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วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

ห้อง Grand Hall 201-203 
๙.๐๐ – ๙.๐๕ น. 

 

วีดิทัศน์ “ลงทุน…เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ย่ังยืน”  

๙.๐๕ - ๙.๑๐ น. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. 
  

กล่าวเปิด และ มอบนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน 
พิธีมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards  
โดย  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. 
  

ปาฐกถาพิเศษ “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ” 
โดย  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๑๐.๒๐ - ๑๑.๒๐ น. 
  

บรรยายพิเศษ “Invest for Sustainable Road Safety”    
โดย  Mr.Michael Woodford Safer Roads Foundation (SRF) 

๑๑.๒๐ - ๑๒.๓๐ น. 
 

Panel 1 Invest for sustainable road safety ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน 

➢ H.E. Mr.Staffan Herrström เอกอัครราชทูต สถานทูตสวีเดน ประจ าประเทศไทย 

➢ นายชยพล ธิติศักดิ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
➢ นายนิกร จ านง ประธานชมรมไทยปลอดภัยและอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ขับเคลื่อนการปฎิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 

ผู้ด าเนินรายการ ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. 
ห้อง EH107 

พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ  



   ๒ 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ห้อง Grand Hall 203 
  

Panel 2 ประชารัฐเพื่อสังคม กับ ความปลอดภัยทางถนน  

Session I : (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.)  
เสวนา “แนวทางในการสนับสนุนสถานประกอบการด้าน Road safety 
➢ นายอ านวย ภู่ระหงษ์ ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
➢ นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
➢ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ด าเนินรายการ  รองศาสตราจารย์ สราวุธ สธุรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Session II : (๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.)   
เสวนา “บทเรียนสถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน” 
➢ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ  

บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จ ากัด 
➢ นายมานะ พิจุลย์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง) 
ผู้ด าเนินรายการ  รองศาสตราจารย์ สราวุธ สธุรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ห้อง MR 218-219 

Panel 3 ลงทุน...เพื่อสังคมร่วมใจป้องกันภัยทางถนน 

Session I : (๑๓.๓๐ - ๑๕.๑๕ น.)   
เสวนา “ง่วง-ขับ แนวทางการแก้ไขด้วยกฎหมายและวิศวกรรมจราจร” 

➢ พลต ารวจโทวิทยา ประยงค์พันธุ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

➢ นายสุจิณ มั่งนิมิตร  ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

➢ นายด าเกิง ปานข า รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

➢ นายวัลลภ งามสอน ผู้อ านวยการส านักสวัสดิภาพ กรมการขนส่งทางบก 

ผู้ด าเนินรายการ นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานทุนง่วงอย่าขับในพระอุปถัมถ์ฯ 

Session II: (๑๕.๑๕ - ๑๗.๐๐ น.)     

เสวนา “Social Media กล้องหน้ารถ สมาร์ทโฟน ใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” 

➢ ผู้แทนประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

➢ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช มูลนิธิเมาไม่ขับ 

➢ ผู้บังคับการต ารวจจราจร 

➢ ผู้แทนสื่อมวลชน 

ผู้ด าเนินรายการ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 



   ๓ 
 

๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ห้อง MR 211-212 

 
 
 

ห้องย่อยที ่๑ “ลงทุน…สร้างกลไกบูรณาการระดับพื้นที”่ (ศปถ.จังหวัด-อ าเภอท้องถิ่น) 
วิดีทัศน์ “กลไก ศปถ. กับการจัดการในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง” 
เสวนา “ปัญหาของการจัดการอุบัติเหตุและการปลดล็อค” 

➢ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
➢ นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
➢ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
➢ นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
➢ นางสาวอมรจิตต์ เอ่ียววิบูลย์วิทย์ อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ด าเนินรายการ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ห้องGrand Hall202 

ห้องย่อยที ่๒ “ลงทุน…สู่ถนนยุคใหม่ ใส่ใจผู้เดินทาง…ลดเร็ว…ลดเสี่ยง”  
Session I: (๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.) 
เสวนา “การก าหนดความเร็วจ ากัดในเขตเมืองและเทศบาล (Speed Limit Setting)” 

➢ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจ าประเทศไทย 
➢ นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ 
➢ นายสัญญา นามี รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17
 จังหวัดจันทบุรี 
➢ ดร.ปณิธิศร์ เอ้ือสุดกิจ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง 

ผู้ด าเนินรายการ นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ 
Session II: (๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.) 
บรรยายพิเศษ “โมเดลการจัดการความเร็วเฉพาะพื้นที่ (Speed Limit Zone Model)”            
“ความเร็วจ ากัดบนถนนมิตรภาพ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น” 

