นประจ าท าใหน้กัศึกษาท่ีขบัสวนเลนส์มามองไม่เห็น
รถท่ีออกมาจากซอยทางเขา้ออกต่างๆไดซ่ึ้งกลายเป็นพื้นท่ีเส่ียงระยะทางประมาณ 200 เมตร 
  

แผนภาพที ่7 บริเวณจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงวันเสาร์ – อาทติย์ 

 
 

ในช่วงเวลาวนัหยดุเสาร์-อาทิตยน์ั้นพบวา่ ปริมาณนกัศึกษาท่ีใชร้ถใชถ้นนบริเวณหนา้
มหาวทิยาลยัมีปริมาณท่ีนอ้ยลงกวา่ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนหน่ึงเดินทาง
กลบัภูมิล าเนา แต่ปริมาณรถยนตข์องบุคคลภายนอกบนทอ้งถนนนั้นกลบัมีความเร็วและปริมาณ
มากกวา่ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ อนัเน่ืองดว้ยดว้ยถนนทรงพลนั้นเป็นเส้นทางท่ีรถของบุคคลภายนอก
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สามารถใชเ้ป็นทางผา่นในการวิง่ขา้มจงัหวดัจะพบไดว้า่ช่วงเวลาการใชร้ถใชถ้นนในช่วงวนัเสาร์
อาทิตยข์องนกัศึกษาจะอยูใ่นช่วงเชา้กบัช่วงเยน็เป็นหลกั ส่วนในช่วงเวลาเท่ียงวนัจนถึงบ่ายจะมี
นกัศึกษาเดินทางไม่มากนกัเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีแดดร้อน เส้นทางการเดินทางของนกัศึกษาบริเวณ
หนา้มหาวทิยาลยัจะไม่แน่นอนเน่ืองจากนกัศึกษาจะเดินทางไปยงัจุดต่างๆอยูต่ลอด ดงันั้นเน่ืองดว้ย
การท่ีนกัศึกษานอ้ยลงจึงส่งผลใหโ้อกาสเกิดอุบติัเหตุนอ้ยลงกวา่ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ แต่ความ
รุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังจึงมีแนวโนม้รุนแรงมากกวา่ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 
 
2. สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ 

 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์และการเสวนา ทางกลุ่ม
สามารถสรุปสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุออกเป็น 2 สาเหตุหลกั โดยแบ่งออกเป็น สาเหตุท่ีเกิดจาก
สภาพกายภาพบนทอ้งถนนและสาเหตุท่ีเกิดจากพฤติกรรมการขบัข่ีของผูใ้ชร้ถใชถ้นนโดยในส่วน
ของสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากสภาพทางกายภาพบนทอ้งถนน จากการสังเกตพบวา่ ปัจจยั
ดา้นวนัและเวลา ก็ส่งผลต่อปัจจยัการเกิดอุบติัเหตุดว้ยเช่นกนั ทางกลุ่มวจิยัไดมี้การแบ่งสาเหตุจาก
สภาพทางกายภาพ โดยแบ่งตามช่วงวนัและเวลา คือ ช่วงวนัธรรมดา (วนัจนัทร์-ศุกร์) และช่วง
วนัหยดุ (วนัเสาร์-อาทิตย)์ ส่วนช่วงเวลาท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุนั้น ทางกลุ่มไดก้ าหนดช่วงเวลา
เร่งด่วนซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ 8.00 น. – 9.00 น. และช่วงเยน็คือ 
16.30 น. – 20.00 น. ดงันั้นสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากสภาพทางกายภาพ จะจ าแนกตามพื้นท่ี
ท่ีเกิดและช่วงเวลา เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีทั้งสองแตกต่างกนั ในส่วนของสาเหตุท่ี
เกิดจากพฤติกรรมการขบัข่ีของผูใ้ชร้ถใชถ้นน พบวา่สาเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งจากบริเวณจุดกลบัรถหนา้
มหาวทิยาลยัและบริเวณซอยเฟ้ียตมีความคลา้ยคลึงกนั  
       สาเหตุจากสภาพกายภาพบนท้องถนน 
 

 1. บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย 
 กลุ่มผูว้จิยัไดมี้การประมวลผลในประเด็นของสาเหตุท่ีเกิดจากสภาพทางกายภาพ โดยแบ่ง
ออกตามช่วงเวลา ดงัน้ี  

 วนัจันทร์ถึงศุกร์ ทั้งช่วงเวลาเช้าและเยน็  
  1) ช่วงเวลาเร่งด่วน 
  ช่วงเวลาก็มีส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ ขอ้มูลจากการสังเกตพบวา่ ในช่วง
เวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเวลาเชา้ คือ ช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาจะขบัรถเขา้มหาวทิยาลยัเพื่อมาเรียน และ
ช่วงเวลาเยน็ คือ ช่วงเวลาเลิกเรียนและช่วงเวลาทานอาหารค ่า การจราจรจะมีความหนาแน่น ส่งผล
ใหมี้ความเส่ียงในเกิดอุบติัเหตุสูง 
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  2) จุดกลับรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
 การสร้างจุดกลบัรถให้ตรงกบัประตูเขา้- ออกหนา้มหาวทิยาลยั (ประตูทรงพล) จึง

ท าใหมี้ลกัษณะเป็นส่ีแยกท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม คือ จะมีทั้งรถท่ีมากลบัรถทั้งจากแยก
มาลยัแมนและแยกสนามจนัทร์ รถท่ีตอ้งการเขา้มหาวทิยาลยั และรถท่ีจะออกจากมหาวทิยาลยัเพื่อ
ตดัขา้มถนนไปยงัฝ่ังตรงขา้ม 
  3) การจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร 
  บริเวณพื้นท่ีจุดกลบัรถหนา้มหาวทิยาลยัทางฝ่ังหอวจิิตรา โดยเฉพาะบริเวณร้านคา้
หนา้แฟมมิล่ีมาร์ทมีการจอดรถจกัรยานยนตแ์ละรถจกัยานล ้าเขา้มาในช่องทางจราจร จึงส่งผลให้
เส้นทางเดินรถลดลงหน่ึงช่องทาง โดยเหลือช่องทางจราจรไวเ้พียง 2 ช่องถนนเท่านั้น  
  4) ต้นไม้สูงบริเวณเกาะกลางถนน 
  ตน้ไมสู้งบริเวณเกาะกลางถนนก็เป็นอีกปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ เพราะ
ตน้ไมสู้งบริเวณเกาะกลางถนนบดบงัทศันวสิัยการขบัข่ี เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นทั้งจากรถท่ีมา
จากส่ีแยกมาลยัแมนและรถท่ีจะเล้ียวเขา้มหาวทิยาลยั    
                5) ป้ายเคร่ืองหมายจราจร 
   จากการส ารวจของกลุ่มผูว้จิยัยงัพบวา่ ตลอดเส้นถนนทรงพลตั้งแต่ส่ีแยกมาลยั
แมนจนถึงส่ีแยกสนามจนัทร์ไม่มีสัญลกัษณ์จราจรท่ีจะเตือนใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนทราบ ซ่ึงป้ายเตือน
เหล่านั้นไดแ้ก่  
  ป้ายห้ามกลับรถ  ติดตรงจุดกลบัรถหนา้ประตูทรงพล หนา้มหาวทิยาลยัเพื่อหา้มมิ
ใหร้ถท่ีมาจากแยกมาลยัแมนมากลบัรถบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั 
  ป้ายจ ากัดความเร็ว 50 ก.ม. / ช.ม.  ติดสองจุด คือ ออกมาจากแยกมาลยัแมนเขา้
ถนนทรงพลและออกมาจากแยกสนามจนัทร์เขา้ถนนทรงพลเพื่อ ท่ีจะจ ากดัความเร็วของรถท่ีจะเขา้
มาสู่ถนนทรงพล 
      ป้ายเตือนเขตสถานศึกษา  ติดสองจุดคือออกมาจากแยกมาลยัแมนเขา้ถนนทรงพล
และออกมาจากแยกสนามจนัทร์เขา้ถนนทรงพลเพื่อ เตือนใหร้ถท่ีเขา้มาถนนทรงพลใหมี้ความ
ระมดัระวงัมากข้ึน 

 วนัเสาร์และอาทติย์ ทั้งช่วงเวลาเช้าและเยน็ 
 ปัจจยัทางกายภาพมีความคลา้ยคลึงกบัในช่วงวนัธรรมดาแต่ปริมาณรถในช่วง

วนัหยดุจะมีปริมาณนอ้ยกวา่ซ่ึงปริมาณรถท่ีนอ้ยกวา่น้ีส่งผลในทางกลบักนั คือ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนจะ
ขบัรถดว้ยความเร็วสูงกวา่ในช่วงวนัธรรมดาซ่ึงจะท าใหมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุมากกวา่
ในช่วงวนัธรรมดาอีกทั้งอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีความรุนแรงมากกวา่ 
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2. บริเวณหน้าซอยเฟ้ียต 

 วนัจันทร์ถึงวนัอาทติย์ ทั้งช่วงเวลาเช้าและเยน็ 
 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียตทางดา้นกายภาพท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

 1) การจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร 
  บริเวณริมถนนทรงพลฝ่ังตรงขา้มมหาวทิยาลยัท่ีติดกบัเตน้ทเ์ขียว พบวา่มีการจอดรถขวาง
เส้นทางจราจร หรือการจอดรถในท่ีหา้มจอดของกลุ่มรถตู ้ซ่ึงท าใหช่้องทางจราจรหายไปหน่ึง
ช่องทาง ส่งผลใหร้ถท่ีออกมาจากซอยเฟ้ียตจึงตอ้งขบัเบ่ียงไปอีกหน่ึงช่องจราจร ท าให้เส่ียงต่อการ
เกิดอุบติัเหตุ 
 2) ช่องแบริเออร์ 
  การขยบัเคร่ืองกั้นหรือแบริเออร์ให้เกิดช่องวา่งเพื่อให้รถท่ีจะออกจากซอยเฟ้ียต
สามารถเล้ียวไปยงัส่ีแยกสนามจนัทร์ได ้ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุไดเ้พราะส่วน
ใหญ่รถท่ีมาจากทางส่ีแยกมาลยัแมนจะวิง่มาดว้ยความเร็ว เม่ือคนท่ีขบัผา่นช่องวา่งของแบริเออร์
ไม่ไดท้นัระวงั ก็จะก่อให้เกิดอุบติัเหตุได ้ 
 3) ป้ายเคร่ืองหมายจราจร 
  เช่นเดียวกนักบับริเวณจุดกลบัรถหนา้มหาวทิยาลยั คือ ไม่มีการติดตั้งป้าย
สัญลกัษณ์จราจรวา่หา้มกลบัรถ โดยการหา้มรถท่ีมาจากมาลยัแมนหา้มกลบัรถบริเวณช่องแบริเออร์
ตรงซอยเฟ้ียต  ป้ายจ ากดัความเร็ว ลดระดบัความเร็วเม่ือเขา้เขตสถานศึกษา และป้ายเตือนเขา้เขต
สถานศึกษา ซ่ึงการไม่ไดติ้ดตั้งป้ายเหล่าน้ีท าใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนขาดความระมดัระวงั และก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงในเกิดอุบติัเหตุได ้  

 วนัเสาร์และอาทติย์ ทั้งช่วงเวลาเช้าและเยน็ 
 ปัจจยัทางกายภาพท่ีเกิดข้ึน ณ บริเวณซอยเฟ้ียตมีความคลา้ยคลึงกบัจุดกลบัรถ

บริเวณหนา้มหาวทิยาลยั คือ ปริมาณรถในช่วงวนัหยดุจะมีปริมาณนอ้ยกวา่ แต่ปริมาณรถท่ีนอ้ยกวา่
น้ีส่งผลในทางกลบักนั คือ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนจะขบัรถดว้ยความเร็วสูงกวา่ในช่วงวนัธรรมดาซ่ึงก่อใหมี้
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ในช่วงวนัธรรมดา อีกทั้งอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีความรุนแรง
มากกวา่ 
 
        สาเหตุจากพฤติกรรม 
 

  สาเหตุในดา้นพฤติกรรมจากการเก็บขอ้มูลของพฤติกรรมการขบัข่ีของผูใ้ชร้ถใช้
ถนน กลุ่มผูว้จิยัไดท้  าการสังเกตพฤติกรรมของผูข้บัข่ีทั้งจากนกัศึกษา และบุคคลภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนทัว่ ๆ ไป รถประจ าทาง คิวรถตูแ้ละรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง โดยทางกลุ่มผูว้จิยัได้
จ  าแนกสาเหตุท่ีเกิดจากพฤติกรรมไวด้งัน้ี  
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1) การขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาทของนักศึกษา 

  จากการศึกษาโดยใชว้ธีิการสังเกตพบวา่ การขบัข่ียานพาหนะของนกัศึกษานั้น 
นกัศึกษามีพฤติกรรมการขบัข่ีดว้ยความประมาท มีการท าผดิกฎจราจร เช่น การขบัรถยอ้นศร การ
ขบัรถตดัหนา้รถผูอ่ื้น รวมทั้งยงัพบวา่นกัศึกษาขบัข่ียานพาหนะโดยไม่มีความช านาญ โดยเฉพาะ
กลุ่มนกัศึกษาท่ีใชร้ถจกัรยานและรถจกัรยานยนต ์จะเห็นไดจ้ากเม่ือนกัศึกษาเหล่าน้ีขบัข่ี
ยานพาหนะออกมาจากซอยเฟ้ียตเพื่อมุ่งหนา้มายงัจุดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั เม่ือประกอบ
กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจในส่วนของแบบทดสอบกฎจราจรพื้นฐานกบักลุ่มประชากรตวัอยา่ง
ทั้ง 4 ช่วงชั้นซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มนกัศึกษาท่ีใชร้ถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน และกลุ่มคนเดินเทา้ 
จ  านวนทั้งส้ิน 120 คน สามารถระบุไดว้า่ นกัศึกษาส่วนใหญ่แมจ้ะมีความรู้เร่ืองกฎจราจรแต่ก็ไม่มี
การปฏิบติัตามกฎ เช่น จากแบบสอบถามเร่ืองกฎจราจรในหวัขอ้การขบัรถออกจากมหาวทิยาลยั
โดยเล้ียวขวาไปยงัฝ่ังตรงขา้มของกลุ่มผูใ้ชร้ถ ซ่ึงเป็นขอ้หา้มของผูใ้ชร้ถใชถ้นนพึงกระท าอนั
เน่ืองจากผดิกฎจราจร แต่ผลจากผลส ารวจพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีขบัข่ีรถมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองกฎจราจรส่วนน้ีเป็นอยา่งดี แต่ผลจากการเก็บขอ้มูลก็ยงัพบวา่นกัศึกษายงัคงท าผดิกฎจราจร 
โดยยอมรับวา่ตนท าผดิกฏเพราะยดึความสะดวกสบายเป็นหลกั  
 
 
 2) การขับข่ียานพาหนะด้วยความประมาทของบุคคลภายนอก 
  เช่นเดียวกบับุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีมีการขบัข่ียานพาหนะดว้ยความ
ประมาทและความเร็วสูง ทั้งจากรถยนตส่์วนบุคคลและรถโดยสารประจ าทาง อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุจากสภาพกายภาพซ่ึงเอ้ือใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนขบัรถเร็วและผดิกฎจราจรไดง่้าย เพราะเส้นถนน
ทรงพลท่ีลาก 
ผา่นบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัเป็นจุดเช่ือมต่อของส่ีแยก 2 จุด ไดแ้ก่ ส่ีแยกมาลยัแมนและส่ีแยก
สนามจนัทร์ เพราะรถท่ีออกตวัจากส่ีแยกมกัวิง่ดว้ยความเร็วสูงเน่ืองจากไม่มีสัญญาณจราจรบ่งบอก
ใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนชะลอความเร็วเม่ือเขา้เขตสถานศึกษา บางคร้ังจึงท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจากรถท่ีมา
จากส่ีแยกทั้งสองฝ่ังปะทะกบัรถท่ีออกตวัจากฝ่ังมหาวทิยาลยัและจากซอยเฟ้ียต ดงันั้นพฤติกรรม
การขบัข่ีของบุคคลภายนอกจึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุได ้
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3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณหน้ามหาวทิยาลยั 

 

จากการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไดน้ ามา 
ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงทางคณะผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมและวเิคราะห์สรุปแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาตามพื้นท่ีการเกิดอุบติัเหตุ 2 จุด คือ     

1) บริเวณหนา้มหาวทิยาลยั  
2) บริเวณหนา้ซอยเฟ๊ียต   

ซ่ึงจากการรวบรวมวเิคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาโดยใชปั้จจยัดา้นพื้นท่ีเป็นเกณฑ์แลว้ยงั
สามารถแบ่งโดยใชก้ระบวนการ วธีิด าเนินการเป็นเกณฑ ์ไดอี้ก 2 แนวทาง คือ  

1) แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถกระท าไดท้นัที  
2) แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่สามารถกระท าไดท้นัทีซ่ึงแนวทางท่ีไม่สามารถกระท าได้

ทนัที เรายงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
 2.1) แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งใชก้ารอบรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและการกระท าท่ี

ถูกตอ้ง  
 2.2) แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งการการส ารวจความคิดเห็นก่อนแกไ้ขปัญหา (Poll)  
 2.3) แนวทางการแกไ้ขท่ีตอ้งอาศยัการประสานงานในการแกไ้ข 

 

ก. บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย   

 

1. แนวทางการแก้ปัญหาทีส่ามารถกระท าได้ทันที 

 การให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางมหาวทิยาลยัช่วยระบายรถบริเวณจุดกลบัรถ

บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย 

   แนวทางน้ี คือ การให้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของทางมหาวทิยาลยัใหม้าช่วยโบกรถ

ท่ีมาจากทางแยกมาลยัแมนใหห้ยดุเพื่อท่ีจะใหน้กัศึกษาท่ีมารอขา้มถนนเพื่อเขา้มายงัมหาวทิยาลยั

ตรงจุดกลบัรถขา้มถนนไดอ้ยา่งปลอดภยัและไม่มากระจุกตวักนัเป็นจ านวนมากซ่ึงอาจท าใหเ้กิด

อุบติัเหตุได ้(แนวทางน้ีไดมี้การด าเนินการไปแลว้โดยหน่วยงานรักษาความปลอดภยัภายใน

มหาวทิยาลยั)   

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ีหลงัจากไดถู้กเสนอข้ึนมาในการเสวนาและทางผูว้ิจยัไดติ้ดตาม
ผลหลงัการเสวนาพบวา่แนวทางน้ีไดมี้กระท า (Action)แลว้ โดยหน่วยงานรักษาความปลอดภยัได้
ออกมาช่วยระบายรถหนา้มหาวทิยาลยัในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเชา้ ซ่ึงจากการสังเกตการณ์พบวา่ 
แนวทางน้ีสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรและลดอตัราเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุใหก้บันกัศึกษาได้
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พอสมควร เน่ืองจากเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาในการ
ขา้มถนนเพื่อเขา้มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะในช่วงเชา้ท่ีมีปริมาณรถของบุคคลภายนอกเป็นจ านวน
มาก เช่น รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง รถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และเป็นการจดัระเบียบการใชร้ถใชถ้นนในทางหน่ึงอีกดว้ย  

 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถกระท าได้ทนัที 
 แนวทางเหล่าน้ีเป็นแนวทางท่ีไม่สามารถกระท าหรือปฏิบติัไดท้นัที เป็นผลมาจากในการ
ด าเนินวธีิการดงักล่าวนั้นมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายกลุ่มร่วมกบัปัจจยั
ประกอบหลายอยา่ง คือ การประสานงานจากบุคคลภายนอกและภายในมหาวทิยาลยัในการแกไ้ข
ปัญหาเน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการและติดตามผล และการท าการส ารวจ (Poll) 
สอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูไ้ดรั้บผลกระทบทุกฝ่ายเพื่อประเมินระดบั
ความร่วมมือ 
 

2.1 แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งใชก้ารอบรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและการกระท าท่ี
ถูกตอ้ง 

 การจัดอบรมกฎจราจรให้กบันักศึกษา 

 การจัดสอบใบขับขี่ให้นักศึกษาภายในมหาวทิยาลัย 

 การอบรมความรู้เร่ืองจราจรแก่นักศึกษาทีเ่ข้ามาใหม่ในช่วงรับน้อง 

ทั้งสามแนวทางน้ีเป็นการใชก้ารปลูกฝังจิตส านึกท่ีตอ้งผา่นการอบรมสั่งสอน 
โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีมีจ านวนมากซ่ึงจะเป็นการปรับเปล่ียนท่ีพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ซ่ึงถา้
หากพฤติกรรมการขบัข่ีของนกัศึกษาถูกตอ้งตามกฎหมายจะส่งผลถึงความปลอดภยัต่อตวันกัศึกษา
เองตลอดจนผูท่ี้ใชร้ถใชถ้นนร่วมกนัอีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็นแนวทางท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้าก
สาเหตุหลกัซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุต่อไป แนวทางการแกปั้ญหาน้ี
เป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายต่างมีความเห็นวา่เป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีสุดและรีบเร่งด าเนินการเป็นล าดบั
แรก 
 

2.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งท าการส ารวจความคิดเห็นก่อนการแกไ้ขปัญหา (Poll) 
 การเปลีย่นจุดกลบัรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย  
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 รถจักรยานควรติดตั้งไฟกะพริบหรือแผ่นสะท้อนแสงเพือ่ความปลอดภัยในเวลา

กลางคืน 

 รณรงค์ติดไฟกระพริบ / สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 

 ทั้งสองแนวทางน้ีจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและโดยเฉพาะจากการเสวนาไดมี้ขอ้สรุป
ร่วมกนัทุกฝ่ายวา่เป็นแนวทางท่ีดีในการแกไ้ขปัญหา แต่การแกไ้ขปัญหาตามแนวทางน้ีมีผลกระทบ
ต่อบุคคลหลายฝ่ายจะมีกลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์ ทางดา้นความสะดวกสบาย จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ร่วมมือกนัหลายฝ่ายในการน าแนวทางไปแกไ้ขปัญหา เช่น แนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการเล่ือน
จุดกลบัรถ และการเล่ือนจุดกลบัรถนั้นจะตอ้งส ารวจความคิดเห็นของผูท่ี้ใชถ้นนเช่น คิวรถตู ้คิวรถ
จกัรยานยนต ์นกัศึกษา ฯลฯ  ดว้ยวา่เห็นดว้ยหรือไม่ในการแกไ้ขปัญหา และมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
หรือไม่ เช่น ขอ้แนะน าอ่ืน ๆ ของวธีิการลดอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งเล่ือนจุดกลบัรถ ดงันั้นการแกไ้ข
ปัญหาตามแนวทางน้ีท่ีส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมากจึงตอ้งมีการท าการส ารวจหรือการท า Poll 
เพื่อประกอบรายงานและการวเิคราะห์สรุปแนวทางการวจิยั  
 

2.3 แนวทางการแกไ้ขท่ีตอ้งอาศยัการประสานงานในการแกไ้ข 
 การให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางมหาวทิยาลยัออกมาช่วยระบายรถ

บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย 

 มหาวทิยาลัยตั้งกฎเกี่ยวกบัการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา   

 การปรับทศันียภาพเกาะกลางถนนหน้ามหาวิทยาลยั 

 การมีสายตรวจเฝ้าตรวจตราการขับขี่ หากนักศึกษาท าผดิกฎจราจรก็อาจจะมีการ

หักคะแนน 

 
 
 
 
 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาทั้ง 4 แนวทางเป็นแนวทางท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาเห็นวา่เป็นแนวทางท่ี

สามารถแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุไดแ้ละเป็นแนวทางท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงสามารถท าไดท้นัที 
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(Action) แต่ตอ้งอาศยัการประสานงานต่อหน่วยงานท่ีรับผดิชอบหรือผูมี้อ  านาจต่างๆ ในการแกไ้ข
ปัญหา เช่น เทศบาลเมืองนครนครปฐม (การตดัตน้ไมแ้ละการปรับทศันียภาพ) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร (การตั้งกฎใหส้วมหมวกนิรภยัและการใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัมาช่วยระบายรถ
ในชัว่โมงเร่งด่วน) สถานีต ารวจจงัหวดันครปฐม (การขอก าลงัมาตรวจจบัเพื่อกวดขนัวินยัจราจร)  

 
ข.บริเวณหน้าซอยเฟ้ียต   
 

1.แนวทางการแก้ปัญหาทีส่ามารถกระท าได้ทันที 
 

 การเพิม่เกาะกลางถนนให้ยาวขึน้เพือ่บีบให้จุดกลบัรถแคบลง 

เน่ืองจากจุดกลบัรถบริเวณหนา้ซอยเฟ้ียตมีปัญหาในเร่ืองของความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ
ในลกัษณะเดียวกบับริเวณจุดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัคือ รถท่ีออกจากซอยเฟ้ียตท่ีจะมุ่ง
หนา้ไปยงัทางแยกสนามจนัทร์จะพุง่ตรงออกมายงัจุดกลบัรถซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ
ไดเ้พราะอาจถูกรถท่ีมุ่งหนา้มาจากแยกสนามจนัทร์ชนและมีโอกาสเฉ่ียวชนกบัรถท่ีรอกลบัรถและ
รถท่ีจะเขา้มายงัซอยเฟ้ียต ดงันั้นการท าเกาะกลางถนนใหเ้พิ่มยืน่เขา้มาใหเ้ท่ากบัระยะแบร์ริเออร์
เดิม (หินท่ีไดต้ั้งเพื่อลดช่องจราจรเดิม) จะเป็นการลดปัญหาดงักล่าวได ้เพราะจะท าให้รถท่ีออกมา
จากซอยเฟ้ียตท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัแยกสนามจนัทร์ไม่สามารถพุง่ตรงมายงัจุดกลบัรถไดแ้ละเป็นการ
บงัคบัเล้ียวใหไ้ปกลบัรถท่ีบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัอนัเป็นการลดปัญหาการจราจรและเพิ่มความ
ปลอดภยัไดใ้นอีกทางหน่ึง  

 
2. .แนวทางการแก้ปัญหาทีไ่ม่สามารถกระท าได้ทันที 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ีจะตอ้งอาศยัการประสานงานในการแกไ้ขปัญหาจากหน่วยงาน

ภายนอกเพราะเกินขอบเขตความสามารถของผูว้จิยั ดงันั้นตอ้งประสานงานใหห้น่วยงานท่ี
รับผดิชอบเป็นผูก้ระท าใหคื้อ เทศบาลนครนครปฐมในดา้นการสร้าง และ แขวงการทางในเร่ือง
ของการขอขอ้มูลและความร่วมมือเร่ืองหลกัวศิวกรรมจราจรท่ีถูกตอ้ง และการควบคุมกวดขนัจาก
ต ารวจในการบงัคบัให้เป็นไปตามกฏหมาย โดยมีแนวทางท่ีแกไ้ขปัญหาดงัน้ีคือ 

 
 การตีเส้นขาวแดงตลอดแนวการเดินรถ 

เน่ืองจากปัญหาการจอดรถในช่องจราจรของคิวรถตูท้  าใหเ้กิดปัญหาคือ รถท่ีออกจากซอย
เฟ๊ียต (โดยเฉพาะนกัศึกษา ) จะตอ้งเบ่ียงออกเพื่อหลบรถตูท่ี้จอดรอรับผูโ้ดยสารท าให้มีความเส่ียง
ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากการถูกชนจากรถท่ีมุ่งหนา้มาจากแยกสนามจนัทร์ การตีเส้นขาวแดงเพื่อหา้ม
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จอดจะท าใหล้ดปัญหาเร่ืองของการจอดล ้าเส้นจราจรและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ  อีกทั้งยงั
เพิ่มความปลอดภยัในการใชถ้นนเพราะจะท าใหมี้ช่องจราจรเพิ่มข้ึนจากเดิม 

 การท าป้ายบังคับเลีย้วซ้าย 
การท าป้ายบงัคบัเล้ียวซา้ยนั้นเพื่อบงัคบัให้รถท่ีออกจากซอยเฟ้ียตนั้นเดินรถในทางเดียวคือ 

เล้ียวซา้ย เพื่อลดปัญหาการพุง่ตดัไปยงัจุดกลบัรถเพื่อไปทางแยกสนามจนัทร์ ซ่ึงจะท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุไดเ้พราะอาจถูกชนจากรถท่ีมุ่งหนา้จากแยกสนามจนัทร์ และมีโอกาสเฉ่ียวชนรถท่ีรอกลบั
รถอยูท่ี่จุดกลบัรถและรถท่ีจะเขา้มาในซอยเฟ้ียต และเป็นการลดปัญหาการจราจรอีกทางหน่ึงดว้ย 

 ให้ต ารวจมากวดขันวนัิยจราจร 
การใหต้ ารวจมากวดขนัวนิยัจราจรก็เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการขบัข่ีเพราะผูท่ี้ใชร้ถใช้

ถนนจะระมดัระวงัในการใชร้ถมากข้ึนและปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งยงัเป็นการ
บงัคบัใหป้้ายจราจรท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ (ป้ายบงัคบัเล้ียวซา้ยจากขอ้ดา้นบน) มีผลในการบงัคบัใชจ้ริง 

