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 คณะที่ปรึกษาขอบพระคุณคณะกรรมการกํากับการศึกษา ที่ไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ และโดยเฉพาะในการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ระยะที่ 2  คณะกรรมการประกอบดวย นายชางฟูศักดิ์ เลาหสวัสดิ์   วิศวกรใหญดานอํานวย
ความปลอดภัย  กรมทางหลวง  ในฐานะประธานกรรมการ  นายชางวิษณุ ตันเรืองศิลป  รอง
ผูอํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, ดร.ประพันธศักดิ์ บูรณะประภา 
ประธานมูลนิธิความรวมมือเพื่อความปลอกภัยทางถนน, คุณจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ ผูอํานวยการ
สํานักแผนความปลอดภัย  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร,  คุณสมหวัง 
ทองขาว ผูแทนสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก, พ.ต.อ.พจน วิญญา
วงค และพ.ต.ท.หญิงชฎาวีณ สุวรรณรัตน ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ, คุณณัฐกานต  ไวยเนตร  ผูแทนสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา  อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, คุณชูฉัตร ประมูลผล  ผูแทนสํานักทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
กรมการประกันภัย, คุณภูวนัย ไพบูลยสิน, คุณพญาดา ประพงศเสนา กรรมการและเลขานุการ
และ คุณพรภนา นิ่มนวล, สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง  ตลอดจนถึงคุณกรสุดา  
ปาลศิริ นักสถิติ 4 และเจาหนาที่ประจําสํานักอํานวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง ที่ชวย
ประสานงานและอํานวยความสะดวกอยางมากในการศึกษา ประชาชนและเจาหนาที่ภาครัฐ
และเอกชนจํานวนมากไดสละเวลาอันมีคามาชวยใหขอมูลและความคิดเห็น ซึ่งไมสามารถ
กลาวนามไดหมด ณ ที่นี้ 
              
ขอขอบพระคุณผูแทนจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรที่ไดเขารวมสัมมนา
รับฟงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และกรุณาใหความเห็น  ขอซักถามทั้งมุมมอง
รวมถึงประสบการณซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาครั้งนี้ รวมถึง ศ.นพ.ไพบูลย  สุริยวงศ
ไพศาล, ผูแทนจากกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม, ผูแทนจากกรมการประกันภัย กระทรวง
พาณิชย, ผูแทนจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  ผูแทนจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม, ผูแทนจากกรมการขนสงทางบก  
กระทรวงคมนาคม, ผูแทนจากกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม, ผูแทนจากสํานักงาน
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นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม, และผูแทนจากกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย   
 
ที่ปรึกษาขอบพระคุณหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนในจังหวัดขอนแกน ลําปาง 
นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวของกับการปองกันแกไขอุบัติเหตุจราจร   ที่
กรุณาใหความอนุเคราะหขอมูลอุบัติเหตุจราจรเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ หนวยงานภาครัฐ
ประกอบดวย  ศูนยอุบัติเหตุและวิกฤตบําบัด  โรงพยาบาลศูนยขอนแกน โรงพยาบาลศูนย
ลําปาง, โรงพยาบาลนครสวรรคประชารักษ   โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร โรงพยาบาลนพรัตน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสังกัด
ภาครัฐในจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร,  กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา, สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน, 
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง สถานีตํารวจภูธรอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง, สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมือง สถานีตํารวจภูธรกิ่งอ.แมเปน จังหวัดนครสวรรค, สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
หาดใหญ สถานีตํารวจภูธรตําบลบานพรุ สงขลา, สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน, 
สํานักงานอัยการเขต 9 สงขลา, ศาลแขวงจังหวัดลําปาง ศาลจังหวัดนครสวรรค ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครสวรรค สํานักงานประกันภัยจังหวัดนครสวรรค  สํานักทางหลวงที่ 
5 ขอนแกน,  สํานักงานทางหลวงชนบทขอนแกน,  กองวิชาการและแผนเทศบาลนคร
ขอนแกน,  ผูอํานวยการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4 ขอนแกน, สํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 5 เชียงใหม,  สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6 พิษณุโลก, สํานักงานศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 9 สงขลา, สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 1 กรุงเทพมหานคร, สํานักงานประกันภัย
จังหวัดขอนแกน ,ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน ลําปาง นครวรรค และ สงขลา และหนวยงานภาคเอกชนประกอบดวย  
ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครวรรค และ สงขลา,  ผูประกอบวิชาชีพ
ทนายความในจังหวัดขอนแกนลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร , บริษัท
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  สาขาขอนแกน  ลําปาง  นครสวรรค  สงขลา  และ
กรุงเทพมหานคร ,  ผูประกอบการบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดขอนแกน ลําปาง 
นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร, ผูประกอบการอูซอมรถ(อูกลางกรมประกันภัย)
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จังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร,  ผูประกอบการบริการ
ลากจูงรถในจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร , หนวยกูภัย
และมูลนิธิจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร 
                
ขอขอบพระคุณผูแทนประชาชนที่กรุณาใหทีมที่ปรึกษาไดเขาสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ    
ผูประสบอุบัติเหตุและคาชดเชยการสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต  ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร, สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร, ผูบริหารองคการบริหาร
สวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค และสงขลา 
 
ขอขอบพระคุณอธิการบดีและคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเฉพาะ 
รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ไดใหการสนับสนุนการศึกษานี้มาโดย
ตลอด 
 
ทายสุดนี้ ที่ปรึกษาขอบพระคุณกลุมผูที่ประสบอุบัติเหตุจราจรและญาติ ทั้งที่พักรักษาตัวอยู
ในโรงพยาบาลศูนยขอนแกน โรงพยาบาลศูนยลําปาง โรงพยาบาลนครสวรรคประชารักษ
โรงพยาบาลหาดใหญ และที่กลับไปรักษาตัวที่บานที่ไมไดเอยนาม ที่กรุณาใหทีมที่ปรึกษาได
สัมภาษณขอมูลสวนบุคคลและความเห็นอื่นๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                              คณะทีป่รึกษา 
                                                                                                              กันยายน 2550 

 


