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สารจาก
บรรณาธิ การ
สังคมไทยคุ้นชินกับค�ำว่า “ถนน” “ยานยนต์” หรือ “รถยนต์” มาเพียงร้อยปีกว่า
แต่ ค�ำว่ า ”โรคห่ า (อหิ ว าตกโรค)” “โรคระบาด” อยู ่ กั บ สั ง คมไทยมานานหลายร้ อ ยปี
อย่ า งน้ อ ยก็ นั บ แต่ ส มั ย ต้ น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ด้ ว ยความลึ ก ซึ้ ง ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
ของภาษานี่กระมัง ท�ำให้รัฐบาลไทยและสังคมไทยตื่นตัวตอบสนองอย่างพร้อมเพรียงกัน
เมื่ อ องค์ ก ารอนามั ย โลกประกาศให้ “การระบาดของโรคโควิ ด 19” เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น
ทางสาธารณสุขระดับโลก
มาตรการ “ปิดเมือง” อันมีผลกระทบรุนแรงกว้างไกลทางเศรษฐกิจจึงเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมไทย ในด้านหนึ่งมาตรการนี้ท�ำให้ตัวเลขความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นเด่นชัด
คล้ายคลึงกับเมื่อคลื่นสึนามิถล่มภาคใต้เมื่อปีใหม่ 2547 ในทางวิชาการการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ ร ะดั บ นี้ ต ่ อ ตั ว เลขความปลอดภั ย ทางถนนเป็ น ค�ำอธิ บ ายที่ ย ากจะโต้ แ ย้ ง
และเชื่อว่าคงไม่มีใครประสงค์ให้เกิดสิ่งนี้เพื่อแลกกับตัวเลขความปลอดภัยทางถนนที่ดูดีขึ้น
ในรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบตัวเลข
ความปลอดภัยทางถนนบางด้านที่ดูดีขึ้น เช่น เรื่องขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ นี่ใช่หรือไม่ว่า
เป็นผลจากจ�ำนวนการตรวจจับความเร็วของต�ำรวจเพิม่ ขึน้ ข้อโต้แย้ง คือ ก) จับได้แล้วลงโทษ
จริงแค่ไหน ค�ำตอบที่แสดงไว้ในรายงานชิ้นนี้คือ ลงโทษ (ปรับเงิน) ได้เพียง 1 ใน 5 เท่านั้น
ข) การตรวจจับครอบคลุมกว้างขวางแค่ไหน ค�ำถามนีก้ เ็ ป็นท�ำนองเดียวกับฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ถ้ายังครอบคลุมไม่ถงึ ระดับที่เกิดภูมิคุ้มกันแพร่หลายเพียงพอ (herd immunity) ย่อมป้องกัน
โรคไม่ได้ น่าเสียดายว่าประเด็นหลังนี้ไม่ปรากฏตัวเลขในรายงานนี้ แต่พอจะอนุมานได้ว่า
ตัวเลขตรวจจับสูงสุดแปดล้านครั้ง (เมื่อปี 2564) ยังห่างไกลมากจากตัวเลขจ�ำนวนยานยนต์
จดทะเบียนกว่ายี่สิบล้านคัน
กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในสิบเมืองใหญ่ทั่วโลกที่โครงการถนนปลอดภัยโลก
สนับสนุนโดยบรูมเบอร์กเลือกให้การช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างปี 2558 ถึง 2562 (https://
www.grsproadsafety.org/programmes/bloomberg-initiative-global-road-safety/)
อันได้แก่
1. การส่งพนักงานประจ�ำระดับอาวุโสทีท่ �ำงานเต็มเวลาให้ท�ำงานกับกลไกรัฐของเมือง
ในโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยทางถนนสูงสุด 5 ปี
2. ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ครอบคลุมจากองค์กรความปลอดภัยทางถนนชั้นน�ำ
ของโลก
3. อบรมเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่เมืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนการสร้างแคมเปญสื่อที่ตีตรงประเด็นอย่างแรง
ผู ้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการกั บ หั ว หน้ า ที ม พนั ก งานประจ�ำ
ระดับอาวุโสของโครงการนี้ แต่ไม่ได้รับค�ำตอบเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือความภาคภูมิใจ
ต่อผลการด�ำเนินงานแต่อย่างใด ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับรายงานความร่วมมือทางวิชาการ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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สาธารณสุขระหว่างองค์การอนามัยโลกกับประเทศไทย เพื่อจัดการกับภาวะคุกคามสุขภาพ
ที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง ซึ่งรวมเรื่องถนนปลอดภัย ตอนหนึ่งของบทสรุปของรายงาน
กล่าวไว้ว่า “Road traffic deaths and injuries are a persistent tragedy and growing
threat” (WHO Country Cooperation Strategy, Thailand, 2017–2021 ISBN: 978-929022-582-9)
ท�ำไมการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยจึงคืบหน้าน้อยมาก
เมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาสาธารณสุขอีกหลายด้าน เช่น การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
การปฎิรปู ระบบการเงินการคลังเพือ่ หลักประกันสุขภาพ การจัดการกับการระบาดของโควิด 19
เป็นต้น
การจั ด การกั บ การระบาดของโควิ ด 19 น่ า จะเป็ น ตั ว อย่ า งเด่ น ชั ด ที่ สุ ด ว่ า
การสาธารณสุขเกี่ยวพันโดยตรงและโดยอ้อมกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน กล่าวอีกนัย
การกระจายทรั พ ยากรและโอกาสในทุ ก ด้ า นของการพั ฒ นาล้ ว นกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
การปิดเมืองแก้ปัญหาโควิดระบาดก็อาจแปลความได้ว่า คือ การจัดการกับการกระจาย
ทรัพยากรและโอกาส ซึ่งกรณีนี้เห็นชัดว่า ภาวการณ์น�ำทางการเมืองโดดเด่นสักเพียงใด
ท�ำนองเดียวกัน นโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” น�ำไปสู่ชัยชนะทางการเมือง
ของพรรคไทยรักไทยในอดีตและกรุยทางไปสู่ความส�ำเร็จของการปฎิรูประบบการเงิน
การคลังเพื่อหลักประกันสุขภาพที่ไม่มีรัฐบาลใดในเวลาต่อมากล้าปฏิเสธแม้ว่าจุดยืน
ทางการเมืองแตกต่างกัน เช่นเดียวกัน ปรากฎการณ์คนไทยหกล้านคนทัว่ ประเทศพร้อมใจกัน
ลงนามสนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่ ก็มคี วามหมายเชิงสัญลักษณ์วา่ ภาวะการน�ำทางการเมือง
ผ่านประชามติในรูปแบบนั้นโดดเด่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ที่กล่าวมานี้ มิได้หมายความว่าโดยล�ำพังภาวะการน�ำทางการเมืองเป็นเงื่อนไข
ที่ เ พี ย งพอในตั ว เองส�ำหรั บ การปรั บ ปรุ ง การสาธารณสุ ข แต่ ค งยากที่ จ ะปฏิ เ สธว่ า
ปราศจากสิ่ ง นี้ ย่ อ มเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ มี แ รงเสี ย ดทานสู ง
ต่อการเปลี่ยนแปลง (wicked problems) อย่างเช่น “การยกระดับความปลอดภัยทางถนน”
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AMBULANCE

มาตรการต่ างๆ โดยเฉพาะมาตรการ “ปิ ดเมื อง” (lockdown) ที่ ภาครั ฐ
ได้ ประกาศออกมาในสภาวะฉุ กเฉิ น เพื่ อควบคุ มและป้ องกั นการแพร่ ระบาด
ของโควิ ด 19 ตั้ งแต่ ต้นปี 2563 เป็ นต้ นมา ดู เหมื อนจะเป็ นอี กหนึ่ งปั จจั ย
ส� ำคั ญที่ ส่งผลทางอ้ อมท� ำให้ สถานการณ์ อุ บั ติเหตุ ทางถนนในประเทศไทย
มี แนวโน้ มที่ ดีข้ึ นอย่ างเห็ นได้ ชัด โดยเฉพาะตั วเลขจ� ำนวนผู้ เสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ
ทางถนนในภาพรวมจากการบู รณาการข้ อมู ล 3 ฐาน ลดลงเหลื อเพี ย ง
17,000 รายต่ อปี ในขณะที่ สถานการณ์ ความเสี่ ยงในระดั บพื้ นที่ ก็มีแนวโน้ ม
เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น
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การเสี ยชี วิต
จากอุ บัติเหตุ ทางถนน
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรน่ าไวรั ส 2019 หรื อโควิ ด 19
ที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทยตั้ งแต่ ต้ นปี 2563 จนท� ำให้ รั ฐบาลได้ ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นทั่ วราชอาณาจั กร และออกมาตรการต่ างๆ เพื่ อควบคุ ม
สถานการณ์ ดังกล่ าว

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

อั ต ร า กา ร เ สี ย ชี วิ ต
จากอุ บัติเหตุ ทางถนน
ในภาพรวมของประเทศ
ลดลงเหลื อเพี ยง

25.92
27.20

คนต่ อแสนประชากร

ไม่ ว ่ า จะเป็ น การขอความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้พนักงาน อยูบ่ า้ นท�ำงาน
แทนการเข้าส�ำนักงาน การจ�ำกัดการเดินเข้าในพืน้ ที่
(จั ง หวั ด ) ที่ มี ค วามเสี่ ย งของการแพร่ ร ะบาดสู ง
การจ�ำกัดเวลาการเดินในช่วงเวลากลางคืน เป็นต้น
ซึ่ ง มี ผ ลท�ำให้ประชาชนมีก ารใช้ร ถใช้ถ นน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนประชากร
เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนลดน้ อ ยลงตาม
รวมไปถึง มาตรการปิดสถานบันเทิง การงดจ�ำหน่าย
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นร้ า นอาหารทั่ ว ประเทศ
ก็ถือเป็นแนวทางที่ลดจ�ำนวนผู้ขับขี่ท่ีดื่มแล้วขับ
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งส�ำคั ญ ประการหนึ่ ง ของ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการต่างๆ เหล่านี้
จึ ง ท�ำให้ ตั ว เลขผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดยตั ว เลขผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (ต�ำรวจ สาธารณสุข
และประกั น ภั ย ) ในช่ ว งปี 2563-2564 ลดลง

เหลือเพียง 17,000 ราย โดยประมาณ ซึง่ ก่อนหน้าที่
จะมี ก ารแพร่ ร ะบาดโควิ ด 19 (ปี 2561-2562)
ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 รายต่อปี กล่าว
อี ก นั ย อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ในภาพรวมของประเทศลดลงจาก 30.36 - 30.47
เหลือเพียง 25.92 - 27.20 คนต่อแสนประชากร
แต่กย็ งั คงไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทีก่ �ำหนดเอาไว้
ที่ 18 คนต่อแสนประชากร เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
เช่ น เดี ย วกั น กั บ สถานการณ์ ค วามเสี่ ย ง
ในระดับพื้นที่ (ระดับจังหวัด) ก่อน (ปี 2561-2562)
และหลัง (ปี 2563-2564) บ่งชี้ว่ามาตรการเหล่านั้น
ท�ำให้ เ กื อ บทุ ก จั ง หวั ด มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต
จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนลดลง ยกเว้ น บางจั ง หวั ด
ที่ ตั ว เลขนี้ ยั ง สู ง กว่ า 50 ต่ อ แสนประชากร
ได้แก่ จังหวัดระยอง

แนวโน้ มการเสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนนในประเทศไทย ปี 2555-2564
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2563

2564

อั ตราการเสี ยชี วิตต่ อแสนประชากร

แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลการตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนน (3 ฐาน) ศู นย์ ข้อมู ลกลางด้ านการบาดเจ็ บ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
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แผนที่ แสดงอั ตราการเสี ยชี วิตต่ อแสนประชากรเฉลี่ ย
ก่ อนและหลั งการแพร่ ระบาดของโควิ ด 19

อั ตราการเสี ยชี วิต
น้ อยกว่ า 25
25-35
36-45
มากกว่ า 45

อั ตราการเสี ยชี วิตต่ อแสนประชากรเฉลี่ ย
ปี 2561-2562
(ก่ อนการแพร่ ระบาดโควิ ด 19)

อั ตราการเสี ยชี วิตต่ อแสนประชากรเฉลี่ ย
ปี 2563-2564
(หลั งการแพร่ ระบาดโควิ ด 19)

แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลการตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนน (3 ฐาน) ศู นย์ ข้อมู ลกลางด้ านการบาดเจ็ บ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
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แม้ ภ าพรวมอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ ล ดลง
ในช่วงเวลาดังกล่าว “รถจักรยานยนต์” ยังคงเป็น
ยานพาหนะกลุ ่ ม เสี่ ย งหลั ก ของการเสี ย ชี วิ ต
จากอุบัติเหตุทางถนน เช่นเดียวกันกับ “กลุ่มคน
วัยท�ำงาน (24-49)” ที่ยังคงเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
มากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ “กลุ่มผู้สูงอายุ” ที่มีอายุ
ตั้ ง แต่ 50 ปี ขึ้ น ไป ถื อ เป็ น ประชากรกลุ ่ ม เสี่ ย ง
อีกกลุ่มที่น่าจะต้องจับตามองและมีการเฝ้าระวัง
อย่ า งเป็ น พิ เ ศษ เนื่ อ งจากแนวโน้ ม การเสี ย ชี วิ ต
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การเสียชีวิต
จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในภาพรวมของประเทศ
ดูเหมือนจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยอด
ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน
ก็ ยั ง คงถื อ ว่ า อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง ดั ง นั้ น
การก�ำหนดแผนหรือมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเสี่ยงที่ส�ำคัญนั้น
ถื อ ว่ า มี ค วามจ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการลด
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง เอาไว้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดโควิด 19

สั ดส่ วนการเสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนน ปี 2560-2564 จํ าแนกตามประเภทยานพาหนะ
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สั ดส่ วนการเสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนน ปี 2560-2564 จํ าแนกตามช่ วงอายุ
40.0%

35.1%

34.9%

37.3%

37.1%

37.8%

10.0%

15-24
25-49

30.0%
20.0%

<15

22.9%

22.4%

22.4%

16.8%

17.3%

13.3%

13.7%

14.5%

4.5%
14.3%

5.1%

4.9%

5.2%

4.5%

3.8%

2560

2561

2562

2563

2564

19.6%

20.5%

20.8%

20.4%

18.2%
15.2%

0.0%

แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลการตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนน (3 ฐาน) ศู นย์ ข้อมู ลกลางด้ านการบาดเจ็ บ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

50-59
60+

015

016

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

02

ความรุ นแรงของ
อุ บัติเหตุ ทางถนน

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

ตั วเลขการเสี ยชี วิ ตจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนนดู เหมื อนจะมี แนวโน้ มลดลง
อย่ างต่ อเนื่ องในช่ วงที่ มี การแพร่ ระบาดของโควิ ด 19 แต่ ดู เหมื อนว่ า
ความรุ นแรงจากอุ บัติเหตุ ทางถนนที่ ส่งผลท� ำให้ มีผู้บาดเจ็ บกลั บมี แนวโน้ ม
เพิ่ มสู งขึ้ นหลายเท่ าตั ว โดยเฉพาะผู้ ที่ ได้ รับบาดเจ็ บจากอุ บั ติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ น
บนถนนสายรองหรื อถนนในชุ มชน
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ความรุ นแรง
ของอุ บัติเหตุ ทางถนน
แม้ ว่าในช่ วงปี 2563-2564 ที่ ผ่านมา จะมี สถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 เกิ ดขึ้ นในประเทศ ส่ งผลให้
กิ จกรรมต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเดิ นทางของประชาชน
ชะลอตั วลง ท� ำให้ ตั วเลขจ� ำนวนผู้ เสี ยชี วิ ตจากอุ บั ติ เหตุ
ทางถนนลดลงอย่ างเห็ นได้ ชัด

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

สอดคล้ อ งกั บ ตั ว เลขดั ช นี ค วามรุ น แรง
(Severity Index) หรือสัดส่วนจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ต่อจ�ำนวนอุบัติเหตุ ที่วิเคราะห์จากฐานข้อมูลคดี
อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร และระบบข้ อ มู ล สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ
บ น ท า ง ห ล ว ง ข อ ง ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ที่ พ บ ว ่ า
ความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนมี แ นวโน้ ม
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในภาพรวมของประเทศ
และบนทางหลวง
แต่หากพิจารณาดัชนีการเสียชีวิต (Fatality
Index) หรือสัดส่วนจ�ำนวนผู้เสียชีวิตต่อจ�ำนวนรวม
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ จากฐานข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ
ทั้ง 2 แหล่ง กลับพบว่า อุบัติเหตุที่รุนแรงถึงขั้น
บาดเจ็บนั้นยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาพรวม
ทั้งประเทศที่พบว่าเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 4 เท่าตัว ในช่วง
ระหว่ า งปี 2562-2564 ในขณะที่ อุ บั ติ เ หตุ
บนทางหลวงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
จึงสรุปว่าจ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว บนถนนสายรอง
หรือถนนในชุมชน

นอกจากนี้ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บในเชิ ง พื้ น ที่
ตัง้ แต่ปี 2560-2564 พบว่า สถานการณ์ความรุนแรง
ของอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ ห ลายจั ง หวั ด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ยั ง คงมี
ความรุนแรงสูงกว่าจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ
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แนวโน้ มดั ชนี ความรุ นแรง (Severity Index)
ของอุ บัติเหตุ ทางถนนในประเทศไทย
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ดั ชนี ความรุ นแรง (Severity Index) และดั ชนี การเสี ยชี วิต (Fatality Index)
เฉลี่ ย ปี 2560-2564 ของอุ บัติเหตุ ทางถนนในประเทศไทย
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อุ บัติเหตุ ทางถนน
ช่ วงเทศกาล

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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มาตรการปิ ดสถานบั นเทิ ง การงดจ� ำ หน่ ายเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ในร้ า น
อาหารทั่ วประเทศ ที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงการแพร่ ระบาดโควิ ด 19 ดู เหมื อนจะส่ งผล
ท� ำให้ สั ดส่ วนของอุ บั ติ เหตุ ที่ มี สาเหตุ มาจากเมาแล้ วขั บในช่ วงเทศกาล
ลดลงอย่ างเห็ นได้ ชั ด ในขณะที่ ประชาชนชะลอตั วเดิ นทางกลั บภู มิ ล� ำ เนา
ในต่ างจั งหวั ด ปริ มาณรถเบาบางลง สามารถใช้ ความเร็ วสู งได้ กลั บท� ำให้
อุ บัติเหตุ ที่มีสาเหตุ มาจากการขั บรถเร็ วมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น

023

024

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

อุ บัติเหตุ ทางถนน
ช่ วงเทศกาล
จากการประกาศภาวะฉุ กเฉิ นของรั ฐ บาล เพื่ อ ป้ องกั นและควบคุ ม
การแพร่ ระบาดของโควิ ด 19 ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
ท� ำให้ สถิ ติตัวเลขจ� ำนวนอุ บั ติเหตุ จ� ำนวนผู้ เสี ยชี วิต และจ� ำนวนผู้ บาดเจ็ บ
ในช่ วง 7 วั นอั นตรายลดลงอย่ างเห็ นได้ ชัด

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563
ที่ได้มีการประกาศเลื่อนวันหยุดยาวออกไป ท�ำให้
ไม่ มี ก ารเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล�ำเนาในต่ า งจั ง หวั ด
ของประชาชนอย่างเช่นเคย จึงท�ำให้ตวั เลขผูเ้ สียชีวติ
จากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงเหลือเพียง 167 ราย
เช่นเดียวกันกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 แม้ว่า
จะไม่ได้มกี ารประกาศเลือ่ นวันหยุดยาว แต่เนือ่ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท�ำให้
ประชาชนจ�ำนวนน้ อ ยลงเดิ นทางกลั บ ภู มิล�ำเนา
ต่ า งจั ง หวั ด ส่ ง ผลท�ำให้ จ�ำนวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ลดลง
เหลือเพียง 292 ราย อย่างไรก็ตาม สถิติตัวเลข
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลดูเหมือนจะมีแนวโน้ม
กลั บ มาสู ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารผ่ อ นปรนภาวะฉุ ก เฉิ น
และกลั บ มาให้ มี วั น หยุ ด ยาวในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2564 ท�ำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
จากปี 2563 เป็น 277 ราย แม้วา่ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลท�ำให้สถิตติ วั เลข
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง

แต่ ดู เ หมื อ นว่ า ความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ ใ น
ช่วงเทศกาลไม่ได้ลดลงไปตาม ซึ่งเห็นได้จากดัชนี
ความรุนแรง (Severity Index) ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2563-2564 ที่เพิ่มสูงขึ้นหากเทียบกับ
ในช่ ว งสถานการณ์ ป กติ ท่ี ไ ม่ มี ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโควิด 19
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เมื่ อมี การผ่ อนปรน
ภาวะฉุ กเฉิ น
และกลั บมาให้ มีวันหยุ ด
ยาวในช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2564
ท� ำให้ ตัวเลขผู้ เสี ยชี วิต
เพิ่ มขึ้ นเป็ น

ราย

สถิ ติอุบัติเหตุ ทางถนนช่ วง 7 วั นอั นตรายของเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
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ดั ชนี ความรุ นแรง (Severity Index) และดั ชนี การเสี ยชี วิต (Fatality Index)
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สั ดส่ วนสาเหตุ ของการเกิ ดอุ บัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่
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แม้ ว่ าปั จจุ บั นจะมี การน� ำเทคโนโลยี ตรวจจั บความเร็ ว
อั ตโนมั ติมาช่ วยตรวจจั บผู้ ขับขี่ ที่ใช้ ความเร็ วเกิ นอั ตราที่ กฎหมาย
ก� ำหนด จนท� ำให้ ตัวเลขสถิ ติการตรวจจั บความเร็ วบนทางหลวง
เพิ่ มสู งขึ้ นหลายเท่ าตั ว แต่ ก็ ดู เหมื อนว่ าสถานการณ์ อุ บั ติเหตุ
บนทางหลวงที่ เกี่ ยวข้ องกั บความเร็ ว ยั งคงไม่ มี แนวโน้ มลดลง
หรื อเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีข้ึ น ตลอดในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมา
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การใช้ ความเร็ ว
ตลอด 10 ปี ที่ ผ่านมา คงยากที่ จะปฎิ เสธได้ ว่า “พฤติ กรรมการขั บรถ
เร็ ว เกิ นอั ตราที่ กฎหมายก� ำหนด” ยั งคงถื อเป็ นหนึ่ งในพฤติ กรรมเสี่ ยง
หลั กส� ำคั ญของการเกิ ดอุ บั ติเหตุ ทางถนนในประเทศไทย แม้ ว่าหน่ วยงาน
ต่ างๆ ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องพยายามผลั กดั นมาตรการต่ างๆ ออกมาเพื่ อช่ วย
แก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าว

ในปี 2563-2564
มี อุบัติเหตุ จาก
การใช้ ความเร็ ว
คิ ดเป็นสั ดส่ วน
สู งถึ ง

โดยเฉพาะในภาคของการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ ไ ด้ มี ก ารลงทุ น น�ำเทคโนโลยี ต รวจจั บ ความเร็ ว
อั ต โนมั ติ ม าช่ ว ยตรวจจั บ ผู ้ ขั บ ขี่ ที่ ใ ช้ ค วามเร็ ว
เกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดและดูเหมือนจะได้ผล
เกินคาดจนท�ำให้ตัวเลขสถิติการตรวจจับความเร็ว
บนทางหลวงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น หลายเท่ า ตั ว ในช่ ว งปี
2563-2564 ซึ่งตัวเลขผู้กระท�ำผิดที่มีจ�ำนวนสูงถึง
6-7 ล้ า นคน สะท้ อ นเห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมการขั บ ขี่
ของคนไทยที่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ความเร็วเกินอัตรา
ที่ ก ฎหมายก�ำหนดและยั ง คงพบเห็ น อยู ่ เ ป็ น
จ�ำนวนมากบนท้องถนนได้อย่างชัดเจน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า ตั ว เลขการตรวจจั บ
ผู้กระท�ำผิดจากการใช้ความเร็วบนทางหลวงที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมานั้น
แต่ ก็ ดู เ หมื อ นจะไม่ ไ ด้ ส ่ ง ผลท�ำให้ อุ บั ติ เ หตุ บ น
ทางหลวงที่ มี ส าเหตุ จ ากการใช้ ค วามเร็ ว ลดลง
อย่างที่ควรจะเป็น กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยใน
ปี 2563-2564 พบว่า มีอบุ ตั เิ หตุจากการใช้ความเร็ว
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 77-79 และส่ ง ผล
ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 69-74
นอกจากนี้ สถิติตัวเลขการมาช�ำระค่าปรับใบสั่ง
ความเร็วทั่วทั้งประเทศ ในปี 2562 ที่พบว่ามีจ�ำนวน