 
 จากการจดัเสวนาคร้ังท่ี 1 ไดมี้การเชิญผูท่ี้มีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้ร่วมประชุมเสวนา เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของกลุ่มผูว้จิยัใน
ประเด็นของลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุแลว้ และทุกฝ่ายยงัไดร่้วมกนัแสวงหา
แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยัท่ีเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเม่ือ
เสร็จส้ินการจดัประชุมคร้ังท่ี 1 ทางกลุ่มผูว้จิยัจึงได ้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือแนวทางท่ีสามารถ
กระท าไดท้นัที และแนวทางไม่สามารถกระท าไดท้นัที จึงน ามาสู่การจดัเสวนาในคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็น
การจดัเสวนาเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุท่ีเหมาะสม และไดเ้ชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้ร่วมประชุมเช่นเดียวกนั ซ่ึงผลจากการจดัเสวนาคร้ังท่ี 1 นั้น 
น าไปสู่การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัและซอยเฟ้ียตโดยหน่วยงาน
ภายนอก คือ เทศบาลนครนครปฐม สภ.เมืองนครปฐม และหน่วยงานภายใน คือ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภยั แต่ยงัไม่มีการด าเนินการแกไ้ขในส่วนของทางดา้นพฤติกรรมของนกัศึกษา และจากการ
จดัเสวนาในคร้ังท่ี 2 น้ี ทางผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้การเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรม
ของนกัศึกษา โดยเสนอใหมี้การจดัท าโครงการถนนปลอดภยัข้ึนภายในมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีมีผลในระยะยาว ซ่ึงโครงการถนนปลอดภยันั้นเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนภายใตค้วาม
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  โดยน าผลจากการวจิยัมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินการแกไ้ขปัญหา ในลกัษณะการใหค้วามรู้ในเร่ืองกฎจราจร การรณรงคเ์ชิญชวนให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน  และเนน้นกัศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัในการร่วม
กิจกรรมในโครงการ โดยเช่ือวา่ แนวทางดงักล่าวจะช่วยสร้างจิตส านึกใหก้บันกัศึกษาในการใชร้ถ
ใชถ้นนใหถู้กตอ้ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของนกัศึกษาศิลปากรในการใชร้ถใช้
ถนน สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีในการใชร้ถใชถ้นน อีกทั้งยงัมุ่งใหค้วามรู้เก่ียวกบัการขบัข่ี
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ยานพาหนะอยา่งปลอดภยั โดยในทา้ยท่ีสุดโครงการถนนปลอดภยัมีเป้าหมายเพื่อใหน้กัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากรมีความช านาญในการขบัข่ียานพาหนะของตน รวมไปถึงมีการมีจิตส านึกและ
เกิดทศันคติท่ีดีในการปฏิบติัตามกฎจราจร 
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บทที ่5 
 ทดลอง  

 
 แนวทางการแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยแบ่งตามพื้นท่ีและสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี คือ 

1. บริเวณจุดกลบัรถหน้ามหาวิทยาลยั                                                   

ด้านกายภาพ 
-  การเล่ือนจุดกลบัรถ                                                     
- การสร้างลูกระนาดบนถนน                        

       - การติดตั้งป้ายเตือนเขตสถานศึกษา                                          
       - การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 

 ด้านพฤติกรรม 
- การออกกฎสวมหมวกนิรภยั                                             
 - การจดัอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการใชร้ถใชถ้นน 
- การกวดขนัวนิยัจราจรดว้ยการถ่ายรูปคนท่ีฝ่าฝืนกฎจราจร 
- ใหต้ ารวจมากวดขนัวนิยัจราจร 
- การหา้มรถใหญ่ รถทวัร์เขา้ประตูหนา้มหาวทิยาลยัในช่วงเวลาเร่งด่วน 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัช่วยต ารวจควบคุมการจราจรในชัว่โมง    
เร่งด่วน 
- การรณรงคใ์ห้รถจกัรยานติดไฟกระพริบ หรือแผน่สะทอ้นแสง 
 

2. บริเวณจุดกลบัรถหน้าซอยเฟ๊ียต                                      
         ด้านกายภาพ 
          -  การหล่อปูนเพื่อบงัคบัเล้ียวแทนท่ีหินกั้นขวาง(Barrier) 
            -  การทาสีขาว-แดงบริเวณขอบถนน 

       ด้านพฤติกรรม 
       -  การออกกฎสวมหมวกนิรภยั 

          -  การจดัอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการใชร้ถใชถ้นน 
          -  การกวดขนัวนิยัจราจรดว้ยการถ่ายรูปคนท่ีฝ่าฝืนกฎจราจร 
          -  ใหต้  ารวจมากวดขนัวินยัจราจร 
          -  การรณรงคใ์ห้รถจกัรยานติดไฟกระพริบ หรือแผน่สะทอ้นแสง 



 

 
47 

 
 

 ในช่วงท่ี 2 ของการด าเนินการวจิยั  คณะผูว้ิจยัไดท้ดลองด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ตามขอ้เสนอจากผลการวจิยั โดยน าเสนอแนวทางท่ีสามารถกระท าไดท้นัทีแก่หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบซึงมีทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวทิยาลยัและติดตามประเมินผลจากการ
ด าเนินการตามแนวทางเหล่านั้น 

 
การทดลองตามแนวทางการแก้ไข 

 หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลเมืองนครปฐม 

ก. การท าจุดกลับรถให้แคบลง    
โดยมีการปรับปรุงจุดกลบัรถมหาวทิยาลยั ดว้ยการท าใหท่ี้จุดกลบัรถหนา้ 

มหาวทิยาลยัใหแ้คบลงจากเดิมท่ีกวา้ง 15 โดยปิดพื้นท่ีกลบัรถเดิมบริเวณทางแยกสนามจนัทร์โดย
ใชก้ารหล่อปูนเป็นเกาะกลางถนนเป็นความยาว 10 เมตร และน ากระถางตน้ไม ้ท่ีปิดจุดกลบัรถ
ทางดา้นแยกมาลยัแมนออก เป็นการยา้ยฝ่ังจุดกลบัรถซ่ึงท าใหจุ้ดกลบัรถเล็กลงเหลือเป็นระยะทาง 
10 เมตรจาก 15 เมตร และซ่ึงจุดประสงคข์องการปรับปรุงเพื่อป้องกนัมิใหไ้ม่ใหร้ถท่ีออกมาจาก
ประตูทรงพลสามารถขบัตดัถนนตรงมายงัอีกฝ่ังหน่ึงของถนนไดส้ะดวกเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะ
เกิดอุบติัเหตุ  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจุดกลบัรถหนา้มหาวทิยาลยัเดิมใชก้ระถางตน้ไมปิ้ดทางดา้นท่ีมาจากดา้น 
มาลยัแมนจุดกลบัรถกวา้ง 15 เมตร 
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ภาพจุดกลบัรถท่ีไดรั้บการปรับปรุงซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่ไดมี้การน ากระถางตน้ไม ้
ทางดา้นซา้ยออก และท าเกาะกลางถนนทางดา้นขวาเพื่มข้ึนมาเพื่อท าให้จุดกลบัรถเล็กลงเหลือ 10
เมตร และป้องกนัมิใหน้กัศึกษาตดัตรงจากประตูทรงพล 

ผลการทดลองพบวา่ ดว้ยลกัษณะการด าเนินการปรับเปล่ียนจุดกลบัรถใหแ้คบลง 
นั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ท่ีหน่วยงานและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอุบติัเหตุ
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นท่ีใหเ้ล่ือนจุดกลบัรถจากจุดเดิม ดว้ยเหตุน้ีจากการสอบถามร่วมกบัการ
สังเกตการณ์ร่วมของกลุ่มผูว้ิจยั พบวา่การปรับขนาดจุดกลบัรถใหแ้คบลงนั้นไม่สามารถลดความ
เส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัได ้แต่สามารถลดพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีผดิกฎของ
นกัศึกษาท่ีออกมาจากมหาวิทยาลยัจากเดิมท่ีขบัตรง ให้เปล่ียนมาเล้ียวซา้ยตามกฎได ้
 

ข.  การท าช่องทางบังคับเลี้ยงซ้ายบริเวณทางอกกมหาวิทยาลัย 
จากเดิมท่ีมีการวางแนวกระถางตน้ไมเ้พื่อบงัคบัเส้นทางจาจรบริเวณประตู 

ทางออกของมหาวทิยาลยั เทศบาลไดม้าด าเนินการก่อปูนท าช่องทางบงัคบัดงักล่าใหเ้ป็นแนวทาง
บงัถาวร โดยแนวทางดงักล่าวมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการจดัท า คือ  ลดการฝ่าฝืนกฎจราจร
ของนกัศึกษาท่ีมกัจะฝ่าฝืนขบัตรงออกจากประตูเพื่อขา้มไปฝ่ังตรงขา้ม ดงัรูป 

 
 
 



 

 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   จากรูป มีการน ากระถางตน้ไมม้าวางเป็นแนวบงัคบับริเวณประตูทางออก
เพื่อบงัคบัไม่ใหน้กัศึกษาขบัตรงแต่จากภาพจะเห็นวา่นกัศึกษายงัคงฝ่าฝืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป คือ  การเทปูนสร้างช่องทางบงัคบัเล้ียวซา้ยท่ีเทศบาลจดัท าข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็น
เส้นทางการจราจรท่ีถูกตอ้งอยา่งถาวรและชดัเจนมายิง่ข้ึน 

ผลการทดลองพบวา่จากการท าช่องทางบงัคบัเล้ียวซา้ยตรงบริเวณประตูทางออก 
หนา้จากเดิมท่ีเป็นการวางแนวกระถางตน้ไมม้หาวทิยาลยั สามารถช่วยลดจ านวนนกัศึกษาท่ีจะยอ้น
ศรไปอีกฝ่ังของถนนไดม้ากข้ึน เน่ืองจะเป็นการเพิ่มความล าบากตดัถนนในช่วงท่ีรถหนาแน่น แต่ก็
ยงัมีบางส่วนท่ียงัมีพฤติกรรมแบบเดิมๆคือยงัเล้ียวขวาเพื่อขา้มไปฝ่ังหอพกัวจิิตรตรา โดยการ
กระท าแบบเดิมในลกัษณะทางกายภาพแบบใหม่ก็ยิง่เป็นการเพิ่มความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุแก่ผู ้
ขบัข่ีมากข้ึนเน่ืองจากความล าบากในส่วนของช่องทางการเดินรถ 
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ค.  ปรับปรุงสภาพพืน้ทีถ่นน 
มีการปรับปรุงสภาพพื้นผวิถนน โดยการราดยางมะตอยใหม่บริเวณถนนทรงผล 

 หนา้มหาวทิยาลยั ส่งผลใหถ้นนมีสภาพพื้นผวิท่ีดีข้ึน ไม่มีหลุมบ่อขรุขระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปแสดงใหเ้ห็นลกัษณะของพื้นผวิจราจรของถนนท่ีไดมี้การปรับปรุงใหม่ให้ 

มีความสะดวกและปลอดภยัสูงข้ึน 
  แต่ผลการทดลอง ท่ีมาจากการสังเกตและสอบถามช้ีใหเ้ห็นวา่ การปรับปรุงสภาพ
พื้นท่ีถนนไม่มีผลมากเท่าใดนกัต่อการเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากผูใ้ชร้ถใชถ้นนยงัมีพฤติกรรมแบบเดิม  
 

ง.  ติดตั้งสัญญาณไฟในเขตสถานศึกษา 
มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบไฟกระพริบบริเวณจุดกลบัรถหนา้มหาวทิยาลยั 

และไฟกระพริบเตือนคนขา้ม บริเวณทางมา้ลายหนา้มหาวิทยาลยัทั้งสองฝ่ัง   
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เน่ืองจากบริเวณท่ีติดตั้งสัญญาณไฟถือไดว้า่เป็นจุดบอดแก่ผูข้บัข่ีบน 
ถนน เน่ืองจากบริเวณนั้นเป็นท่ีจอดรถของรถโดยสารขนาดใหญ่ คือรถตูแ้ละรถประจ าทาง
สาธารณะ ดงันั้นผูข้บัข่ีจึงมองไม่เห็นสัญญาณไฟในบริเวณทางมา้ลายไดเ้ลยในเวลากลางวนั แต่
หากเป็นเวลากลางคืนถึงจะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ดว้ยเหตุน้ีตามช่วงเวลาของการศึกษาท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุของนกัศึกษาจึงสรุปไดว้า่ การติดตั้งสัญญาณไฟดงักล่าวนั้นไม่สามารถลดความ
เส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุให้แก่นกัศึกษาในช่วงเวลาเร่งด่วนได ้
 

จ. แก้ไขลักษณะสัญลักษณ์จราจรให้ชัดเจนมากข้ึนและถูกต้อง  (ทางม้าลาย, 

สัญลักษณ์กลับรถที่ผิด) 
มีการด าเนินการในส่วนของการปรับปรุงสัญลกัษณ์การจราจร อาทิเช่น 

การทาสีขาวแดงใหช้ดัเจนข้ึนบริเวณขอบถนน การทาสีทางมา้ลายใหมี้ความชดัเจนยิ่งข้ึนและมีการ
ท าเนินสะดุดในบริเวณประตูหนา้มหาวทิยาลยั  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  การปรับปรุงแกไ้ขสัญลกัษณ์การจราจรใหมี้ความชดัเจนข้ึน จากรูปการปรับปรุง 
ทางมา้ลายใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึน ผลจากการปรับปรุงพบวา่ นกัศึกษาตลอดจนประชาชนทัว่ไปมี
พฤติกรรมการขา้มถนนโดยใชท้างมา้ลายมากยิง่ข้ึน ดงันั้นการปฎิบติัเช่นน้ี จะสามารถช่วยป้องกนั
หรือลดความเส่ียงในของการเกิดอุบติัเหตุได ้
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การทาสีเส้นขาว แดงใหมี้ความชดัเจนข้ึน การทดลองดงักล่าวไม่สามารถใช่บงัคบั 

พฤติกรรมการจอกรถทั้งรถของนกัศึกษาและรถโดยสารประจ าทางได ้ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การท่ี
ปรับทาสีเส้นขาว แดง หา้มจอดนั้นทั้งก่อนและหลงัปรับปรุงไม่สามารถใชไ้ดผ้ล ดงันั้นพฤติกรรม
เส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากสาเหตุดงักล่าวจึงไม่สามารถป้องกนัหรือลดลงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างเนินสะดุดบริเวณหนา้ประตูทางเขา้มหาวทิยาลยั เพื่อจุดประสงคใ์น 

การชะลอความเร็วของรถก่อนเขา้มหาวทิยาลยัใหช้า้ลง เป็นแนวทางการทดลองท่ีคนส่วนใหญ่ไม่
เห็นดว้ย และมองวา่จะยิง่เป็นการเพิ่มความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุใหสู้งข้ึนแทนท่ีจะลดลง 
เน่ืองจากเนินสะดุดดงักล่าวอยูติ่ดถนนทรงพลซ่ึงเป็นสายหลกัมากเกินไป นกัศึกษาตอ้งชะลอ
ความเร็วรถในการผา่นจุดดงักล่าว การบงัคบัรถท าไดไ้ม่ดีพอเน่ืองจากสูญเสียการทรงตวั พร้อมกบั
มีระยะประชิดกบัเนินสะดุดภายในมากเกินไป 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ต ารวจราจร, หน่วยรักษาความปลอดภยัภายใน 
มหาวทิยาลยั 

ฉ.  เข้ามาดูแลและจัดการสภาพการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยในช่ัวโมง

เร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การเขา้มาดูแลและจดัการสภาการจราจรบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัในชัว่โมง 

เร่งด่วนของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของมหาวทิยาลยันั้นสามารถ
ช่วยใหก้ารจราจรท่ีติดขดับริเวณหนา้มหาวทิยาลยัลดนอ้ยลง ส่งผลใหป้ริมาณรถท่ีกระจุกตวัรอขา้ม
ถนนลดนอ้ยลง อีกทั้งยงัช่วยลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถของประชาชนทัว่ไป 
ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขน้ีจึงเป็นแนวทางท่ีสามารช่วยลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุไดท่ี้
สามารถกระท าไดท้นัทีและต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นแนวทางท่ีไดรั้บการเสนอจากทุกกลุ่ม 

 
สรุปผลการทดลอง 
  จากการด าเนินการทดลองแนวทางการแกไ้ขเพื่อลดปัญหาอุบติัเหตุท่ีเนน้ไป
ทางดา้นการแกไ้ขทางดา้นกายภาพทางกลุ่มผูว้จิยัพบวา่ แนวทางต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการทดลองไป
แลว้นั้นเกิดผลท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามแต่ละแนวทาง ทั้งแนวทางท่ีมีผลต่อการลดความเส่ียงของ
การเกิดอุบติัเหตุและไม่ส่งผลต่อการลดความเส่ียง ผูว้จิยัไดติ้ดตามและประเมินผลกาทดลองจากกา
สังเกต และสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มคนต่าง ๆ    ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขทางดา้นกายภาพท่ีมีปะ
สิทธิภาพมากท่ีสุดในการทดลองแนวทางการแกไ้ขปัญหาคร้ังน้ี คือ การปรับปรุงแกไ้ขสัญลกัษณ์
จราจร ทางมา้ลาย ใหช้ดัเจนข้ึน เน่ืองจากนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้
ทางมา้ลายมากข้ึน ส่วนในแนวทางอ่ืน ๆ นั้น สามารถลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุไดเ้พียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น เน่ืองจากโดยสาเหตุหลกัแลว้สาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุคือมาจากพฤติกรรม
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การใชร้ถใชถ้นนของนกัศึกษาเอง  ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและย ัง่ยนื คือ 
การแกไ้ขทางดา้นพฤติกรม ซ่ึงจากผลสะทอ้นดงักล่าวจึงน ามาสู่การน าเสนอ “โครงการถนน
ปลอดภยั” ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างพฤติกรรมการขบัข่ีรถท่ีถูกตอ้ง 
 
โครงการถนนปลอดภัย3 
 จากผลของการเสวนาเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา หรือการลดอุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยั ท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้ทั้งสองคร้ัง โดยไดมี้การเชิญหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้ง
หน่วยงานจราจร หวัหนา้ยามรักษาความปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีกองกิจการนกัศึกษา อุบติัเหตุ รวมทั้ง
นกัศึกษาท่ีใชร้ถใชถ้นนเป็นประจ าและนกัศึกษาท่ีเคยประสบอุบติัเหตุ ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ 
สาเหตุหลกัในการเกิดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยันั้นเกิดจากสภาพทางกายภาพและ
พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนตามลกัษณะท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ ในส่วนของแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาทางดา้นกายภาพนั้นสามารถด าเนินการไดง่้ายกวา่ และหลงัจากงานเสวนาการปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัก็ไดมี้การด าเนินการไปแลว้บา้งบางส่วนและจากการเสวนา
ระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดมี้การเสนอใหมี้การริเร่ิมการจดัจดัท าโครงการ
ถนนปลอดภยั ดว้ยความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภายในและนอกมหาวทิยาลยั  โดย
น าผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา ในลกัษณะการใหค้วามรู้ในเร่ืองกฎ
จราจร การรณรงคเ์ชิญชวนใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน  และเนน้นกัศึกษาเป็น
กลุ่มเป้าหมายส าคญัในการร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยเช่ือวา่ แนวทางดงักล่าวจะช่วยสร้าง
จิตส านึกใหก้บันกัศึกษาในการใชร้ถใชถ้นนใหถู้กตอ้ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ
ของนกัศึกษาศิลปากรในการใชร้ถใชถ้นน สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีในการใชร้ถใชถ้นน อีกทั้งยงัมุ่ง
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการขบัข่ียานพาหนะอยา่งปลอดภยั โดยในทา้ยท่ีสุดโครงการถนนปลอดภยัจะท า
ใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรมีความช านาญในการขบัข่ียานพาหนะของตน รวมไปถึงมีความ
เคารพและปฏิบติัตามกฎจราจรและจากการเสวนาระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ไดมี้การเสนอใหมี้การริเร่ิมการจดัจดัท าโครงการถนนปลอดภยั ดว้ยความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภายในและนอกมหาวทิยาลยั  โดยน าผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ในลกัษณะการใหค้วามรู้ในเร่ืองกฎจราจร การรณรงคเ์ชิญชวนให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน  และเนน้นกัศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัในการร่วม
กิจกรรมในโครงการ โดยเช่ือวา่ แนวทางดงักล่าวจะช่วยสร้างจิตส านึกใหก้บันกัศึกษาในการใชร้ถ
ใชถ้นนใหถู้กตอ้ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของนกัศึกษาศิลปากรในการใชร้ถใช้
ถนน สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีในการใชร้ถใชถ้นน อีกทั้งยงัมุ่งใหค้วามรู้เก่ียวกบัการขบัข่ี
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ยานพาหนะอยา่งปลอดภยั โดยในทา้ยท่ีสุดโครงการถนนปลอดภยัจะท าใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากรมีความช านาญในการขบัข่ียานพาหนะของตน รวมไปถึงมีความเคารพและปฏิบติัตามกฎ
จราจร 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัท าเคร่ืองหมายจราจรท่ีจ าเป็นต่อการลดอุบติัเหตุ 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองหมายจราจรท่ีจ าเป็นต่อลดอุบติัเหตุ 
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเส่ียง เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ 
4. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาเร่ืองจุดกบัรถบริเวณหนา้ประตูทรงพลท่ี

เหมาะสม   

ระยะเวลาด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  

ช่วงท่ี 1 ช่วงประชาสัมพนัธ์โครงการ เดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนมิถุนายน 2553  

ช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินกิจกรรมโครงการ เดือนมิถุนายน - เดือนกนัยายน 2553  

ลกัษณะกจิกรรมในโครงการ 

  เนน้การรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยน าสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด

จากผลการวจิยัของนกัศึกษาภาควชิาสังคมศาสตร์   มาเป็นประเด็นการรณรงคส์ร้างความรู้ความ

เขา้ใจผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ   การจดักิจกรรมอาสาจราจร  การสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีลดความ

เส่ียงจากการใชร้ถใชถ้นน และการส ารวจความเห็นเก่ียวกบัจุดกลบัรถหนา้ 
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บทที ่6 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุปงานวจัิย 
 งานวจิยัเร่ือง “แนวทางการลดปัญหาอุบติัเหตุจราจรของนกัศึกษา บริเวณหนา้มหาวทิยาลยั
ศิลปากร นครปฐม” ช้ินน้ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาและลดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
บริเวณหนา้มหาวทิยาลยั โดยเป็นการริเร่ิมจากกลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหา
อุบติัเหตุหนา้มหาวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นปัญหาโดยตรงของตวันกัศึกษาเอง  ดงันั้นงานวจิยัน้ี
เปรียบเสมือนแรงกระตุน้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุหนัมาใหค้วามสนใจและตระหนกัถึง
ความส าคญัเพื่อหาแนวทางการลดปัญหาดงักล่าวร่วมกนั ทั้งกลุ่มเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ
(นกัศึกษา)ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินการ
เพื่อวางแนวทางป้องกนัและลดปัญหาอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึน งานวจิยัช้ินน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
ความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุตลอดจนน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางส าหรับแกไ้ขตามสาเหตุท่ีไดมี้การรวบรวมไว ้ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีแตกต่างจากงานวจิยัช้ิน
อ่ืนท่ีผูริ้เร่ิมท างานวจิยัเป็นการเล็งเห็นปัญหาจากบุคคลภายนอก 
 งานวจิยัช้ินน้ียงัเป็นงานวิจยัท่ีเนน้ความย ัง่ยนืของผลท่ีไดรั้บโดยผา่นกระบวนการวจิยัท่ี
เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็นงานวจิยัท่ีอยูภ่ายใต ้“วฒันธรรมชุมชน” ซ่ึง
เป็นการน าวฒันธรรมชุมชนมาเป็นกรอบในการท างาน เพื่อใหผ้ลของงานวิจยัประสบความส าเร็จ
และเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 นอกเหนือไปจากงานวจิยัเร่ือง “แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุของนกัศึกษา บริเวณ
หนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร” ท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและในขณะเดียวกนัยงัเป็นการสร้าง
วฒันธรรมชุมชนให้เขม้แขง็ดว้ยการใชมุ้มมองแบบ Positive approach ในขั้นตอนของการปฏิบติั 
(Action) นั้น เป็นการวางแผนในการแกไ้ขทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
หนา้มหาวทิยาลยั การแกไ้ขปัญหาในส่วนท่ีสามารถท าไดท้นัทีหรือการแกไ้ขปัญหาระยะสั้นเพื่อ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุในบางส่วน เพิ่มความปลอดภยัและลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุหนา้
มหาวทิยาลยั ดงัท่ีไดท้  าไปแลว้เช่น การจดัโครงการรณรงคเ์พื่อลดปัญหาอุบติัเหตุ “โครงการถนน
ปลอดภยั”, การปรับจุดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัใหแ้คบลง, เจา้หนา้ท่ีต ารวจและเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัร่วมกนั อ านวยการจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน และแนวทางการแกไ้ขปัญหาระยะ
ยาวท่ีตอ้งท าการพิจารณาเพื่อแกไ้ขเช่น การเปล่ียนจุดกลบัรถ เป็นตน้ ซ่ึงการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวน้ันนอกจากเป็นการวางแผนการแก้ไขปัญหาแล้วยงัเป็นการสร้างความยัง่ยนืของ
โครงการวจิยัแลว้ยงัเป็นการท าใหชุ้มชนเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง 
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ข้อเสนอแนะและมุมมองจากผู้วจัิย 
 การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัใหไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืพร้อมทั้ง 
การสร้างจิตส านึกใหค้นในชุมชนซ่ึง ณ ท่ีน้ีหมายถึงนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยเนน้การ
เขา้มามีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่ายในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเพราะปัญหา
อุบติัเหตุอยา่งท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้นั้นแลว้วา่ ปัญหาอุบติัเหตุไดก่้อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวติ
และทรัพยสิ์น อีกทั้งปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวนิยั
จราจรของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัทางดา้นพฤติกรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจะไดเ้สนอแนะความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการต่อไปในภายภาคหนา้ โดยทางกลุ่มผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพราะการแกไ้ขปัญหาท่ีจะสามารถท าใหส้ าเร็จไดน้ั้น
จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน คือ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั การจะท า
ใหง้านวจิยัสามารถเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปธรรมได ้จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือดงัน้ี 
 
1. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 นอกเหนือไปจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะใหค้วามร่วมมือแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่  
กองกิจการนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานของมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บโครงการไปกระท า
ต่อแลว้ ตวัของนกัศึกษาเองเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือ เพราะอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษาในการขบัข่ียานพาหนะดว้ยความประมาท ไม่
เคารพกฎจราจร รวมทั้งการขบัข่ีดว้ยความไม่ช านาญ จากอุบติัเหตุดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อตวั
นกัศึกษาเอง ซ่ึงถา้นกัศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดี โดยการตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาอุบติัเหตุ 
และใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา เพราะการสร้างจิตส านึกท่ีดีจะเป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ี
พฤติกรรมซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุหลกัของปัญหาอุบติัเหตุและเป็นส่วนท่ีแกไ้ขไดย้ากท่ีสุด หาก
โครงการหรือการด าเนินการต่าง ๆท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อลดอุบติัเหตุไดมี้การท าออกมา และสามารถ
ท าใหน้กัศึกษาสามารถมีทศันคติหรือจิตส านึกท่ีดีได ้ก็จะท าใหง้านวจิยันั้นย ัง่ยนืมากข้ึนเพราะหาก
ตวันกัศึกษาใหค้วามร่วมมือกบัโครงการ นั้นยอ่มเท่ากบัมีฐานะเป็นผูว้จิยัร่วมท่ีจะสร้างความย ัง่ยนื
ใหก้บัโครงการในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุใหส้ามารถด าเนินต่อไปได ้และก่อใหเ้กิดการถ่ายทอด
และสืบต่อไปยงัรุ่นต่อ ๆ ไปโดยทุกฝ่ายมีความร่วมมือกนั 
 2. ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยัก็เช่นเดียวกนั นอกเหนือไปจากหน่วยงานท่ีใหค้วาม
ร่วมมือแลว้ เช่น เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายงานจราจร พ่อคา้แม่คา้ริมทาง คิวรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ท่ีให้
ความร่วมมือกบัโครงการแลว้ หน่วยงานภายนอกท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการมีส่วนร่วมกบัแนว
ทางการแกไ้ขอุบติัเหตุ เช่น หน่วยงานเทศบาลนครนครปฐมนั้นควรใหค้วามส าคญัและมีบทบาท
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ในการสนบัสนุนโครงการและการด าเนินการในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุใหม้ากกวา่น้ี เพราะ
หน่วยงานเทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจและเป็นผูอ้อกงบประมาณในการจดัการต่อภูมิทศัน์ของ
ถนน พร้อมทั้งการปรับสภาพถนนใหมี้ความปลอดภยั ดงันั้นเทศบาลนครนครปฐมควรเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัโครงการ และใหค้วามส าคญักบัโครงการในฐานะผูว้จิยัร่วม เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัต่อไป 
 
ข้อจ ากดัในการทดลองตามแนวทางการแก้ปัญหา 
 แนวทางการแกไ้ขเพื่อลดปัญหาอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัท่ีไดจ้ากการผลการศึกษา
โดยมุ่งเนน้การแกไ้ขตามลกัษณะสาเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งจากทางกายภาพและทางพฤติกรรมดว้ย
ระยะเวลาการด าเนินการวิจยัท่ีจ  ากดั จึงส่งผลใหก้ารด าเนินการทดลองแนวทางการแกไ้ขปัญหา
สามารถท าไดเ้พียงการแนวทางแกไ้ขทางดา้นกายภาพเท่านั้นซ่ึงเป็นการด าเนินการและสามารถเห็น
ผลในไดร้ะยะสั้น ส่วนการแกไ้ขทางดา้นพฤติกรรมท าไดเ้พียงการจดัท าโครงการแต่ไม่สามารถ
ติดตามผลไดใ้นระยะเวลาสั้น เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาทางดา้นพฤติกรรมเป็นการแกไ้ขในระยะ
ยาว แต่นบัวา่เป็นการแกปั้ญหาท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้นการท่ีเราสามารถท าการทดลองไดแ้ต่ในระยะ
สั้นและหากขาดการสานต่อแนวทางแกไ้ขระยะยาม การเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนก็จะสามารถลดลง
เพียงช่วงของการด าเนินการทดลอง นอกจากในเร่ืองของระยะเวลาท่ีจ ากดัในการด าเนินการแลว้ 
คณะผูว้จิยัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาโดยตรงอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้
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ตารางการดําเนินงานวจิยั 

เรื�อง แนวทางการลดปัญหาอบุัตเิหตุจราจรทางบกของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร บริเวณหน้า

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 

สัปดาห์ที� การดําเนินงาน ประเด็น แหล่งข้อมลู 

ช่วงที�1 

 

 

 

 

 

 

1-4 

1-28 พ.ย. 

