การสัมมนา
เรื่อง ลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย
ร่วมกับ

คณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต คณะกรรมการยานยนต์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย

หลักการเหตุผล
ประเทศไทยสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจ านวนมหาศาลในแต่ ล ะปี
ประมาณได้ ว่ า แต่ ล ะปี มี ม ากกว่ า 220,000 ราย ในจ านวนนี้ เ ป็ น ผู้ เ สี ย ชี วิ ต กว่ า 20,000 ราย
พิการและบาดเจ็บสาหัสกว่า 200,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณปีละ
500,000 ล้านบาท หรือ 3% GDP ของประเทศ ความเสียหายต่อบุคคลและครอบครัวเป็นมูลค่าที่มาก
จนประเมินไม่ได้ เมื่อปี 2018 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณจานวนผู้ตายจากการชนบนถนนใน
ประเทศไทยปี 2016 เท่ากับ 22,491 ราย คิดเป็นอัตราการตายต่อแสนประชากรเท่า กั บ 32.7

ซึ่งสูงเกือบเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยของโลกที่ 18.2 ตัวเลขผู้ตายของ WHO ใกล้เคียงกับตัวเลขผู้ตาย
21,745 ราย ของกระทรวงสาธารณสุข
UN ได้กาหนดปฏิบัติการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิตไว้ 5 ด้าน คือ 5 Pillars
of Road Safety Action สองในนั้น คือ ถนนและการเดินทางที่ปลอดภัย (Safe Roads and Mobility)
และ ยานพาหนะที่ ป ลอดภั ย (Safe Vehicles) ซึ่ ง เน้ น การท าให้ ถ นนและยานพาหนะปลอดภั ย
สาหรับผู้ใช้ถนน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในการรักษา
ชี วิ ต และป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ ของผู้ ใ ช้ ถ นนในประเทศไทย โดยอาศั ย ความรู้ แ ละประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีวิถีการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
การสั ม มนาครั้ง นี้จะเป็ น ครั้งแรกที่วิ ศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย จะจัดการกับปัญหาการตายและการบาดเจ็บ
บนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ซึ่งไม่ยอมรับ
ว่าการตายจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติ

วัตถุประสงค์
1.
2.

เผยแพร่วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เสนอวิธีการสร้างความปลอดภัย ให้กับ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้ถนนทั่วไป ภายใต้วิถีแห่ง
ระบบที่ปลอดภัย

กาหนดการ
08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.

09.15-09.45 น.

09.45-10.15 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อเรื่อง “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย” (Safe System Approach)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ธานีรณานนท์
นายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย และ
ประธานคณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
การเสียชีวิต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-12.30 น.

ผู้ดำเนินรำยกำร
12.30 น.

เสวนากลุ่มโดยมีวิทยาการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

หัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย”
โดย รศ. ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อเรื่อง “วิถีการสัญจรอย่างยั่งยืน”
โดย รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อเรื่อง “บทบาทของการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน”
โดย พ.ต.ท. สุริยัน วินิจมนตรี
รอง ผกก.3 บก.รฟ.

หัวข้อเรื่อง “กรณี อุบัติเหตุที่ อ. นาดี ปราจีนบุรี”
โดย นายสุจิณ มั่งนิมิตร
ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

หัวข้อเรื่อง “บทบาทของกรุงเทพมหานครในการทาถนนให้ปลอดภัย”
โดย นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์
ผู้อานวยการสานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

หัวข้อเรื่อง “ทาอย่างไรให้พาหนะปลอดภัย”
โดย นายธิบดี หาญประเสริฐ
นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

หัวข้อเรื่อง “ทางหลวงและริมทางที่ปลอดภัย”
โดย ดร.กุลธน แย้มพลอย
อุปนายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดและสารองที่นั่งได้ที่
คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง โทร. 02-184-4660-9 ต่อ 508
โทรสาร. 02-184-4662 e-mail : pt3972@gmail.com

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง ลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต คณะกรรมการยานยนต์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
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