➢ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“การจัดการความเร็วบนพื้นที่จุดเสี่ยง ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” 
➢ ดร.นพดล กรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“มาตรการ ‘การสยบการจราจร’ (Traffic Calming)” 
➢ นายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวงชนบท 

ผู้ด าเนินรายการ นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ห้องGrand Hall 201 

ห้องย่อยที่ ๓ “ลงทุน…เพื่อยานพาหนะปลอดภัย” 
วิดีทัศน์ “มาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ NCAP” 
ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัล “ขวัญใจรถตู้ดีเด่นของสมาคมผู้บริโภคภาค
ตะวันตก ประจ าปี ๒๕๖๐”  โดย  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
Session II : (๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.) 
เสวนา “เทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่กับความปลอดภัยของยานพาหนะ” 

➢ ผู้แทนส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
➢ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก 
➢ นายอ านาจ ทองทัย บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากัด 
➢ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



   ๔ 

๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ห้อง MR 214-215 

ห้องย่อยที่ ๔.๑ “ลงทุน…เพื่อเด็กไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน” 
วิดีทศัน์ “การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนของเด็กไทยในสถานศึกษา” 
เสวนา “แนวทางการจัดการข้อมูลความเสี่ยงในสถานศึกษา” 

➢ ผู้แทนโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการระบบข้อมูลอุบัติเหตุ 3 โรงเรียน  
 (บริษัทกลางฯ/CSIP/AIP) 
➢ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
➢ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
➢ นายศตาพงษ ์สุนทรารักษ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

ผู้ด าเนินรายการ นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง 

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเดินชมบอร์ดนิทรรศการภายในห้อง โดยผู้แทนจากโรงเรียนต้นแบบแนะน า
ข้อมูลเพิ่มเติม 

๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ห้อง MR 217 

ห้องย่อยที่ ๕ “เครือข่ายนักกู้ชีพ กู้ภัยเพื่อสาธารณะ”  
วิดีทัศน์ “หลักสูตรกู้ชีพเพื่อสื่อสารสาธารณะ” 

เสวนา “Best Practice พัฒนาการของเครือข่ายนักกู้ชีพเพื่อสื่อสารสาธารณะ 
Road safety network (RSN) ๓ พ้ืนที่” 

➢ นางสาวรัตนาภรณ์ อภิชาติ เทศบาลต าบลเทพนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

➢ นายปกรณ์กฤษณ์ บัวตูม โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

➢ นางรุจีวรรณ ยมศรีเคน แสงลุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ร่วมวิพากษ์โดย 

➢ นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม  
    ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

➢ นางสาวกมลทิพย์  แซ่เล้า ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  
    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

➢ นายสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) 

ผู้ด าเนินรายการ นายศิริวัฒน์ คันธารส 

๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ห้อง MR 216 

ห้องย่อยที่ ๖ “CITY and Road Safety”  
Session I: (๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.)    
บรรยาย “หลักวิศวกรรมจราจรเบื้องต้นและการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน ” 

➢ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา เสถียรนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Session II: (๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)    
แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติการใช้หลักวิศวกรรมจราจรเพื่อวิเคราะห์อุบัติเหตุเบื้องต้น 

 (๑๒ กลุ่มเทศบาล โดยแต่ละเทศบาลจัดเตรียมข้อมูล/คลิปอุบัติเหตุในพ้ืนที่เพ่ือวิเคราะห์) 

Session III: (๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.)    

น าเสนอการวิเคราะห์ Collision Diagram และให้ข้อเสนอแนะ 



   ๕ 
วันพฤหัสบดีที ่๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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Panel 4  มิติใหม่บังคับใช้กฎหมาย Road Safety 4.0  

Session I: (๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.) 

มอบนโยบาย “การบังคับใช้กฎหมาย Road Safety 4.0” 

มอบรางวัล “ต ารวจจราจรดีเด่น” จ านวน ๒๑ รางวัล 

Session II: (๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.)  

เสวนา “ระบบการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบวงจร ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น” 

➢ Professor Dr. Atsushi FUKADA, 
ATRANS Honorable Advisor, Nihon University, Japan 

➢ Police General Satoshi KAMADA, 
Executive Director of International Association of Traffic and Safety Sciences 
(IATSS), Japan 

ผู้ด าเนินรายการ ดร.เตือนใจ ฟูกุดะ เลขาธิการสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 

Session III: (๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.)   

เสวนา “ระบบเทคโนโลยีกับการบังคับใช้กฎหมาย” 

➢ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

➢ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก 

➢ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท 

➢ ผู้แทนธนาคารกรุงไทย 

ผู้ด าเนินรายการ พันต ารวจโทปองพล เอ่ียมวิจารณ์ รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ๕ 
  กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการศึกษา 

Session IV: (๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.)   