52 

 

 

 

 

 

 

ขั�นเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ศึกษาและสาํรวจ

พฤติกรรม สภาพ

ช่องทางจราจร ป้าย

สญัลกัษณ์ต่างๆ 

บริเวณถนนทรงพล 

 

สมัภาษณ์ สอบถาม   

ตลอดจนสืบคน้จาก

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สถานการณ์ของปัญหา

อุบติัเหตุ 

• สภาพปัญหา

การจราจร 

สภาพแวดลอ้มบริเวณ

โดยรอบ  

 

• การรณรงคแ์ละแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา

และการรับผดิชอบ 

 

 

• ขอ้มลูประชาพิจารณ์

ทาํสะพานลอย 

 

• ลกัษณะและสถิติการ

เกิดอุบติัเหตุ 

งานป้องกนัและรณรงค์

เกี�ยวกบัอุบติัเหตุต่างๆ

ภายในมหาวิทยาลยั 

 

 

• ถนนทรงพล บริเวณหนา้

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

• หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งใน

มหาวิทยาลยัและนอก

มหาวิทยาลยั หน่วยงาน

ราชการภายนอก ตาํรวจ 

• สาํนกังานอธิการบดี 

• หน่วยงานรักษาความ

ปลอดภยั 

• กองกิจการนกัศกึษา 
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สัปดาห์ที� การดําเนินงาน ประเด็น แหล่งข้อมลู 
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ช่วงที�2 

 

5-14 

29 พ.ย.52 - 

7 ก.พ. 53 

 

 

*** 

11 ม.ค. 53 

 

 

ช่วงที�3 

ทดสอบความรู้ดว้ยแบบ

ประเมิน   

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก(in-

dept interview) 

 

 

 

 

 

 

 

จดัเสวนา ครั�งที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

ทดลองพฒันาปรับปรุง

แก้ไข 

ทดลองใช้แนวทางแก้ไข

ปัญหา  

 

 

 

 

จดัเสวนา ครั�งที� 2 

 

 

• หากลุ่มประชากรตวัอยา่งที�

ผูว้ิจยัตอ้งการทาํการ 

• สาเหตุสาํคญัของการเกิด

ปัญหาอุบติัเหตุมีอะไรบา้ง 

• การเกิดอุบติัเหตุบริเวณ

หนา้มหาวิทยาลยั  

สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข

ปัญหา 

• สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ

หนา้มหาวิทยาลยั 

• ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ 

• แนวทางการแกไ้ขอุบติั

หนา้มหาวิทยาลยั  

 

 

• พฒันา ปรับปรุงแนวทาง

ป้องกนัแกไ้ขปัญหา

อุบติัเหตุ 

 

 

 

 

 

• แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

ปรับปรุงแนวทางแกไ้ข 

• นกัศกึษากลุ่ม

ประชากร 4 

กลุ่มเป้าหมาย 

• ผูที้�ประสบปัญหา

อุบติัเหตุ 

• Key informants 

จากประชากรกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

 

 

• ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

ประกอบดว้ย ยาม 

เจา้หนา้ที�ตาํรวจ 

เจา้หนา้ที�ทั�งใน

และนอก

มหาวิทยาลยั และ

นกัศกึษา  

 

• หน่วยงานที�

รับผดิชอบทดลอง

ใชแ้นวทาง ผูว้ิจยั

บนัทึกและ

ประเมินผลตลอด

การทาํการทดลอง 

• Key informants 

และประชากรกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
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15-16 

8-22ก.พ. 

53 

 

 

 

นําแนวทางการแก้ไข

ปัญหามานําเสนอและ

สรุปผลการศึกษา       

จดัเวทีนําเสนอแนว

ทางแก้ไขเพื�อลดปัญหา

อุบัตเิหต ุ
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ประเด็นการเกบ็ข้อมูล 

เรื�อง แนวทางการลดปัญหาอบุัตเิหตุจราจรทางบกของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

 บริเวณหน้ามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 

 

ประเด็นใน

การเกบ็

ข้อมูล 

 

กลุ่ม

ผู้ให้

ข้อมูล 

 

วธิีการเกบ็ข้อมูล 

สาเหตุการ

เกดิอุบตัเิหต ุ

 

- คู่กรณีใน

การเกิด

อุบติัเหตุ 

ส่วนมาก

แลว้ใครเป็น

ฝ่ายผดิ  

- ช่วงเวลาที�

เกิดอุบติัเหตุ

บ่อยที�สุด 

เหตุผลที�

เป็น

ช่วงเวลานี�  

(นาํมาสู่

สาเหตุ) 

- ลกัษณะ

การเกิด

อุบติัเหตุ  

 - ระดบั

รุนแรงใน

การเกิด

 

ผูที้�

เกี�ยวข้

อง 

 

1.ผูว้ิจยัสงัเกตการณ์ลงภาคสนาม ดว้ยการสงัเกตพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของ

นกัศกึษาและประชาชนทั�วไป ตลอดจนสภาพการจราจร สภาพแวดลอ้มบริเวณ

หนา้มหาวิทยาลยั อีกทั�งยงัใชก้ารสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกบักลุ่มบุคคล

ทั�วไปที�รับรู้การเกิดอุบติัเหตุ  

 

2. ผูว้ิจยัไดท้าํการใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นกัศึกษาผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นน 4 กลุ่มเป้าหมายแลว้ใชแ้บบประเมินความรู้และการสมัภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้างเพื�อใหไ้ด ้Key informants ส่วน หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น สถานีตาํรวจ  สาํนกังานโยธาธิการจงัหวดั   

 

3.ทาํการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจนสามารถพบผูที้�ใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งตรงตาม

ประเด็นวจิยั เป็น Key informants ใหก้บักลุ่มผูว้ิจยั หลงัจากนั�นจึงทาํการใชว้ิธีการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth-interview)  และนาํ Key informants มาจดัเสวนา

กลุ่ม เพื�อหาแนวทางร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั

  

 

 

1.ผูว้ิจยันาํขอ้มลูที�ไดจ้ากการสมัภาษณ์ การสงัเกต และจากแบบประเมินความรู้ที�

ไดจ้ากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์สาเหตุสาํคญัของการเกิดปัญหาอุบติัเหตุ

มีอะไรบา้ง  

 

2.หากลุ่มประชากรตวัอยา่งที�เขา้มาเป็นผูร่้วมวจิยัในฐานะผูที้�ประสบปัญหา
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อุบติัเหตุแต่

ละครั� ง  

- ในแต่ละ

วนัมี

อุบติัเหตุ

เกิดขึ�นบ่อย

หรือไม่ 

(ประมาณกี�

ครั� ง) 

 

อุบติัเหตุและเป็นผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key informants) ทาํการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

(in-dept interview)  

 

3.ทาํการจดัการสนทนากลุ่มขึ�นเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นหาขอ้สรุปเพื�อนาํไปสู่

การหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 

- เกิด

อุบติัเหตุ

บ่อยหรือไม่  

- นกัศกึษามี

พฤติกรรม

ในการใชร้ถ

ใชถ้นน

อยา่งไร  

- 

สภาพแวดล้

อมมีผลต่อ

การเกิด

อุบติัเหตุ

หรือไม่ 

- การบงัคบ

ใชก้ฎจราจร

เคร่งครัด

 

นกัศกึ

ษาและ

ผูที้�

เกี�ยวข้

อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศกึ

ษาและ
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หรือไม่ 

 

 

แนวทางการ

แก้ไขปัญหา 

 

- เห็นดว้ย

หรือไม่ที�จะ

มีการ

ดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหา

นี�อีกครั� ง  

มี

ขอ้เสนอแน

ะ  

- แนว

ทางการ

แกไ้ขต่อ

ปัญหาที�

เกิดขึ�น

อยา่งไร  

- อุบติัเหตุที�

เกิดขึ�น

ส่งผล

กระทบต่อ

ใครและ

อยา่งไรบา้ง  

- แนว

ทางแกไ้ข  

 

 

ผูที้�

เกี�ยวข้

อง 
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- คุณมคีวาม

คิดเห็น

อยา่งไรกบั

การแกไ้ข

ปัญหาที�ผา่น

มา  

- หน่วยงาน

ใดที�เขา้มา

แกไ้ขปัญหา  

ไดผ้ล

หรือไม่ 

อยา่งไร 

เพราะเหตุ

ใด ระยะ

เวลานาน

เท่าใด  

-  เคยมีการ

แกไ้ขปัญหา

อุบติัเหตุนี�

มาก่อน

หรือไม่ 

 

 

ผูที้�

เกี�ยวข้

อง 
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เครื�องมอืในการเกบ็ข้อมูล 

แบบประเมนิความรู้กฎจราจรของนกัศึกษาชุดที� 1 (ใช้รถ) 

 

คาํชี�แจง : 

แบบประเมินฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อวดัระดบัความรู้กฎจราจร แบบสอบถามตอนที� 1 เป็นขอ้มลู

พื�นฐาน ตอนที� 2 เป็นการวดัระดบัความรู้เรื�องกฎจราจร 

      ตอนที� 1 ข้อมูลพื�นฐาน 

  สถานะ            1.หญิง             2.ชาย            3.อื�นๆ 

              ประเภทพาหนะที�ใช้        1.รถยนต ์         2. รถจกัรยานยนต ์         3. จกัรยาน 

               คณะ       _____________           

ตอนที� 2 แบบประเมนิ 

คุณทราบความหมายสัญลกัษณ์เหล่านี�หรือไม่? 

1.                                                                                  ทราบ    ไม่ทราบ 

 

2.                                                                                     ทราบ    ไม่ทราบ 

 

3.                                                                                  ทราบ    ไม่ทราบ      

 

4. ทราบหรือไม่ว่าป้ายไหนป้ายเตือนป้ายไหนป้ายบงัคบั                   ทราบ    ไม่ทราบ      

  
คุณเคยทราบสิ�งเหล่านี�มาก่อนหรือไม่? 

5. สญัลกัษณ์ขาว-แดงหา้มจอด                                                           ทราบ    ไม่ทราบ 
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6. ลายตารางขีดสีเหลืองบนพื�นถนน ทราบหรือไม่ว่าหา้มหยดุ          ทราบ    ไม่ทราบ 

7. หา้มขบัรถสวนทาง                                                                         ทราบ    ไม่ทราบ 

8.ทราบหรือไม่ว่าถา้ขบัรถออกดา้นหนา้มหาวิทยาลยัแลว้                  ทราบ              ไม่ทราบ          

ไม่สามารถขบัตรงไปอีกฝั�งหนึ�งได ้                  

9. ทราบหรือไม่ว่าห้ามแซงซ้ายในที�คบัขนั                                        ทราบ    ไม่ทราบ          

เช่น มีการจราจรคบัคั�ง ฯลฯ 

10.ทราบหรือไม่ว่าจกัรยานตอ้งใชก้ฎเดียวกบัยานพาหนะ                  ทราบ    ไม่ทราบ          

ชนิดอื�นๆเมื�ออยูบ่นถนน 
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แบบประเมนิความรู้กฎจราจรของนกัศึกษาชุดที� 2 (ใช้ทางเท้า) 

 

 

คาํชี�แจง :  

 แบบประเมินฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อวดัระดบัความรู้กฎจราจรทางเทา้ แบบสอบถามตอนที� 1 

เป็นขอ้มลูพื�นฐาน ตอนที� 2 เป็นการวดัระดบัความรู้เรื�องกฎจราจร 

     

 ตอนที� 1 ข้อมูลพื�นฐาน 

  สถานะ            1.หญิง             2.ชาย            3.อื�นๆ 

               คณะ       _____________           

 

ตอนที� 2 แบบประเมนิ 

1. คุณทราบหรือไม่ว่าหากจะขา้มถนนแลว้มีทางมา้ลายอยูใ่กล้ๆ  (ไม่เกิน100เมตร) ตอ้งไปขา้มทาง 

     มา้ลาย                                                                                                          

                      ทราบ           ไม่ทราบ 

2. คุณทราบหรือไม่ว่าหากคุณอยูใ่กลท้างมา้ลาย (ระยะ100เมตร)แลว้ขา้มโดยไม่ใชท้างมา้ลาย จะถกูปรับ 

200 บาท 

                     ทราบ            ไม่ทราบ 

 

3. คุณทราบหรือไม่ว่าหากมีทางเทา้ใหเ้ดิน หา้มเดินบนถนน 

                     ทราบ            ไม่ทราบ 

 

4.  คุณทราบหรือไม่ว่า หากไม่มีทางเทา้แลว้ตอ้งเดินบนถนน ใหเ้ดินชิดขวา 

                     ทราบ            ไม่ทราบ 

 

5.  คุณรู้หรือไม่ว่า หา้มเดินเป็นกลุ่มบนถนนจนกีดขวางการจราจร ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากตาํรวจ   

      เป็นกรณีพิเศษ                               

                     ทราบ            ไม่ทราบ 
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การเกบ็ข้อมลูจากกระดานสนทนา 

1. กระทูเ้กี�ยวกบัการมอบหมายงานในการเก็บขอ้มลูเกี�ยวกบัความคิดเห็นของนกัศกึษาคณะวิชา

ต่างๆในเรื�องอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั  

 

หัวข้อกระทู้ : กระทู้สําหรับผู้ที�มข้ีอสงสัยในการเกบ็สัมภาษณ์ 

หัวข้อกระทู้ :  

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

พี�อาร์ตและพี�โน่ ปี3 

GUEST 

18/Nov/2009 22:59 

นอ้งๆคนไหนที�มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการ สมัภาษณ์ สามารถสอบถามไดใ้นกระทูนี้�นะครับ 

ตอบกระทู้ : Re: กระทู้สําหรับผู้ที�มข้ีอสงสัยในการเกบ็สัมภาษณ์ 

status : 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

STUDENT 

นอ้งกลุ่ม 2 

19/Nov/2009 21:46 

ลองไปสมัภาษณ์ดูบา้งแลว้ค่ะ แต่รู้สึกเหมือนเราเขา้ไปใหเ้คา้เขียนแบบสอบถามตอบ

มากกว่า จาํไดว้่า พี�ๆๆ อยากใหก้ารสมัภาษณ์เป็นไปในลกัษณะนั�งคุยกนั ไปคุยกบัพวกเคา้

แลว้ถึงแมจ้ะเป็นผูห้ญิงเหมือนกนั มนัแปลกๆๆ อะ พี� - -*  ส่วนประเด็นที�ไดม้า ก็ คลา้ยๆๆ 

กนัเรยอ่า " ความประมาท รถเยอะ ... " 

ตอบกระทู้ : Re: กระทู้สําหรับผู้ที�มข้ีอสงสัยในการเกบ็สัมภาษณ์ 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

 

พี�อาร์ตและพี�โน่ ปี3 

GUEST 

19/Nov/2009 23:13 

พี�คิดว่ามนัอยูที่�สถานการณ์นะ ครับ เราตอ้งไปดว้ยความที�ไม่คิดว่าเราจะเขา้ไปสมัภาษณ์ 

แต่เราเขา้ไปคุยเรื�องทั�วๆไปอะครับ ตอนแรกมนัอาจจะยากสกัหน่อย ถามไปหลายๆคนมนั

จะช่วยใหเ้รากลา้และคุน้เคยมากขึ�นครับ พี�แนะว่าพยายามคุยแบบสบายๆ เรื�อตลกๆ น่าจะ

ช่วยไดน้ะครับ แต่ถา้ไม่ไดก้็ไม่เป็นไร เก็บขอ้มลูไปเลยก็ไดค้รับ แลว้แต่เราเลยครับ  

 ...แต่ว่าอยา่รีบถามจนเกินไปนะครับ และถา้เคา้พดูประเดน็ที�ไม่เกี�ยวกบัคาํถามที�เราถามไป 

ก็อยา่ไปขดัเคา้นะครับ รอใหเ้คา้พดูจบแลว้พยายามจบัประเด็น จากนั�นค่อยถามเคา้อีกทีก็

ไดน้ะครับ 

ตอบกระทู้ :   Re: กระทู้สําหรับผู้ที�มข้ีอสงสัยในการเกบ็สัมภาษณ์ 
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ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

........................ 

STUDENT 

20/Nov/2009 16:14 

เคา้ชอบตอบม่ายค่อยจะตรงคาํถามสกั เท่าไร.....เวลานู๋ถามอีกอยา่งเคา้กอ้จะตอบอีกอยา่ง

หนึ�ง  บางคาํถามเคา้กอ้จะตอบม่ายดา้ย  สงสยัเคา้เรียนสายวิทยม์านานพอมาตอบคาํถาม

ของเด็กสายศิลป์เลยงง  และเวลาตอบคาํถามส่วนมากก็จะเป็นคาํตอบที�คลา้ยๆ กนั   ม่าย

ค่อยที�จะแตกต่างจากคนอื�นๆ มากนกั    

      คาํถามที�นู๋สงสยั...... พี�.....เราตอ้งนาํสองกลุ่มที�หาคณะเดียวกนั  ตอ้งนาํเนื�อหาของทั�ง

สองกลุ่มมารวมอยูใ่นเล่มเดียวกนัอ่ะเปล่าค่ะ  อยา่งเช่นกลุม่ที� 2 กะ 3  ไดเ้ด็กสถาปัต  เรา

ตอ้งนาํแบบสอบถามของทั�งสองกลุ่มที�ไปหามา  ตอ้งนาํมารวมกนัอะเปล่า......คือว่าหนู

สงสยั  เพราะนู๋ไปถามกลุ่มอื�นเคา้กอ้บอกว่า  กอ้ม่ายรู้เหมือนกนั.......  ขอบคุณมากค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: กระทู้สําหรับผู้ที�มข้ีอสงสัยในการเกบ็สัมภาษณ์ 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด: 

พี�อาร์ตและพี�โน่ ปี3 

GUEST 

20/Nov/2009 23:50 

เรื�องคาํตอบไม่ตรงนี�เราตอ้งยอม รับครับ บางทีผูต้อบแบบสมัภาษณ์เคา้อาจจะไม่เคา้ใจ

คาํถามเรา หรืออาจจะตอบหลงประเด็นเราตอ้งพยายามอธิบายใหเ้ขา้ใจเกี�ยวกบัคาํถามอะ

ครับ (ก่อนที�จะใหเ้คา้เขา้ใจคาํถาม ตวัผูส้มัภาษณ์เองกต็อ้งเขา้ใจคาํถามก่อนดว้ยนะครับ) ถา้

เราพยายามอธิบายแลว้เขา้ตอบไม่ตรง เราก็ตอ้งพยายามจบัประเด็นที�เขา้พดูใหไ้ดอ้่ะ

ครับ  (แลว้อยา่ไปขดัเคา้นะครับถา้เคา้ตอบไมต่รงประเดน็ พยายามใหเ้คา้พดูออกมาใหห้มด

ก่อนครับ) 

 ส่วนคาํตอบของคาํถามนอ้งนั�น เราทั�งสองกลุ่มตอ้งนาํคาํตอบที�เราไดม้ารวมกนั ประมวล

แลว้จบัประเด็นว่าผูที้�ตอบแบบสมัภาษณ์นั�นตอบเช่นใด (คือทั�งสองกลุ่มตอ้งมาคุยกนัแลว้

อธิบายใหเ้ขา้ใจของแต่ละกลุ่มที�ไดม้าครับ ) สรุปคือทั�งสองกลุ่มตอ้งนาํคาํตอบมารวมกนั

ครับ 
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2. กระทูเ้กี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ ในชั�วโมงเร่งด่วน 

 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้าที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไงบ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

นายกชกร 428 กลุ่ม 8 

STUDENT 

18/Nov/2009 21:32 

ผมไดท้ราบมาว่า เวลาชั�วโมงเร่งด่วนหนา้มหาวิทยาลยัของเรา รถมอเตอร์ไซค์

จะเยอะมาก ก็ประมานไมต่ ํ�ากว่า 20-30 คนั บางคนก็เลี�ยซา้ย บา้ง อีกบางคนก็

จะตรงเพื�อเลี�ยวขวา ซึ�งจริงๆแลว้ผดิกฎจราจร แลว้เรื�องมีอยูว่่า ตาํรวจยนืโบก

รถใหน้กัศึกษา แต่เขา้ใจรถนกัศึกษามนัเยอะ เลยเบียดๆกนั แลว้มันก็ใกลต้วั

ตาํรวจ นกัศกึษาคนนึงก็ พดูหยาบคาย ไล่ตาํรวจ ด่าทอ อยา่งมาก็แค่ปรับ มี

หลายครั� งหลายหน จึงเป็นสาเหตุที�ว่า ทาํไมตาํรวจจราจรถงึไม่มา แลว้นี�หรือที�

พวกเรามกัคิดกนัว่าตาํรวจละเลยหนา้ที� เราตอ้งคิดกนัใหม่ว่าจริงๆมนัมีหลาย

ปัจจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�นกัศกึษาด่า หรือพดูหยาบคายใส่ตาํรวจ 

ตอบกระทู้ : สมภพ 439 กลุ่ม 4 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

STUDENT 

19/Nov/2009 08:54 

ครับ นกัศึกษาเราทาํตวัเหมือนมีอภิสิทธิ� เหนือผูอ้ื�น เหตุใดทาํไมหนา้ ม. เวลาขี�

มอเตอร์ไซคถ์ึงไม่ตอ้งใส่หมวกกน็ัอคได ้ไม่เขา้ใจว่าหนา้ ม.ของเราเป็นเขต

ผอ่นผนัการจราจรหรืออยา่งไร ความเห็นใจของคนในสงัคมเรามีนอ้ยลงไปทุก

ที ใครทาํใหเ้ราไม่พอใจก็ไปด่าไปว่าเขาเป็นสิ�งที�ไม่ดี สุดทา้ยผลเสียก็เกิดกบั

พวกเราเอง อยากใหม้ีตาํรวจมาครับ แค่ช่วงเวาลาเร่งด่วนเชา้เยน็ก็ไดค้รับ น่าจะ

ช่วยลดปัญหาอุบติัเหตุลงไดเ้ยอะ 

ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ปรีชา 433 กลุ่ม8 

STUDENT 

19/Nov/2009 09:51 

ผมไดท้ราบมาว่านกัศกึษามหาลยัเรา นั�นไม่ค่อยเคารพกฎจราจรมากเท่าไหร 

พอมีตาํรวจมาโบกรถก็ทาํโวยวาย หาว่าตาํรวจขวางทางบา้งละ พดูจาหยาบคาย

กบัตาํรวจ ทาํใหต้าํรวจไม่มาปฎิบติัหนา้ที�เพราะคิดว่าทามไปก็ไม่สามารถ
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เปลี�ยนอะไรได ้เนื�องจากสาเหตุมนัมาจากตวันกัศกึษาเองเกิดจากความประมาท 

ซึ�งปัจจยันี�ทาํใหม้ีอุบติัเหตุอยูบ่่อยครั� ง และไม่สามารถแกไ้ขได ้ผมจึงเห็นว่า

ควนมกีารจดัระเบียบการจราจรทั�งในมหาลยัและนอกมหาลยัใหม่ เพื�อลด

อุบติัเหตุลงครับ 

ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

จรีพร 430 กลุ่ม9 

STUDENT 

19/Nov/2009 18:26  

อุบติัเหตุต่างๆนั�นลว้นเกิดจาก ตวัผูข้บัขี�   ส่วนใหญ ก็เป็นนกัศกึษาอยา่งเราๆนี�

แหละค่ะ   ใช่ค่ะ! เขา้ใจว่าทุกคนรีบ บางทีพอไม่มีตาํรวจจราจร นกัศึกษาก็จะ

มกัง่ายเห็นว่าไปไดก้ข็บัขา้มไปเลย โดยบางทีก็ไมคิ่ดว่ารถที�มาทางตรงขบัมา

ดว้ยความเร้วสูง ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย  ตาํรวจมาทาํหนา้ที� ทาํไมพวกคุณไป

ด่าทอเขาหละ เขามาทาํเพิ�อส่วนรวม มาจดัระเบียบ เขาคงไม่อยากตอ้งมาเคลีย

การจราจร ตอนรถพวกคุณชนกนัหรอก มนัเดือดร้อนไปหมดรุ้มั�ย ทั�งคนที�เขา

ขบัรถอยุ ่ไหนจะตอ้งประสบปัญหารถติด อีกหลายอยา่งมากมาย ..ถา้ไม่มี

ตาํรวจจริงๆ ก็ตอ้งยอมใหม้ีไฟสญัญานจราจร กนัแลว้แหละคะ 

ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

กฤษยา วีระธรรม กลุ่ม11 

STUDENT 

19/Nov/2009 21:55 

ตาํรวจคงจราจรคงกลายเป็นแค่เพียง ตวัแทนของป้ายสญัญาณจราจรที�ไม่ไดใ้ช้

งานไปเลยค่ะ เพราะมีก็เหมือนไม่ม ีถา้หากนกัศกึษายงัคงไม่ใหค้วามร่วมมือ

อยา่งจริงจงั จริงๆเรื�องนี�นกัศกึษาที�ใชร้ถใชถ้นนน่าจะใส่ใจอยา่งจริงจงั เพราะ

ถา้หากเราใหค้วามร่วมมือ ตาํรวจจราจรก็จะทาํงานไดง่้ายขึ�น ^^  เราเองก็ตอ้ง

เห็นใจคุณตาํรวจจราจรดว้ยว่าเคา้มาอาํนวยความสะดวกใหเ้รา บางทีอาจไม่

พอใจอะไรไปบา้งแต่ก็ไม่ควรที�จะไปต่อว่าพวกเขานะคะ 

ตอบกระทู้ 

: 

Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : กรติการ์ 015 
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status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

STUDENT 

20/Nov/2009 21:27 

ถา้สาเหตุเกิดจากนกัศกึษาไปด่าทอ หรือทาํกิริยาที�ไม่พอใจคุณตาํรวจจริง ก็น่า

คิด คุณตาํรวจก็ไม่มีกาํลงัใจมาทาํงาน และก็เป็นปัญหาใหญ่สาํหรับนกัศกึษา

ไปเลย เพราะไม่มีใครมาคอยใหส้ญัญาณ ดูแลความปลอดภยั อุบติัเหตุก็เกิด

บ่อยขึ�น ก็อยากจะใหน้กัศึกษาใชภ้ถใชถ้นนอยา่งระวงั และก็อยากวอนใหคุ้ณ

ตาํรวจมาปฏิบตัหนา้ที� เป็นช่วงๆในชั�วโมงเร่งด่วนก็ยงัดี 

ตอบกระทู้ 

: 

Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

นายหิรัญปกรณ์ ปลื�มมะลงั กลุ่ม13 

STUDENT 

21/Nov/2009 12:05 

 

อนัที�จริงหนา้มหาวิทยาลยัของเรา เองนั�นเป็นพื�นที�ที�มกีารจราจรวุน่วายเกือบ

ตลอดทั�งวนัหากไม่มีเจา้หนา้ที�ตาํรวจก็น่าจะมจิีตสาํนึกของนกัศกึษาของผูใ้ช้

ยวดยานเองที�น่าจะรู้กฏจราจรและรู้จกัระมดัระวงัในการขบัขี�เท่านี�ก็ไม่

จาํเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ที�ตาํรวจมาคอยดูแลแลว้ 

ตอบกระทู้ 

: 

Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ศรสวรรค ์438 กลุ่มที� 1 

STUDENT 

21/Nov/2009 12:28 

ทุกอาชีพต่างมีหนา้ที�เป็นของตวั เอง  ตาํรวจก็มีหนา้ที�ของตาํรวจเช่นกนั  ถาม

ว่าทาํไมถึงไม่มีตาํรวจมาอยูห่นา้มหาวิทยาลยั  มนัก็อาจจะมีเหตุผลของมนั   

         เหตุผลแรกก็น่าจะเป็น คนใชร้ถใชถ้นนด่าอาจจะด่าตาํราจจริงๆ เคา้ก็

อาจจะไม่มีกระจิกกระใจมาทาํงานนี�หรอก  เพราะเวลาเคา้มาทาํงานเคา้ทาํตาม

หนา้ที�ของเคา้แต่เราไปด่าเคา้แบบนี� เราว่า มนัไม่ถกู  เคา้มีหนา้ที�รักษากฎจราจร

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ส่วนเราเป็นผูใ้ชร้ถใชถ้นนเราก็ควรที�จะปฏิบติัตามกฎ