ผู ้ ก ระท�ำผิ ด มาช�ำระค่ า ปรั บ เพี ย ง 2.1 ล้ า นใบ
จากการออกใบสัง่ ความเร็วทัง้ สิน้ 11.8 ล้านใบ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น จึงอนุมาน
ได้ว่า การตรวจจับผู้กระท�ำผิดจากการใช้ความเร็ว
บนทางหลวงยังไม่เพียงพอในแง่การสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว
การแก้ปัญหาเรื่องความเร็วข้างต้น แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ จ�ำกั ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
การบังคับใช้กฎหมายข้อจ�ำกัดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของความพยายามแก้ ป ั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ในอี ก หลายมิ ติ อั น อาจจั ด กลุ ่ ม ปั จ จั ย เป็ น ปั จ จั ย
ด้ า นคน ปั จ จั ย ด้ า นยานพาหนะ ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

สถิ ติการตรวจจั บความเร็ วบนทางหลวง ปี 2555-2564
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แหล่ งข้ อมู ล: สถิ ติการตรวจจั บความเร็ วบนทางหลวง ปี 2555-2564 กองบั งคั บการตํ ารวจทางหลวง

แนวโน้ มอุ บัติเหตุ จากการใช้ ความเร็ วบนทางหลวง ปี 2555-2564
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แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลอุ บัติเหตุ จราจรบนทางหลวง ปี 2555-2564 สํ านั กอํ านวยความปลอดภั ย กรมทางหลวง

สถิ ติการออกใบสั่ งความเร็ วทั่ วประเทศ ปี 2562
ผู้ กระทํ าผิ ด
ที่ มาชํ าระค่ าปรั บ

18%

ผู้ กระทํ าผิ ด
ที่ ไม่ มาชํ าระค่ าปรั บ

82%

แหล่ งข้ อมู ล: สถิ ติการออกใบสั่ งความเร็ วทั่ วประเทศ ปี 2562 กองบั งคั บการตํ ารวจทางหลวง

ใบสั่ งความเร็ ว
ทั้ งสิ้ น

11.8
มาชํ าระ
ค่ าปรั บ

2.1

ล้ านใบ

ล้ านใบ

ไม่ มาชํ าระ
ค่ าปรั บ

9.7

ล้ านใบ
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05

ดื่ มแล้ วขั บ

แม้ ว่าตั วเลขสถิ ติอุบั ติเหตุ ที่มีสาเหตุ
มาจากการดื่ มแล้ วขั บในภาพรวม มี แนวโน้ ม
เป็ นไปในทิ ศทางที่ ดี ขึ้ นตลอดช่ วง 10 ปี
ที่ ผ่ านมา แต่ อุ บั ติ เหตุ ดื่ มแล้ วขั บก็ ยั งคง
เป็ นที่ สนใจของสั งคม และมี การผลั กดั น
ปรั บแก้ บทลงโทษส� ำหรั บผู้ กระท� ำผิ ด
ให้ มี ความรุ นแรงเพิ่ มมากขึ้ น รวมไปถึ ง
ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี
การตรวจวั ดปริ มาณแอลกอฮอล์ ในเลื อด
ของผู้ ขับขี่ ในทุ กกรณี ของอุ บัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ น
ตลอดทั้ งปี ทั่ วทั้ งประเทศ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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ดื่ มแล้ วขั บ
จากสถิ ติตัวเลขคดี อุบั ติเหตุ จราจรของส� ำนั กงานต� ำรวจแห่ งชาติ ล่าสุ ด ในช่ วง
ระหว่ างปี 2563-2564 พบว่ า มี จ�ำนวนคดี อุบัติเหตุ จราจรที่ มีสาเหตุ มาจากดื่ มแล้ วขั บขี่
ลดลงเหลื อเพี ยงกว่ า 800 คดี หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วนเฉลี่ ยเพี ยงร้ อยละ 0.86 ของคดี อุบัติเหตุ
จราจรทั้ งหมด เช่นเดี ยวกั นกั บตั วเลขจ� ำนวนอุ บั ติ เหตุ ที่ มี มู ลเหตุ สั นนิ ษฐานมาจาก
การดื่ มแล้ วขั บบนทางหลวง ลดลงเหลื อต�่ ำกว่ า 200 ครั้ ง หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วนเฉลี่ ย
เพี ยงร้ อยละ 0.84 ของอุ บัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นบนทางหลวงทั้ งหมด

และหากพิ จ ารณาแนวโน้ ม ของการเกิ ด
อุบตั เิ หตุทมี่ มี ลู เหตุสนั นิษฐานมาจากการดืม่ แล้วขับ
บนทางหลวง ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังคงพบว่า
ส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นบนทางสายรอง (ทางหลวง
หมายเลข 4 หลั ก ) และมั ก เกิ ด ในช่ ว งเวลา
กลางคืน
แม้ ว ่ า สถานการณ์ ใ นภาพรวมมี แ นวโน้ ม
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่อุบัติเหตุดื่มแล้วขับก็ยังคง
เป็นที่สนใจของสังคมในปัจจุบันและมีการผลักดัน
ปรั บ แก้ บ ทลงโทษส�ำหรั บ ผู ้ ก ระท�ำผิ ด ให้ มี
ความรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ล่ า สุ ด ได้ มี ก าร
แก้กฏหมายดื่มแล้วขับ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรั บ 5,000 - 20,000 บาท หรื อ ทั้ ง จ�ำทั้ ง ปรั บ
รวมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต�่ำกว่า 6 เดือน
ส�ำหรับผู้ที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 20 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับผูข้ บั ขีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 20 ปีบริบรู ณ์
หรือ ผูข้ บั ขีท่ มี่ ใี บอนุญาตขับรถชัว่ คราว (ใบอนุญาต
แบบ 2 ปี) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550
ออกความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ถือเป็น
“ผู้เมาสุรา”

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

ดื่ มแล้ วขั บ

จนท� ำให้ ผู้อื่น “ถึ งแก่ ความตาย”
จ� ำคุ ก 3-10 ปี ปรั บตั้ งแต่

60,000 -200,000 บาท

> www.thairoads.org

ปริมาณเแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,00020,000 บาท หรื อ ทั้ ง จ�ำทั้ ง ปรั บ และถู ก พั ก ใช้
ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงบทลงโทษส�ำหรับ
ผู้ที่เมาแล้วขับตามกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่
ดื่มแล้วขับ หรือ การปฏิเสธเป่า มีโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 - 20,000 บาท
ระงับใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน และศาล
สามารถสั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าตขั บ รถ หรื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตขับรถ และสามารถยึดรถไว้ไม่เกิน 7 วัน
ดื่ ม แล้ ว ขั บ จนท�ำให้ ผู ้ อื่ น “บาดเจ็ บ ”
จ�ำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท
และถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ดืม่ แล้วขับจนท�ำให้ผอู้ นื่ “บาดเจ็บสาหัส”
จ�ำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท ระงับ
ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี
ดืม่ แล้วขับจนท�ำให้ผอู้ นื่ “ถึงแก่ความตาย”
จ�ำคุก 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท
และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
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แนวโน้ มจํ านวนและสั ดส่ วนคดี อุบัติเหตุ จราจร
ที่ มีสาเหตุ มาจากดื่ มแล้ วขั บ ปี 2555-2564
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สั ดส่ วนคดี อุบัติเหตุ จราจรดื่ มแล้ วขั บ

แหล่ งข้ อมู ล: คดี อุบัติเหตุ จราจร ปี 2555-2564 สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ

สถิ ติอุบัติเหตุ ที่มี มูลเหตุ สันนิ ษฐานมาจากการดื่ มแล้ วขั บ
บนทางหลวง ปี 2555-2564
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สั ดส่ วนอุ บัติเหตุ ดื่มแล้ วขั บบนทางหลวง ปี 2555-2564
จํ าแนกตามประเภททางหลวง
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อุ บัติเหตุ ด่ื มแล้ วขั บบนทางหลวงสายรอง (4 หลั ก) ปี 2555-2564
จํ าแนกตามช่ วงเวลา
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ในขณะที่ สถิ ติ อุ บั ติ เหตุ อั นเนื่ องมาจากพฤติ กรรมเสี่ ยงง่ วงแล้ วขั บ
ในภาพรวมมี แนวโน้ มลดลง แต่ ข้อมู ลอุ บัติเหตุ บนทางหลวงกลั บพบว่ า
กลุ่ มผู้ ขับขี่ รถขนส่ งหรื อรถโดยสารสาธารณะที่ ต้องเดิ นทางในช่ วงเวลา
กลางคื น เช่ น กลุ่ มผู้ ขั บขี่ รถปิ คอั พขนส่ ง รถโดยสารขนาดใหญ่
และรถบรรทุ ก ยั งคงมี แนวโน้ มเพิ่ มสู งขึ้ น และเสี่ ยงที่ จะเกิ ดอุ บั ติเหตุ
หลั บในมากกว่ ากลุ่ มผู้ ใช้ รถอื่ นๆ หลายเท่ าตั ว
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ง่ วงแล้ วขั บ
แม้ ว่าสถิ ติอุบัติเหตุ หลั บในบนทางหลวงในภาพรวมดู เหมื อนจะมี แนวโน้ ม
ลดลงในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่านมา แต่ พฤติ กรรมเสี่ ยงง่ วงแล้ วขั บหรื อภาวะหลั บใน
ขณะขั บขี่ ก็ ยังคงเป็ นปั ญหาส� ำคั ญอย่ างยิ่ งในสภาวะสังคมในปั จจุ บันที่ ผู้คน
จ� ำนวนมากตกอยู่ ในเงื่ อนไขการหั กโหมท� ำงานหนั กจนพั กผ่ อนไม่ เพี ยงพอ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

ดั ง ปรากฏสถิ ติ ร ะหว่ า งปี 2555-2564
ที่สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มผู้ใช้รถปิคอัพ รถโดยสาร
ขนาดใหญ่และรถบรรทุก ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก
ของการเกิดอุบัติเหตุประเภทนี้มากกว่ากลุ่มผู้ใช้รถ
อื่นๆ หลายเท่าตัว และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จ�ำแนกตามช่ ว งเวลา
จะพบว่ า ในช่ ว งเวลา 04:00 น. ถึ ง 05:00 น.
เป็นช่วงเวลาทีจ่ �ำนวนอุบตั เิ หตุและมีจ�ำนวนเสียชีวติ
แบบไม่มีคู่กรณีบ่งชี้ว่าน่าจะเกิดจากการหลับใน
สู ง กว่ า ช่ ว งเวลาอื่ น ๆ อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด อุ บั ติ เ หตุ
ชนิ ด ไม่ คู ่ ก รณี ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ในลั ก ษณะ หลุ ด ออกนอกเส้ น ทางแล้ ว เกิ ด
การพลิ ก คว�่ ำ หลุ ด ออกนอกเส้ น ทางแล้ ว ไปชน
กับต้นไม้หรืออุปกรณ์ข้างทาง เป็นต้น ซึ่งส่งผล
ท�ำให้เกิดความรุนแรงค่อนข้างสูง
ภาวะหยุ ด หายใจขณะหลั บ หรื อ Sleep
Apnea ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส�ำคัญของการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ห ลั บ ใน เนื่ อ งจาก ภาวะหยุ ด หายใจ
เป็นช่วงๆ ขณะนอนหลับ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว
ของสมองบ่อยครัง้ โดยมักจะไม่รสู้ กึ ตัวหรือจ�ำไม่ได้
การหลั บ ลั ก ษณะเช่ น นี้ อ าจท�ำให้ ไ ม่ ส ามารถ
นอนหลับได้ตามปกติ แม้จะมีเวลาในการนอนหลับ
อย่างเต็มทีก่ ต็ าม ในปัจจุบนั คาดว่าประชากรทัว่ โลก
เกือบ 14% หรือประมาณ 1 พันล้านคนประสบกับ
“ภาวะหยุ ด การหายใจขณะหลั บ แบบอุ ด กั้ น
(Obstructive Sleep Apnea, OSA)” ในขณะที่
ประชากรไทยประมาณ 11% ก�ำลังประสบปัญหา
กับภาวะดังกล่าวเช่นกันและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละปี
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ภาวะหยุ ดหายใจขณะหลั บ
กั บความเสี่ ยงในการขั บขี่ บน
ท้ องถนน
“การหลับใน/ง่วงซึม” ในขณะขับขี่เป็น
หนึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นผลมาจาก
ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมเบรกหรือพวงมาลัยได้
และมีการใช้ความเร็วในอัตราสูงขณะเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน
การมี อ าการง่ ว งมากผิ ด ปกติ ใ นเวลา
กลางวัน (Excessive Daytime Sleepiness, EDS)
พบบ่อยครั้งในกลุ่มประชากรทั่วไป อันมีผลพวง
จากคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ทั้ ง จากภาวะปั ญ หา
การอดนอน หรือการนอนหลับที่ผิดปกติ
ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแบบอุดกัน้
(Obstructive Sleep Apnea, OSA) มักพบในกลุม่
ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก รถโดยสารและผู ้ มี อ าชี พ ขั บ รถ
เป็นส่วนใหญ่ ซี่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่า
ผูข้ บั ขีท่ วั่ ไปบนท้องถนน ภาวะนีบ้ นั่ ทอนความสามารถ
ในการจดจ่อ การตอบสนองและทักษะการตัดสินใจ
ลดลงในขณะขับขีเ่ ป็นเวลานาน
ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนได้มากถึง 2-3 เท่า เนื่องจากความล้า
และการหลับในขณะขับขี่รถ