เสวนา “นวัตกรรมในการสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” 

➢ ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

➢ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 

➢ ผู้แทนกองพิสูจน์หลักฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

➢ พันต ารวจโท กีรติ ตรีวัย รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) สภ.บางกล่ า จ.สงขลา 

ผู้ด าเนินรายการ พันต ารวจเอกหญิง จินดา กลับกลาย อาจารย์ (สบ. ๕) กลุ่มงานอาจารย์  
  กองบัญชาการศึกษา 
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Panel 5 Post-crash Response : รถพยาบาลปลอดภัย Ambulance Safety และการจัดการ
ข้อมูลบาดเจ็บ สู่การป้องกันแก้ไข 
Session I : (๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.) 
บรรยาย Ambulance Safety 
➢ เรือเอก นายแพทย์อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
➢ แพทย์หญิงสมจินตนา เอ่ียมสรรพางค์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ 
➢ ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
➢ นายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

ผู้ด าเนินรายการ นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการ  
  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
Session II : (๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.) 
บรรยาย การสอบสวนและการจัดการข้อมูลบาดเจ็บสู่การป้องกันแก้ไข  

➢ นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
➢ นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ โรงพยาบาลน่าน 
➢ นางพัชราวดี พิรุณสุนทร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ผู้ด าเนินรายการ นายแพทย์ไผท สิงห์ค า ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
ห้อง MR 211-212 

ห้องย่อยที่ ๑ “การจัดการผลลัพธ์ กับ กลไก ศปถ.” 
World café 5 ฐาน “กลไกการจัดการผลลัพธ์กับกลไก ศปถ.” 
ฐานที่ ๑ “การบูรณาการเชื่อมโยงการท างานป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอ าเภอ จังหวัดสุรินทร์” 

➢ นางสาวสิริรักษ์ ชมชื่น สนง.ปอ้งกันและบรรเทาฯ จังหวัดสุรินทร์ 
➢ นายธานี นามม่วง สาธารณสุขอ าเภอศรีณรงค์ 
➢ นายวินัย โกการัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจ 

ฐานที่ ๒ “การลงทุนด้วยพลังประชารัฐสู่ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดภูเก็ต” 

➢ นายแพทย์ วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์ รองประธาน สอจร. 
➢ พลต ารวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดภูเก็ต  

ฐานที่ ๓ “การขับเคลื่อนกลไกศปถ. ระดับอ าเภอ โดยนายอ าเภอ” 
➢ นายกมล ประเสริฐกุล อดีตนายอ าเภอกันตัง 
➢ นางสาวฤทัย  ก้งเส้ง ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

ฐานที่ ๔ “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการจุดเสี่ยง” อ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี 
➢ นางสาวพิมพ์รภัช ศรีบุณยภัสร โรงพยาบาลท่าหลวง 
➢ นาย ไอ คงสุข เจ้าหน้าที ่อบต.หนองผักแว่น  

ฐานที่ ๕ “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการท าแผนเพื่อจัดการอุบัติเหตุระดับต าบล”
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
➢ นางฐิติมา  แสนโชติ  โรงพยาบาลน้ าพอง 
➢ นางสาวเสาวลักษณ์  ลพพันทอง   โรงพยาบาลน้ าพอง 
➢ สิบเอก มาโนชญ์  ปรอยกระโทก เทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

ผู้ด าเนินรายการ พันต ารวจเอกอานนท์ นามประเสริฐ รองผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด 
และ นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 



   ๗ 
๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
ห้อง Grand Hall 202 

ห้องย่อยที่ ๒ “ลงทุน…เพื่อยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัย” 
Session I: (๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.)  
บรรยายพิเศษ “การลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน” 
“ไทยและญ่ีปุ่น กับความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety)” 
➢ นายสุจิณ มั่งนิมิต ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

“การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน” 
➢ ผู้แทนส านักตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท 

“วงเวียนเก้าเลี้ยว วิศวกรรมจราจรกับการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย” 
➢ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย  

     สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
➢ นายสุเทพ เรืองชัยเสรีพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 

ผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ ์ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
Session II: (๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.) 
เสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็น “แนวทางการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชน” 
➢ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

➢ ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง 

➢ ผู้แทนเทศบาลนครภูเก็ต 

➢ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผู้ด าเนินรายการ ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง 
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ห้องย่อยที่ ๓ “ลงทุน…เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” 
เสวนา “ทิศทางและบทเรียนการจัดการปัญหารถรับส่งนักเรียนในระดับพื้นที่” 
“การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม” 

➢ ผู้แทนเครือข่ายมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค  
การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

➢ นายสุนทร ทองเอียด 
 “การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่น าร่องจังหวัดจันทบุรี” 