จราจรใหถ้กูตอ้ง  ถึงจะมีตาํรวจมาสกัหนึ�งถึงสองร้อยนายมาปฏิบติัหนา้ที�  หาก

เราม่ายปฏิบติัตามกฎจราจร  ยงัไงแลว้อุบติัเหตุก็ไม่มีหมดไปจากหนา้มหาวิทยา
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ของเราได ้ ทางที�ดีเราควรที�จะเคารพหนา้ที�ซึ�งกนัและกนัจะดีกวา่  และปฏิบติั

ตามกฎจราจรก็น่าจะดี 

         อีกเหตุผลหนึ�งอาจจะมีตาํรจจราจรนอ้ยก็เป็นไดจึ้งไม่ค่อยมีใครมาทาํ

หนา้ที� หนา้มหาวิทยาลยั.......แต่กน่็าจะมีสญัญาณไฟสกัหน่อย(แต่อาจจะไม่มี

งบประมาณ ก็ได)้ 

ตอบกระทู้ 

: 

Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

อารีวรรณ คาํหอมกุล 370 กลุ่ม 7 

STUDENT 

21/Nov/2009 21:19 

ความจริงเรื�องนี�คงไม่ไดผ้ดิที� ตวัตาํรวจจราจรตาํรวจกม้ีหนา้ที�อยูห่ลายอยา่งที�

ตอ้งทาํเช่นเดียวกบัทุกคนดงันั�นเขาคงมาไดแ้ค่ช่วงชั�วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเชา้

วิธีแกปั้ญหาอาจเป้นใหม้หาลยัจา้งจราจรมาเองซะเลย ทั�งนี�นกัศกึษาก็ควรให้

ความร่วมมือกบัตาํรวจดว้ย ไม่ควรแสดงกริยาไม่สุภาพต่อจราจรหรือต่อผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนดว้ยกนัสุดทา้ยถา้ทุกคนมคีวามระมดัระวงัในการใชร้ถใชถ้นน ปัญหา

คงไม่เกิดค่ะ^^ 

  

ตอบกระทู้ 

: 

Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

- 

STUDENT 

23/Nov/2009 00:19 

เรื�องนี�  ไม่ไดขึ้�นอยุที่�ตวั ตาํรวจจราจรอยา่งเดียวหรอก ถา้นกัศึกษาหรือผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนทุกคนปฏิบติัตามกฎจราจร รู้จกัระมดัระวงั ไม่ประมาท อุบติัเหตุ ไม่ก็

จะไม่เกิดขึ�นบ่อยหรอก 
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ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

วรัทยา เเซมเพชร กลุ่ม 1 434 

STUDENT 

23/Nov/2009 19:34 

ดิฉนัคิดว่าเรื�องนี�คงจะพึ�ง ตาํรวจจราจจรเป็นหลกักค็งไม่ได ้ตวันกัศกึษาเองก็

ควรมคีวามระมดัระวงัในการขบัขี�รถเเละการเดินขา้มถนน ถา้ตวัเราไม่รู้จกัพึ�ง

ตวัเองใหพ้น้จากอนัตรายเเลว้เราจะหวงัพึ�งคนอื�นได ้อยา่งไร 

ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

05520174 ปริญลดา 

STUDENT 

24/Nov/2009 19:18 

การที�จะใหต้าํรวจจราจรมาประจาํ อยูต่รงหนา้หมาวิทยาลยัของเราทุกวนัคงเป็น

เรื�องยากค่ะ 

จากที�ดิฉนัสงัเกตรู้สึกว่า สี�แยกไหนมีตาํรวจจราจร สี�แยกนั�นจะรถติด 

แต่ 4 แยกนั�นก็ไมค่่อยจะเกิดอุบติัเหตุ 

และที�สาํคญันกัศกึษาของเราก็ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือกบักฎจราจรแมแ้ต่นอ้ย ค่ะ 

เนน้แต่ความสะดวกรวดเร็วอยา่งเดียว ทางที�ดีที�สุดนกัศกึษาตอ้งหดัใหเ้ป้นคนที�

มีวินยัในตนเองค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ปุณรดา 05520200 

STUDENT 

30/Nov/2009 20:30 

ส่วนตวัคิดว่าตาํรวจก็ตอ้งมีงาน ส่วนตวัอยูแ่ลว้ 

 

ตอบกระทู้ : Re: ทําไมตาํรวจจราจรถึงไม่มาปฏบิัตหิน้ที�หน้ามหาวทิยาลยั คุณคดิว่ายงัไง

บ้าง 

ผู้ตั�งกระทู้ : พิมลพร 233 กลุ่ม 2 
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status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

STUDENT 

3/Dec/2009 15:22 

ตาํรวจอาจจะมีหนา้ที�มากมายที�จะตอ้ง ทาํ ไม่ใช่แค่ทาํหนา้ที�อาํนวยความ

สะดวกหนา้มหาวิทยาลยัของเราอยา่งเดียว อีกทั�งตาํรวจเองกอ้ยงัมีจาํนวนนอ้ย

ดว้ย   แต่ถึงจะมีหริอไม่มีตาํรวจ เราเองกอ้ตอ้งรู้จกัว่า จะขบัรถอยา่งไรใหต้วัเรา

และผูอ้ื�นปลอดภยั  
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3. กระทูค้วามคิดเห็นเกี�ยวกบัการสร้างสะพานลอยบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั 

หัวข้อกระทู้ : จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

วรัทยา เเซมเพชร กลุ่ม 1 434 

STUDENT 

23/Nov/2009 19:29 

เวลาขา้มถนนจากหนา้มหาวิทยาลยัไปอีก ฝั�งหนึ�งหรือขา้มกลบัมาฝั�งมหาวิทยาลยัเป็น

อะไรที�ประมาทมาก เพราะการที�นกัศกึษาจะขา้มถนนเเต่ละทีตอ้งมีความระมดัระวงั

อยา่งสูงเพราะรถ จะขบัเร็วมากเเละไม่ค่อยเบารถซึ�งมกัจะทใหเ้กิดอุบติัเหตุ ซึ�งฝ่าย

นกัศกึษาเองตอ้งเป็นฝ่ายระมดัระวงัทั�งที�เรื�องนี� น่าจะเป็นความ รับผดิชอบของทั�งตวั

นกัศกึษาเองเเละผูข้บัขี�รถยนต ์ดิฉนัคิดว่าถว้มกีารสร้างสะพานลอยหนา้มหาวิทยาลยัก็

คงจะเป็นกรลดอุบติัเหตุ ไดดี้ เพราะนกัศึกษาก็จะเลี�ยงขึ�นสะพานลอยเเทนเพื�อลด

ความเสี�ยงในการเกิด ดอุบติัเหตุ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

จนัทร์จิรา เสาวพนัธ ์05520431 กลุ่ม 13 

STUDENT 

24/Nov/2009 11:19 

ดิฉนัคิดว่าถา้สร้างสะพานลอยไว ้หนา้มหาลยั...อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ�งที�ช่วย

ป้องกนัอุบติัเหตุที�เกิดขึ�น ไดเ้พราะนกัศึกษาก็จะมีทางเลือกคือเลือกขึ�นสะพานลอยที�

ปลอดภยักว่าแทนการ ที�จะมาขา้มถนนที�เสี�ยงกบัอนัตราย 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

05520174 ปริญลดา 

STUDENT 

24/Nov/2009 18:49 

จากที�ดิฉนัไปสมัภาษณ์นกัศกึษา ต่างคณะมา ก็มีหลายๆคนเสนอว่าน่าจะใหส้ร้าง

สะพานลอยหนา้มหาวิทยาลยัค่ะ 

คงเป็นอีกทางออกหนึ�งซึ�งช่วยลดปัญหาอุบติัเหตุไดอ้ยา่งแน่นอน  

ถา้สร้างสะพานลอยมาแลว้ทุกคนที�ตอ้งเดินสญัจรขา้มถนนใชส้ะพานลอยนี�นะ ค่ะ 

ไม่ใช่เกิดความขี� เกียจ/กลวัเหนื�อย/กลวัชา้/ขึ�นมาอีกนะค่ะ  ถา้เป็น แบบนั�นอีก 

ดิฉนัคิดว่าสะพานลอยก็คงไม่ช่วยอะไรค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 
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ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

อรณิชา สนธิ 05520440 กลุ่มที� 12 

STUDENT 

24/Nov/2009 19:52 

ดีมากถึงมากที�สุดคะ เหมาะเป็นอยา่งยิ�ง สะดวก ปลอดภยั ลดการเกิดอุบติัเหตุ ไดอ้ยา่ง

แน่นอน ดีกว่าเสี�ยงขา้มถนนนะคะ  เป็นความคิดที�ดีมากมากคะ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

วิรินณ์ สมิท กลุ่ม ๒ ^^ 

STUDENT 

25/Nov/2009 01:05 

ดีค่ะ .... แต่ ... จากการที�ไปสมัภาษณ์มา ทุกคนบอกใหส้ร้างง ง....แต่เมื�อเราถามกลบัว่า 

.... สร้างแลว้จะขึ�นไหม???หลายคน ก็ตอบว่าไม,่,, เพราะ ขี� เกียจ แมเ้จา้ตวัเป็นผูบ้อกว่า

วิธีแกปั้ญหากคื็อ สร้างสะพานลอย เอง....  

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

ทิพยรัตน์ 119 กลุ่ม5 

STUDENT 

25/Nov/2009 22:45 

เป็นวิธีที�ดีวิธีหนึ�งค่ะ   คิดว่าคงมคีนใชส้ะพานลอยจาํนวนหนึ�ง  อาจจะไม่ไดใ้ชก้นัมาก 

หรือใชก้นัทุกคนอยา่งที�ผูส้ร้างหวงัไว ้  แต่อยา่งนอ้ยมนักช่็วยลดอุบติัเหตุได ้  และหาก

มีคนคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนมากขึ�น ใชส้ะพานลอยมากขึ�น  ประโยชนข์อง

สะพานลอยก็จะมีมากขึ�นค่ะ 

 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

นลินรัตน์ 152 

STUDENT 

25/Nov/2009 23:52 

คิดว่าเป็นความคิดที�ดี แต่ถา้มีการสร้างขึ�นมาจริงๆ คงไม่ค่อยมีใครใชแ้น่ๆ เพราะ 

นกัศกึษาก็จะบ่นว่ารีบไป เพราะถา้จะใหเ้ดินขา้มสะพานลอยไป แต่แดดมนัร้อน สูว้ิ�ง

ขา้มดีกว่าแป๊ปเดียวถึงแถมร้อนแต่แป๊ปเดียว ดงันั�นถา้ทางมหาวิทยาลยัมีโครงการจะ

สร้างสะพานลอย ควรมีที�กนัแดดดว้ยเหมือนในสะพานลอบบางแอห่ง  และสามารถใช้

ป้องกนัฝนไดด้ว้ย วิธีนี� อาจจะทาํใหม้ีปริมาณนกัศกึษาที�จะหนัมาใชบ้ริการสะพานลอย
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มากขึ�นคะ 

 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

กรติการ์ 015 

STUDENT 

26/Nov/2009 13:05 

คิดว่า ไมค่่อยจาํเป้นเท่าใดนกั เพราะคนส่วนมากก็ใชร้ถกนั ไม่ค่อยไดเ้ดินสกัเท่าไหร่ 

สร้างไปก็ไม่ค่อยมีใครไดใ้ช ้บางคนก็ใชผ้ดิวตัถุประสงค ์แทนที�จะใชไ้วข้า้ม 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด : 

ชุติมน 05510082 กลุ่ม10 

STUDENT 

27/Nov/2009 14:22 

การสร้างสะพานลอยก็อาจเป็นวิธีการ หนึ�งที�ช่วยลดอุบติัเหตูหนา้มหาวิทยาลยัไดค่้ะ ถา้

นกัศกึษาและคนเดินขา้มถนนใหค้วามร่วมมือใชส้ะพานลอยกนั  เพราะหากสร้างแลว้

ไม่มีคนขึ�น  ก็ทาํไปเปลืองงบประมาณเสียปล่าว นอกจากนี�  เรายงัตอ้งคาํนึงถึงปัญหาที�

อาจตามมาดว้ย  เช่น ปัญหาอาชญากรรมบนสะพานลอยและพวกถํ�ามอง หากสร้างแลว้

เป็นการก่อปัญหาอื�นๆ เพิ�ม ก็ควนพิจารณาถึงผลที�จะสะทอ้นกลบัมาดว้ยค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

ศรสวรรค ์438 กลุ่มที�1 

STUDENT 

27/Nov/2009 16:59 

การสร้างสะพานลอยในความคิดของดิฉนัคิดว่าเป็นสิ�งที�ดีเพราะอยา่งนอ้ยก็ทาํ ใหค้นที�

ใชถ้นนมีความปลอดภยัเพิ�มมากขึ�น คนที�ใชถ้นนจะไดไ้ม่เสี�ยงกบัอุบติัเหตุหนา้

มหาวิทยาลยั การสร้างสะพานลอยจะเป็นสิ�งที�ดีมากถา้สร้างมาแลว้มีคนใช ้ แต่ถา้สร้าง

มาแลว้คนใชถ้นนไม่ยอมใชส้ะพานลอยยงัคงใชพ้ฤติกรรมเหมือนเดิม  มนัก็ไม่ไดช่้วย

ใหปั้ญหาอุบติัเหตุลดนอ้ยลงเลย 

          ในฐานะที�เป็นคนเดินถนนคนหนึ�ง  เพราะตอ้งเตินไปกินขา้วฝั�งตรงขา้ม  ถา้มี

สะพานลอยจริงๆ  ดิฉนัก็จะใชส้ะพายลอยในการขา้มถนนไปฝั�งตรงขา้มเพราะขี� เกียจ

รอรถที�สญัจรไป มาเหลือนอ้ยลงที�จะพอขา้มไปฝั�งตรงขา้มได ้ และอีกอยา่งก็ทาํใหก้าร

เกิดอุบติัเหตุนอ้ยลงดว้ย 
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            ป.ล. สะพานลอยขอใหม้ีหลงัคาดว้ยนะค่ะ  เพราะเวลาขึ�นตอนกลางวนัมนั

ร้อน  ขอคุณค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

วีระวรรณ 437 กลุ่ม 9 

STUDENT 

28/Nov/2009 00:30 

เป็นความคิดที�ดีนะ แต่เราว่าเปลืองงบประมาณเปล่าๆ เพราะเราว่าถา้มีสะพานลอย

จริงๆ นอ้ยคนมากอ่ะที�จะใชคิ้ดดูเวลาเรารีบๆ ไปเรียนอ่ะ เดินขา้มถนนกบัเดินขึ�น

สะพานลอย อนัไหนจะเร็วกว่ากนั 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

น.ส ภทัร์ศรัณย ์กลุ่ม ๒ 

STUDENT 

28/Nov/2009 00:56 

ไม่ควรค่ะ แต่ก็ถือว่า เป็นความคิดที�ดีที�ตอ้งการจะแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุหนา้มอ เพราะ

จากการสาํรวจก่อนการเสวนา และการเขา้ฟังเสวนา เมื�อวนัพุธ ที�ผา่นมา ตอ้งยอมรับค่ะ

ว่า หากมีสะพานลอยหนา้มอ จริงๆ ๆ กลุ่มคนที�จะใชบ้ริการมีนอ้ยมาก สะพายลอยอาจ

กลายเป็นที�บงัแดด หรือ ที�นั�งขอทาน มากกว่าขา้มถนน โดนส่วนตวัแลว้ ขา้พเจา้คิดว่า 

ควรขุดอุโมงคข์า้มถนนใตดิ้น เหมือนที� จุฬา มากกว่าค่ะ เวลาขา้มถนน ก็ไม่ตอ้งเจอ

แดด  แลว้ก็ควรมีเวลา เปิด-ปิด อุโมงค ์เพื�อป้องกนัการเกิดอาชกรรมต่างๆ ๆ ดว้ยค่ะ 

 
ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

อริสรา 05510356 กลุ่ม 7 

STUDENT 

28/Nov/2009 01:05 

การขา้มสะพานลอยนั�นกคิ็ดว่าเป็นสิ�ง ที�ดีนะคะ แต่กลวัว่าสร้างไปแลว้จะไม่มีนกัศกึษา

ใชน่้ะซิคะ ถา้เป็นอยา่งนั�นจริงก็คงที�จะเป็นการสิ�นเปลืองงบประมาณไม่ใช่นอ้ย ดิฉนัน

คิดว่าควรมารณรงคใ์หใ้ชท้างมา้ลายจะดีกว่าค่ะ เพราะยงัไงคนส่วนมากก็ใชว้ิธีขา้ม

ถนนกนัมากกว่าอยูแ่ลว้อยูแ่ลว้ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

พิมลพร 05520233 กลุ่ม 2 

STUDENT 
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วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

28/Nov/2009 22:56 

การสร้างสะพานลอยสาํหรับดิฉนัแลว้คิด ว่าเป็นสิ�งที�ดีค่ะ เพราะสามารถช่วยลด

อุบติัเหตุต่างๆ บนทอ้งถนนหนา้มหาลยัได ้เนื�องจากรถยนตส์ญัจรต่างๆ ค่อนขา้งขบัรถ

เร็วมาก ไม่สนใจนกัศกึษาที�กาํลงัจะขา้มถนนเลยและขบัรถแบบไม่มีนาํใจดว้ย การ

สร้างสะพานลอยจึงเป็นการดีที�จะ ทาํใหชี้วิตของนกัศกึษามีความปลอดภยัมาก ขึ�น ไม่

ตอ้งเสี�ยงกอันัตรายต่างๆ เหล่านี�   

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

ปรีชา 433 กลุ่ม8 

STUDENT 

30/Nov/2009 11:07 

ผมคิดว่าดีนะครับเพราะเป็นการลด ความอนัตรายในการขา้มถนนเป็นอยา่งมาก แต่เรา

ตอ้งคิดว่าการที�เราจะสร้างสะพานลอยนั�นใชง้บประมานสูงมากอีกทั�งนกั ศึกษาจะยอม

ลดความสะดวกจากการขา้มถนนมาขา้นสะพานลอยหรือป่าว? ทั�งสภาพพื�นที�ไม่

เอื�ออาํนวยต่อการสร้าง หรือปัจจยัในหลายๆดา้น เราควรจะมาพดูคุยร่วมกนัเรื�องนี�มาก

ขึ�นนะครับ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

เอนก442 กลุ่ม12 

STUDENT 

2/Dec/2009 19:53 

เหอๆๆ มีกดี้เหมือนกนันะ้ เเต่ใครจะใชห้ล่ะ??? อิอิอิ 

 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

นิลยา เชี�ยวชาญ กลุ่ม 12 – 05520432 

STUDENT 

3/Dec/2009 15:12 

ดีค่ะดีแน่นอนเพราะเวลาขา้มถนนจะไดข้า้มไดเ้ลยไม่ตอ้งคอยมองรถเคยถามหลายๆ

คนบอกว่าเขาอยากใหม้ีสะพานลอยค่ะเพราะจะไดป้ลอดภยัตอนขา้มถนนควรอยา่งยิ�ง

ค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : ศรัญญา 05510293 กลุ่ม7 

STUDENT 
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status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

7/Dec/2009 11:04 

      ดิฉนัคิดว่าการสร้างสะพานลอยเป็นการแกปั้ญหาปลายเหตุมากกว่าค่ะ ไม่มี

หลกัประกนัว่าเมื�อสร้างแลว้นกัศกึษาจะใชก้นัถึงใชก้็อาจมส่ีวนนอ้ยนะ คะ  อีก

อยา่งเช่นในเวลาเร่งรีบคนเราก็คงเลือกใชเ้สน้ทางที�สั�นที�สุดเหมือนเดิม แหละค่ะ การ

ลดอุบติัเหตุอยูที่�การระมดัระวงัและมีสติยามใชร้ถใชถ้นน และวิธีที�ปลอดภยัที�สุดคือ 

ปฏิบิติตามกฎจราจรนั�นแหละค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: จะดีไหมถ้าจะมกีารสร้างสะพานลอยหน้ามหาวทิยาลยั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด : 

กรติการ์ 015 

STUDENT 

15/Dec/2009 19:15 

ไม่ดีหรอก สร้างไปก็เท่านั�น ไม่ค่อยเห็นมีใครจะขึ�นไปสกัเท่าไหร่เลย และส่วนมากกขี็�

รถกนั คนเดินมีนอ้ย เปลืองงบ 
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หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

สมภพ พรหมโชติกุล กลุ่ม 4 

STUDENT 

18/Nov/2009 17:35 

หลายคนคงทราบว่าอุบติัที�หนา้ ม. เกิดขึ�นบ่อยมาก ส่วนหนึ�งมาจากความ

ประมาท แต่อีกส่วนหนึ�งผมคิดว่ามาจากการปลกูฝังของทุนนิยม หลายคนคง

สงสยัว่าทุนนิยมมาเกี�ยวอะไร ผมอยากบอกว่าก็มีส่วนครับ เพราะโลกของทุน

นิยมมนัคือโลกของการแข่งขนั แข่งขนักบัตวัเอง แข่งขนักบัผูอ้ื�น แข่งขนักบั

เวลา จนเดี�ยวนี� เราเริ�มรู้สึกว่าคนอื�นไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งอะไรกบัเรา เราไม่

จาํเป็นตอ้งสนใจ ตอ้งใส่ใจ ไม่จาํเป็นตอ้งเอื�อเฟื� อเผื�อแผอ่ะไรแมก้ระทั�งการใช้

ถนน เราจะสงัเกตุไดว้่าเวลารถรถที�กาํลงัเลี�ยวเขา้ ม. แต่รถทางตรงกบัวิ�งมาดว้ย

ความเร็ว แลว้แบบนี�จะไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุไดอ้ยา่งไร ก็อยากลองถามความ

คิดเห็นของผูอ้ื�นดูบา้งครับ 

 

 

หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

ณัฐวดี ยี�รงค ์กลุ่ม 14 

STUDENT 

18/Nov/2009 18:38 

น่าจะมีป้ายเขียนบอกโปรดระมดัระวงั และลดความเร็วก่อนถึงหนา้มอซกั

เลก็นอ้ยเพราะจกัรยานและมอเตอร์ไซดข์องนกั ศึกษาค่อนขา้งเยอะ ^^ 

 

หัวข้อกระทู้ 

: 

อบุัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

นายกชกร 428 กลุ่ม 8 

STUDENT 

18/Nov/2009 21:27 

ถา้เรามองกนัตามกฏจราจรจริงๆๆ หนา้ ม. ตรงนั�นเขามีไวก้ลบัรถ ตามที�ป้ายสี
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: ขาวมนับงัคบัอยุ ่แต่ม. เราเสน้ใหญ่มั�ง เลยเอากระถางตน้ไมไ้ปกั�นทาง  ยเูทินอีก

ขา้งที�เห็นกนัอยุ ่เพื�อไม่ใหร้ถยเูทิน แลว้ให ้นศ.เลี�ยวเขา้ม.ไดเ้ลย ซึ�งจริงๆๆมนั

ผดิกฏจราจรถา้ดูตามความเป็นจริง แลว้ถา้เกิดอุบติัเหตุคงโทษใครไม่ได้

นอกจากคนที�เลี�ยวเขา้ทางมหาวิทยาลยั ถา้เกิดเราจะเขา้ ม. เราตอ้งไป ยเูทิน ตรง 

3 แยกไฟแดง ตรงปั� ม นํ� ามนั ถึงจะถกูหลกัจราจร นี�แหละ คือสาเหตุหนึ�งของ

อุบติัเหตุก็เป็นได ้

หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

น.ส กรติการ์ 015 

STUDENT 

19/Nov/2009 08:40 

คิดว่า อุบติัเหตุ น่าจะเกิดจากความประมาทเป็นหลกั ผูค้นไม่ค่อยเอาใจใส่กบั

กฎจราจรมากเท่าไหร่นกั  คิดถึงแต่ตวัเองโดยไม่คิดว่า การที�ตนประมาท ขบัรถ

เร็ว หรือ ขบัผดิกฎจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื�นแค่ไหน ก็อยากจะขอใหทุ้ก

คนใชร้ถ ใชถ้นน อยา่งมีสติ เพื�อความปลอดภยัแก่ตวัเราเอง และคนอื�นดว้ย 
 

หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

จนัทร์จิรา เสาวพนัธ ์05520431 กลุ่ม 13 

STUDENT 

19/Nov/2009 08:46 

ถา้จะตอบว่า อุบตัติเหตุ ความประมาท หรือสภาพสงัคมที�เปลี�ยนไป อนัไหน

กนัแน่ที�เป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุที�หนา้ม. ตามความเห็นของเรา...เราคิดว่าไม่

ว่าจะเป็นความประมาท หรือ สภาพสงัคมที�เปลี�ยนไปก็ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุไดแ้ต่

..ถา้คนเรามีสติอยุก่บัตน เองรุ้ว่ากาํลงัทาํอะไรอยุก่อ้จะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุลดลง

ได ้เช่น มีสติรุ้ว่าตนเองกาํลงัขบัรถก็ควรจะรุ้ว่าขบัรถอยา่งไรใหเ้กิดความ

ปลอดภยั ไม่ขบัรถเร็ว เคารพกฏจารจร เป็นตน้  

หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

ปรีชา 433 กลุ่ม8 

STUDENT 
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วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

19/Nov/2009 09:58 

"ความประมาทเป็นสาเหตุของความ หายนะ" อุบติัเหตุนั�นจะไม่เกิดขึ�นถา้เรามี

สติ ไม่คิดฟุ้ งซ่าน ไม่ใจร้อน ถา้คนเรานั�นสามารถกาํหนดจิด หรือแยกประสาท

ต่างๆออกจากกนัไดเ้ช่น เวลามองคนสวยหรือหล่อก็ใชแ้ค่ประสาทตามอง แต่

ถา้เราคิดและฟังเสียงคนที�เรามองอยูจ่ะทาํใหจิ้ตเรานั�นตกอยูใ่นกิเลส ซึ�งสิ�งนี�ละ

(รส รูป กลิ�น เสียง)จะเป็นสาเหตุของความประมาทผลที�เกิดมานั�นก็คือความ

สูญเสียนั�นเอง 

 

หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

จรีพร 430 กลุ่ม9 

STUDENT 

19/Nov/2009 18:43 

ยอมรับว่า สภาพสงัคมมนัเปลี�ยนแปลงไป โลกยคุนี�อะไรๆๆ  มนัก็"ง่าย" ไป

หมด จะไปไหนมาไหนก็ง่าย ติดต่อสื�อสารก็ง่าย  แต่ไม่ไดค้วามว่า จะตอ้ง "มกั

ง่าย"  อยากจะขา้มกข็า้ม มนัไม่ใช่... เวลาขบัขี�ยานพาหนะของตนเอง ก็มีสติกนั

หน่อย  ใหเ้กียรติสงัคมบนทอ้งถนนกนับา้ง 

 

หัวข้อกระทู้ 

: 

อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

น.ส. ภทัร์ศรัณย ์ธนิสรธนาสิทธิ�  กลุ่ม 2 

STUDENT 

19/Nov/2009 21:25 

ทั�ง อุบติัเหตุ ความประมาทและสภาพสงัคมที�เปลี�ยนไป ลว้นเป็นปัจจยัที�ทาํให้

เกิดอุบติัเหตุหนา้ มอ ทั�งนั�น สภาพสงัคมที�เปลียน การเดินทางทางถนนมี

ความสาํคญัมากจนไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้การเดินทางทางแมน่ํ� าลาํคลองถกูลด

บทบาทลงเห็นไดจ้ากในช่วง 40 - 50 ปีหลงัที�ผา่นมา ความประมาทในการ

ดาํเนินชีวติที�มาพร้อมกบัอุบติัเหตุรอบดา้น ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตเต็มไปดว้ย

ความเสี�ยง ถา้ เรา ใหเ้วลากบัตวัเองสกันิด หนักลบัมามองตวัเอง มีสติ ในการใช้

รถใชถ้นน ดว้ยความระมดัระวงั เหตุการณ์ที�นาํมาซึ�งความสูญเสียคงลดลง  

หัวข้อกระทู้ อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 
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: 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

นลินรัตน์ ส่งสมัพนัธ ์152 กลุ่ม 5 

STUDENT 

20/Nov/2009 13:51 

อุบติัเหตุหนา้มหาวิทยาลยั ณ ปัจจุบนั นั�น มาจากความเห็นแก่ตนเป็นส่วนใหญ่ 

เห็นไดจ้ากการ ปั�นจกัรยาน หรือขบั มอเตอร์ไซดย์อ้นสอน โดยกลุ่มคนเหล่านี�

มกัจะอา้งว่า รีบไปเรียน และเป็นการประหยดัเวลา ไปอยากกลบัรถไกลๆ  การ

ที�บุคคลเหล่านี�มีความคิดที�ผดิๆแบบนี�  ยอ่มก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุขึ�นไดง่้าย เพียง

แค่ความตอ้งการประหยดัเวลา อาจจะทาํใหต้นเองและผูใ้ชถ้นนไดรั้บความ

เดือนร้อน 

 

ตอบกระทู้ : อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

ศรสวรรค ์438 กลุ่มที� 1 

STUDENT 

21/Nov/2009 12:14 

อุบติัเหตุเป็นปัจจยัอยา่งหนึ�ง ที�บ่งชี�ใหเ้ห็นถึงสงัคมที�เปลี�ยนไปจากอดีต  คือว่า

เมื�อก่อนนี�คนส่วนใหญ่มกัจะไม่ค่อยยา้ยถิ�นฐานออกไปไหน  แต่ในปัจจุบนันี�

สงัคมไดเ้ปลี�ยนแปลงไปคนเริ�มออกห่างจากที�อยูอ่าศยัเพื�อ มาใชชี้วิตในรูปแบบ

ใหม่  เหตุผลของคนมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  ยา้ยถิ�นฐานเพื�อที�จะมาเริ�มตน้

ชีวิตใหมีที�ดีกว่า  บางคนก็อาจมาเพื�อศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น  เมื�อทุกๆคนมา

อยูใ่นที�เดียวกนัปัญหาต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ�นมากมาย  โดยเฉพาะ

อุบติัเหตุ  เพราะทุกคนนั�นจะตอ้งมีพาหนะในการเดินทาง  และถนนก็เป็นถนน

ที�ใชร่้วมกนั  และคนสมยันี�ก็แข่งกบัเวลา  ไม่ค่อยมีสติ  ทุกเวลานั�นมีค่าต่อพวก

เขาเสมอ  และนึกถึงตวัเองตลอดเวลา  จึงทาํใหอุ้บติัเหตุมีมากขึ�นเรื�อยๆ ถึงจะมี

กฎหมายมารองรับ  มีสญัญาณไฟจราจร   หรือแมแ้ต่มีสะพานลอยใหค้นขา้ม

ถนน  ถึงจะมีสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย  แต่หากคนใชร้ถใชถ้นนไม่

มีสติและมีความประมาท  อุบติัเหตุก็จะไม่มีวนัลดลงไปได ้

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

วรัทยา 434 กลุ่ม 1 

STUDENT 

21/Nov/2009 13:54 

คิดว่า ทั�งสองประเด็นมีส่วนเกี�ยวขอ้งกนั ความประมาทนั�นก็ถือเป็นสาเหตุ
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รายละเอยีด 

: 

สาํคญัถึงเราจะรถขบัรถดีเเค่ไหนเเต่ถา้เราขาด สติก็จะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุเเละ

สภาพสงัคมที�เปลี�ยนไปก็เป็นปัจจยัที�สาํคญั เช่นกนัเพราะสงัคมปัจจุบนันี� ทีการ

เปลี�ยนเเปลงกว่าเเต่ก่อนมาก เพราะเริ�มมีรถยนตแ์ละรถมอเตอร์ไซคเ์ป็นจาํนวน

มากซึ�งจากเเต่ก่อนที�อาจจะไม ่มีพาหนะใชเ้ยอะอยา่งปัจจุบนัขนาดนี�  ทั�งสอง

อยา่งนี�ก็ถือว่าเป็นปัจจยัที�สาํคญัเลยทีเดียวที�ทาํใกเ้กิดอุบตัติ เหตุ 

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

วิรินณ์ กลุ่ม 2 

STUDENT 

21/Nov/2009 15:05 

เห็นดว้ย กบัเจา้ของ กระทูอ้ยา่งยิ�ง** เพราะสงัคมเราทุกวนันี� เราอยูด่ว้ยการ

แข่งขนั ที�ตอ้งแข่งกบัเวลา และ คนรอบขา้ง ทุกคนตอ้งการเป็นที�1 ตอ้งการสิ�งที

ดีที�สุด โดยตอ้งกา้วใหเ้ร็วที�สุดด่วนที�สุด... ซึ�งก็รวมไปถึงการใชร้ถใชถ้นนดว้ย

เช่นกนั ที�ยิ�งตอ้งแข่งกบัเวลามากเท่าใด ก็ยิ�งเร่งความเร็วมากเท่านั�น เมื�อเป็น

เช่นนี�  ชีวิตของมนุษยเ์ราในปัจจุบนัจึงอยูก่บัความเสี�ยงตลอดเวลามากขึ�นไป

ดว้ย แต่จะใหท้าํเช่นไรไดน้ั�น ก็เมื�อโลกมนัหมุนเร็วคนตวัเลก็อยา่งเราก็ตอ้งวิ�

ตามในเมื�อวนัเวลานั�นมนั ไม่เคยรอใคร .. . 