04:00 น.
05:00 น.
เป็ นช่ วงเวลาที่ มี
การเกิ ดอุ บัติเหตุ
จากการหลั บใน
และมี จ�ำนวนการ
เสี ยชี วิตสู งกว่ า
ช่ วงเวลาอื่ นๆ
อย่ างเห็ นได้ ชัด
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สั ดส่ วนอุ บัติเหตุ ที่อาจเกี่ ยวข้ องกั บการหลั บในบนทางหลวง ปี 2555-2564
จํ าแนกตามประเภทผู้ ใช้ ทาง
50%
รถปิ คอั พ

40%
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รถตู้

10%

รถปิ คอั พ

0%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2556

2563

2564
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จํ านวนอุ บัติเหตุ และผู้ เสี ยชี วิตที่ อาจเกี่ ยวข้ องกั บการหลั บในบนทางหลวง
ในกลุ่ มรถปิคอั พ รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุ ก ปี 2555-2564 จํ าแนกตามช่ วงเวลา
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สั ดส่ วนการเกิ ดอุ บัติเหตุ ที่อาจเกี่ ยวข้ องกั บการหลั บในบนทางหลวง
ในกลุ่ มรถปิคอั พ รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุ ก ปี 2555-2564
จํ าแนกตามรู ปแบบการเกิ ดอุ บัติเหตุ

25%
มี คู่กรณี

75%

ไม่ มีคู่ กรณี

ส่ วนใหญ่
เกิ ดอุ บัติเหตุ
คั นเดี ยว
ไม่ มีคู่กรณี
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ตี 4

เวลานี้ ตายเยอะ
เพราะหลั บใน
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การตรวจประเมิ นศั กยภาพของผู้ ขับขี่

ตัวอย่างมาตรการและแนวทาง
การป้ องกั นอุ บัติเหตุ หลั บใน
จากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
การตรวจประเมิ น ศั ก ยภาพของผู ้ ขั บ ขี่
เป็ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด ปกติ ร ะหว่ า งการ
นอนหลับ Polysomnography (PSG) หรือ Sleep
Test โดยให้ผู้ป่วยทดสอบการนอนหลับเป็นเวลา
หนึ่งคืน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การนอนหลั บ ของร่ า งกาย เพื่ อ ประเมิ น
ความรุ น แรงของภาวะการณ์ ห ยุ ด หายใจขณะ
นอนหลับ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการรักษา
ต่ อ ไป ในความเป็ น จริ ง โอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วยั ง จ�ำกั ด มากเนื่ อ งจาก
จ�ำนวนหน่วยบริการเช่นนี้ยังมีจ�ำกัด
เทคโนโลยี เ พื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะหลั บ ใน
ขณะขับรถ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ มาช่วยป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุหลับในเกิดขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจสอบความเมื่อยล้า
(Guardian System) อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับใน
ขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง (Alertz) อุปกรณ์
แหวนป้องกันการหลับใน (Stop Sleep) เทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรม เส้นจราจรแบบสันนูน (Profile
Marking)

วิ นิจฉั ยความผิ ดปกติ ระหว่ างการนอนหลั บ Polysomnography (PSG) หรื อ Sleep Test

ตั วอย่ างเทคโนโลยี
เพื่ อป้ องกั นภาวะหลั บในขณะขั บรถ

อุ ปกรณ์ ตรวจสอบความเมื่ อยล้ า (Guardian System)

อุ ปกรณ์ แหวนป้ องกั นการหลั บใน
(Stop Sleep)

เทคโนโลยี ทางด้ วนวิ ศวกรรม เส้ นจราจร
แบบสั นนู น (Profile Marking)

อุ ปกรณ์ ช่วยเตื อนหลั บในขณะขั บรถ
ด้ วยสั ญญาณสมอง (Alertz)
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การสวมหมวก
นิ รภั ย
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การผลั กดั นให้ ผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์ สวมหมวกนิ รภั ยที่ ได้
มาตรฐานอย่ างถู กต้ องให้ ใกล้ เคี ยง 100% ตามเป้ าหมายโลก
ในปี 2573 นั้ น ดู เหมื อนจะเป็ นโจทย์ ส� ำคั ญที่ ท้ าทาย
ส� ำหรั บประเทศไทยอี กครั้ ง เพราะตลอด 10 ปี ที่ ผ่ านมา
สถานการณ์ การสวมหมวกนิ รภั ยของผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์
ในภาพรวมของประเทศไทย ดู เหมื อนยั งไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง
ไปในทิ ศทางที่ ชัดเจน

045

046

รายงานสถานการณ์
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การสวมหมวกนิ รภั ย
คงยากที่ จะปฏิ เสธได้ ว่ า “หมวกนิ รภั ย” ถื อเป็ นอุ ปกรณ์ พื้ นฐานส� ำคั ญของผู้ ใช้
รถจั กรยานยนต์ ท่ี จะช่ วยป้ องกั นการบาดเจ็ บและเพิ่ มโอกาสการรอดชี วิตจากอุ บัติเหตุ
ดั งนั้ น การลดความสู ญเสี ยจากอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ที่ถือว่ าเป็ นกลุ่ มเสี่ ยงหลั กส� ำคั ญ
ของอุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย

จึ ง มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารรณรงค์ ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ ร ถ
จั ก รยานยนต์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ให้ ไ ด้ ใ กล้ เ คี ย ง
100% จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ทุกภาคส่วน
ร่ ว มมื อ กั น และพยายามผลัก ดัน ให้เ กิดขึ้น ให้ไ ด้
ตามเป้ า หมายโลกส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานด้ า น
ความปลอดภัย ภายใต้ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน 2554-2563 (Decade of Action for
Road Safety 2011-2020) แต่ผลจากการส�ำรวจ
โดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่าย Road Safety
Watch ล่าสุดในปี 2562 พบว่าอัตราการสวมหมวก
นิรภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในภาพรวมทัง้ ประเทศ
อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 45 แบ่ ง ออกเป็ น กลุ ่ ม ผู ้ ขั บ ขี่ ส วม
หมวกนิรภัยร้อยละ 52 ส่วนผู้โดยสารสวมหมวก
นิรภัยร้อยละ 21
ในปี 2562
พบว่ าอั ตราการ
สวมหมวกนิ รภั ย
ของผู้ ใช้ รถ
จั กรยานยนต์
ในภาพรวม
ทั้ งประเทศ

45%

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยระหว่างบริเวณ
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทก็ยงั คงมีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน โดยการสวมหมวกนิรภัยในเขต
ชุมชนเมืองหลัก (เช่น กรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ชุมชนเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด)
พบว่ามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นผล
มาจากการประกาศของผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจนครบาล
ในช่ ว งปลายปี 2560 ที่ จ ะเอาจริ ง ในเรื่ อ งของ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายหมวกนิ ร ภั ย และผลั ก ดั น
ให้ “กรุ ง เทพมหานคร เป็ น เมื อ งต้ น แบบ
สวมหมวกนิรภัย 100%” ส่งผลท�ำให้การสวมหมวก

นิ ร ภั ย ข อ ง ก ลุ ่ ม ผู ้ โ ด ย ส า ร ใ น เ ข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ถึง 55
ในช่วงปี 2561-2562 จากเดิมที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ
38 ถึง 45 ในขณะแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัย
ในเขตชุ ม ชนชนบทค่ อ นข้ า งคงที่ ที่ อั ต ราเฉลี่ ย
ร้อยละ 28 ถึง 31 ส่วนหนึ่งเนื่องจากอัตราส่วน
จ�ำนวนต�ำรวจต่ อ ประชากรในภู มิ ภ าคน้ อ ยกว่ า
ในกทม.หลายเท่า
ส�ำหรั บ สถานการณ์ ก ารสวมหมวกนิ ร ภั ย
ของกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นแต่ ล ะช่ ว งอายุ
ข้ อ มู ล จากการส�ำรวจการสวมหมวกนิ ร ภั ย
ทั่วประเทศล่าสุด ในปี 2562 การสวมหมวกนิรภัย
ในกลุ่มวัยรุ่นคิดเป็นอัตราการสวมค่อนข้างน้อย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ใ หญ่ โดยกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น
มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยต�่ำกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ คือ
ร้อยละ 20 และ 48 ตามล�ำดับ ในขณะที่กลุ่มเด็ก
ที่นั่งโดยสารยังมีการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในเกณฑ์
ที่ ต�่ ำ มาก เพี ย งร้ อ ยละ 8 เท่ า นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณา
ถึ ง แนวโน้ ม ของการสวมหมวกนิ ร ภั ย ทั้ ง 3 กลุ ่ ม
ช่วงอายุ ตั้งแต่ปี 2553-2562 ก็จะพบว่า ในกลุ่ม
วัยรุ่นมีแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยลดลงเล็กน้อย
ในขณะที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ใ หญ่ แ ละกลุ ่ ม เด็ ก มี แ นวโน้ ม
ค่อนข้างคงที่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

ทศวรรษแห่ งความปลอดภั ย
ทางถนน พ.ศ. 2554-2563
(Decade of Action for Road
Safety 2011-2020)

เป้ าหมายโลก
ส� ำหรั บการด� ำเนิ นงาน
ด้ านความปลอดภั ย
ทางถนน
ภายในปี 2573 เพิ่ มสั ดส่ วน
ของผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ที่ สวมหมวกนิ รภั ยที่ ได้ มาตรฐาน
อย่ างถู กต้ องให้ ใกล้ เคี ยง 100%

อั ตราการสวมหมวกนิ รภั ยของผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์ ในประเทศไทย
ปี 2553-2562
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อั ตราการสวมหมวกนิ รภั ยของผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์ ในประเทศไทย ปี 2562 รายจั งหวั ด

เชียงราย

39%

แม่ฮ่องสอน

39%

พะเยา

40%

น่าน

เชียงใหม่

50%

44%

ลำปาง

42%

ลำพูน

27%

บึงกาฬ

แพร่

31%

21%

อุตรดิตถ์

35%

เลย

19%

สุโขทัย

40%

ตาก

34%

หนองบัวลำภู

26%

พิษณุโลก

51%

กำแพงเพชร

35%

เพชรบูรณ์

40%

36%

ชัยภูมิ

มหาสารคาม

21%

27%

43%

อุทัยธานี

ชัยนาท

28%
สุพรรณบุรี

30%

กาญจนบุรี

27%

ลพบุรี

41%

1

ราชบุรี

36%

9

5
8

40%

นครนายก

3

6
7

43%

ร้อยเอ็ด

บุรีรัมย์

สุรินทร์

48%

สระแก้ว

32%

ฉะเชิงเทรา

31%

ชลบุรี

49%

เพชรบุรี

ระยอง

25%

51%

จันทบุรี

25%
ตราด

43%
ประจวบคีรีขันธ์

29%

รวมผู้ ขับขี่ และผู้ โดยสาร

ชุมพร

28%

0 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
>81 %

ระนอง

34%

สุราษฎร์ธานี
พังงา

36%

34%
61%

37%

51%

ตรัง

พัทลุง

36% 27%
สตูล

30%

มุกดาหาร

37%

ยโสธร

อำนาจเจริญ

30%

ศรีสะเกษ

40%

33%

การสวมหมวกนิ รภั ย
ผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์
รวมผู้ ขับขี่ และผู้ โดยสาร
ปี พ.ศ. 2562

