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มูลนิธิไทยโรดส เครือขาย Road Safety Watch และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2555255525552555
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ความเปนมาความเปนมาความเปนมาความเปนมา

• มูลนิธิไทยโรดส์ ได้เริ่มพัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงฯ และดําเนินการสํารวจ
อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ

• เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานระดับประเทศและระดับจังหวัด 
สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของนโยบายหรือมาตรการที่
มุ่งเน้นให้มีการสวมหมวกนิรภัยมากย่ิงขึ้น ทั้งในแงข่องการบังคับใช้กฎหมาย 
การรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ
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การรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ
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ขอบเขตและวธิกีารสาํรวจขอบเขตและวธิกีารสาํรวจขอบเขตและวธิกีารสาํรวจขอบเขตและวธิกีารสาํรวจ

• เป็นการสํารวจระดับประเทศและระดับจังหวัด

• ดําเนินการครอบคลมุพ้ืนที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ• ดําเนินการครอบคลมุพ้ืนที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

• สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)

• สํารวจเก็บข้อมูลในภาคสนามด้วยวิธีการสงัเกต (Observational Survey) 
จํานวนจุดสํารวจ 3,252 แหง่ ทั่วประเทศ

• วิเคราะหแ์ละประมวลผลในรูปของอัตราการสวมหมวกนิรภัย
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แนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบักรงุเทพมหานครแนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบักรงุเทพมหานครแนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบักรงุเทพมหานครแนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบักรงุเทพมหานคร  

   

• แบ่งพ้ืนที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครออกเป็น 
50 ชั้นภูมิ 
• แต่ละชั้นภูมิ สุ่มคัดเลือกจุดสํารวจจากจํานวน 2 จุด • แต่ละชั้นภูมิ สุ่มคัดเลือกจุดสํารวจจากจํานวน 2 จุด 
บริเวณทางแยกบนถนนสายหลัก และบริเวณทางแยก
บนถนนสายรอง (รวมจุดสํารวจ 100 จุด)
• ดําเนินการสํารวจครอบคลุมทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุด และทัง้ชว่งเวลาเช้า กลางวัน เย็น แบ่ง
ออกเป็น 7 รอบ คือ 7:00-8:00 น. 9:00-10:00 น.
11:00-12:00 น. 13:00-14:00 น. 15:00-16:00 น. 11:00-12:00 น. 13:00-14:00 น. 15:00-16:00 น. 
17:00-18:00 น. และ 19:00-20:00 น. 
• สุ่มเลือกวันและเวลาสํารวจจุดละ 1 รอบ และสังเกต
เก็บข้อมูลต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 



แนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบัจงัหวดัภูมิภาคแนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบัจงัหวดัภูมิภาคแนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบัจงัหวดัภูมิภาคแนวทางการออกแบบสุมตวัอยาง สาํหรบัจงัหวดัภูมิภาค  
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การออกแบบตาํแหนงจดุสาํรวจการออกแบบตาํแหนงจดุสาํรวจการออกแบบตาํแหนงจดุสาํรวจการออกแบบตาํแหนงจดุสาํรวจ

• กระจายครอบคลุมโครงข่ายถนนบริเวณพ้ืนทีสํ่ารวจ

• ต้ังอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกของเส้นทางสัญจรที่สําคัญ เช่น ทางแยกที่มีหรือไม่มีการต้ังอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกของเส้นทางสัญจรที่สําคัญ เช่น ทางแยกที่มีหรือไม่มีการ
ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ทางเข้าออกสถานทีสํ่าคัญ หรือบริเวณช่วงถนนใน
ย่านชุมชนที่มสีภาพการจราจรชะลอตัว เพ่ือให้เจ้าหน้าทีสํ่ารวจสามารถสังเกตกลุ่ม
ตัวอย่างได้อย่างชัดเจน

• กําหนดฝ่ังของทางแยกหรือชว่งถนน รวมถึงทิศทางจราจรทีจ่ะทําการสํารวจด้วย
วิธีการสุ่ม เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสการเกิดความซ้ําซ้อนในการสังเกตกลุ่มตัวอย่างรถคัน
เดียวกัน
วิธีการสุ่ม เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสการเกิดความซ้ําซ้อนในการสังเกตกลุ่มตัวอย่างรถคัน
เดียวกัน
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เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 
Road Safety WatchRoad Safety WatchRoad Safety WatchRoad Safety Watch