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

อารีวรรณ คาํหอมกุล 370 กลุ่ม7                                                                                         

STUDENT                                                                                                                    

21/Nov/2009 21:06                                                                                                            

อุบติัเหตุเกิดขึ�นเพราะความ ประมาทสิ�งนี�คงเป็นปัจจยัสาํคญัค่ะ ตวัฉนัคิดว่า

ความประมาทมาจากความสะดวกสบายที�เราไดรั้บจนเคยชินจนก่อให ้เกิดความ

สะเพร่าค่ะเรื�องทุนนิยมของครูเจา้ของกระทู ้ฉนัก็เห็นดว้ยค่ะทุนนิยมเป็นโลกที�

มีการแข่งขนัสูงทาํใหค้นเห็นแก่ตวั : [[                                                                                                 

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

อรณิชา 440 กลุ่มที�12                                                                                                    

STUDENT                                                                                                                    

22/Nov/2009 18:20                                                                                                                       

อุบติัเหตุเกิดขึ�นจากความประมาทบวก กบัการแข่งขนัและความไม่มีนํ� าใจต่อ

ผูใ้ชร้ถใชร้ถใชถ้นนเร่งแต่จะรีบไปเลยทาํ ใหเ้กิดอุบติัเหตุในที�สุดคะ 
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ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ศรัญญา 05510293 กลุ่ม7                                                                                               

STUDENT              

 22/Nov/2009 22:45 

สงัเกตการขบัรถที�จ.นครปฐมนี�  เรียกว่าประมาทไดเ้ลยค่ะ เพราะขบัเร็วกนั รู้ว่า

เป็นแหล่งชุมชน เป็นบริเวณการจราจรแออดัก็ไมค่่อยจะลดความเร็ว  อีกอยา่ง

คนใชร้ถใชถ้นนก็ถือว่ามีความประมาทมากทีเดียว เพราะไม่ค่อยยอมเคารพกฎ

จราจรกนัเท่าไรเลย ในเมื�อต่างคนต่างรีบเร่งไปใหถ้ึงจุดหมายของตนเอง 

ความเห็นแก่ตวั ความมกัง่ายกต็ามมา พร้อมกบัสภาพสงัคมที�เร่งรัด ทุกสิ�งดู

เหมือนกลายเป็นปัจจยัของการเกิดอุบติัเหตุไดท้ั�งนั�น  ถา้เราทุกคนมีสติอยูเ่สมอ

ก็ดีนะคะ ทาํทุกอยา่งอยา่งมีสติ อุบติัเหตุคงลดนอ้ยลงกว่านี� แน่ 

 

                                                                                                                 

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

05520174 ปริญลดา 

STUDENT 

24/Nov/2009 19:22 

เพราะยคุสมยัที�เปลี�ยนไปคนเรา อยูก่นัอยา่งแข่งขนัและเร่งรีบ 

ทุกเวลาเป็นเงินเป็นทอง จะใหเ้สียไปแมว้ินาทีไม่ได ้

โดยที�ไม่ไดคิ้ดว่า การตดัสินใจเร็วไปเพียงเสี� ยววินาทีนั�น 

อาจจะทาํใหเ้ราเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงจนถึงชีวิตได ้

ความประมาท ความไม่มีสติ ก็เป็นสาเหตุหลกัของทุกๆอุบติัเหตุ 

เพราะฉะนั�นเราควรมีสติทุกเมื�อ เพื�อความปลอดภยัของตวัเราเองนะค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

ปุณรดา จิตรเกษมสาํราญ 05520200 
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วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

STUDENT 

30/Nov/2009 20:24 

ส่วนตวัคิดว่าทุกปัญหายอ่มเกิดจาก หลากหลายปัจจยัประกอบกนัอุบติัเหตุที�

เกิดขึ�นก็อาจเกิดจากความประมาทของเราเองหรือถึงแมเ้ราจะระวงัแต่หากคน

อื�นประมาทก็ยอ่มเกิดอุบติัเหตุไดใ้ครก็คงไม่อยากใหเ้กิดอบุติัเหตุขึ�นแต่เมื�อเกิด

อุบติัเหตุขึ�นแลว้ ทาํไมจึงไม่ปรับเปลี�ยนแกไ้ขสาเหตุแต่กลบัปล่อยใหปั้ญหา

แบบเดิมยงัคงเกิดขึ�นคนที�ใชร้ถ ใชถ้นนยงัคงใชร้ถ ใชถ้นนดว้ยความประมาท

และก็เป็นแบบเดิมตลอด 

 

ตอบกระทู้ : Re: อุบัตเิหตุ ความประมาท หรือสภาพสังคมที�เปลี�ยนไป?? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

พิมลพร 233 กลุ่ม 2                                                                                                        

STUDENT 

3/Dec/2009 15:14 

ดิฉนัคิดว่าอุบติัเหตุเกิดขึ�นได ้หลายสาเหตุ  ขึ�นอยูก่บัสภาพการณ์นั�นๆ ให้

เกิดขึ�น   แต่มี�เป็นสาเหตุหลกั คือ ความประมาท และมีส่วนบา้งที�มาจากสภาพ

สงัคมที�เปลี�ยนไป   คนสมยันี�ขบัรถแบบไม่มีนาํใจ นึกถึงแต่ตนเอง โดยเฉพาะ

สงัคมเมืองที�เป็นสงัคมที�เร่งรีบ  อีกทั�งผูข้บัขี�ยงัฝ่าฝืนกฎจราจรดว้ย      
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4. กระทูเ้กี�ยวกบัปัญหาการขี�รถจกัรยานสวนเลนส์ของนกัศึกษา 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

ณัฐวดี ยี�รงค ์กลุ่ม 14 

STUDENT 

23/Nov/2009 22:37 

จะเห็นไดจ้ากบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั ของเรา นกัศกึษาบางคนขี�จกัรยานและ

มอเตอร์ไซส์วนเลนเพื�อยน่ระยะเวลาในการเดินทางไป กลบัจากมหาลยัและหอ 

จึงทาํใหร้ถที�ขบัมาตามเลนที�ถกูตอ้งตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษและเป็นปัญหาที� 

ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยๆ คุณคิดว่าเราควรจะจดัการปัญหาดงักล่าวอยา่งไรดี?? 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

สมภพ 439 กลุ่ม 4 

STUDENT 

23/Nov/2009 23:45 

เป็นอยา่งมากครับ สาํหรับการแกปั้ญหาคงตอ้งมกีารกวดขนัการจราจรใหม้าก

ขึ�นครับ รวมทั�งเรื�องใส่หมวกดว้ย เพื�อความปลอดภยัต่อพวกเราเอง 

 

 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

กญัญพร ลิ�มศิริวฒัน์ กลุ่ม 10 STUDENT24/Nov/2009 13:20เป็นปัญหาอยา่ง

มาก เพราะความประมาทและไม่ใส่ใจของผูข้บัขี�ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุขึ�นไดทุ้ก

เมื�อ ควรมีการติดป้ายเพื�อใหเ้ห็นชดัเจน 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ปริญลดา 05520174 STUDENT24/Nov/2009 18:40เป็นปัญหาอยา่งมากค่ะ 

อาจจะเพราะนกัศึกษาไม่รู้กฎจราจรรส่วนหนึ�ง 

และคนที�รู้กฎจราจรก็ไม่ทาํตามกฎนั�น ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุต่างๆ 
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รายละเอยีด 

: 

ในทุกๆวนัที�บา้นจะขบัรถมาส่งดิฉนัในตอนเชา้ กลายเป็นเราตอ้งคอยมองแลว้

มองอีกไม่ใช่แค่มองซา้ยมองขวา แต่ตอ้งทาํอยา่งนั�นอยูห่ลายๆรอบค่ะ 

ว่าจะมีจกัรยานมีรถจกัรยานตโ์ผล่มาจากเลนไหนมั�ย นี�คงเป็นอีกสาเหตุหนึ�งที�

ทาํใหห้นา้มหาวิทยาลยัเกิดอุบติัเหตุบ่อยครั� ง 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

อรรถวิทย ์กลุ่ม 14  

STUDENT 

24/Nov/2009 20:06 

ผมคิดว่าสาเหตุหลกัๆเกิดจากความ รีบ ความประมาท คึกคะนอง ของหลายๆ

คนทาํไปโดยไม่นึกถึงคนรอบขา้งที�เดือดร้อน ควรมกีฎหมาย ขอ้บงัคบั โทษ

ของการก่อเหตุ เพื�อเป็นการเตือนสติ และบงัคบัใช ้

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

ศุภณัฐ กลุ่ม 13  

STUDENT 

24/Nov/2009 20:20 

ปัญหานี�  ผมคิดว่า  เป็นจิตใตส้าํนึกของทุกๆคน ที�จิงเเลว้ เขตโรงเรียนหรือมหา

ลยั เป็นเขตที�ตอ้งลดความเร็ว แต่ที�นี�กลบัวิ�งรถดว้ยความเร็ว  

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

วิรินณ์ สมิท กลุ่ม ๒ ^^ 

 STUDENT  

25/Nov/2009 01:01 

มนัน่ากลวัววว มากค่ะ.... มนัเสี�ยงต่อการจะก่อใหเ้กิด อุบติัเหตุ ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

.... 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

อรณิชา สนธิ 05520440 กลุ่มที� 12                                                              

STUDENT                                                                                              

25/Nov/2009 21:36                                                                                               

เป็นปัญหามากมากเลยล่ะเพราะทาํให ้เกิดอุบติัเหตุไดเ้ลยนะ 

และก็ไม่สมควรทาํเพราะเสี�ยงมากกกก 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 



90 
 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ทิพยรัตน์ 119 กลุ่ม5 

STUDENT 

25/Nov/2009 22:51 

เป็นปัญหาที�ควรจะแกไ้ขเลยค่ะ    ความสะดวกที�ตอ้งแลกกบัความเสี�ยงที�จะ

ไดรั้บอนัตราย  มนัไม่คุม้กนัแน่นอน  แต่ก็ยงัมีหลายคนชอบที�จะทาํแบบนี�^^" 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

นลินรัตน์ 152 

STUDENT 

25/Nov/2009 23:45 

ดิฉนํคิดว่าเป็นปัญหามากคะ เหตุนี� เกิดขึ�นกบัดิฉนัเอง เพราะเวลาปั�นจากซอย

เตน้ทเ์ขียวเพื�อจะเลี�ยวเขา้มหาลยั ก็จะมรีถจกัรยาน และมอไซด ์ขี�ยน้สออนมา 

ยิ�งช่วงเวลาดึกจะมีรถจอดขา้งทางอยูแ่ลว้ การขียอ้นสอนนั�น ทาํใหก้ารที�จะ

เลี�ยวเขา้มหาลยันั�น อนัตรายมากขึ�น เพราะตอ้งคอยระวงัทั�งรถที�วิ�งมาและตอ้ง

คอยระวงัรถที�ขบัยอ้นสอนมาอีก 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

กรติการ์ 015 

STUDENT 

26/Nov/2009 12:58 

เป็นปัญหาอยา่งมาก เคยเจอมากบัตวัเลย ไม่เคยเห็นที�ไหนขบัขีรถสวนเลนเท่า

ที�นี�มาก่อน ไม่รู้ว่าคนทีขบัไม่รู้กฎจราจร หรือมกัง่ายกนัแน่  ซึ�งทาํใหผู้ที้�ขบัมา

ถกูเลน รู้สึกเสียอารมณ์มาก ถา้เกิดชนกนัขึ�นมาล่ะก ็ยิ�งเป็นปัญหาใหญ่โตกนั

เขา้ไปอีก  

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ชุติมน 05510082 กลุ่ม10 

STUDENT 

27/Nov/2009 14:30 

เรื�องนี� เป็นปัญหาหนึ�งที�แกไ้ม ่ตก  เพราะสาเหตุคือความมกัง่ายของผูข้บัขี�

เอง  การขาดวินยัในตนเองนอกจากจะทาํใหต้นเองเจ็บตวั  แลว้ยงัสร้างความ

เดือดร้อนใหผ้อูื�นดว้ย  คนที�ขบัมาดีๆ แลว้อยู่ๆ มีรถสวนมา  หากเขาไม่มีสติดี

พอ ตกใจ แลว้หกัหลบไปชนรถคนัอื�น ก็เป็นการสร้างความสูญเสียใหค้นอื�น

ดว้ย  แต่ที�น่ากลวักว่านั�น คือในปัจจุบนัคนอารมณ์ร้อนก็มีเยอะ  เกิดไปทาํอะไร
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ไม่ถกูใจ อาจโดนทาํร้ายเหมือนดงัข่าวที�เราไดย้นิกนัอยูป่ระจาํ  ดงัเช่น เมื�อ

เดือนก่อนมีข่าวว่าผูช้ายคนหนึ�งแค่ขบัรถผา่นกลุ่มวยัรุ่นที�เดิน ขา้งอยูข่า้งถนน

แลว้บิดเครื�องรถจกัรยานยนตเ์สียงดงั ก็ถกูพวกวยัรุ่นลากลงมาซอ้มเสียชีวิต ซึ�ง

เป็นสาเหตุที�ไม่สมเหตุสมผลกบัการสูญเสียเสีย... 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ศรสวรรค ์438 กลุ่มที�1 

STUDENT 

27/Nov/2009 17:28 

เป็นปัญหาอยา่งมาก  แต่ผูข้บับางคนก็ไม่ไดต้อ้งใจหรอกมั�ง(คิดอกีมุมนึงนะ)

เคา้ก็อาจจะพยายามหาร ที�จอดรถอยูแ่ต่ที�จอดรถมนัหาไมค่อยจะเจอ  แลว้พวก

เคา้เหล่านั�นก็อาจจะคิดว่ามนัคงไม่เป็นปัญหาเลยทาํแบบนั�น  สถานที�เป็น

ปัญหามากที�สุดคือ  บริเวณโรงอาหารทั�งเพชรช็อปและยเูนี�ยน  และอีกที�สาํคญั

คือ บริเวณตึกกระทะ  เพราะจาํนวนคนมากและรถก็มากดว้ย  ยิ�งวนัพุธมีตลาด

นดัยิ�งแยไ่ปใหญ่เลย  แต่ปัญหานี�พวกเรากต็อ้งช่วยกนัโดย เริ�มที�ตวัของเราก่อน

โดยการระมดัระวงัตวัเอง  เพราะเราไม่สามารถที�จะไปสั�งหา้มไม่ใหค้นอื�นอยา่

ขบัสวนเลนได ้ และเราจะตอ้วไม่ประมาทและพยายามขบัชา้ๆในที�

ชุมชน  เพื�อที�อุบติัเหตุมนัจะไดไ้ม่เกิดขึ�น  

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

น.ส ภทัร์ศรัณย ์กลุ่มที� ๒ 

STUDENT 

28/Nov/2009 00:46 

เป็นปัญหามากค่ะ เพราะทั�งขา้พเจา้และคนในครอบครัว ต่างประสบกบั

เหตุการณ์นี� บ่อยมาก เป็นอนัตรายอยา่งยิ�ง ไม่ควรปฎิบติันะค่ะ  

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

ราย ละเอยีด 

: 

ศรัญญา 05510293 กลุ่ม7 

STUDENT 

29/Nov/2009 21:16 

         เรื�องนี� เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ การขบัรถสวนเลนไม่เพียงผดิกฎจราจร 

แต่ตวัผูข้บัขี�ยงัเสี�ยงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดสู้งดว้ย ถา้เกิดเรื�องขึ�นมาตวัผูข้บัขี�ก็มี

ความผดิเช่นกนั ดิฉนัเห็นที�นี�ขบัรถสวนเลนกนัไปมาเยอะมากก อนัตรายมาก

ดว้ยค่ะ แต่คนเราก็ยงัยอมเสี�ยงอนัตรายเพื�อแลกกบัความสะดวก แกย้ากมากค่ะ
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เรื�องนี�  คนเราแมรู้้กฎจราจร แต่นอ้ยคนนะคะที�ปฏิบติัตาม.... 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

ปรีชา 433 กลุ่ม8 

STUDENT 

30/Nov/2009 11:11 

ผมคิดว่าเป็นปัญหาที�ก่อใหเ้กิด อุบติัเหตุเป็นอยา่งมาก 

ตอบกระทู้ : Re: ปัญหาการขี�จกัรยานและมอเตอร์ไซด์สวนเลนเป็นปัญหาหรือไม่? 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� : 

รายละเอยีด 

: 

พิมลพร 233 กลุ่ม 2 

STUDENT 

3/Dec/2009 14:54 

เป็นปัญหามากค่ะ  และยงัพบไดบ่้อยบนถนนเสน้ต่างๆ ไมใ่ข่แค่หนา้มหาลยั 

และสามารถทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้ายดว้ย  นอกจากจะทาํผดิกฎจราจรแลว้ ยงั

ทาํใหผู้อ้ื�นและตวัเองเดือดร้อนดว้ย คือ การบาดเจ็บและอาจสูญเสียชีวิตไดจ้าก

การกระทาํนี�  
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5.กระทูเ้กี�ยวกบัการบงัคบัใหน้กัศกึษาสวมหมวกกนัน็อก  

หัวข้อกระทู้ 

: 

ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนันอ็คเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

อริสรา 05510356 กลุ่ม 7 

STUDENT 

28/Nov/2009 01:16 

จากที�ไดเ้ขา้ฟังเสวนาเมื�อวนัพุธที� ผา่นมา ที�ไดม้ีผูเ้สนอวิธีแกไ้ขมาว่าใหม้กีาร

บงัคบัใหร้ถจกัรยานยนตต์อ้งมีหมวกกนั น็อคเขา้มหาวิทยาลยั  

เหมือนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ถา้ไม่มีก็เขา้ไม่ได ้ดิฉนัมีความเห็นดว้ยนะ

คะเนื�องจากการมีหมวกกนัน็อคก็เป็นการช่วยลด อุบติัเหตุเป็นอยา่งมาก 

อีกทั�งตาํรวจเรียกก็ไม่โดนจบัดว้ย (กรณีที�มีใบขบัขี�)  

แต่การที�มีหมวกกนัน็อคนั�นมีแลว้ก็ควรที�จะใส่ดว้ยนะคะ ไม่ใช่มีไวป้ระดบัรถ

เฉยๆ อยา่งนั�นกค็งจะไม่ช่วยลดปัญหาอุบติัเหตุได ้

หัวข้อกระทู้ 

: 

ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนันอ็คเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

อารีวรรณ 05510370 

STUDENT 

28/Nov/2009 12:56 

เห็นดว้ยค่ะว่าควรมกีารบงัคบัให ้ผูที้�ขบัขี�รถจกัรยานยนตส์วมหมวกกนัน็อ

คเขา้มหาวิทยาลยั  ความจริงเเลว้ไมว่่าผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตไ์ม่ว่าจะขี�ไปไหนก็

ควรจะสวมหมวก กนัน๊อคนะคะ ทั�งนี�ก็เพื�อความปลอดภยัต่อตวัผูใ้ชเ้องดว้ย

ทางมหาวิทยาลยัน่าจะเอานโยบายนี� ไปปรับใชน้ะคะคิดว่าคงเป็นประโยชน์

แน่ๆในการเสวนาวนันั�นนอกจากเรื�องนี�แลว้ดิฉนัยงัเห็นดว้ยกบัเรื�องที�ควรม ี

การจดัสอบใบขบัขี�ภายในมหาวิทยาลยัดว้ยค่ะดิฉนัคิดว่าคงมีหลายๆคนที�ขบัรถ

เป็นแต่ไม่มีใบขบัขี�และยงัไม่มีเวลาว่าง ที�จะไปทาํหากมกีารจดัสอบใน

มหาวิทยาลยัคิดว่าคงตอ้งไดรั้บความสนใจอยา่งแน่นอนค่ะสาํหรับความคิดเห็น

ของบางท่านอาจจะบอกว่าคนที�มีใบขบัขี�ก็ยงัคงขบัรถแย ่เหมือนเดิมแต่ถา้เรา

มองในมุมกลบัคนที�ไม่มีใบขบัขี�ขบัรถดีๆ ถกูตามกฏจราจรก็คงมีอยูเ่หมือนกนั

ล่ะคะแมว้่าจะเป็นส่วนนอ้ยก็ตาม - -ll แต่คิดว่าถา้พยายามช่วยกนัคนส่วนนอ้ยก็

อาจกลายเป้นคนส่วนมากไดค่้ะ ^^ 
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หัวข้อกระทู้ 

: 

ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนันอ็คเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

นลินรัตน์ 152 

STUDENT 

28/Nov/2009 20:51 

คิดว่าอาจเกิดปัญหาหมวกกนัน๊อคหายตาม คะ แต่ถา้ทางมหาวิทยาลยัสามารถ

ทาํไดก้็จะเป็นการลดความรุนแรงและเป็นการป้องกนั อุบติัเหตุไดดี้คะ 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

กรติการ์ 015 

STUDENT 

28/Nov/2009 22:12 

ทางมหาวิทยาลยัน่าจะออกเป็นขอ้ ระเบียบบงัคบั และเรากค็วรสวมหมวกทุก

ครั� งดว้ย เพื�อความปลอดภยัแก่ตวัเอง 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

จนัทร์จิรา เสาวพนัธ ์05520431 กลุ่ม 13 

STUDENT 

29/Nov/2009 10:26 

ถา้มหาลยับงัคบันกัศึกษาทุกคนกค็ง ตอ้งปฏิบติัตาม  เพราะก่อนสวมหมวก

กนัน็อคไม่เพียงแต่จะถกูตอ้งตามกฎหมาย..แต่ยงัเป็นการ ป้องกนัตนเองจาก

การเกิดอุบติัเหตุไดด้ว้ย 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

ธนิฏฐา 446 กลุ่ม1 

STUDENT 

29/Nov/2009 17:39                                                                                                    

ถา้ทางมหาวิทยาลยัออกเป็นกฏขอ้ บงัคบั ตวันกัศึกษาก็ตอ้งปฏิบติัตามอยา่ง

แน่นอนค่ะจะไดช่้วยกนัลดความรุนแรงที�เกิดขึ�นดว้ยค่ะ 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 
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อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

ปริญลดา 05520174 

STUDENT 

29/Nov/2009 22:15 

ทางมหาวิทยาลยัตอ้งมีกฎค่ะว่า ใครไม่ใส่หมวกกนัน็อคไม่ใหเ้ขา้-ออก 

มหาวิทยาลยัโดยเด็ดขาด 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าพน้เขตมหาวิยาลยัปุ๊บก็ถอดปั�บ จะเขา้มหาวิทยาลยัก็ค่อยใส่ใหม่ 

ถา้นกัศึกษาไม่ห่วงความปลอดภยัของตวัเอง มนัก็จะเกิดอบุติัเหตุร้ายแรงขึ�น

ซํ�าๆ 

ตามขอ้สรุปของการเสวนาค่ะ..ที�ตอ้งใหทุ้กคนรู้สึกดว้ยตวัเอง 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

เอนก 442 กลุ่ม12 

STUDENT 

5/Dec/2009 16:22 

อิอิอิ ใส่ดิคฟัใส่ตอนจะเขา้-ออกเท่านั�นอ่ะ พอยามใหเ้ขา้เด๋วกถ้อดออก ตกลง

เอาเปนว่า จะใส่ แต่ใส่แค่ใหคุ้ณลุงยามเห็นเท่านั�นเเหละคฟั เหอๆๆๆ เชื�อป่ะ

หล่ะว่าตอ้งเปนยงังี� เเหละ 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

ทิพยรัตน์ 119 

STUDENT 

6/Dec/2009 13:14 

ถา้มีกฎออกมาจริงๆ คิดว่าทุกคนคงปฏิบติัค่ะ 

แต่บางคนอาจจะสวมหมวกกนัน๊อคเฉพาะตอนเขา้ออกประตูเท่านั�น  พอพน้

เขตประตกู็อาจจะถอดออก 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 
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ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

น.ส.ภทัร์ศรัณย ์กลุ่ม 2 05520250 

STUDENT 

8/Dec/2009 18:05 

ปฏิบติัค่ะ ,, ถา้หาก มีการทาํหมวกกนัน็อค ใหเ้ป็นเรื�องของแฟชั�น เช่นเดียวกบั

การเจาะหู ใส่กาํไลขอ้มือ สวมเสื�อคลุม หรือสะพายกระเป๋า คิดว่า คงไดผ้ลมาก

ขึ�นค่ะ  

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

ศรสวรรค ์438 กลุ่มที� 1 

STUDENT 

9/Dec/2009 15:19 

ยงัไงพวกนกัศกึษาตอ้งปฏิบติัตามกนั อยูแ่ลว้เพราะว่าเคา้ออกกฎบงัคบั  แต่ถึง

ไม่ออกกฎบงัคบัเชื�อเถอะว่าพวกนกัศึกษาไม่มีใครสวมหมวกกนัน็อคห

ลอก  แต่ถา้มีกฎออกมามามนัก็เป็นทางที�ดีเพราะจะทาํใหน้กัศึกษาปฏิบติัตนอยู่

ใน กรอบของมหาวิทยาลยัและจะทาํใหม้คัวามปลอดภยัไดไ้ม่มากกน็อ้ย  แต่ก็

ตอ้งมองอีกมุมหนึ�งว่าเมื�อมีกฎออกมาแลว้  กระแสหมวกกนัน็อคกจ็ะเกิดขึ�น

ตามมา  เกิดแฟชั�นหมวกกนัน็อคทั�งที�ปลอดภยัและไม่ปลอดภยั(ในที�นี�หมายถึง 

คุณสมบติัของหมวกกนัน็อค) แลว้ก็จะมีการขโมยหมวกกนัน็อคเกิดขึ�นใน 

ตอบกระทู้ : Re: ถ้าหากมกีารบงัคบัให้รถจกัรยานยนต์ต้องมหีมวกกนัน็อคเข้ามหาวทิยาลยั 

อยากทราบว่าจะปฏิบัตกินัมั�ย 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

พิชญานิน อกนิษฐก์ุล 09511267 

STUDENT 

12/Jan/2010 12:07 

ถา้บงัคบั ทุกตนก็ตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้หากใครไม่ปฏิบติัก็เขา้ไม่ไดเ้ราว่า อยากจะ

ใหค้นมีจิตสาํนึกเองบา้งน 

โดยที�ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบงัคบัอะ 
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6.  กระทูแ้สดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการติดไฟกระพริบ 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดีกว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

ศรสวรรค ์438 กลุ่ม 1 

STUDENT 

3/Dec/2009 17:35 

จกัรยานที�มหาวิทยาลยัของเราใชก้นั บ่อยมากและเป็นสาเหตุหนึ�งในการเกิด

อุบติัเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน  ในเวลากลางคืนทุกคนคงจะทราบดีว่าหนา้

มหาวิทยาลยัของเรานั�นมีรถสญัจรไปมามาก มาย  แลว้ตามที�ไดส้งัเกตว่าใน

เวลากลางคืนรถจกัรยานแทบจะมองไม่เห็นเลย  เพราะรถจกัรยานไม่มีไฟหนา้

และไฟทา้ย  เลยอยากจะถามทุกคนว่าระหว่างสติกเกอร์สะทอ้นแสงกบัไฟ

กระพริบอนัไหนมนัดีกว่า กนั  มนัมีประโยชน์ทั�งคู่โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

รถที�สญัจรผา่นไปผา่นมาจะไดม้อง เห็นรถจกัรยานและหลบหลีกไดท้นั  แต่

บางครั� งมนัก็มีผลเสียคือสติกเกอร์นั�นอาจหลุดลอกง่ายและไฟกระพริบก ็เสี�ยง

ต่อการโดนขโมย 

หัวข้อกระทู้ 

: 

ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดีกว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

อรณิชา สนธิ 05520440 กลุ่มที� 12 

STUDENT 

3/Dec/2009 19:40 

อา้วก็ตอ้งไฟสิคะคุณขา สติกเกอรืจะไป เห็นอะไร 

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

เอนก 442 กลุ่ม 12 

STUDENT 

3/Dec/2009 20:22 

ใช่ไฟกระพริบปิ� บๆๆ ดีกว่ามั�ยคฟัคุณ... เเพงกว่ากนัไม่เท่าไหร่หรอก สว่าง

กว่าอยุม่ากเลยล่ะ มนัถอดเก็บได ้เรื�องหายนะ้ไม่ตอ้งกลวัหรอก.... 