45%
การสวมหมวกนิ รภั ย
ของผู้ ขับขี่
รถจั กรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2562

52%
การสวมหมวกนิ รภั ย
ของผู้ โดยสาร
รถจั กรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2562

นครศรีธรรมราช
กระบี่

ภูเก็ต

21%

25% 21%

ปราจีนบุรี

29%

นครพนม

อุบลราชธานี

26%

51%

อยุธยา

34%
4

นครราชสีมา

สระบุรี

2

32%

26%

ขอนแก่น

นครสวรรค์

32%

สกลนคร

อุดรธานี

33%

กาฬสินธุ์

พิจิตร

38%

15%

หนองคาย

สงขลา

40%

ปัตตานี

15%
ยะลา

15%

21%

นราธิวาส

15%

แหล่ งข้ อมู ล: มู ลนิ ธิไทยโรดส์ และเครื อข่ าย Road Safety Watch

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

เชียงราย

เชียงราย

45%

16%

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

41%

17%

พะเยา

44%

น่าน

เชียงใหม่

55%

46%

ลำพูน

30%
บึงกาฬ

แพร่

36%
39%

41%

เลย

22%

หนองบัวลำภู

29%

พิษณุโลก

54%

กำแพงเพชร

สกลนคร

อุดรธานี

39%

39%

48%

43%

26%

42%

ชัยภูมิ

มหาสารคาม

26%

นครสวรรค์

33%

54%

อุทัยธานี

41%

ชัยนาท

35%
สุพรรณบุรี

36%

กาญจนบุรี

34%

ลพบุรี

49%

1

ราชบุรี

2

44%

นครนายก

3

6
7

52%

ร้อยเอ็ด

15%
43%

ยโสธร

บุรีรัมย์

สุรินทร์

58%

ศรีสะเกษ

7%

41%

ระยอง

60%

4
ราชบุรี

จันทบุรี

2

9

17%

5

นครนายก
3

6
7

8

12%

14%

ระนอง

43%

สุราษฎร์ธานี

43%

สุรินทร์

21%

ศรีสะเกษ

17%

13%

9%

23%
ระยอง

23%

จันทบุรี

11%

9%

ระนอง

11%

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

13%

นครศรีธรรมราช
กระบี่

ภูเก็ต

30%

พัทลุง

46% 35%

0 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
>81 %

ชุมพร

10%

60%

13%

25%

ตรัง

7%
สงขลา

51%

ปัตตานี

19%

พัทลุง

7%
สตูล

20%
ยะลา

เฉพาะผู้ โดยสาร

10%

พังงา

สตูล

12%

ตราด

0 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
>81 %

ชุมพร

ตรัง

อำนาจเจริญ

23%

เฉพาะผู้ ขับขี่

35%

70%

ยโสธร

10% 7%

ประจวบคีรีขันธ์

36%

กระบี่

17%

ชลบุรี

8%

ประจวบคีรีขันธ์

47%

มุกดาหาร

สระแก้ว

9%

ตราด

พังงา

8%

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

49%

42%

ร้อยเอ็ด

นครพนม

อุบลราชธานี
บุรีรัมย์

9%

16%

อยุธยา

เพชรบุรี

29%

10%

นครราชสีมา

สระบุรี

9%

13%

56%

เพชรบุรี

มหาสารคาม

7%

19%

1

10%

สระแก้ว

39%

ชัยภูมิ

ลพบุรี

9%

กาญจนบุรี

ชลบุรี

30%

ชัยนาท

สุพรรณบุรี

39%

12%

14%

10%

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

12%

นครสวรรค์
อุทัยธานี

14%

กาฬสินธุ์

15%

35%

สกลนคร

อุดรธานี

14%

ขอนแก่น

เพชรบูรณ์

พิจิตร

11%

47%

14%

24%

กำแพงเพชร

อำนาจเจริญ

หนองบัวลำภู

พิษณุโลก

มุกดาหาร

30% 27%

เลย

8%

17%

6%

33%

9%

สุโขทัย

อุบลราชธานี

33%

61%

อยุธยา

5
8

48%

สระบุรี

43%
4

นครราชสีมา

26%

7%

หนองคาย

15%

นครพนม
ตาก

ขอนแก่น

เพชรบูรณ์

บึงกาฬ

แพร่

16%
อุตรดิตถ์

กาฬสินธุ์

พิจิตร

42%

23%

ลำพูน

25%

สุโขทัย

ตาก

น่าน

21%

ลำปาง

16%

17%

หนองคาย

อุตรดิตถ์

47%

พะเยา

23%

เชียงใหม่

51%

ลำปาง

30%

ภูเก็ต

> www.thairoads.org

6%

สงขลา

9%

ปัตตานี

3%

ยะลา

3%

นราธิวาส

21%

มากกว่ า 80%
61-80%
41-60%
21.40%
น้ อยกว่ า 21%

นราธิวาส

3%

049

050

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

แนวโน้ มอั ตราการสวมหมวกนิ รภั ยของประเทศไทย
ปี 2553-2562 จํ าแนกตามพื้ นที่
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ข้ อค้ นพบจากการศึ กษาอุ บั ติ เหตุ รถจั กรยานยนต์ เชิ งลึ ก
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และมี ประโยชน์ ต่ อการก� ำหนดแนวทางและมาตรการต่ างๆ
ทั้ งในระดั บปฏิ บัติและระดั บนโยบาย ส� ำหรั บการแก้ ไขปั ญหา
อุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ของประเทศไทยในอนาคต
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ความปลอดภั ย
ของการใช้ รถจั กรยานยนต์
คงยากที่ จะปฎิ เสธได้ ว่า รถจั กรยานยนต์ ยังคงเป็ นยานพาหนะอี กประเภท
หนึ่ งที่ นิยมใช้ กันในประเทศไทย จนท� ำให้ จ�ำนวนรถจั กรยายนต์ จดทะเบี ยน
สะสมพุ ่ งขึ้ นไปมากกว่ า 21 ล้ านคั น หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 70 ของยานพาหนะ
ทุ กประเภท
ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร เ สี ย ชี วิ ต จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ
รถจักรยานยนต์ดูเหมือนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
ดังเช่นข้อมูลตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการบูรณาการ
ข้อมูล 3 ฐาน (ต�ำรวจ สาธารณสุข และประกันภัย)
ซึ่ ง ล่ า สุ ด ในปี 2564 พบว่ า จ�ำนวนผู ้ เ สี ย ชิ วิ ต
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ คิดเป็น
สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 51 ของจ�ำนวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
จากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด และเมื่อน�ำข้อมูล
มาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ สะท้ อ น
ให้เห็นถึงความแตกต่างของสถานการณ์อุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในแต่ละจังหวัด ก็พบว่า จังหวัด
ที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากรถจั ก รยานยนต์ ต ่ อ
จ�ำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม 10,000
คัน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี
และปทุ ม ธานี และต�่ ำ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ด และสตูล
อย่ า งไรก็ ต าม ผลจากการศึ ก ษาอุ บั ติ เ หตุ
รถจักรยานยนต์เชิงลึก จากกรณีศึกษา 1,200 เคส
ในช่วงระหว่างปี 2559-2564 จากการเก็บข้อมูล
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ
แห่ ง ประเทศไทย สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเซี ย
และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เป็นอีกหนึ่งข้อมูล
เชิงลึกที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุหลัก
ส�ำคั ญ ของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์
ในประเทศไทย อาทิเช่น
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ร้อยละ 50 เกิดจากความผิดพลาดของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการประเมินสถานการณ์
(Perception Failure) รองลงมาได้แก่ ความผิด
พลาดในการตั ด สิ น ใจเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Decision Failure) และความ
ผิดพลาดในการควบคุมรถ (Reaction Failure)
ส่วนในอุบตั เิ หตุทมี่ คี วามรุนแรงถึงขัน้ มีผเู้ สียชีวติ นัน้
พบว่ า ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ มี ค วามผิ ด พลาด
ในการประเมินสถานการณ์ (Perception Failure)
สูงถึงร้อยละ 62
ร้อยละ 25 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด
มีสาเหตุมาจากความไม่ตั้งใจในการขับขี่ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ (Attention Failure) และร้อยละ 42
ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด เกิดจากการท�ำผิด
กฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Faulty in
Traffic Strategy)
ร้ อ ยละ 48 เป็ น การชนที่ ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนต์ไม่หลบหลีกหรือเบรคเพื่อหลีกเลี่ยง
การชนแต่อย่างใด (Collision Avoidance) และ
มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 60 ในอุ บั ติ เ หตุ
รถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต
รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ที่มีผู้เสียชีวิตที่พบบ่อยมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบ
การชนแบบชนตั ด หน้ า โดยร้ อ ยละ 80 เป็ น
การชนรถยนต์ที่เลี้ยวตัดหน้า โดยรถจักรยานยนต์
วิ่งมาทางตรง รองลงมาได้แก่ ชนท้าย โดยร้อยละ
65 เป็นรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์คันอื่น
ร้ อ ยละ 41 ของผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
ที่ประสบอุบัติเหตุไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แต่ในกลุ่ม
ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ ร้อยละ 50 เป็นการชนที่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่หลบหลีกหรือเบรคเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การชน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การขาดทั ก ษะในการ
หลีกเลี่ยงการชน

ร้ อ ยละ 90 ของผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
ที่ประสบอุบัติเหตุ (ทั้งมีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่)
เรียนรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์จากเพื่อน/สมาชิก
ในครอบครัวหรือฝึกด้วยตนเอง ซึง่ ยังขาดการเรียนรู้
ทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย
กลุม่ วัยรุน่ ช่วงอายุ 15-24 ปี เป็นกลุม่ ผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด โดย
สาเหตุ ส ่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากความผิ ด พลาดใน
การควบคุ ม รถจั ก รยานยนต์ โดยเฉพาะทั ก ษะ
การใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็วหรือเพื่อหยุดรถ
ในกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่
มี ก ารใช้ ค วามสู ง กว่ า กว่ า 80 กม./ชม. พบว่ า
มี โ อกาสในการเสี ย ชี วิ ต สู ง อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ
โดยเฉพาะในช่ ว งเวลากลางคื น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
รุนแรงมากกว่า
มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดจากการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ สอดคล้องข้อมูลที่ว่า มากกว่าร้อยละ 60
ของผู ้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ขณะขั บ ขี่
และในกรณี อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจาก
บาดเจ็บที่ศีรษะ มากกว่าร้อยละ 70 ไม่สวมหมวก
นิรภัย
สภาพถนนและสิง่ แวดล้อม เป็นปัจจัยร่วม
ทีท่ �ำให้เกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ สูงถึงร้อยละ 40
และอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงมักเกิดขึ้นบนถนน
ในเขตชานเมืองและชนบท
อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ เ กิ ด บนถนน
4 ช่องจราจร เป็นการเกิดบนไหล่ทางสูงถึงร้อยละ
23 และเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ 30
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ ป ลอดภั ย ในการสั ญ จร
บนไหล่ทางของรถจักรยานยนต์
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จํ านวนรถจดทะเบี ยนสะสม ปี 2564 กรมการขนส่ งทางบก
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ปัจจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเกิ ดอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์
2.82%

53.45%
42.18%
0.30%
2.86%
0.08%
1.13%

11.83%

4.00%
1.45%

33.82%
31.83%
2.55%
ความผิ ดพลาดอื่ นๆ

4.23%

51.18%
49.30%

ความผิ ดพลาดจากการตอบสนอง/
การควบคุ มรถที่ ไม่ เหมาะสม
ความผิ ดพลาดด้ านการตั ดสิ นใจ
ความเข้ าใจผิ ดพลาด
ความผิ ดพลาดในการประเมิ น
สถานการณ์ เสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น