• มูลนิธิไทยโรดส์
• ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
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• ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยบูรพา
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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อัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย****

ป ป ป ป 2553255325532553 ป ป ป ป 2552552552554444ป ป ป ป 2553255325532553

ผูขบัขี ่       ผูขบัขี ่       ผูขบัขี ่       ผูขบัขี ่       53535353%%%% 54545454%%%%
ผูโดยสารผูโดยสารผูโดยสารผูโดยสาร 19191919%%%% 24242424%%%%
รวมรวมรวมรวม 44444444%%%% 46464646%%%%

ป ป ป ป 2552552552554444

รวมรวมรวมรวม 44444444%%%% 46464646%%%%
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* สํารวจจากจํานวนกลุมตัวอยางผูใชรถจักรยานยนต 
    1,236,568 ราย ในป 2554 และ 
    954,956 ราย ในป 2553 



อัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย
จาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาค

64%64%

2553

2554

เหนือเหนือเหนือเหนือ อีสานอีสานอีสานอีสาน กลางกลางกลางกลาง ใตใตใตใต

45%49% 48%
43%

64%

47%
51%

64%

เหนือเหนือเหนือเหนือ อีสานอีสานอีสานอีสาน กลางกลางกลางกลาง ใตใตใตใต

เฉพาะผูขับข่ี

อัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย
จาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาค

29%

2553

2554

เหนือเหนือเหนือเหนือ อีสานอีสานอีสานอีสาน กลางกลางกลางกลาง ใตใตใตใต

17%

23%
20%

22%
24%

9%

19%

29%

เหนือเหนือเหนือเหนือ อีสานอีสานอีสานอีสาน กลางกลางกลางกลาง ใตใตใตใต

เฉพาะผูโดยสาร



อัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย
จาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาคจาํแนกรายภาค

43%

54%
55%

41%

2553

2554

เหนือเหนือเหนือเหนือ อีสานอีสานอีสานอีสาน กลางกลางกลางกลาง ใตใตใตใต

37%

43%
38%37% 36%

41%

เหนือเหนือเหนือเหนือ อีสานอีสานอีสานอีสาน กลางกลางกลางกลาง ใตใตใตใต

รวมผูขับข่ีและผูโดยสาร

10 10 10 10 จงัหวดัทีม่ีอัตราการสวมหมวกนริภยัสงูสุดจงัหวดัทีม่ีอัตราการสวมหมวกนริภยัสงูสุดจงัหวดัทีม่ีอัตราการสวมหมวกนริภยัสงูสุดจงัหวดัทีม่ีอัตราการสวมหมวกนริภยัสงูสุด////ต่าํสดุ ป ต่าํสดุ ป ต่าํสดุ ป ต่าํสดุ ป 2554255425542554
รวมผูขบัขีแ่ละผูโดยสารรวมผูขบัขีแ่ละผูโดยสารรวมผูขบัขีแ่ละผูโดยสารรวมผูขบัขีแ่ละผูโดยสาร

จังหวัด สูงสุด 10 อันดับแรก
1 กรุงเทพมหานคร 82%

จังหวัด ตํ่าสุด 10 อันดับแรก
1 นราธิวาส 19%1 กรุงเทพมหานคร 82%

2 ภูเก็ต 71%
3 นนทบุรี 64%
4 สมุทรปราการ 62%
5 พิษณุโลก 58%
6 สิงหบุรี 57%
7 สระบุรี 57%

1 นราธิวาส 19%
2 บุรีรัมย 23%
3 ยโสธร 23%
4 แพร 23%
5 สระแกว 23%
6 ชัยภูมิ 24%
7 ปตตานี 25%7 สระบุรี 57%

8 กําแพงเพชร 55%
9 นครราชสีมา 54%
10 ปทุมธานี 53%

7 ปตตานี 25%
8 ยะลา 26%
9 ชัยนาท 26%
10 ปราจีนบุรี 26%



อัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยอัตราการสวมหมวกนริภยัของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย
จาํแนกตามกลุมอายุจาํแนกตามกลุมอายุจาํแนกตามกลุมอายุจาํแนกตามกลุมอายุ

52%
53%

2553

2554

32%
34%

รวมผูขับขี่และผูโดยสาร

ผูใหญผูใหญผูใหญผูใหญ วยัรุนวยัรุนวยัรุนวยัรุน
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