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

กชกร 428 

STUDENT 
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วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

5/Dec/2009 19:20 

ไฟดีกว่านะ อิอิ ไม่ก ็ถา้ไม่มีตงั ก็เอาแผน่ CD ก็ได ้ชดักว่า สติ�กเกอร์นะ 

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

น.ส.ภทัร์ศรัณย ์กลุ่ม 2 05520250 

STUDENT 

8/Dec/2009 18:31 

ดีทั�งคู่ แหล่ะค่ะ ถา้คิดจะทาํกนัจริงๆ ๆ  

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

- 

STUDENT 

9/Dec/2009 13:33 

คิดว่าติดไฟกระพริบจะดีกว่าเห็นไดช้ดัแถมกระพริบไดห้ลายจงัหวะดว้ยที�ฉนั

เคยเห็นร้านทุกอยา่ง20ก็มขีายนะใส่ถ่าน 2 กอ้นพอเลิกใชก้แ็กะออกถา้ไม่แกะ

ออกรับรองหายแน่....แต่ตอนนี�คงไม่สาํคญัสาํหรับฉนัเพราะว่าจกัรยานฉนัโดน

โจรกรรมไปแลว้เสียดายจงัเพิ�งใชไ้ดไ้ม่ถึงปีฮืออออออออออออ 

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

ธนิฏฐา 446 กลุ่ม1 

STUDENT 

9/Dec/2009 15:13 

ติดไฟดีกว่าค่ะ 

สะดวกดีและมองเห็นชดัเจนดว้ย 

จะไดช่้วยกนัลดอุบติัเหตุของจกัรยานนะคะ 

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

พิมลพร 233 กลุ่ม 2 

STUDENT 

18/Dec/2009 15:11 

คิดว่า ติดไฟดีกว่า เพราะ เห็นไดช้ดัเจนกว่าสติ�กเกอร์เรืองแสง   และสามารถ
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: ช่วยลดอุบติัเหตุได ้ 

ตอบกระทู้ : Re: ตดิสตกิเกอร์สะท้อนแสงกบัไฟกระพริบที�ท้ายรถจกัรยานอนัไหนดกีว่ากนั 

ผู้ตั�งกระทู้ : 

status : 

วนัที� :

รายละเอยีด 

: 

พิชญานิน อกนิษฐก์ุล 09511267 

STUDENT 

12/Jan/2010 11:56 

ติดไฟกระพริบดีกว่านะ 

สติ�กเกอร์โดยนํ� า โดยลมก็หลุดแลว้ 

แลว้ประสิทธิภาพของไฟ ก็น่าจะดีกว่า 

 

การเกบ็ข้อมลูจากบทความวชิาการของนกัศึกษารายวชิาสังคมในกระแสการเปลี�ยนแปลง 
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บทความวิชาการ 

จากการเสวนาเรื�อง “อุบัติเหตุหน้ามหาวิทยาลัย” 

นางสาวภทัร์ศรัณย ์ ธนิสรธนาสิทธิ�  รหสั 05520250 

นางสาววิรินณ์      สมิท            รหสั 05520436 

 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสนามจนัทร์นั�นเป็นสถานศึกษาที�ตั�งติดกบับริเวณถนนใหญ่ ในเขต

ชุมชนเมืองซึ�งมีทั�งรถขนาดเลก็และรถขนาดใหญ่สญัจรไปมาตลอดทั�งวนั จาํนวนรถของนกัศึกษาที�มีตั�งแต่

จกัรยาน จกัรยานยนต ์รวมไปถึงรถยนต ์ในแต่ละปีการศกึษาที�มีเป็นจาํนวนมากนั�น หากเรานาํไปรวมกบัรถ

ของชาวบา้น รถของบุคลากรของมหาวิทยาลยั รถรับจา้งทั�งประจาํทางและไม่ประจาํทางประเภทต่างๆรอบ

มหาวิทยาลยัแลว้ก็นบัไดว้่า ถนนหนา้มหาวิทยาลยัมีรถสญัจรกนัอยา่งพลุกพล่านและแออดัอยูม่าก สิ�งสาํคญั

ที�ตามมาคือ ปัญหาอุบติัเหตุจากการใชร้ถใชถ้นนบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั ซึ�งเป็นปัญหาที�พบไดบ่้อยครั� ง 

 ส่วนคาํว่า “อุบติัเหตุ”นั�นก็คือเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยไมค่าดคิดและไม่มีผูใ้ดสามารถรับรู้ล่วงหนา้

ไดว้่าจะเกิดขึ�นที�ไหน? อยา่งไร? เมื�อไร? และผลกระทบที�จะตอ้งตามมาจากเหตุการณ์จะร้ายแรงเพียงใด? 

แต่ทุกสิ�งที�เกิดขึ�นยอ่มมีสาเหตุ ในอุบติัเหตุก็เช่นกนั เราสามารถคาดเดาถึงสาเหตุการเกิดขึ�นของอุบติัเหตุได้

หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจยัทางธรรมชาติ ทั�งฝนตก แดดออก หรือความมดืในช่วงเวลากลางคืน ก็ลว้น

เป็นสาเหตุที�ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดท้ั�งนั�น แต่ในความเป็นจริงแลว้กว่า 80% สาเหตุของอุบติัเหตุที�เกิดขึ�น

มกัมาจากความประมาท ความขาดสติของมนุษยเ์อง จนก่อใหเ้กิดความไม่ระมดัระวงัในการดาํเนินชีวติและ

นาํไปสู่อุบติัเหตุทั�งต่อตนเองและผูอ้ื�นอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้

 พวกเรานกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากรตระหนกัถึงปัญหานี� เช่นกนั จึงริเริ�มโครงการทาํการวจิยั โดย

มีรุ่นพี�ปี 3 คณะอกัษรศาสตร์ เอกวิชาสงัคมศาสตร์และการพฒันาเป็นหวัหนา้หลกัเพื�อหาสาเหตุ ลกัษณะ

ของอุบติัเหตุและแนวทางการแกไ้ข โดยมนีกัศกึษารายวิชาสงัคมในกระแสการเปลี�ยนแปลงของผูช่้วย

ศาสตราจารยสุ์วิดา ธรรมมณีวงศ ์ มีส่วนช่วยในการเก็บขอ้มลู โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มๆเพื�อสอบถามนกัศึกษา

คณะต่างๆในมหาวิทยาลยัและกลุ่มประชาสมัพนัธง์านเสวนาในจะจดัขึ�นในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2552 

ณ ตึกคณะอกัษรศาสตร์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงานที�เป็นตวัแทนหลายฝ่ายดว้ยกนั เช่น เจา้หนา้ที�ตาํรวจจราจร 

หวัหนา้ผูรั้กษาความปลอดภยัของมหาวิทยาลยั  อาจารยจ์ากสาขาวิชาอื�นๆ และนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร  โดยขอ้มลูที�ไดไ้ปสอบถามจากนกัศึกษาทั�ง 7 คณะแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันี� 

 1. ความคดิเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะอุบัตเิหตุที�เกดิขึ�น 

 ขอ้มลูจากแต่ละคณะจะแตกต่างกนัตามสภาพที�ตนประสบพบเจอ แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ลกัษณะ

อุบติัเหตุจะเกิดขึ�นกบั จกัรยานยนตก์บัรถยนต ์ และ รถยนตก์บัผูข้า้มถนนมากตามลาํดบัและจากการที�ไดรั้บ

ขอ้มลูและคาํยนืยนัของเจา้หนา้ที�ตาํรวจและหวัหนา้ผูรั้กษาความปลอดภยั แสดงใหเ้ห็นขอ้เท็จจริงที�ว่า 
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อุบติัเหตุหนา้มหาวิทยาลยัเกิดขึ�นบ่อยครั� งและรุนแรงมากนอ้ยต่างกนัไป ซึ�งเป็นอนัตรายต่อนกัศกึษาและ

ผูใ้ชถ้นนเป็นอยา่งมาก 

 2. สาเหตุของอุบติัเหตุที�เกิดขึ�น 

 “ความประมาท” คือ คาํตอบที�นกัศกึษา ตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่า เป็นสาเหตุหลกัของอุบติัเหตุที�

เกิดขึ�น 

 ความประมาท นั�นยงัคลอบคลุมไปถึงสาเหตุยอ่ยๆ อีกหลายสาเหตุ เช่น การใชค้วามเร็วมากเกินไป 

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ชถ้นน ความคึกคะนองของวยัรุ่น การซอ้นรถจกัรยานยนตห์ลายคน การขี�

จกัรยานยนตห์รือการปั�นจกัรยานยอ้นศร ซึ�งนอกจากจะเป็นความประมาทเลินเล่อแลว้ยงัเป็นการกระทาํผดิ

กฎจราจรอีกดว้ย เจา้หนา้ที�ตาํรวจไดก้ล่าว เป็นประเดน็สรุปไดด้งันี� 

- การที�นกัศึกษาไม่สวมหมวกนิรภยั 

- นกัศกึษาหลายคนไม่มีใบอนุญาตขบัขี� 

- นกัศกึษามกักลบัรถใหที้�ที�หา้มกลบัรถ  

- การฝ่าไฟแดง 

- นกัศกึษามกัไม่ขา้มถนนบริเวณทางมา้ลาย 

- การใชร้ถประเภทสกู๊ตเตอร์ในบริเวณที�ไม่อนุญาต 

- การขี�รถจกัรยานยนตห์รือปั�นจกัรยานตีคู่ เพื�อคุยกนั 

 นอกจากนั�นเจา้หนา้ที�ตาํรวจยงักล่าวเสริมอีกว่า เมื�อนกัศกึษาถกูจบัมกัขอความเห็นใจเรื�องทุน

ทรัพย ์ เนื�องจากส่วนใหญ่มาจากต่างถิ�นและมีค่าใชจ่้ายสูงอยูแ่ลว้ เจา้หนา้ที�ตาํรวจจึงลดหยอ่นผอ่นโทษให ้

ทาํใหน้กัศึกษาคิดว่า หนา้มหาวิทยาลยัสามารถฝ่าฝืนกฎจราจรได ้

 นอกจากนี� ยงัมีปัญหาดา้นการขาดแคลน ทั�งขาดแคลนตวับุคลากร ทั�งเจา้หนา้ที�ตาํรวจและเจา้หนา้ที�

รักษาความปลอดภยั อาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วงชั�วโมงเร่งด่วน 

 การขาดแคลนป้ายจราจรและสญัญาณเตือนหนา้บริเวณมหาวิทยาลยั รวมไปถึง การขาดแคลนนํ� าใจจากผูใ้ช้

รถใชถ้นน ต่างคนต่างรีบ ไม่มีความเอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ก่ผูอ้ื�น ก็นบัเป็นสาเหตุที�สาํคญัเช่นกนั 

            3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ในการเสวนาฯ มกีารพดูคุยถึงแนวทางการแกปั้ญหาในหลายๆดา้น ทั�งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ดงันี� 

 - สร้างสะพานลอยสําหรับผู้ข้ามถนน เจา้หนา้ที�ตาํรวจใหค้วามเห็นว่า การสร้างสะพานลอยตอ้งใช้

งบประมาณสูง ประกอบกบันกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่ใชบ้ริการสะพานลอย ก่อใหเ้กิดการสูญเสียงบประมาณ

อยา่งไม่คุม้ค่าซึ�งตรงกบัขอ้มลูจากการสาํรวจความคิดเห็นของนกัศกึษาส่วนใหญ่ 

 - ควรมเีจ้าหน้าที�ตาํรวจจราจรอาํนวยความสะดวกหน้ามหาวทิยาลยัเพื�อดูแลความเรียบร้อย 

แนวทางนี�มีขอ้พึงตระหนกัในเรื�องตารางเรียนของนกัศึกษาที�ไม่ตรงกนั ทาํใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจไม่สามารถ

อาํนวยความสะดวกไดต้ลอดวนั แต่ในช่วงชั�วโมงเร่งด่วนช่วงเชา้และช่วงเยน็มีการจดักาํลงัเจา้หนา้ที�ตาํรวจ

คอยบริการอยูเ่ป็นประจาํ 
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 - สร้างสัญญาณไฟสําหรับผู้ข้ามถนน เจา้หนา้ที�ตาํรวจจราจรชี�แจง้ว่า การสร้างสญัญาณไฟลกัษณะ

นี�  ใชง้บประมาณค่อนขา้งสูงจึงมีความเป็นไปไดย้ากสาํหรับการของบประมาณจดัทาํ 

 -ตดิป้ายจราจรเพื�อเตอืนผู้ขับขี� ลดความเร็วในเขตชุมชน และการสร้างระเบียบวนิยัจราจรที�ดี 

ตลอดจนการสร้างลูกระนาด เพื�อชะลดความเร็วของยานพาหนะชนิดต่างๆ  แนวทางนี�มกีลุ่มผูข้ดัแยง้เห็นว่า 

เป็นแนวทางที�ไม่เห็นผล ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร 

 - รณรงค์ให้รถจกัรยานตดิไฟหน้า และตดิไฟท้ายหรือสติ�กเกอร์เรืองแสง เพื�อเพิ�มวิสยัทศัน์ในการ

ขบัขี� ทั�งผูข้บัขี�และผูใ้ชร้ถใชถ้นนผูอ้ื�น 

 - ตั�งกฎสําหรับผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ทุกคนัที�จะขี�เข้าบริเวณมหาวทิยาลยัให้สวมหมวกนิรภยั หากไม่

สวมจะไม่สามารถเขา้มหาวิทยาลยัได ้เพื�อส่งเสริมการขบัขี�อยา่งปลอดภยั 

 - ย้ายป้อมยาม ให้อยู่ลกึจากหน้าประตูมหาวทิยาลยัมากขึ�นกว่าเดิม เพื�อลดปัญหายานพาหนะที�ตอ้ง

รับบตัรผา่นเขา้ออกมหาวิทยาลยัมีจาํนวนมากจนเกิดแถวยาว ทาํใหเ้กิดปัญหาจราจรติดขดั 

 เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั ใหค้วามเห็นว่าในเรื�องนี�วา่ เป็นแนวทางที�เป็นไปไม่ได ้ เนื�องจาก

หากยา้ยป้อมยามแลว้นั�น เมื�อเกิดเหตุการณ์ร้ายกบันกัศกึษาบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�จะไม่สามารถ

เขา้ช่วยไดท้นัเพราะมกัมกีารฉกชิงวิ�งราวอยูเ่สมอ 

 - ปรับเปลี�ยนช่องทางการเดินรถบางช่องทาง แนวทางนี�มกีารพดูคุยถึงวิธีการอยา่งหลากหลาย ซึ�งมี

ทั�งผูที้�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย กล่าวสรุปไดด้งันี� 

  1.)  บริเวณเกาะกลางถนนหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  2.) บริเวณเกาะกลางถนนตรงขา้มซอยเต็นทเ์ขียว 

 เจา้หนา้ที�ตาํรวจเสนอแนวความคิดที�จะปิดบริเวณดงักล่าว เพื�อใหร้ถที�ตอ้งการขา้มออกจากถนนฝั�ง

ตรงขา้ม ไม่สามารถยอ้นศรขา้มไปได ้ เนื�องจากผดิกฎจราจรและเป็นจุดเสี�ยงที�จะเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย โดย

แนะนาํว่าควรสร้างจุดกลบัรถบริเวณก่อนถึงสี�แยกมาลยัแมนแทน 

 แต่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย กล่าวว่า แนวทางนี� เป็นการแกปั้ญหาที�ปลายเหตุ ไม่ใชที้�ตน้เหตุอยา่งแทจ้ริง 

สาํหรับตน้เหตุที�แทจ้ริง คือ การขาดจิตสาํนึกของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ที�เห็นแก่ไดแ้ต่ไม่รู้จกัใหเ้พราะเราจะเห็น

ไดจ้ากบริเวณทอ้งถนนที�ทุคนลว้นแต่รีบเร่งพร้อมที�จะพุ่งเขา้ใส่ แต่ความเอื�อเฟื� อเผื�อแผน่ั�นขาดหาย เมื�อ

คนเรายงัขาดจิตสาํนึกเช่นนี� จึงทาํใหแ้นวทางที�เสนอมาทั�งหมดไม่สามารถเป็นที�ยอมรับไดใ้น ความรู้สึกของ

ผูเ้ขาประชุมบางคนที�เห็นว่า สภาพทางกายภาพไม่สามารถ หรือมนัยากเกินไปที�จะเปลี�ยนสภาพจิตใจของ

มนุษยไ์ด ้

 ในขณะเดียวกนั นกัศกึษาคณะมณัฑณศิลป์เสนอว่า ควรปลกูจิตสาํนึกที�ดีใหแ้ก่นกัศกึษาเขา้ใหม่

ผา่นการสอนจากรุ่นพี�ถึงรุ่นนอ้งในช่วงการรับนอ้ง เพราะมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัมากเป็นพิเศษในช่วงเวลา

นั�น  
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 4. ปัญหาอุบตัเิหตุหน้ามหาวทิยาลยั เป็นปัญหาที�ควรแก้ไขหรือไม่ 

 ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่า“ควรแกไ้ขเป็นอยา่งมาก”แต่ปัญหาที�ตอ้งหาแนวทางแกไ้ขต่อไป

คือจะแกไ้ขอยา่งไร?  เริ�มที�ใคร?  แนวทางใด?จะก่อเกิดประสิทธิภาพมากที�สุด  

             5. ใครควรมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา 

 จากขอ้มลู กล่าวว่า ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา โดยเฉพาะนกัศกึษาซึ�งเป็นผูใ้ชร้ถใชถ้นน

บริเวณรอบมหาวิทยาลยัเป็นส่วนใหญ่ จึงถือว่ามีส่วนเกี�ยวขอ้งโดยตรงและเขา้ถึงปัญหาไดม้ากที�สุด 

ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลยั และผูใ้ชร้ถใชถ้นนบริเวณดงักล่าวก็ควรมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา

เช่นกนั 

 6. วธิีที�จะทําให้ทุกคนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 จากการเก็บขอ้มลู นกัศึกษาเสนอแนวความคิดที�หลากหลาย ซึ�งมีความสร้างสรรคแ์ละนาํไป

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ได ้เช่น  

 - การเดินรณรงคห์รือการทาํป้ายประกาศ พร้อมทั�งแจกใบปลิวและแผน่พบัโดยใชข้อ้ความ เนื�อหา 

หรือภาพประกอบที�สะกิดใจ เพื�อเพิ�มความน่าสนใจและดึงดูดผูอ้่าน อาจใชภ้าษาที�กะทดัรัด เขา้ใจง่าย เช่น 

“ประมาทตายฟรี” โดยใชบุ้คคลที�มีชื�อเสียง หรืออธิการบดี ร่วมรณรงค ์

 - จดักิจกรรมใหน้กัศกึษาหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแล เช่น การประกวดคลิป

วีดีโอของผูก้ระทาํผดิกฎจราจรเพื�อชิงรางวลั หากผูก้ระทาํผดิเป็นนกัศกึษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัจะ

ถกูทาํโทษตามความเหมาะสม 

 แนวความคิดที�กล่าวขา้งตน้ลว้นเป็นสิ�งที�น่าสนใจทั�งสิ�น แต่เป็นที�น่าเสียดายว่าแนวความคิดเหล่านี�

ไม่ไดถ้กูกล่าวในงานเสวนาฯเนื�องจากเวลาที�มีไม่พอ อีกทั�งมีการพดูคุยในประเดน็สาเหตุและแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งยดืเยื�อนบัว่าเป็นขอ้บกพร่องของผูจ้ดังานที�ไม่เตรียมการเรียงลาํดบัประเด็นสนทนา และ

กาํหนดเวลาสาํหรับการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ผูจ้ดังานควรกาํหนดเวลาและแจกประเด็นสนทนาให้

ผูร่้วมงาน     เพื�อกาํหนดเวลาที�ถกูตอ้งและพดูคุยในประเด็นดงักล่าวอยา่งครบถว้นและไม่ออกนอกประเด็น

จนเกินไป 

       อยา่งไรก็ตาม ดิฉนัเชื�อว่าการเสวนาฯในครั� งนี� จะเกิดประโยชน์อยา่งแน่นอน แมจ้ะมีผูร่้วมเขา้ร่วม

เสวนาฯเป็นจาํนวนนอ้ยก็ตาม แต่ก็สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเคลื�อนไหวในสงัคม การเคลื�อนไหวของผู ้

ที�ตระหนกัถึงปัญหา แมปั้ญหาอาจแกไ้ขไม่ไดใ้นเร็ววนัแต่การเปลี�ยนแปลงเลก็ๆนอ้ยๆก็นาํมาซึ�งการ

เปลี�ยนแปลงที�ยิ�งใหญ่ไดเ้ช่นกนั ยิ�งเริ�มเร็วเท่าไร ผลสาํเร็จยิ�งจะเกิดขึ�นเร็วเท่านั�น   โดยเราไม่ตอ้งไปเริ�มจาก

สิ�งอื�นไดเ้สียนอกจากตวัของเราก่อน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหแ้ก่ผูอ้ื�นที�พบเห็น ถึงแมว้่าอาจจะมีผล

ต่อคนในบางกลุ่ม แต่เมื�อเราปฏิบติัต่อๆกนัไปเรื�อยๆ กย็อ่มส่งผลต่อคนในกลุ่มที�เพิ�มมากขึ�นไดอ้ีกเช่นกนั   

และดิฉนัก็เชื�อว่าสภาพทางกายภาพจะเป็นส่วนหนึ�งที�ช่วยใหพ้ฤติกรรมของมนุษยเ์รียนรู้ที�จะเปลี�ยนแปลง

ไปตามกายภาพของสงัคมที�เปลี�ยนไป แต่คงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรับเปลี�ยนของพฤติกรรมมนุษยที์�จะ
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เปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมๆของตนเขา้สู่สิ�งใหม่ มนัคงดีไมน่อ้ย หากการเปลี�ยนแปลงนี�จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อ

สงัคม ที�ซึ�งมนุษยไ์ดใ้ชชี้วติอยูร่่วมกนั .....   
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ภาคผนวก ข.  

แบบสํารวจความเข้าใจในกฎจราจรของกลุ่มประชากรตวัอย่าง 

1. บนัทึกผลประเมินความรู้ทางจราจรของผูใ้ชร้ถยนต ์
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2. บนัทกึผลประเมินความรู้ทางจราจรของผู้ เดินเท้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ชุดที�................ 
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แบบบันทกึผลประเมินความรู้ทางจราจรของผู้เดินเท้า 

คาํถาม คาํถามที�1 คาํถามที�2 คาํถามที�3 คาํถามที�4 คาํถามที�5 
รวม(คน) 

คนที� ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

รวม

(คน)                      
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              ชุดที�...............ยานพาหนะรถยนต ์    

แบบบนัทึกผลประเมินความรู้ทางจราจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  

คาํถาม คาํถามที�1 คาํถามที�2 คาํถามที�3 คาํถามที�4 คาํถามที�5 คาํถามที�6 คาํถามที�7 คาํถามที�8 คาํถามที�9 คาํถามที�10 รวม

(ขอ้) คนที� ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด 

1 /     / /   /   /   /   /   /   /   /   9 

2 /     / /   /   /   /   /   /   /   /   9 

3 /     / /   /   /   /   /   /   /   /   9 

4 /     / /   /   /   /   /   /   /   /    9 

5 /     / /   /   /   /   /   /   /   /    9 

6 /     / /   /   /   /   /   /   /   /    9 

7 /   /   /   /   /   /   /   /   /   /    10 

8 /     / /   /   /   /   /   /   /   /    9 

9 /     /   / /   /   /   /   /   /   /    8 

10 /   /   /   /   /   /   /   /   /   /    10 

11  /    /  /    /    /    /    /    /    /    /     9 

12  /     /   /    /    /   /    /     /    /    /   9  
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แบบบนัทึกผลประเมินความรู้ทางจราจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน                              ชุดที�..........1.....ยานพาหนะ...จกัรยาน………………….............. 

คาํถาม คาํถามที�1 คาํถามที�2 คาํถามที�3 คาํถามที�4 คาํถามที�5 คาํถามที�6 คาํถามที�7 คาํถามที�8 คาํถามที�9 คาํถามที�10 
รวม(ขอ้) 

คนที� ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด 

1  /     /  /     /    /     /  /    /     /    /    8 

2  /    /   /     /    /    /    /    /     /   /    9 

3  /     /    /   /     /    /   /     /   /    /    5 

4 /    /    /    /    /    /    /      /   /   /    8 

5  /    /    /    /    /     /   /    /      /   /   7 

6  /     /    /    /   /      /  /    /   /     /    6 

7  /      /  /    /    /    /    /    /   /     /    9 

8  /      /  /    /    /     /   /     /    /   /    6 

9  /      /   /   /    /      /  /      /  /    /    6 

10  /      /  /    /    /    /    /    /    /    /    9 

11  /      /  /    /    /    /    /    /    /    /    6 

12   /     /   /   /    /     /   /    /    /    /    6 

13  /      /  /    /     /     /  /     /    /    /   4 

14  /      /  /    /   /     /    /    /    /    /    9 

15  /      /  /    /    /    /    /     /   /     /   7 
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แบบบนัทึกผลประเมินความรู้ทางจราจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน            ชุดที�.........1.......ยานพาหนะ:…………จกัรยาน…………..............  

คาํถาม คาํถามที�1 คาํถามที�2 คาํถามที�3 คาํถามที�4 คาํถามที�5 คาํถามที�6 คาํถามที�7 คาํถามที�8 คาํถามที�9 คาํถามที�10 
รวม(ขอ้) 

คนที� ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด 

1 /       /   /   /    /     /   /      /   /     /  4 

2  /      /  /    /    /      /  /    /    /    /    7 

3  /    /    /    /    /    /    /    /    /     /   9 

4  /     /   /    /    /    /    /    /    /      /  8 

5  /      /  /     /   /     /   /     /   /    /    6 

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           
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              ชุดที�................ยานพาหนะ:………………รถจกัรยานยนต…์….............. 