ผู้ ขับขี่ ยานพาหนะอื่ น

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์

ความบกพร่ องของรถจั กรยานยนต์

ถนนและสิ่ งแวดล้ อม

ความบกพร่ องของพาหนะอื่ น

ปั จจั ยด้ านอื่ นๆ

ผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะอื่น

แหล่ งข้ อมู ล: การสื บสวนสาเหตุ การเกิ ดอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ 1,200 เคส ระหว่ างปี 2559-2564
ศู นย์ วิจัยอุ บัติเหตุ แห่ งประเทศไทย (TARC) สถาบั นเทคโนโลยี แห่ งเอเซี ย (AIT)

ตั วอย่ างสถานการณ์ ตามประเภทความผิ ดพลาดจากผู้ ขับขี่
จากผลการศึ กษาอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ เชิ งลึ ก 1,200 เคส*
ความผิ ดพลาด
ในการประเมิ นสถานการณ์ เสี่ ยง
(Perception Failure)

ไม่ รับรู้ ต่อสถานการณ์ โดยรอบขณะขั บขี่
• ไม่ มองด้ านหน้ าขณะขั บขี่
• ขั บผ่ านสี่ แยกโดยไม่ สังเกตรถจากทิ ศทางอื่ นๆ
• ไม่ สังเกตรถทิ ศทางอื่ นเมื่ อเลี้ ยว/แซง/เปลี่ ยนช่ องจราจร
• สู ญเสี ยการรั บรู้ ชั่วคราวหรื อประสิ ทธิ ภาพการรั บรู้ ต่อสถานการณ์ ต่างๆ ลดลง

ความผิ ดพลาดด้ านการตั ดสิ นใจ
(Decision Failure)

ตั ดสิ นใจผิ ดพลาด
• ฝ่ าฝื นกฏจราจร
• ไม่ มีการคาดการณ์ อันตรายที่ อาจเกิ ดขึ้ น
• ไม่ ลดความเร็ วขณะเข้ าโค้ ง
• ไม่ หลี กเลี่ ยงการชนเพราะคิ ดว่ าไม่ น่าจะชน
• ไม่ หักหลบหลุ มเพราะไม่ คิดว่ าหลุ มจะลึ ก

ความผิ ดพลาด
จากการตอบสนอง/ควบคุ มรถ
(Reaction Failure)

การควบคุ มรถผิ ดพลาด
• บิ ดคั นเร่ ง ทั้ งที่ ตั้งใจจะเบรก
• หั กหลบมากเกิ นไป
• ใช้ เบรกหน้ าหรื อเบรกหลั งไม่ เหมาะสม
• ตอบสนองช้ า

ความผิ ดพลาดอื่ นๆ/เข้ าใจผิ ด
(Other Failure)

เข้ าใจผิ ด ตี ความผิ ด
• รถบรรทุ กชิ ดซ้ าย จึ งไม่ คิดว่ าจะตี วงเพื่ อกลั บรถ
• รถข้ างหน้ าเปิ ดไฟกระพริ บก่ อนเข้ าทางแยกจึ งไม่ ทราบว่ าจะตรงหรื อเลี้ ยว

* หมายเหตุ : ตั วอย่ างสถานการณ์ ตามประเภทความผิ ดพลาดจากผู้ ขับขี่ เป็ นข้ อมู ลสถานการณ์ ที่ได้ มาจากการสอบถามข้ อมู ลจากผู้ ประสบเหตุ โดยตรง
ตามแนวทางและวิ ธิการในการสื บสวนสาเหตุ การเกิ ดอุ บัติเหตุ ของรถจั กรยานยนต์ ในเชิ งลึ ก (Motorcycle Accident Investigation)
ของศู นย์ วิจัยอุ บัติเหตุ แห่ งประเทศไทย (TARC) สถาบั นเทคโนโลยี แห่ งเอเซี ย (AIT)
แหล่ งข้ อมู ล: การสื บสวนสาเหตุ การเกิ ดอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ 1,200 เคส ระหว่ างปี 2559-2564
ศู นย์ วิจัยอุ บัติเหตุ แห่ งประเทศไทย (TARC) สถาบั นเทคโนโลยี แห่ งเอเซี ย (AIT)
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564
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รถจั กรยานยนต์
บิ๊ กไบค์

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

สถานการณ์ อุบัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ที่ดูเหมื อนก� ำลั งจะมี แนวโน้ ม
รุ น แรงขึ้ น หน่ วยงานต่ างๆ ทุ กภาคส่ วนก็ พยายามก� ำหนดแนวทาง
หรื อออกมาตรการต่ างๆ ที่ จะช่ วยลดความสู ญเสี ยที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจาก
อุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ในอนาคต การออกกฎระเบี ยบในการขอ
และออกใบอนุ ญาตขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ บิ๊ กไบค์ โดยเฉพาะ ถื อเป็ น
อี กหนึ่ งมาตรการส� ำคั ญที่ จะช่ วยควบคุ มและคั ดกรองผู้ ขั บขี่ ให้ ใช้
รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ มีความปลอดภั ยมากยิ่ งขึ้ น
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060

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

รถจั กรยานยนต์
บิ๊ กไบค์
รถจั กรยานยนต์ บ๊ิ กไบค์ (Big Bike) หรื อจั กรยานยนต์ ที่มี
ขนาดเครื่ องยนต์ มากว่ า 400 ซี ซี ดู เหมื อนก� ำลั งได้ รับความนิ ยม
จากกลุ่ มผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์ คนไทยและมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
อย่ างต่ อเนื่ องในปั จจุ บัน
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คนวั ยท� ำงาน 25-35 ปี มี แนวโน้ ม

ที่ จะเสี ยชี วิตและได้ รับบาดเจ็ บ
จากอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์
มากกว่ า
กลุ่ มช่ วงอายุ อื่นๆ

ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สะสมของกรมขนส่ ง ทางบก ล่ า สุ ด ในปี 2564
พบว่า มีจ�ำนวนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จดทะเบียน
สะสมทั้งสิ้น 234,293 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561
ถึ ง 57,098 คั น หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะกว่ า
14,000 คัน

จํ านวนรถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ (>400 ซี ซี)
จดทะเบี ยนสะสม ทั่ วประเทศ ปี 2561-2564
250,000
202,641
200,000

223,112

234,293

177,195

150,000
100,000
50,000
0
2561

2562

2563

2564

แหล่ งข้ อมู ล : จํ านวนรถจั กรยานยนต์ จดทะเบี ยน (สะสม) ทั่ วประเทศ ปี 2561-2564 กรมการขนส่ งทางบก

เมือ่ วิเคราะห์หาค่าดัชนีการเสียชีวติ (Fatality
Index) หรือ สัดส่วนจ�ำนวนผู้เสียชีวิตต่อจ�ำนวน
รวมผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ โดยอาศั ย ข้ อ มู ล
จ�ำนวนผู้ประสบภัยจากรถ ระหว่างปี 2560-2564
ของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภั ย ทางถนน (ThaiRSC) บริ ษั ท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ก็สะท้อน
ให้ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า สถานการณ์ ค วามรุ น แรงของ
อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ รถจั ก รยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์
(>400 ซีซี)มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
กั บ จ�ำนวนตั ว เลขของรถจั ก รยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีค่ วามรุนแรงของรถจักรยานยนต์
ขนาดเล็ ก (<400 ซี ซี ) กลั บ มี แ นวโน้ ม ลดลง
นอกจากนี้ กลุ ่ ม ช่ ว งอายุ ค นวั ย ท�ำงาน (25-35)
ดู เ หมื อ นจะเป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย งหลั ก และมี แ นวโน้ ม
ที่ จ ะเสี ย ชี วิ ต และได้ รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ
รถจั ก รยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์ (>400 ซี ซี ) มากกว่ า
กลุ่มช่วงอายุอื่นๆ
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

แนวโน้ มดั ชนี การเสี ยชี วิต (Fatality Index)
ระหว่ างอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ (>400 ซี ซี)
กั บ อุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ขนาดเล็ ก (<400 ซี ซี)
ปี 2561-2564

7.1

7.2

2.5

2.4

2560

2561

6.7

5.9

5.8

2.2

2.0

2.0

2563

2564

2562

ดั ชนี การเสี ยชี วิต (FI) รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ (>400 ซี ซี)
ดั ชนี การเสี ยชี วิต (FI) รถจั กรยานยนต์ ขนาดเล็ ก (<400 ซี ซี)

แหล่ งข้ อมู ล: ศู นย์ ข้อมู ลอุ บัติเหตุ เพื่ อเสริ มสร้ างวั ฒนธรรมความปลอดภั ยทางถนน (ThaiRSC)
บริ ษัท กลางคุ้ มครองผู้ ประสบภั ยจากรถ จํ ากั ด

สั ดส่ วนผู้ ประสบภั ยจากอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ปี 2561-2564
จํ าแนกตามช่ วงอายุ
100%
80%

3%

3%

3%

3%

2%

24%

25%

25%

24%

25%

<15

60%
40%
20%
0%

43%

40%

41%

43%

43%

15-19
19-24
25-35

25%
4%
1%

2560

25%
3%
3%

2561

24%
4%
3%

2562

25%
3%
3%

2563

23%
3%
3%

2564

แหล่ งข้ อมู ล: ศู นย์ ข้อมู ลอุ บัติเหตุ เพื่ อเสริ มสร้ างวั ฒนธรรมความปลอดภั ยทางถนน (ThaiRSC)
บริ ษัท กลางคุ้ มครองผู้ ประสบภั ยจากรถ จํ ากั ด

35-60
>60

ในขณะทีส่ ถานการณ์อบุ ตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
บิ๊ ก ไบค์ ที่ ดู เ หมื อ นก�ำลั ง จะมี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น
หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ก็พยายามก�ำหนด
แนวทางหรื อ ออกมาตรการต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยลด
ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากอุ บั ติ เ หตุ
รถจั ก รยานยนต์ บิ๊ ก ไบค์ ใ นอนาคต รวมไปถึ ง
กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่ก�ำกับ
ดูแลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์โดยตรง ก็ได้มี
การก�ำหนดแนวทางเฉพาะในการขอและออก
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ มี ข นาดก�ำลั ง
เครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาด
ความจุ ข องกระบอกสู บ รวมกั น ตั้ ง แต่ 400 ซี ซี
ขึ้ น ไป เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ ขั บ ขี่ แ ละ
ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ
ดังนี้
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แนวทางที่ 1: ในระยะสั้ น
ตามกฎกระทรวงการขอและการออกใบ
อนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.
2563 ซึง่ มีผลใช้บงั คับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
ทางกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างพิจารณา
ประกาศก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารอบรมและ
ทดสอบผู ้ ข อรั บ หรื อ ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตขั บ รถ
จั ก รยานยนต์ ที่ ป ระสงค์ จ ะขั บ รถจั ก รยานยนต์
บิ๊กไบค์ จะต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม
ขณะนี้ ร ่ า งประกาศฯ ได้ ผ ่ า นการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นแล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างประกาศให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

กํ าหนดให้ ใบรั บรองแพทย์

ที่ จะนํ ามาใช้ ประกอบการขอรั บ
หรื อ ขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาตขั บรถ
ส่ วนบุ คคล ต้ องแสดงให้ เห็ นว่ า
ผู้ นั้นไม่ มีโรคประจํ าตั ว หรื อสภาวะ
ของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เห็ นว่ าอาจเป็ นอั นตรายขณะขั บรถ
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แนวทางที่ 2: ในระยะยาว
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้สามารถควบคุมก�ำกับ
ดูแลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานต่อไป
ซึ่งมีหลักการดังนี้
ก�ำหนดชนิดใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์
ก�ำหนดขอบเขตการใช้ใบอนุญาตขับรถ
จักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวหรือส่วนบุคคล
เพิ่ ม เติ ม บทก�ำหนดโทษส�ำหรั บ ผู ้ ขั บ รถ
ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ

ผู้ ที่ จะขั บรถจั กรยายนยนต์

ผู้ ขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาตขั บรถ

ที่ มี กํ าลั งสู ง (Big Bike) หรื อ
รถจั กรยานยนต์ ที่มี ขนาดเครื่องยนต์

จะต้ องใช้ ใบรั บรองแพทย์ ประกอบ

มากกว่ า 400 CC ต้ องผ่ านการอบรม

ขั บรถทุ กชนิ ด

และทดสอบการขั บรถเพิ่ มเติ ม

ในการดําเนิ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาต

P
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อุ บัติเหตุ อันตราย
ข้ างทาง