➢ นายฉัตรไชย ภู่อารีย์ นักวิชาการอิสระ 
“การศึกษาแนวทางการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน” 

➢ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
➢ นายวัลลภ งามสอน ผู้อ านวยการส านักสวัสดิภาพ กรมการขนส่งทางบก 
➢ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้ด าเนินรายการ นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้ด าเนินรายการคมชัดลึก 

สรุปผลห้องย่อย ๓ “เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยสู่ยานพาหนะที่ปลอดภัยและย่ังยืน” 

ผู้ด าเนินการอภิปราย คุณณิชมน ทองพัฒน์ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

สรุปผลการจัดประชุมและหัวข้อที่มีความส าคัญและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและปิดการประชุมห้อง
ย่อยที่ ๓ 



   ๘ 
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ห้องย่อยที่ ๔.๒ “คุมประพฤติ ‘ดื่ม-ขับ’ กับการจัดการที่ยั่งยืน” 

Session I: (๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.)   

เสวนา “แนวทางการพัฒนาการพัฒนากระบวนการปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้กระท าผิด กรณีดื่มแล้ว
ขับ” 

➢ นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

➢ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

➢ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ด าเนินรายการ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม มูลนิธิเมาไม่ขับ 

Session II: (๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.)     

น าเสนอ “ต้นแบบการคุมประพฤติ ดื่มแล้วขับ” 

➢ นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ โรงพยาบาลน่าน 

➢ นางปวีณา ยะใหม่วงศ์ โรงพยาบาลน่าน  

➢ นายวราวุธ คันธาเวช ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 

➢ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2  

ผู้ด าเนินรายการ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 

Session III: (๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.)     

World Café “แนวทางการจัดการคุมประพฤติผู้กระท าผิด กรณีดื่มขับอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน” 
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ห้องย่อยที่ ๖ “CITY and Road Safety” 
Session I: (๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.) 

บรรยาย “การใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV ในการบังคับใช้กฎหมาย กรณี การฝ่าสัญญาณไฟ
จราจร” 

➢ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เสถียรนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

➢ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Session II: (๑๐.๐๐-๑๒.๓๐ น.)  
เสวนา “บทบาทของเทศบาลกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อบังคับใช้กฎหมาย” 

➢ ผู้แทนเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

➢ ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

➢ ผู้แทนเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ผู้ด าเนินรายการ ผู้แทนกรมควบคุมโรค 

สรุปเนื้อหา แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะ 



   ๙ 
๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
ห้อง MR 217 

ห้องย่อยที่ ๗ “ห้องมิติทางสังคม” 

น าเสนอบทความวิชาการ “มิติทางสังคม-วัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน” 

“ตัวตน อัตลักษณ์และการให้ความหมายต่อการบาดเจ็บซ้ าๆ จากการขับขี่มอเตอร์ไซค์  
(แบบล้มซ้ า) ในวัยรุ่นชาย” 

➢ นายสมเกียรติ ศรประสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“ทัศนคติและท่าทีปฏิบัติของชุมชนต่อการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน” 
➢ นางสาวดารารัตน์ ช้างด้วง ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

“ท าไมวัยรุ่นจึงไม่สวมหมวกนิรภัยเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์” 
➢ นางสาวฌณาธิปว์  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

“อุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมราชการ กับงานประเพณี” 
➢ นางสาวพัทยา งามหอม โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 

“ความเสี่ยงและความปลอดภัย : การโดยสารรถตู้สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” 

➢ ดร.อมราพร สุรการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“ความไม่เป็นธรรมทางสังคมสู่ภาวะอันตรายบนท้องถนน: กรณีศึกษารถตู้โดยสารสาธารณะ” 
➢ ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้ด าเนินรายการ ดร.ประชาธิป กะทา และ นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน  
  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้วิพากษ์  ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
ห้อง EH107 

พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ  

๑๓.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
ห้อง Grand Hall 202 

Panel 6 มิติทางสังคม กับ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

บรรยาย “มิติทางสังคมกับการสร้างวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน” 

➢ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
ห้อง Grand Hall 201 

Panel 7 “ระบบใบขับขี่ใหม่กับความปลอดภัยทางถนน” 

เสวนา “ระบบใบขับข่ีใหม่กับความปลอดภัยทางถนน” 

➢ พลต ารวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดภูเก็ต  
➢ นายวัลลภ งามสอน ผู้อ านวยการส านักสวัสดิภาพ กรมการขนส่งทางบก  

ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
ห้อง Grand Hall 202 

พิธีปิดการสัมมนาฯ 
กล่าวรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา 

โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ 
บรรยายพิเศษ “กลไกศปถ. กับทิศทางการลงทุนเพ่ือความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” 
กล่าวปิดงานสัมมนาฯ  
โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 