แบบบนัทึกผลประเมินความรู้ทางจราจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  

คาํถาม คาํถามที�1 คาํถามที�2 คาํถามที�3 คาํถามที�4 คาํถามที�5 คาํถามที�6 คาํถามที�7 คาํถามที�8 คาํถามที�9 คาํถามที�10 
รวม(ขอ้) 

คนที� ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด 

1  /      / /     /    /    /    /    /   /     /    9 

2  /      / /     /    /    /    /    /    /   /     9 

3  /      / /     /    /   /     /    /   /      /   8 

4  /   /    /     /    /    /    /      / /       /  8 

5  /     /  /     /    /   /     /    /   /       /  8 

6  /      / /     /      /    / /     /    /   /     7 

7  /      / /     /    /    /    /     /   /    /    8 

8  /      / /     /    /    /    /    /    /     /   8 

9  /      / /     /    /    /    /    /    /     /   8 

10  /      / /     /    /    /    /    /   /       /  8 

11  /   /    /      /   /    /    /    /   /     /    9 

12  /      / /     /    /    /    /    /    /     /   8 

13  /      / /     /    /      /  /    /    /   /     8 

14  /      / /     /   /    /     /    /    /    /    9 

15  /   /    /     /    /    /    /    /    /      /  9 
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แบบบนัทึกผลประเมินความรู้ทางจราจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  

คาํถาม คาํถามที�1 คาํถามที�2 คาํถามที�3 คาํถามที�4 คาํถามที�5 คาํถามที�6 คาํถามที�7 คาํถามที�8 คาํถามที�9 คาํถามที�10 
รวม(ขอ้) 

คนที� ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด 

1  /    /   /      /     /  /   /    /     /      / 7  

2  /      / /       /    /   /    /     / /       /  3 

3  /      / /     /    /   /     /   /     /   /     9 

4  /      / /     /    /     /    /  /    /       /  6 

5  /   /    /     /    /   /     /     /   /    /   9  

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           
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พื�นที� สาเหตุการเกดิ

อุบัตเิหต ุ

(ช่วงวนัธรรมดา) 

ลกัษณะการเกดิ

อุบัตเิหตุ(ช่วงวนั

ธรรมดา) 

สาเหตุการเกดิ

อุบัตเิหต ุ

(ช่วงวนัหยุด) 

ลกัษณะการเกดิ

อุบัตเิหต ุ

(ช่วงวนัหยุด) 

บริเวณจุดกลบัรถ 

หน้ามหาวทิยาลยั 

ปัจจยัทางกายภาพ 

1.การจอด

รถจกัรยานยนต/์

จกัรยานลํ�าเขา้มา

ในช่องจราจร

บริเวณร้านคา้หนา้     

มหาวิทยาลยั(แฟม

มิลี�มาร์ท) 

2.ตน้ไมบ้งัทศัน

วิสยัทาํใหก้าร

มองเห็นไม่ชดัเจน 

3.การจราจรที�มี

ความหนาแน่นมาก

โดยเฉพาะช่วงเวลา

เร่งด่วนส่งผลใหม้ี

ความเสี�ยงที�จะเกิด

อุบติัเหตุสูง 

ปัจจยัทางด้าน

พฤตกิรรม 

4.การขบัขี�

ยานพาหนะดว้ย

ความประมาทและ

ความเร็วสูงของ

บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลยั(รถ

โดยสารประจาํทาง 

รถยนตส่์วนบุคคล) 

ความรุนแรงน้อย 

1.การเฉี�ยวชน

เลก็นอ้ยระหว่าง

ยานพาหนะของ

นกัศกึษากบั

บุคคลภายนอก 

โดยเฉพาะ

รถจกัรยานยนตก์บั

รถยนต ์

2.ลม้เองเพราะไม่

ชาํนาญในการขบัขี� 

ปัจจยัทางกายภาพ 

ความคลา้ยคลึงกบั

ในช่วงวนัธรรมดา

แต่ปริมาณรถของ

นกัศกึษาในช่วง

วนัหยดุจะมี

ปริมาณนอ้ยกว่าซึ�ง

ปริมาณรถที�นอ้ย

กว่านี� ส่งผลในทาง

กลบักนั คอื ผู้ใช้รถ

ใช้ถนนทั�วไปจะขับ

รถด้วยความเร็วสูง

กว่าในช่วงวนั

ธรรมดา ซึ�งจะ

ก่อใหเ้กิดความ

เสี�ยงในการเกิด

อุบติัเหตุมากกว่า

ในช่วงวนัธรรมดา   

 

เป็นไปในลกัษณะ

เดียวกบัการเกิด

อุบติัเหตุในช่วงวนั

ธรรมดาคือระดบั

ความรุนแรงนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงลกัษณะและสาเหตุของการเกดิอบุัตเิหตุแยกตามวนัและพื�นที� 
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บริเวณจุดกลบัรถ 

หน้าซอยเฟี� ยต 

ปัจจยัทางกายภาพ 

1.การจอดรถตูล้ ํ�า

ในช่องจราจร 

2.การจราจรมีความ

หนาแน่น

โดยเฉพาะช่วงเชา้ 

ปัจจยัทางด้าน

พฤตกิรรม 

3.การขบัขี�

ยานพาหนะที�ไม่

ชาํนาญ/การขบัขี�

ยานพาหนะดว้ย

ความประมาทและ

ใชค้วามเร็วสูง 

เป็นไปในลกัษณะ

เดียวกบัการเกิด

อุบติัเหตุบริเวณจุด

กลบัรถหนา้

มหาวิทยาลยั คือมี

ระดบัความรุนแรง

นอ้ย 

 

มีความคลา้ยคลึง

กบัในช่วงวนั

ธรรมดาและช่วง

วนัหยดุของบริเวณ

จุดกลบัรถหนา้

มหาวิทยาลยั 

 

เป็นไปในลกัษณะ

เดียวกบัการเกิด

อุบติัเหตุในช่วงวนั

ธรรมดาคือระดบั

ความรุนแรงนอ้ย 
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ตารางแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุ 

 

พื�นที� แนวทางการแก้ไข

ทางกายภาพ 

ผู้ดําเนินการ แนวทางการแก้ไข

ทางพฤตกิรรม 

ผู้ดําเนินการ 

บริเวณจุดกลบัรถ

หน้ามหาวทิยาลยั 

 

1.รถจกัรยานควร

ติดตั�งไฟกระพริบ

หรือแผน่สะทอ้น

แสงเพื�อความ

ปลอดภยัในเวลา

กลางคืน 

 

 

2.การปรับ

ทศันียภาพเกาะ

กลางถนนหนา้

มหาวิทยาลยั 

 

3.การเปลี�ยนจุด

กลบัรถบริเวณหนา้

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

หน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

1.การจดัอบรมกฎ

จราจรใหก้บั

นกัศกึษา 

 

2.การจดัสอบ

ใบขบัขี�ให้

นกัศกึษาภายใน

มหาวิทยาลยั 

 

3.การอบรมความรู้

เรื�องจราจรแก่

นกัศกึษาที�เขา้มา

ใหม่ในช่วงรับนอ้ง 

 

 

 

4.การใหเ้จา้หนา้ที�

รักษาความ

ปลอดภยัของทาง

มหาวิทยาลยั

ออกมาช่วยระบาย

รถบริเวณหนา้

มหาวิทยาลยั 

หน่วยงานภายนอก

และภายใน 

กองกิจการ

นกัศกึษา/ 

สถานีตาํรวจ

นครปฐม 

 

 

กองกิจการ

นกัศกึษา/สถานี

ตาํรวจนครปฐม/

สาํนกังานขนส่ง

จงัหวดันครปฐม 

 

กองกิจการ

นกัศกึษา/สโมสร

นกัศกึษา/สถานี

ตาํรวจนครปฐม 

 

 

 

หน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

 

หน่วยงานรักษา

ความปลอดภยั

กองกิจการนกัศกึษา/ 

นกัศกึษา 

เทศบาลนครนครปฐม 
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5.มหาวิทยาลยัตั�ง

กฎเกี�ยวกบัการ

สวมหมวกนิรภยั

ของนกัศกึษา   

 

6.การมีสายตรวจ

เฝ้าตรวจตราการ

ขบัขี� หากนกัศกึษา

ทาํผดิกฎจราจรก็

อาจจะมีการหกั

คะแนน 

 

ภายใน

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 

 

 

กองกิจการ

นกัศกึษา 

 

  

หน่วยงานภายนอก 

 

 

สถานีตาํรวจ

นครปฐม 

 

 

บริเวณจุดกลบัรถ 

หน้าซอยเฟี� ยต 

 

 

 

1.การเพิ�มเกาะ

กลางถนนใหย้าว

ขึ�นเพื�อบีบใหจุ้ด

กลบัรถแคบลง 

2.การตีเสน้ขาว

แดงตลอดแนวการ

เดินรถ 

 

3.การทาํป้ายบงัคบั

เลี�ยวซา้ย 

 

 

 

 

หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ใหต้าํรวจมายนื

กวดขนัวินยัจราจร 

 

 

 

หน่วยงานภายนอก 

 

สถานีตาํรวจ

นครปฐม 

เทศบาลนครปฐม 
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ภาคผนวก ค. 

แผนที�แสดงภาพการจราจรบริเวณหน้ามหาวทิยาลยั 
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แผนภาพแสดงพื�นที�บริเวณหน้ามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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     ภาคผนวก ง. 

สรุปผลการเสวนาครั�งที� 1 

วนัที� 25 พฤศจกิายน 2552 
สถานที� หอ้ง อ.ษ.1202  

ผู้เข้าร่วมการเสวนา 1.เจา้หนา้มีตาํรวจ 

       2.เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั 

       3. นกัศึกษาที�เรียนวิชาสงัคมในกระแสการเปลี�ยนแปลง 

 

ประเด็นในการเสวนา ครั�งที� 1  

1.ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ  

มีความรุนแรงนอ้ย คือ การเฉี�ยวชนเลก็นอ้ยระหว่างยานพาหนะของนกัศึกษากบับุคคลภายนอก 

แบ่งตามพื�นที� วนัและเวลา  

 บริเวณหน้ามหาวทิยาลยั วนัธรรมดา ช่วงเช้า 

 - นกัศึกษาเร่งรีบที�จะเดินทางไปเรียน โดยนกัศกึษาจาํนวนมากจะเดินทางเขา้สู่

มหาวิทยาลยัพร้อมกนั โดยเฉพาะในช่วงเวลา 8.30 ถึง 9.30 ที�เป็นชั�วโมงเร่งด่วน และนกัศึกษาที�มี

หอพกับริเวณทรงพลซอยสาม จะขบัยอ้นศรมาจนถึงบริเวณหนา้แฟมมิลี�มาร์ท แลว้จึงตดัขา้มถนน

ไปรอที�จุดกลบัรถเพื�อเขา้มหาวิทยาลยั มีความเสี�ยงสูงที�จะถกูรถเฉี�ยวชน 

 บริเวณหน้ามหาวทิยาลยั วนัธรรมดา ช่วงเยน็ 

 - นกัศึกษาที�ออกจากมหาวิทยาลยั จะเลี�ยวซา้ยไปตามถนนทรงพลทางทิศตะวนัออก

นกัศกึษาพยายามตดัเขา้เลนส์ขวา เพื�อไปกลบัรถที�จุดกลบัรถหนา้ซอยเฟี� ยต แต่การตดัเขา้เลนส์นั�น

มกัจะไม่มคีวามระมดัระวงั อีกทั�งมีนกัศึกษาที�ออกมาจากประตูทรงพลที�จะตดัขา้มถนนมายงัจุด

กลบัรถ อาจเฉี�ยวชนกบัรถที�มาจากทางมาลยัแมนที�วิ�งดว้ยความเร็วสูง และเฉี�ยวชนกบัรถที�จะเขา้

มหาวิทยาลยัจากจุดกลบัรถ 

บริเวณปากทางซอยเฟี� ยต วนัธรรมดา ในช่วงเช้า 

- นกัศกึษาที�ออกมาจากซอยเฟี� ยต  จะเลี�ยวซา้ยตอ้งเบี�ยงหลบรถที�จอดกินช่องทางจราจร ทาํ

ใหอ้อกไปยงัเลนส์ทางขวา และการตดัเขา้เลนส์ขวาเพื�อเขา้มหาวิทยาลยันั�นนกัศึกษามกัไม่มองรถที�

วิ�งมา ทาํใหม้ีความเสี�ยงใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

บริเวณจุดกลบัรถและปากทางซอยเฟี� ยต วนัธรรมดา ในช่วงเยน็ 

- กระแสรถของนกัศึกษาจะมีนกัศึกษาที�ออกมาจากมหาวทิยาลยัแลว้กลบัรถที�จุดกลบัรถ

หนา้ซอยเฟี� ยต นกัศกึษาที�ออกมาจากซอยเฟี� ยต และนกัศึกษาที�ขบัยอ้นศรมาจากกลุ่มหอพกับริเวณ

ทรงพลซอยสาม  
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บริเวณจุดกลบัรถหน้ามหาวทิยาลยัศิลปากรในช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย์ 

- ปริมาณนกัศกึษาที�ใชร้ถใชถ้นนบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัมีปริมาณที�นอ้ยลงกว่าในช่วงวนั

จนัทร์ถึงศุกร์ แต่ปริมาณรถยนตข์องบุคคลภายนอกบนทอ้งถนนนั�นกลบัมีความเร็วและปริมาณ

มากกว่าในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ ฉะนั�นความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุแต่ละครั� งจึงมีแนวโนม้รุนแรง

มากกว่าในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 

บริเวณจุดกลบัรถและปากทางซอยเฟี� ยตในช่วงเยน็ 

- กระแสรถของนกัศึกษาจะมีนกัศึกษาที�ออกมาจากมหาวทิยาลยัแลว้กลบัรถที�จุดกลบัรถ

หนา้ซอยเฟี� ยต นกัศกึษาที�ออกมาจากซอยเฟี� ยต และนกัศึกษาที�ขบัยอ้นศรมาจากทางหอวิจิตตรา

  

 2. สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ แบ่งเป็น ดา้นพฤติกรรม และ ดา้นกายภาพ  

 ด้านพฤตกิรรม  

 - นกัศกึษาไม่มีความชาํนาญในการขบัขี� 

 - การขบัขี�รถจกัรยานยนตร์ รถยนตด์ว้ยความเร็วสูงและความประมาท 

 - จากตวันกัศกึษาเอง ทั�งจากจกัรยานที�มกัขี�กนัเป็นกลุ่ม ขี�คุยกนั 

 -  จกัรยานของนกัศกึษาไม่มไีฟหรือสญัลกัษณ์บ่งบอกใหท้ราบ 

 - นกัศกึษารถจกัรยานยนตร์ฝ่าฝืนกฎจราจร อาทิ ไม่สวมหมวกกนัน็อก ขบัยอ้นศร 

 

ด้านกายภาพ 

- พื�นที�ช่วงจุดกลบัรถหนา้มหาวิทยาลยั การจอดรถจกัรยานยนต/์จกัรยานลํ�าเขา้มาในช่องจราจร

บริเวณร้านคา้หนา้มหาวิทยาลยั 

- ตน้ไมบ้งัทศันวิสยัทาํใหก้ารมองเห็นไม่ชดัเจน 

- การจราจรที�มคีวามหนาแน่นมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน 

- ในวนัเสาร์ อาทิตย ์ผูใ้ชร้ถใชถ้นนจะขบัรถดว้ยความเร็วสูงกว่าในช่วงวนัธรรมดา 

 - เจา้หนา้ที�ไม่มีการกวดขดัวนิยัจราจรที�เคร่งครัดเท่าที�ควร  

 - จาํนวนของเจา้หนา้ที�มีไม่เพียงพอ 

 

3.แนวทางการแกไ้ขปัญหา แบ่งเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุหนา้มหาวิทยาลยัดา้นพฤติกรรม และ 

ดา้นกายภาพ  

 

ด้านพฤตกิรรม 

 - อบรมเรื�องกฎจราจร 
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- ใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจและหน่วยงานรักษาความปลอดภยัมาช่วยมาอาํนวยความสะดวกในการเขา้-

ออกมหาวิทยาลยั 

- กวดขนัวินยัจราจร เช่น ใหน้กัศกึษาสวมหมวกนิรภยัขณะขบัขี�รถจกัรยานยนตร์และรถป็อป 

- การจดัสอบใบขบัขี�รถจกัรยานยนตร์และรถป๊อปใหน้กัศกึษาภายในมหาวิทยาลยัและการอบรม

ความรู้เรื�องจราจรแก่นกัศกึษาที�เขา้มาใหม่ในช่วงรับนอ้ง 

ด้านกายภาพ  

- เลื�อนจุดกลบัรถหนา้มหาวิทยาลยั 

- แกไ้ขสภาพการจราจรทางกายภาพ เช่น ปรับปรุงสภาพพื�นผวิจราจรใชช้ดัเจน เพิ�มป้ายสญัลกัษณ์

จราจร 

- สร้างลกูระนาดทั�งฝั�งซา้ยและขวาของถนนหนา้มหาวิทยาลยั เพื�อใหร้ถที�มาจากสี�แยกมาลยัแมน

และรถที�มาจากสี�แยกสนามจนัทร์ลดความเร็วลง 

- ติดตั�งสญัญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลบัรถหนา้มหาวิทยาลยั และบริเวณจุดกลบัรถหนา้ 

ซอยเฟี� ยต 

- รถจกัรยานควรติดตั�งไฟกระพริบหรือแผน่สะทอ้นแสงเพื�อความปลอดภยัในเวลากลางคืน          - 

จดัระเบียบพื�นที�หนา้มหาวิทยาลยั ของรถตู ้รถจกัรยานยนตร์รับจา้ง 
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สรุปผลการเสวนาครั�งที� 2 

วนัที� 15 มกราคม 2553 

สถานที� : หอ้ง อษ.1202 

ผู้เข้าร่วม : เจา้หนา้ที�ตาํรวจจราจร 

    กองกิจการนกัศกึษา 

    เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัของมหาวทิยาลยั 

    นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ประเด็นในการเสวนา :  

1. ตรวจสอบแนวทางและขอ้เสนอแนะที�มีต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการเสวนา ครั� งที� 1 

- ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ เป็นการเฉี�ยวชนเลก็นอ้ยและลม้เองทั�งในวนัธรรมดาและวนัเสาร์ อาทิตย ์

แบ่งเป็น 2 พื�นที� คือ  

1. บริเวณหนา้มหาวิทยาลยั  

2. บริเวณหนา้ซอยเฟี� ยต  

- สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ แบ่งเป็น ดา้นพฤติกรรมเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและ

นกัศกึษา ดา้นกายภาพเกิดจากการจอดรถกีดขวางช่องทางการจราจรและการจราจรมคีวาม

หนาแน่น  

- แนวทางการแกไ้ขอุบติัเหตุหนา้มหาวิทยาลยั แบ่งตามพื�นที�  

1.บริเวณหนา้มหาวิทยาลยั ด้านกายภาพ การเลื�อนจุดกลบัรถ การสร้างลกูระนาดบนถนน การติดตั�ง

ป้ายเตือนเขตสถานศึกษา การติดตั�งสญัญาณไฟจราจร ด้านพฤตกิรรม การออกกฎสวมหมวกนิรภยั 

การจดัอบรมใหค้วามรู้ในเรื�องการใชร้ถใชถ้นน การกวดขนัวินยัจราจรดว้ยการถ่ายรูปคนที�ฝ่าฝืน

กฎจราจร ใหต้าํรวจมากวดขนัวินยัจราจร ใหเ้จา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัช่วยตาํรวจควบคุม

การจราจรในชั�วโมงเร่งด่วน การรณรงคใ์หร้ถจกัรยานติดไฟกระพริบ หรือแผน่สะทอ้นแสง  

2.บริเวณหนา้ซอยเฟี� ยต ด้านกายภาพ การหล่อปูนเพื�อบงัคบัเลี�ยวแทนที�หินกั�นขวาง(Barrier) การ

ทาสีขาว-แดงบริเวณขอบถนน ด้านพฤตกิรรม การออกกฎสวมหมวกนิรภยั การจดัอบรมใหค้วามรู้

ในเรื�องการใชร้ถใชถ้นน การกวดขนัวนิยัจราจรดว้ยการถ่ายรูปคนที�ฝ่าฝืนกฎจราจร ใหต้าํรวจมา

กวดขนัวินยัจราจร การรณรงคใ์หร้ถจกัรยานติดไฟกระพริบ หรือแผน่สะทอ้นแสง 

2. ติดตามผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลงัจากการเสวนา ครั� งที� 1  

- เทศบาล ทาํจุดกลบัรถใหแ้คบลง ทาํช่องทางบงัคบัเลี�ยงซา้ยบริเวณทางออกมหาวิทยาลยั ปรับปรุง

สภาพพื�นที�ถนน ติดตั�งสญัญาณไฟในเขตสถานศึกษา แกไ้ขลกัษณะสญัลกัษณ์จราจรใหช้ดัเจนมาก

ขึ�นและถกูตอ้ง 

- ตาํรวจราจร เขา้มาดูแลและจดัการสภาพการจราจรบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั เป็นผูก้าํหนดจุดใน

การติดตั�งป้ายจราจร และใหเ้ทศบาลเป็นผูติ้ดตั�ง 
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- หน่วยรักษาความปลอดภยัภายในมหาวทิยาลยั อาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรในชั�วโมง

เร่งด่วน ติดต่อประสานงานกบัเทศบาลเรื�องเกาะกลาง และสญัลกัษณ์จราจรเพิ�มเติม 

3. ร่วมกนัหาแนวทางและดาํเนินการแกไ้ขลดปัญหาอุบติัเหตุ 

- แนวทางแกไ้ขที�สามารถทาํร่วมกนัได ้คือ โครงการถนนปลอดภยั ซึ�งจะเริ�มดาํเนินการในภาค

การศึกษาที� 1 ปี 2553 เป็นการแกไ้ขในดา้นพฤติกรรมโดยในโครงการประกอบไปดว้ย สาํรวจ

ความคิดเห็นเรื�องการเปลี�ยนจุดกลบัรถ ป้ายรณรงคเ์พื�อลดอุบติัเหตุ การจดัอบรมวินยัจราจร 

ตรวจจบัควนัดาํรถป๊อป ตั�งชมรมอาสาจราจร ซึ�งเป็นความร่วมมือกนัระหว่างนกัศึกษา หน่วยงาน

ในมหาวิทยาลยั คือ กองกิจการนกัศกึษา สโมสรนกัศกึษา  หน่วยงานนอกมหาวิทยาลยั คือ ตาํรวจ 

- ใหน้กัศึกษาผูท้าํวจิยัเป็นคนเขียนโครงการถนนปลอดภยั และจดัทาํประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
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สรุปผลการนําเสนอโครงการ ถนนปลอดภัย 

วนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2553 

สถานที� : หอ้ง อษ.1202 

ผู้เข้าร่วม : กองกิจการนกัศึกษา 

    เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัของมหาวทิยาลยั 
 

ประเด็นในการนําเสนอโครงการ :  
 

1. การจดัทาํเครื�องหมายจราจรที�จาํเป็นต่อการลดอุบติัเหตุ 

- จดัทาํป้ายสญัลกัษณ์จราจรที�มคีวามจาํเป็นบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั และบริเวณในมหาวิทยาลยั 

คือ ป้ายเตือน ป้ายกาํกบัความเร็วในสถานศึกษา และป้ายหา้มจอด 

2. การเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัเครื�องหมายจราจรที�จาํเป็นต่อการลดอุบติัเหตุ 

- เผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัเครื�องหมายจราจร โดยผา่นป้ายเผยแพร่ความรู้ 

3. การเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมที�เสี�ยงต่อการเกิดอุบติัเหตุ เพื�อลดการเกิดอุบติัเหตุ  

- จดัอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัวินยัจราจร โดยเจา้หนา้ที�ตาํรวจและกลุ่มผูว้ิจยัเป็นผูเ้ผยแพร่พฤติกรรม

เสี�ยงที�ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

4. การสาํรวจความคิดเห็นของนกัศกึษาเรื�องจุดกลบัรถบริเวณหนา้ประตูทรงพลที�เหมาะสม 

- สาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาเรื�องจุดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัประตูทรงพลว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ ควรมีการปรับเปลี�ยนหรือไม่ แลว้ควรเป็นไปในทิศทางใด 

5. การจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธแ์ละกิจกรรม 

- นกัศกึษาผูว้ิจยัเป็นผูท้าํป้ายประชาสมัพนัธ ์ไดน้าํเสนอป้ายประชาสมัพนัธแ์ละไดรั้บคาํแนะนาํให้

ปรับปรุงเพื�อง่ายต่อการสงัเกตและมีความน่าสนใจเพิ�มขึ�น 

- กิจกรรมภายในโครงการ ปรับปรุงกิจกรรมและเวลาดาํเนินการใหเ้หมาะสม ดาํเนินการผา่น

หน่วยงานในมหาวิทยาลยั คือ หน่วยงานหอพกั สโมสรนกัศึกษา ประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายนอกคือ เจา้หนา้ที�ตาํรวจ มาใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักฎจราจร 

รายชื�อผู้เข้าร่วมเสวนาทั�งครั�งที� 1-2   

 

ลาํดบั ชื�อ-สกุล หน่วยงาน 

1. นายพงศส์วสัดิ�  พิชญาพนัธุ ์ งานรักษาความปลอดภยั 

2. นส. ฐิตารีย ์ แสนกาํจร กองกิจการนกัศกึษา 

3. นายธวชั เม่งเอ๋า กองกิจการนกัศกึษา 

4. น.ส. นรีรัตน ์  ทียทองกุล กองกิจการนกัศกึษา 
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5. นายวสนั  จนัทร์สิน กองกิจการนกัศกึษา 

6. นายกลางพล  กมลโรณะ สาํนกังานวิชาการ 

7. นายณัธพนธ ์ ช่องกลาง นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ 

8. ร.ต.ท. วชิรวตัติ�   ถาวรเจริญวฒัน ์ รอง สว. จร. สก.เมือง 

9. ร.ต.ท. ตะวนั วฒันะรังสรรค ์ รอง สว. จร. สก.เมือง 

10.  นางสาวชุติมน แกว้มหาชยั นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

11.  นางสาวนลินรัตน์ ส่งสมัพนัธ ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

12.  นางสาวศรัญญา โพธิกุล นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

13.  นางสาวอริสรา ตนัฮวด นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

14.  นางสาวอารีวรรณ คาํหอมกุล นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

15.  นางสาวชลธิชา เมฆนิล นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

16.  นางสาวกนกวรรณ เพชรรักษ ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

17.  นางสาวกรติการ์ เขื�อนแกว้ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

18.  นางสาวกฤษยา วีระธรรม นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

19.  นางสาวกญัญพร ลิ�มศิริวฒัน ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

20  นางสาวจารุพกัตร์ กิมใช ้ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

21.  นางสาวจุฑารัตน์ เรืองรักษ ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

22.  นางสาวทิพยรัตน์ ทองบุญเรือง นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

23.  นางสาวธีร์ลฌา ชาติวิเศษ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

24.  นางสาวปริญลดา ศรีภทัราพนัธุ ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

25.  นางสาวปุณรดา จิตรเกษมสาํราญ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

26.  นางสาวพณัณิตา เพชรหมื�นไวย นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

27.  นางสาวพิมลพร พุ่มพวง นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

28.  นางสาวภทัร์ศรัณย ์ธนิสรธนาสิทธิ�  นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

29.  นางสาวภาภรณ์ แกว้ประกอบ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

30  นายสิงห์เพชร สุคนธมาลย ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

31.  นายพีรานุวตัร ชอบธรรม นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

32.  นายหิรัญปกรณ์ ปลื�มมะลงั นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

33.  นายกชกร ไกรวตันุสสรณ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

34.  นางสาวกมลนนัท ์เพาะปลกู นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

35.  นางสาวจรีพร ลาดหนองขุ่น นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 
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36.  นางสาวจนัทร์จิรา เสาวพนัธ ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

37.  นางสาวนิลยา เชี�ยวชาญ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

38.  นายปรีชา แซ่อ่อง นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

39.  นางสาววรัทยา แซมเพชร นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

40.  นางสาววิรินณ์ สมิท นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

41.  นางสาววีระวรรณ แดงรักษา นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

42.  นางสาวศรสวรรค ์เฉลียว นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

43.  นายสมภพ พรหมโชติกุล นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

44.  นางสาวอรณิชา สนธิ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

45.  นางสาวอารียา รอดหิรัญ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

46.  นายเอนก จนัทร์เครือ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

47.  นางสาวธนิฏฐา รอดแกว้ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

48.  นางสาวMIYAKO IMAMURA นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์ 

49. นาย วิศรุต ปัญจวงศ ์ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร์  

50.  นางสาวพิชญานิน อกนิษฐก์ุล นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก จ. 