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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แม้ ว่าตั วเลขการเกิ ดอุ บั ติเหตุ อันตรายข้ างทางที่ เกิ ดขึ้ นบนทางหลวง
จะกลั บมามี แนวโน้ มเพิ่ มสู งขึ้ น แต่ ความรุ นแรงของอุ บัติเหตุ อันตราย
ข้ างทางบนทางหลวงยั งคงมี แนวโน้ มลดลงต่ อเนื่ อง สะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
ความส� ำเร็ จ ในการลดความสู ญเสี ยจากอุ บั ติ เหตุ อั นตรายข้ างทาง
ที่ เกิ ดขึ้ นบนทางหลวงอย่ างเห็ นได้ ชั ด อั นเป็ นผลมาจากการด� ำเนิ น
นโยบายแก้ ไขปั ญอุ บัติเหตุ ที่เป็ นรู ปธรรมของกรมทางหลวงที่ ผ่านมา
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อุ บัติเหตุ อันตราย
ข้ างทาง
สถานการณ์ อุบัติเหตุ อันตรายข้ างทางที่ เกิ ดขึ้ นบนทางหลวง ดู เหมื อนว่ า
จะมี แนวโน้ มกลั บมาเพิ่ มสู งขึ้ น โดยล่ าสุ ดใน ปี 2564 มี อุบั ติเหตุ อันตราย
ข้ างทางเกิ ดขึ้ นบนทางหลวงกว่ า 11,000 ครั้ ง หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 59
ของอุ บัติเหตุ ทุกประเภทที่ เกิ ดขึ้ นบนทางหลวง

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

อุ บัติเหตุ อันตราย
ข้ างทางเป็ นส่ วนใหญ่

83%

มี มูลเหตุ สันนิ ษฐาน
ส่ วนใหญ่ ระบุ ว่า
เกิ ดจากการขั บรถเร็ ว

โดยลักษณะของอุบัติเหตุอันตรายข้างทาง
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 72 เป็นลักษณะที่รถยนต์
เสียหลักหลุดออกนอกเส้นทางพุง่ เข้าชนวัตถุขา้ งทาง
เช่น ต้นไม้ เสาไฟ เสาป้าย แท่งคอนกรีต รองลงมา
คื อ ลั ก ษณะการพลิ ก คว�่ ำ ที่ มี สั ด ส่ ว นประมาณ
ร้ อ ยละ 20 โดยรถกระบะและรถเก๋ ง ยั ง คงเป็ น
ยานพาหนะที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ อั น ตรายข้ า งทาง
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46 และ 23) และมูลเหตุ
สันนิษฐานส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการขับรถเร็ว
(ร้อยละ 83)
แม้วา่ ตัวเลขการเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทาง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนทางหลวงจะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
แต่ดูเหมือนว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุประเภท
ดั ง กล่ า วยั ง คงมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขดัชนีความรุนแรง (Severity
Index) หรือ สัดส่วนจ�ำนวนผู้เสียชีวิตต่อจ�ำนวน
การเกิดอุบัติเหตุ 100 ครั้ง ของอุบัติเหตุอันตราย
ข้ า งทางที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด 5 ปี ที่ ผ ่ า น
มา สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จจากการด�ำเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เป็น
รูปธรรมของกรมทางหลวง ที่มีการทุ่มงบประมาณ
กว่ า 1,500 ล้ า นบาท ติ ด ตั้ ง ราวกั น อั น ตราย
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เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากรถที่เสียหลัก
ตกออกนอกเส้นทางบริเวณจุดเสีย่ งและจุดอันตราย
บนทางหลวงทั่วประเทศ และหากลองประมาณ
การมู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย ที่ ล ดลงไปได้ จากการ
ลดลงของจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 190 ราย และผู้บาดเจ็บ
936 ราย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
โดยใช้ ข ้ อ มู ล มู ล ค่ า ชี วิ ต จากการศึ ก ษา
ของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ที ดี อ าร์ ไ อ) ในปี 2560 ที่ ป ระเมิ น การเสี ย ชี วิ ต
มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ ประมาณ 10 ล้ า นบาทต่ อ ราย
และการบาดเจ็ บ สาหั ส มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ ประมาณ
3 ล้ า นบาท ก็ จ ะพบว่ า นโยบายการติ ด ตั้ ง
ราวกั น อั น ตรายบริ เ วณจุ ด เสี่ ย งและจุ ด อั น ตราย
บ น ท า ง ห ล ว ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ นั้ น ส า ม า ร ถ ล ด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง
โดยคิดเป็นมูลค่าได้ถึง 4,700 กว่าล้านบาท
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สถานการณ์ ปัญหาอุ บัติเหตุ อันตรายข้ างทางบนทางหลวง
ปี 2555-2564
25,000
20,000
55%

54%

15,000

11,125

51%

10,000

53%

13,575

15,936
15,578

17,048

58%
17,554

19,172

18,665

54%
52%

11,013

2555

7,006

5,993

5,625

58%
56%

55%

13,259

5,000
0

55%

60%

59%

59%

59%

7,448

9,334

8,572

10,021

10,189

10,480

11,051

50%
46%

2556

2557

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

2558

2559

2560

อุ บัติเหตุ อันตรายข้ างทาง

2561

2562

2563

2564

สั ดส่ วนอุ บัติเหตุ อันตรายข้ างทาง

แหล่ งข้ อมู ล: คดี อุบัติเหตุ จราจร ปี 2555-2564 สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ

แนวโน้ มดั ชนี ความรุ นแรง (Severity Index) และดั ชนี การเสี ยชี วิต (Fatality Index)
อุ บัติเหตุ อันตรายข้ างทางบนทางหลวง ปี 2555-2564
ดั ชนี การเสี ยชี วิต (FI)

100
90

88.35

80
70

10.97

88.05

88.02

11.86

11.55

88.61

89.11

10.81

10.86

60

89.75

89.54

90.06

89.17

90.02

15
13
11

8.99

50

8.99

8.77

ดั ชนี ความรุ นแรง (SI)

40

9
8.68

7
6.71

30

5
3

20

1

10

0

0
2556

2557

2557

2558

แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลอุ บัติเหตุ จราจรบนทางหลวง ปี 2555-2564
สํ านั กอํ านวยความปลอดภั ย กรมทางหลวง

2559

2560

2561

2562

2563

2564

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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ลั กษณะของอุ บัติเหตุ อันตรายข้ างทางบนทางหลวง ปี 2564

20%
72%
2%
6%

ประเภทยานพาหนะที่ เกิ ดเหตุ

23%

พลิ กควํ่ า

เสาไฟ/ป้ าย/หลั ก กม.

การ์ ดเรล/กํ าแพงคอนกรี ต
อื่ นๆ

มู ลเหตุ ท่ี สันนิ ษฐาน

1%
6%
1%
7%
2%

5%
14%
5%
7%

46%

83%

รถจั กรยานยนต์

รถยนต์ ท่ี นั่ ง

รถปิ คอั พ

รถบรรทุ ก 6 ล้ อ
อื่ นๆ

รถบรรทุ กมากกว่ า 6 ล้ อ

แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลอุ บัติเหตุ จราจรบนทางหลวง ปี 2564 สํ านั กอํ านวยความปลอดภั ย กรมทางหลวง

ขั บรถเร็ ว

ตั ดหน้ า

หลั บใน

เมา
อื่ นๆ

อุ ปกรณ์ บกพร่ อง

069
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อุ บัติเหตุ บริ เวณจุ ดตั ด
ทางรถไฟกั บถนน

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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แม้ ว่ าจ� ำนวนอุ บั ติ เหตุ บริ เ วณจุ ดตั ดทางรถไฟกั บทางถนนที่ เกิ ดขึ้ น
มี จ�ำนวนค่ อนข้ างน้ อยในแต่ ละปี แต่ ด้วยความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้ นค่ อนข้ างสู ง
ท� ำให้ อุบั ติ เหตุ รถไฟชนกั บยานพาหนะอื่ นยั งคงเป็ นที่ สนใจของสั งคม
ในปั จจุ บัน โดยเฉพาะอุ บัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นบริ เวณจุ ดตั ดทางรถไฟกั บถนน
ที่ ไม่ ได้ รับอนุ ญาต (ทางลั กผ่ าน) และไม่ มีอุปกรณ์ กั้นเพื่ อความปลอดภั ย
และเกิ ดขึ้ นกั บรถโดยสารสาธารณะหรื อรถกระบะที่ มี การบรรทุ ก
ผู้ โดยสารเป็ นจ� ำนวนมาก

071

072
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อุ บัติเหตุ บริ เวณจุ ดตั ด
ทางรถไฟกั บถนน
จากสถิ ติข้อมู ลของกรมการขนส่ งทางราง การรถไฟแห่ งประเทศไทย
ดู แลรั บผิ ดชอบ เส้ นทางรถไฟกว่ า 4 พั นกิ โลเมตร ล่ าสุ ดในปี 2563 มี จุดตั ด
ทางรถไฟกั บถนน ทั้ งจุ ดตั ดที่ ได้ รั บอนุ ญาตและจุ ดตั ดที่ ไม่ ได้ รั บอนุ ญาต
รวมทั้ งสิ้ นกว่ า 2,600 แห่ ง ทั่ วประเทศ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะหรือประเภทจุดตัด
พบว่ า มี จุ ด ตั ด ทางรถไฟที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ
ที่เรียกว่า “ทางลักผ่าน” กว่า 600 แห่ง (ร้อยละ
23 ของจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด) จึงเป็นจุดที่ไม่มี
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ อ�ำนวยความปลอดภั ย เช่ น
เครื่ อ งกั้ น ถนนรู ป แบบต่ า งๆ ชุ ด ป้ า ยเตื อ น
ทางรถไฟ หรือสัญญาไฟเตือนให้ระวังรถไฟ เป็นต้น
ให้แก่ผู้คนที่สัญจรผ่านไปในบริเวณดังกล่าว ท�ำให้
จุดตัดทางรถไฟกับถนนทีม่ ลี กั ษณะเป็นทางลักผ่าน
ในช่ ว งระหว่ า งปี 2558-2563 เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น
ทั้งหมด 176 ครั้ง (ร้อยละ 44 จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนทั้งหมด 396 ครั้ง)
ทัง้ นีร้ ถยนต์ 4 ล้อ ยังคงเป็นยานพาหนะทีเ่ กิดการชน
กั บ รถไฟมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 53
โดยเป็ น รถต่ า งถิ่ น หรื อ ไม่ ใ ช่ ค นในพื้ น ที่ ถึ ง
ร้อยละ 60 ยิ่งไปกว่านั้น จากสถิติอุบัติเหตุระหว่าง
ปี 2559-2563 พบว่า มีจุดตัดที่เป็นทางลักผ่าน
ถึง 27 แห่ง เกิดอุบัติเหตุซ�้ำมากว่า 2 ครั้ง ในรอบ
5 ปี ซึ่ ง สาเหตุ ส ่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากมี
การบดบั ง ทั ศ นวิ สั ย ในการมองเห็ น มี ป ริ ม าณ
การสัญจรสูงเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน

หน่วยงานทั้งสองได้มีการด�ำเนินการแก้ไข
เพื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างรถไฟและถนนเบื้ อ งต้ น
ในช่ ว งปี 2558 ที่ ผ ่ า นมา โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการติดตั้งป้ายหยุด
ป้ า ยเตื อ นรถไฟ สั ญ ญาณเตื อ นไฟกระพริ บ
ตลอดเวลา และเนิ น ชะลอความเร็ ว จนท�ำให้
แนวโน้ ม ของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ ริ เ วณจุ ด ตั ด
ทางรถไฟกั บ ถนนมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น ในช่ ว งปี
2561-2563 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
อุ บั ติ เ หตุ บ ริ เ วณจุ ด ตั ด ทางถนนกั บ ทางรถไฟ
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน กรมการขนส่งทางราง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ได้เริ่มมีการด�ำเนินงาน
“โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนน
และทางรถไฟ” ตั้ ง แต่ ปี 2563 เป็ น ต้ น มา
ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการศึกษา
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ในช่ วงระหว่ างปี
2558-2563
เกิ ดอุ บัติเหตุ ข้ึ น
ทั้ งหมด 176 ครั้ ง
หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วน