การจดักจิกรรมเสวนาครั�งที� 1 และ2  

การเสวนาครั�งที� 1 

เสวนา “เราจะช่วยกนัลดอบุัตเิหตุหน้ามหาวทิยาลยัได้อย่างไร” 

 

เนื�องมาจากโครงการวิจยัเรื�อง “แนวทางการลดปัญหาอุบติัเหตุจราจรของนกัศกึษา บริเวณหนา้

มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม” โดยนกัศึกษาชั�นปีที� 3 สาขาวิชาเอกสงัคมศาสตร์การพฒันา คณะอกัษร

ศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์ปัญหา ลกัษณะและสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเพื�อนาํไปสู่การหาแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั เพราะปัญหาอุบติัเหตุนั�นเป็นปัญหาที�เราทุกคนไม่เพียงเฉพาะ

ผูว้ิจยัควรใหค้วามสาํคญั เนื�องจากการเกิดอุบติัเหตุแต่ละครั� งนั�นนาํมาซึ�งการสูญเสียทั�งทรัพยสิ์นส่วนรวม

และส่วนบุคคล  

การเกดิอบุัตเิหตุหน้ามหาวทิยาลยั ศึกษาจากกรณ ี

 การเกิดอุบติัเหตุกบันกัศกึษาบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั ในช่วงเวลาต่าง ๆ  

ขอ้มลูที�นาํมาวิเคราะหจ์ะไดม้าจากการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่างๆ เช่น บนัทึกการตรวจพบ

ของเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัศิลปากร รวมทั�งการสมัภาษณ์ ผูที้�เกี�ยวขอ้ง สาํรวจ สงัเกต

พื�นที�การเกิดอุบติัเหตุ ตลอดจนพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของนกัศึกษาและบุคลทั�วไป และเพื�อใหไ้ด้

ขอ้มลูที�ลึกและครอบคลุมมากขึ�น จึงมกีารจดัประชุมกลุ่ม (Focus Group) ผูที้�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่นกัศึกษา 

เจา้หนา้ที�ตาํรวจจราจร เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัของมหาวิทยาลยั ผูป้ระกอบการร้านคา้และรถรับจา้งที�

อยูบ่ริเวณโดยรอบหนา้มหาวิทยาลยั เพื�อรับฟังขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นจากมุมมองของบุคคลเหล่านั�น 

เพื�อนาํขอ้มลูที�ไดม้าวิเคราะห์สงัเคราะหต่์อไป 

ทางคณะผูว้จิยั มีความเห็นสมควรที�จะจดัใหม้ีการประชุมกลุ่มในสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุของนกัศึกษา

บริเวณหนา้มหาวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะดงันี�  

1. เพื�อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยน ตั�งคาํถาม รวมทั�งการแสดงความเห็นจากหลายฝ่ายต่อกรณีการเกิดอุบติัเหตุ 

2. เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัขอ้สงัเกต ของการเกิดอุบติัเหตุของนกัศกึษาบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั 

3. เพื�อรวบรวมเสนอขอ้เสนอแนะ แนวทางการแกไ้ขเพื�อลดปัญหาอุบติัเหตุของนกัศึกษาบริเวณหนา้

มหาวิทยาลยั 
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กําหนดการ 

 เสวนา “เราจะช่วยกันลดอุบัติเหตุหน้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไร” ครั� งที�๑ 

วันพุธที� ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ณ. ห้อง อษ.๑๒๐๒ คณะอักษรศาสตร์  

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน 

    

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิดงาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมณีวงศ์ กล่าวเปิดงาน 

 

  

๑๘.๐๐- ๑๙.๓๐ น. 

 

นกัศึกษาในรายวิชา ๔๓๕ ๑๐๒ สังคมในกระแสการเปลี�ยนแปลง  

เสนอผลการเกบ็ขอ้มูล  และ  

ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา (ตาํรวจ เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั นกัศึกษา)ร่วมแสดง 

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

  

๑๙.๐๐-๑๙.๓๐.น. คณะวิจยั เสนอผลการเกบ็ขอ้มูล 

  

๑๙.๓๐-๒๐.๐๐.น ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ร่วมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อผลการเกบ็ขอ้มูลของคณะผูว้ิจยัเพื�อสรุป 

ลกัษณะของอุบตัิเหตุที�เกิดขึ�น สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุ ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื�อลด

อุบตัิเหตุบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั 

    

 

************************************************************* 

สนับสนุนโดยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อสร้างความสุขในการพัฒนาสังคม                             

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์” 
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การจดัเสวนาครั�งที� 2  

เสวนา  เรื�อง “เราจะช่วยลดอบุัต ิเหตุหน้ามหาวทิยาลยัได้อย่างไร ครั�งที�๒” 

เนื�องมาจากโครงการวิจยัเรื�อง “แนวทางการลดปัญหาอุบติัเหตุจราจรของนกัศกึษา บริเวณหนา้

มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม” โดยนกัศึกษาชั�นปีที� 3 สาขาวิชาเอกสงัคมศาสตร์การพฒันา คณะอกัษร

ศาสตร์ไดม้ีการจดัการเสวนาในหวัขอ้ “เราจะช่วยลดอุบติัเหตุบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งไร ครั� งที�๑” 

เมื�อวนัที� ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ�งผลจากการเสวนาคณะผูว้ิจยัไดรั้บทราบขอ้มลูของปัญหา 

ลกัษณะและสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั ว่า

ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุหนา้มหาวิทยาลยันั�นเป็นไปในลกัษณะเชี�ยวชน เลก็นอ้ยไปจนถึงรุนแรง ซึ�งมี

สาเหตุมาจากตวับุคคลหรือนกัศึกษาเองที�ประมาทและฝ่าฝืนกฎจราจรร่วมกบัปัจจยัทางกายภาพ เช่น สภาพ

ภูมิทศัน์และผูใ้ชร้ถใชถ้นนทั�วไป นอกจากนี�ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดน้าํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื�อลด

อุบติัเหตุที�หลากหลาย ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรที�จะจดัการจดัเสวนาในครั� งนี�  โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

1. เพื�อนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตหุน้ามหาวิทยาลยัจากการรวบรวมข้อมลูจาก

การจดัเสวนาครั �งที� 1 

2. เพื�อตรวจสอบแนวทางและข้อเสนอแนะที�มีตอ่แนวทางการแก้ไขปัญหา  

3. เพื�อติดตามการดําเนินการของแตล่ะหน่วยงานและผลการดําเนินงาน หลงัจากการเสวนา  

4. เพื�อประเมนิความเป็นไปได้ในการดําเนินแนวทางการแก้ไขที�ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ  

5. เพื�อแสวงหาแนวทางการจดักิจกรรมในการแก้ไขปัญหาอบุตัิเหต ุโดยที�ทกุฝ่ายมีสว่นร่วม  
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กําหนดการเสวนา 

เรื�อง “เราจะช่วยลดอุบัติ เหตุหน้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไร”ครั�งที�๒ 

วันศุกร์ที� ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 

ณ. ห้อง อษ.๑๒๐๒ คณะอักษรศาสตร์  

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน 

    

๑๓.๐๐ – ๑๓.๐๕ น. 
พิธีเปิดงาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมณีวงศ์ กล่าวเปิดงาน 

 

 ๑๓.๐๕- ๑๓.๓๐ น. คณะผูว้ิจยันาํเสนอผลการเสวนาครั� งที� ๑ 

  

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐.น. ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั 

  

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐.น 

 

 

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐.น 

หน่วยงานต่าง ๆ นาํเสนอการดาํเนินการเพื�อการแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุตามลาํดบัดงัต่อไปนี�   

• ตาํรวจจราจร 

• เทศบาล 

• เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัของมหาวิทยาลยั 

ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็น ประเมินความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการแกไ้ขเพื�อลด

ปัญหาอุบตัิเหตุ โดยมุ่งเนน้กระบวนการและแนวทางการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 ๑๕.๓๐- ๑๖.๐๐ น.   สรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาที�นาํไปทดลองจากความร่วมมือของทุกฝ่าย 

 ************************************************************* 

สนับสนุนโดยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อสร้างความสุขในการพัฒนาสังคม 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

ภาคผนวก ฉ. 
ภาพจากการสํารวจก่อนที�จะมีการปรับปรุงสภาพท้องถนน 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายกวดขนัการจราจรที�ซีดจา้ง 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพลูกระนาดที�จาง 
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สภาพทอ้งถนนในเวลาการคืน ที�ค่อนขา้งมืด 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการทาขาวแดงหา้มจอด ที�สีจางมาก 
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การนาํกระถางตน้ไมม้ากั�นบงัคบัเลี�ยวบริเวณทางเลี�ยวหนา้มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทางมา้ลายที�ค่อนขา้งจางหาย 
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สภาพพื�นผิวการจราจรที�ขรุขระ 
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ภาพจากการสํารวจหลงัจากการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตั�งสัญญาณไฟจราจรสาํหรับคนขา้มทางมา้ลาย 
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การทาสีขาวแดงหา้มจอดใหม้ีความชดัเจนมากขึ�น 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทาสีทางมา้ลายใหม ่
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ภาพการสร้างทางบงัคบัเลี�ยวและทาํที�ก ั�นจุดกลบัรถใหแ้คบลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างเนินสะดุดชะลอความเร็วของรถที�จะวิ�งเขา้มหาวิทยาลยั 
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ภาพจากการสังเกตพฤตกรรมนักศึกษาที�ใช้รถใช้ถนน 

 
         

ภาพการจาจรบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัในชั�งโมงเร่งด่วน จะเห็นว่ามีนกัศึกษาจาํนวนมากใชร้ถใชถ้นน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการจราจรบริเวณทางเขา้มหาวิทยาลยั โดยจะเห็นวา่การจราจรค่อนขา้งติดขดั 
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ภาพจากการเสวนาครั�งที� 1.  
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ภาพจากการเสวนาครั�งที� 2.  
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ภาพจากการครั�งที� 3  
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ภาคผนวก ช. 

โครงการถนนปลอดภยั  

หลกัการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร ตั� งอยู่เลขที� 6 ถนนราชมรรคาใน ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม ทิศเหนือติดกบัถนนเหนือวงั ทิศตะวนัออกติดกบัถนนราชมรรคาใน ทิศตะวนัตกติดกบัถนนมาลยั

แมน ทิศใต้ติดกับถนนทรงพล ซึ� งถนนทรงพลถือว่าเป็นเส้นทางหลักที�ใช้ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม และเป็นเส้นทางหลกัในการเข้าสู่มหาวิทยาลยั จึงทาํให้ถนนทรงพลมีปริมาณการจราจรที�

หนาแน่นทั�งจากบุคคลทั�วไปและจากนักศึกษา จึงเป็นเหตุให้พื�นที�นี� เป็นจุดสาํคญัที�เกิดอุบติัเหตุบ่อยครั� ง 

โดยเฉพาะกบันกัศึกษาที�ใชจ้กัรยานและจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะส่วนใหญ่ ซึ�งผลจากการวิจยัของนักศึกษา

ภาควิชาสงัคมศาสตร์ที�ไดจ้าการทาํวิจยัในเรื�อง  “แนวทางการลดปัญหาอุบติัเหตุจราจรของนกัศึกษา บริเวณ

หนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม”4 ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2552  – มกราคม 2553 ไดพ้บว่า สาเหตุ

การเกิดอุบติัเหตุนั�นมีมาจาก 2 สาเหตุหลกัคือ จากสภาพทางกายภาพบนทอ้งถนน และสาเหตุทางพฤติกรรม

การขบัขี�ยานพาหนะ  

 ในส่วนของสาเหตุที� เกิดจากสภาพทางกายภาพบนทอ้งถนน จากการกาํหนดจุดกลบัรถบริเวณ

ดา้นหนา้มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นจุดที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย จากการมีสิ�งบดบงัทศันวิสัย   อาทิ

เช่น ตน้ไมข้นาดใหญ่บริเวณจุดกลบัรถและบริเวณเกาะกลางถนนที�มีรถสัญจรไปมา ทาํให้บดบงัทศันวิสัย

ในการขบัขี�ยานพาหนะ รวมทั�งการขาดสญัญาณจราจรที�ช่วยกาํกบัการใชร้ถใชถ้นน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ

เตือนเขตชุมชน สญัญาณไฟจราจร สัญญาณห้ามขบัรถยอ้นศร อีกทั�งการกลบัรถในบริเวณที�ไม่เหมาะสม   

ทั� งหมดล้วนเป็นสาเหตุทางกายภาพบนท้องถนน  แต่สาเหตุหลักที�ทําให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้า

มหาวิทยาลยั คือ พฤติกรรมการใชร้ถใช้ถนนของผูข้บัขี�ยานพาหนะ โดยเฉพาะพฤติกรรมการใชร้ถของ

นกัศึกษาซึ�งไดแ้ก่  การไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรของนกัศึกษาในลกัษณะต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นการขบัรถสวน

เลน ยอ้นศร การซอ้นทา้ยสามคน การไม่สวมหมวกนิรภยัหรือพฤติกรรมการขบัขี�ยวดยานที�ไม่ชาํนาญ      

 จากผลของการเสวนาเพื�อหาทางแกไ้ขปัญหา หรือการลดอุบติัเหตุหนา้มหาวิทยาลยั ที�ไดด้าํเนินการ

ไปแลว้ทั�งสองครั� ง โดยได้มีการเชิญหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทั�งหน่วยงานจราจร 

หวัหนา้ยามรักษาความปลอดภยั เจา้หนา้ที�กองกิจการนกัศึกษา อุบติัเหตุ รวมทั�งนกัศึกษาที�ใชร้ถใชถ้นนเป็น

ประจาํและนกัศึกษาที�เคยประสบอุบติัเหตุ ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า สาเหตุหลกัในการเกิดอุบติัเหตุบริเวณ

หนา้มหาวิทยาลยันั�นเกิดจากสภาพทางกายภาพและพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนตามลกัษณะที�ไดก้ล่าวไปใน

                                                
4 รายงานวจิยัเป็นส่วนหนึ�งของรายวิชาศึกษาวจิยัชุมชน โดยมีผูช้่วยศาสตราจารยสุ์วิดา ธรรมมณีวงศเ์ป็นที�ปรึกษาโครงการ   

และโครงการไดรั้บทุนสนบัสนุนการดาํเนินการภายใตโ้ครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื�อสร้างความสุขในการพฒันาสังคม 

ของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร  งบประมาณจากเงินรายได ้ปีการศึกษา 2552 
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ขา้งต้น ในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางดา้นกายภาพนั�นสามารถดาํเนินการไดง่้ายกว่า และ

หลงัจากงานเสวนาการปรับปรุงสภาพทางกายภาพบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัก็ไดม้ีการดาํเนินการไปแลว้บา้ง

บางส่วน เช่น การทาํใหจุ้ดกลบัรถบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัแคบลง การติดตั�งสญัญาณไฟกระพริบเตือน การ

ปรับปรุงสภาพพื�นผวิถนน การทาํลกูระนาดชะลอความเร็ว เป็นตน้ แต่สาเหตุสาํคญัที�ทาํให้เสี�ยงต่อการเกิด

อุบติัเหตุมากที�สุด คือ พฤติกรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน ซึ�งพฤติกรรมนั�นเป็นสิ�งที�เกิดจากนิสยัและจิตสาํนึกของแต่

ละบุคคล ยากที�จะมีใครบงัคบัหรือเปลี�ยนแปลงได้โดยง่าย ทางผูจ้ ัดทาํโครงการจึงเล็งเห็นว่า ควรให้

ความสาํคญักบัการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถใชถ้นน โดยมุ่งเน้นการจดักิจกรรมที�ช่วยเสริมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้างแรงจูงใจในการตระหนกัถึงวินัยในการ

ใชร้ถ และจากการเสวนาระดมความเห็นเพื�อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดม้ีการเสนอให้มีการริเริ�มการจดั

จดัทาํโครงการถนนปลอดภยั ดว้ยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายฝ่ายทั�งภายในและนอกมหาวิทยาลยั  

โดยนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ในลกัษณะการให้ความรู้ในเรื�องกฎจราจร 

การรณรงคเ์ชิญชวนใหป้รับเปลี�ยนพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน  และเน้นนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญั

ในการร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยเชื�อว่า แนวทางดงักล่าวจะช่วยสร้างจิตสาํนึกให้กบันักศึกษาในการใช้

รถใชถ้นนใหถ้กูตอ้ง และมีจุดมุ่งหมายเพื�อปรับเปลี�ยนทศันคติของนักศึกษาศิลปากรในการใชร้ถใชถ้นน 

สร้างเสริมพฤติกรรมที�ดีในการใชร้ถใช้ถนน อีกทั�งยงัมุ่งให้ความรู้เกี�ยวกับการขับขี�ยานพาหนะอย่าง

ปลอดภยั โดยในทา้ยที�สุดโครงการถนนปลอดภยัจะทาํใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรมีความชาํนาญใน

การขบัขี�ยานพาหนะของตน รวมไปถึงมีความเคารพและปฏิบติัตามกฎจราจร 

 
วตัถุประสงค์ 

5. เพื�อจดัทาํเครื�องหมายจราจรที�จาํเป็นต่อการลดอุบติัเหตุ 

6. เพื�อเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัเครื�องหมายจราจรที�จาํเป็นต่อลดอุบติัเหตุ 

7. เพื�อเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมที�เสี�ยง เพื�อลดการเกิดอุบติัเหตุ 

8. เพื�อสํารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาเรื�องจดุกบัรถบริเวณหน้าประตทูรงพลที�เหมาะสม   

 

ผู้ร่วมโครงการ   หน่วยงานตา่ง ๆ ทั �งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั 

 หน่วยงานภายนอก  

กองกํากบัการจราจร อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

    เทศบาลเมืองนครปฐม 

 
 หน่วยงานภายใน วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 กองกิจการนกัศกึษา 

สโมสรนกัศกึษา 
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งานรักษาความปลอดภยั   

  ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  

ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์  

คณะตา่ง ๆ ในวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
 

ระยะเวลาดําเนินการ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  

ช่วงที� 1 ช่วงประชาสมัพนัธ์โครงการ เดือนกมุภาพนัธ์ - เดอืนมิถนุายน 2553  

ช่วงที� 2 ช่วงดําเนินกิจกรรมโครงการ เดือนมิถนุายน - เดือนกนัยายน 2553  

 

พื�นที�ดําเนินการ  ถนนทรงพลหนา้ประตูใหญ่ถึงประตูเหนือวงั 

กลุ่มเป้าหมาย  นกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร และผู้ใช้รถใช้ถนนในพื �นที�โครงการ 

 
 
 
ลักษณะกิจกรรมในโครงการ 

  เน้นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยนําสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหาที�เกิดจาก

ผลการวิจยัของนกัศกึษาภาควิชาสงัคมศาสตร์   มาเป็นประเดน็การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจผา่นสื�อ

ในรูปแบบตา่ง ๆ   การจดักิจกรรมอาสาจราจร  การสร้างเสริมพฤติกรรมที�ลดความเสี�ยงจากการใช้รถใช้

ถนน และการสํารวจความเหน็เกี�ยวกบัจดุกลบัรถหน้ามหาวิทยาลยั  
  

งบประมาณสนบัสนุน  จากหน่วยงานต่าง   ๆ ดังนี� 

 รายละเอียดของงบประมาณในการดาํเนินงานกิจกรรมในโครงการถนนปลอดภยั  โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนงบประมาณทั�งหมดจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศิลปากร คือ สโมสรนกัศกึษา และกอง

กิจการนกัศึกษา และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัศิลปากร คือ เทศบาลเมืองนครปฐม  

 โดยมีรายละเอียดของงบประมาณดงัต่อไปนี�  

1. งบประมาณในการทาํสื�อประชาสมัพนัธ ์ 

2.งบประมาณในการทาํอุปกรณ์ เสื�อ หมวก และสติ�กเกอร์กิจกรรมอาสาจราจร 

3.งบประมาณในการทาํกิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้ 

4.งบประมาณในการทาํกิจกรรมส่งเสริมใหป้รับเปลี�ยนพฤติกรรมการขบัขี�ของนกัศกึษา 

5.งบประมาณในการทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาในเรื�องการปรับเปลี�ยนจดุกลบัรถ 
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ผลที�เกดิขึ�น (output)  

1. มีเครื�องหมายจราจรที�จาํเป็นต่อการลดอุบติัเหตุ 

2. ไดเ้ผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัเครื�องหมายจราจรที�จาํเป็นต่อลดอุบติัเหตุ 

3. ไดเ้ผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยง เพื�อลดการเกิดอบุติัเหตุ  

4. ไดส้าํรวจความคิดเห็นของนกัศกึษาเรื�องจุดกบัรถบริเวณหนา้ประตูทรงพลที�เหมาะสม   

 

ผลลพัธ์ (outcome) ผลอื�น ๆ นอกเหนอืจากวตัถุประสงค์ (รวมถึงพฤตกิรรมเปลี�ยนไป) 

1. นกัศกึษามวีินยัในการใชร้ถใชถ้นน 

2. นกัศกึษาเคารพกฎจราจร   

3. เกิดกลุ่มอาสาจราจร 

4. อุบติัเหตุทั�งในพื�นที�บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัและบริเวณในมหาวิทยาลยัลดลง   

 
เป้าหมายโครงการ 

เชงิปริมาณ5 

1. จดัทําเครื�องหมายจราจรที�จําเป็นตอ่การลดอบุตัิเหต ุ

2. ได้จดัทําป้ายผ้าเผยแพร่ข้อมลูความรู้เกี�ยวกบักฎจราจร 

3. ได้เผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมที�เสี�ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุ

4. แบบสํารวจความคิดเห็น 

 เชงิคุณภาพ 

 1.นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื�องกฎจราจร และลดพฤติกรรมที�เสี�ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุ 

  

 

 

                                                
5  เครื�องหมายจราจรและป้ายเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ สามารถดูไดใ้นภาคผนวก 
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กิจกรรมในโครงการ 

 

ลาํดบัที� กิจกรรม วิธีดาํเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สื�อในการประชาสัมพนัธ ์

1 ประชาสัมพนัธ์โครงการ -ป้ายรณรงคแ์นะนาํโครงการ  

หน่วยงาน และกิจกรรมการ

ดาํเนินการ 

กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 

2553  

-กองกิจการนกัศึกษา 

-เจา้หนา้ที�ยามรักษาความ

ปลอดภยั                             

-หน่วยงานประชาสัมพนัธ์                  

- ป้ายรณรงค ์

- ประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็

มหาวิทยาลยั 

2 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที� 

กิจกรรมอาสาจราจร 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

-รับสมคัรอาสาจราจร โดยเปิดรับผูท้ี�

สนใจ และ ตวัแทนของแต่ละคณะ 

ก่อนเปิดภาคเรียน 

-จดัอบรมใหค้วามรู้ใหอ้าสาสมคัร 

-อาสาสมคัรปฏิบตัิการเพื�อรณรงค์

ความปลอดภยัในพื�นที�โครงการ 

 

วิธีดาํเนินการ 

ปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2553 

ถึง กนัยายน 2553 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

-กองกิจการนกัศึกษา 

-สโมสรนกัศึกษา 

-สภ.นครปฐม 

-เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั 

 

 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

-ป้ายรับสมคัรเขา้โครงการ 

- แจกสติ�กเกอร์ประชาสัมพนัธ์

โครงการกบัอาสาจราจร 

- เสื�อและหมวกโครงการอาสา

จราจรและเอกสารประกอบการ

อบรม 

 -เวบ็ไซมหาวิทยาลยัและสื�ออื�นๆ 

 สื�อในการประชาสัมพนัธ ์

3 รณรงค์ให้ความรู้  

                       

- ใหค้วามรู้เรื�องพฤติกรรมที�เสี�ยงต่อ

การเกิดอุบตัิเหตุ  

- ใหค้วามรู้เรื�องการใชย้านพาหนะที�

ถูกตอ้งและเหมาะสม เพื�อลดความ

มิถุนายน – กนัยายน 2553 -สโมสรนกัศึกษา  ร่วมกบั

คณะกรรมการนกัศึกษาแต่ละ

คณะ 

-นกัศึกษาสาขาวิชาสิ�งแวดลอ้ม 

- ป้ายรณรงค ์ 

- เวบ็มหาวิทยาลยั 

- สื�ออื�น ๆ เช่น วิทยกุระจายเสียง  

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ เชิญเขา้ร่วม
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เสี�ยงในการเกิดอุบตัิเหต ุ

- ใหค้วามรู้เรื�องลดพฤติกรรมการใช้

รถใชถ้นนที�ก่อใหเ้กิดมลภาวะ 

- ใหค้วามรู้เครื�องหมายจราจรที�

สาํคญั ๆ และจาํเป็นต่อการใชร้ถใช้

ถนนเพื�อลดความเสี�ยงต่ออุบตัิเหตุ 

- ใหบ้ริการตรวจสอบสภาพรถ 

ควบคู่กบัการใหค้วามรู้ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

-กองกิจการนกัศึกษา หน่วยงาน

หอพกั                        

-ตาํรวจจราจร สภ.นครปฐม 

การตรวจควนัดาํ 

 

 

 

ลาํดบัที� กิจกรรม วิธีดาํเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สื�อในการประชาสัมพนัธ ์

4 กิจกรรมการส่งเสริมให้

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการ

ขบัขี�ของนกัศึกษาที�

ก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุ 

***ทาํพร้อมกบักิจกรรมที� 3  

     

   

  

- เชิญชวนสร้างพฤติกรรมที�

ลดความเสี�ยงต่ออุบตัิเหตุ 

- เชิญชวนการติดไฟทา้ย

รถจกัรยานหรือแผ่นสะทอ้น

แสง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ

นกัศึกษา   

- เชิญชวนลดการซ้อนทา้ยที�

เสี�ยงต่ออุบตัิเหตุ 

มิถุนายน – กนัยายน 2553 -สโมสรนกัศึกษา 

-กองกิจการนกัศึกษา 

-คณะกรรมการนกัศึกษา 

- สติ�กเกอร์โครงการ 

- เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 

- แผ่นสะทอ้นแสง 

- ป้ายรณรงค์ 
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  - เชิญชวน สวมหมวกกนั

น็อกเพื�อความปลอดภยั 

- เชิญชวน การใช้

ยานพาหนะที�ลดความเสี�ยง

ต่ออุบตัิเหตุ 

- เชิญชวนใหใ้ชร้ถจกัรยาน 

(สร้างใบประชาสัมพนัธ์) 

 

ลาํดบัที� กิจกรรม วิธีดาํเนินการ ระยะเวลา หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สื�อในการประชาสัมพนัธ ์

5 สาํรวจความคิดเห็นของ

นกัศกึษาในเรื�องการ

ปรับเปลี�ยนจดุกลบัรถ 

 

- จดัทาํแบบสาํรวจเกี�ยวกบั

ความคิดเห็นเรื�องจุดกลบัรถ

หนา้มหาวิทยาลยั 

 

มิถุนายน – กนัยาน 2553 - กองกิจการนกัศึกษา  

ร่วมกบันกัศึกษาภาควิชา

สังคมศาสตร์ 

- สโมสรนกัศึกษา 

-การสาํรวจโดยใช้

แบบสอบถาม 
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                  หยดุขบัรถซ้อนสาม 
 

 
การขบัรถซ้อนสามทาํให้ความสามารถในการทรงตัวของผู้ขับขี�ลดลง 

 
      โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมือจาก กองกํากับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งานประชาสัมพนัธ์ 

กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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                                 หยดุขบัรถเร็ว 
การขบัรถเร็วในเขตสถานศึกษามคีวามเสี�ยงที�ทาํให้เกดิอุบัติเหตุสูง 

 
 

      
 
 
 
 
 

    
 
 
โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมอืจาก กองกํากับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งาน

ประชาสัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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มองซ้ายมองขวา ก่อนข้ามถนน 

 
               

 

 

 
โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมอืจาก กองกํากับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งาน

ประชาสัมพนัธ์  กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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หยดุขบัรถย้อนศร 

 

 

 

 

 

 

การขบัรถย้อนศรเป็นสาเหตุสําคญัที�ทาํให้นักศึกษาประสบอบุัติเหตุ   
 โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมือจาก กองกาํกับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งาน

ประชาสัมพนัธ์  กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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สวมหมวกกนัน็อกทุกครั�งที�ขบัขี� 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมอืจาก กองกํากับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งาน

ประชาสัมพนัธ์  กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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หยดุจอดรถในที�ห้ามจอด 
 

                                                                                                   
การจอดรถในที�ห้ามจอด  ทาํให้ช่องทางการจราจรแคบลง     

โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมอืจาก กองกํากับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษา

ความปลอดภยั งานประชาสัมพนัธ์  กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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เลิกเหอะ.... 
 

 
 

การทาํผดิกฎจราจร เป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํให้เกดิอุบัตเิหตุ  
โครงการถนนปลอดภยัด้วยความร่วมมอืจาก กองกํากับการตาํรวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งาน

ประชาสัมพนัธ์  กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการมากมาย อาท ิกิจกรรมอาสาจราจร กจิกรรมการให้ความรู้เกี�ยวกับกฎจราจรที�ถูกต้อง 

กิจกรรมการรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อก 

กิจกรรมการรณรงค์ให้จักรยานติดไฟกระพริบหรือแผ่นสะท้อนแสง 
 

ด้วยความร่วมมือจาก กองกํากับการตํารวจจราจร อําเภอเมือง นครปฐม  งานรักษาความปลอดภยั งานประชาสัมพนัธ์ 

กองกิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 

ป้ายเครื�องหมายจราจร 

  

  1. 

 

 

 

ป้ายหา้มกลบัรถ  ติดตรงจุดกลบัรถหนา้ประตูทรง

พล หนา้มหาวิทยาลยัเพื�อหา้มมิใหร้ถที�มาจากแยกมาลยัแมนกลบัรถหนา้มหาวิทยาลยั 

  2.  

 

 

 

ป้าย จาํกดัความเร็ว 50 ก.ม. / ช.ม.  ติดสองจุดคือออกมาจาก

แยกมาลยัแมนเขา้ถนนทรงพลและออกมาจากแยกสนามจนัทร์เขา้ถนนทรงพลเพื�อ ที�จะจาํกดั

ความเร็วของรถที�จะเขา้มาสู่ถนนทรงพล 

3.  

 

 

 

 

      ป้ายเตือนเขตสถานศึกษา ม.  ติดสองจุดคือออกมาจากแยกมาลยัแมนเขา้ถนน

ทรงพลและออกมาจากแยกสนามจนัทร์เขา้ถนนทรงพลเพื�อ เตือนใหร้ถที�เขา้มาถนนทรงพลใหม้ี

ความระมดัระวงัมากขึ�น 

 

 

 

 

 
 
 

 
 