44%

073

074

รายงานสถานการณ์
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จํ านวนจุ ดตั ดทางรถไฟกั บทางถนน (แห่ ง) ปี 2563
จํ าแนกตามประเภทเครื่ องกั้ นถนน
1,414

มี เครื่ องกั้ น

649

631

ไม่ มีเครื่ องกั้ นและอื่ นๆ

ทางลั กผ่ าน

แหล่ งข้ อมู ล: กรมการขนส่ งทางราง การรถไฟแห่ งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

สถิ ติการเกิ ดอุ บัติเหตุ บริ เวณจุ ดตั ดทางรถไฟกั บทางถนน ปี 2558-2563
ประเภท
เครื่ องกั้ นถนน

ประเภทยานพาหนะ
ที่ ชนกั บรถไฟ

36%
53%
7%
4%

44%
35%
21%
มี เครื่ องกั้ น

รถจั กรยานยนต์

ไม่ มีเครื่ องกั้ นและอื่ นๆ

รถยนต์ 4 ล้ อ

ทางลั กผ่ าน

แหล่ งข้ อมู ล: กรมการขนส่ งทางราง การรถไฟแห่ งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

รสบั ส/รถบรรทุ ก 6 ล้ อ
รสบั ส/รถบรรทุ กมากกว่ า 6 ล้ อ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

สถิ ติการเกิ ดอุ บัติเหตุ บริ เวณจุ ดตั ดทางรถไฟกั บทางถนน ปี 2559-2563
จํ าแนกตามการจดทะเบี ยนยานพาหนะ

40%
60%
คนต่ างถิ่ น 60%
คนท้ องถิ่ น 40%

แหล่ งข้ อมู ล: กรมการขนส่ งทางราง การรถไฟแห่ งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

จํ านวนจุ ดตั ดทางรถไฟกั บทางถนน (แห่ ง) ที่ มี การเกิ ดอุ บัติเหตุ มากกว่ า 2 ครั้ ง
ปี 2559-2563 จํ าแนกตามประเภทเครื่ องกั้ นถนน

35

31

30

27

25
20
18

15
10
5
0
มี เครื่ องกั้ น

ไม่ มีเครื่ องกั้ นและอื่ นๆ

แหล่ งข้ อมู ล: กรมการขนส่ งทางราง การรถไฟแห่ งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

ทางลั กผ่ าน
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12

ความปลอดภั ย
ของคนเดิ นเท้ า

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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แม้ ว่าแนวโน้ มคนเดิ นเท้ าที่ เสี ยชี วิตจากอุ บั ติเหตุ ลดลงอย่ างต่ อเนื่ อง
แต่ ดู เหมื อนความรุ นแรงของอุ บั ติ เหตุ ชนคนเดิ นเท้ าจะไม่ ได้ ลดลง
ไปตาม โดยเฉพาะคนเดิ นเท้ าในกลุ่ มผู้ สูงอายุ (50+) ในขณะที่ ประเทศไทย
ก� ำลั งก้ าวเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ อย่ างเต็ มรู ปแบบในอนาคตอั นใกล้
ปั ญหานี้ ย่ อ มขยายตั ว ความปลอดภั ยของคนเดิ นเท้ า จึ งควรถู กยก
ให้ เป็ นอี กหนึ่ งเรื่ องส� ำคั ญที่ ทุกภาคส่ วนควรริ เริ่ มด� ำเนิ นการแก้ ไขปั ญหา
ให้ ได้ สัมฤทธิ ผลมากยิ่ งขึ้ น

077

078

รายงานสถานการณ์
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ความปลอดภั ย
ของคนเดิ นเท้ า
“คนเดิ นเท้ า” ถื อเป็ นกลุ่ มผู้ ใช้ ถ นนที่ เปราะบาง (Vulnerable Road Users)
กลุ่ มหนึ่ งที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการบาดเจ็ บและเสี ยชี วิ ตมากกว่ ากลุ่ มผู้ ใช้ ถนนอื่ นๆ
สถิ ติข้อมู ลคดี อุบั ติเหตุ จราจร ตั้ งแต่ ปี 2554-2563 ของส� ำนั กงานต� ำรวจแห่ งชาติ
พบว่ า มี คนเดิ นเท้ าที่ ได้ รั บ อุ บั ติ เหตุ เฉลี่ ยปี ละ 2,500 ราย หรื อ เฉลี่ ยวั นละ 7 ราย
ซึ่ ง 1 ใน 3 ของอุ บั ติ เหตุ จราจรที่ เกิ ดกั บคนเดิ นเท้ าทั้ งหมด เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ของ
กองบั ญชาการต� ำรวจนครบาล (บช.น.) หรื อในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

นอกจากนี้ ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมานั้น (ปี 2555-2564) มีคนเดินเท้า
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้น 6,739 ราย หรือ
เฉลี่ยวันละ 1.84 ราย และดูเหมือนจะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2564 มีคน
เดิ น เท้ า เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ เ พี ย ง 352 ราย
แต่ เ ป็ น ที่ น ่ า ตกใจอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ท�ำการวิ เ คราะห์
ลงไปในรายละเอียดของแต่ละกลุม่ ช่วงอายุ พบว่า
คนเดินเท้าในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ (50+) มี ค วามเสี่ ย ง
ในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ม ากกว่ า กลุ ่ ม ช่ ว งอายุ อื่ น ๆ
และเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
เมื่ อ พิจ ารณาความรุน แรงของอุ บั ติเหตุช น
คนเดิ น เท้ า ดู เ หมื อ นจะมี แ นวโน้ ม ความรุ น แรง
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สถิ ติ ข ้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ
บนทางหลวง ระหว่างปี 2555-2564 ส�ำนักอ�ำนวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง ระบุว่า อุบัติเหตุ
ชนคนเดินเท้าบนทางหลวงทีเ่ กิดขึน้ เฉลีย่ เกินครึง่ นึง
(มากกว่าร้อยละ 50) เป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
โดยเฉพาะข้อมูลล่าสุด ปี 2564 พบว่า สัดส่วน
อุบัติเหตุชนคนเดินเท้าบนทางหลวงที่มีผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 65 ซึ่งสอดคล้องกับค่าดัชนี

ความรุนแรง (Severity Index) ของอุบัติเหตุชน
คนเดินเท้าบนทางหลวงที่ดูเหมือนแนวโน้มจะมี
ความรุนแรงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง
5 ปีหลัง (2560-2564) ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า ในทุกๆ
อุ บั ติ เ หตุ ช นคนเดิ น เท้ า บนทางหลวง 100 ครั้ ง
มักจะท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ เฉลีย่ สูงถึง 66 ราย สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงว่า “ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก�ำหนด”
ยั ง คงเป็ น มู ล เหตุ ที่ สั น นิ ษ ฐานส�ำคั ญ อั น ดั บ แรก
ของอุบัติเหตุชนคนเดินเท้าที่เกิดขึ้นบนทางหลวง
ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 70 และดูเหมือน
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา
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อุ บัติเหตุ ชนคนเดิ นเท้ า
บนทางหลวง 100 ครั้ ง
มั กจะท� ำให้ มีผู้เสี ยชี วิต
เฉลี่ ยสู งถึ ง

ราย

สถิ ติคดี อุบัติเหตุ จราจรที่ เกิ ดขึ้ นกั บคนเดิ นเท้ า ปี 2554-2563
4,000

50%
42%

3,000

2,644

40%
2,621

37%
2,122

2,000

33%
2,092

30%
2,037

35%

35%
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2,742

2,961
31%

3,100
33%

38%
2,779

0

40%
30%
20%

1,000

2555
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แหล่ งข้ อมู ล: สถิ ติข้อมู ลคดี อุบัติเหตุ จราจร ปี 2553-2563 สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ
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2562

2563

2564
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10%

จํ านวนคดี อุบัติเหตุ จราจร
คนเดิ นเท้ าทั่ วประเทศ

0

สั ดส่ วนคดี อุบัติเหตุ จราจร
คนเดิ นเท้ าในพื้ นที่ บช.น.
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จํ านวนคนเดิ นเท้ าที่ เสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนน ปี 2554-2563
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จํ านวนคนเดิ นเท้ าที่ เสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนน
แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลการตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนน (3 ฐาน) ศู นย์ ข้อมู ลกลางด้ านการบาดเจ็ บ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

สั ดส่ วนคนเดิ นเท้ าที่ เสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนน ปี 2554-2563
จํ าแนกตามช่ วงอายุ
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แหล่ งข้ อมู ล: ข้ อมู ลการตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนน (3 ฐาน) ศู นย์ ข้อมู ลกลางด้ านการบาดเจ็ บ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

จํ านวนและสั ดส่ วนอุ บัติเหตุ ชนคนเดิ นเท้ าบนทางหลวง ปี 2554-2563
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แหล่ งข้ อมู ล: สถิ ติข้อมู ลอุ บัติเหตุ บนทางหลวง ปี 2555-2564 สํ านั กอํ านวยความปลอดภั ย กรมทางหลวง
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อุ บัติเหตุ ชนคนเดิ นเท้ า
ทั้ งหมด (ครั้ ง)

0

สั ดส่ วนอุ บัติเหตุ ชนคนเดิ นเท้ า
ที่ มีผู้ เสี ยชี วิต

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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ดั ชนี ความรุ นแรง (Severity Index)
อุ บัติเหตุ ชนคนเดิ นเท้ าบนทางหลวง ปี 2555-2564
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แหล่ งข้ อมู ล: สถิ ติข้อมู ลอุ บัติเหตุ บนทางหลวง ปี 2555-2564 สํ านั กอํ านวยความปลอดภั ย กรมทางหลวง

สั ดส่ วนอุ บัติเหตุ ชนคนเดิ นเท้ าบนทางหลวง ปี 2555-2564
จํ าแนกตามมู ลเหตุ ที่สั นนิ ษฐาน
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แหล่ งข้ อมู ล: สถิ ติข้อมู ลอุ บัติเหตุ บนทางหลวง ปี 2555-2564 สํ านั กอํ านวยความปลอดภั ย กรมทางหลวง
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บทความ
เจาะลึ กประเด็ นที่ สำ�คั ญ

01

ถอดบทเรี ยนจาก
การสื บสวนสาเหตุ
การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ
รถจั กรยานยนต์

02

ต้ นตอของความสู ญเสี ย
อนาคตของชาติ ช่ องว่ าง
แห่ งการป้ องกั นที่ ล้มเหลว
กรณี ศึ กษา :การสอบสวน
ส า เ ห ตุ กา ร บ า ด เ จ็ บ แ ล ะ
เสี ยชีวิตจากอุ บัติเหตุทางถนน
ในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนไทย
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03

“โอกาส” “ความเสี่ ยง”และ
“ความท้ าทาย” ในกลุ่ มผู้ ขับขี่
รถจั กรยานยนต์ ฟู้ ดเดลิ เวอรี่
( Fo o d D e l i v e r y ) กั บ
พฤติ กรรมเสี่ ยงต่ อการเกิ ด
อุ บัติเหตุ ทางถนน

04

ระบบเบรก ABS/CBS
อุ ปกรณ์ เพิ่มความปลอดภั ย
ส� ำหรั บรถจั กรยานยนต์
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การจั ดการความปลอดภั ย
ทางถนนในระดั บพื้ นที่
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บทความ
เรื่ อง

ถอดบทเรี ยน
จากการสื บสวน
สาเหตุ การเกิ ดอุ บัติเหตุ
รถจั กรยานยนต์

ศ.ดร.กั ณวี ร์ กนิ ษฐ์ พงศ์
ศู นย์ วิจัยอุ บัติเหตุ แห่ งประเทศไทย
สถาบั นเทคโนโลยี แห่ งเอเซี ย

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

ในอดี ตที่ ผ่ านมาจนถึ งปั จจุ บั น รถจั กรยานยนต์ ยั งคงเป็ นยานพาหนะที่ ได้ รั บ
ความนิ ยมเป็ นอย่ างสู งในประเทศไทย โดยจากตั วเลขทางสถิ ติของกรมการขนส่ งทางบก
ในปี พ.ศ.2564 รถจั กรยานยนต์ ที่จดทะเบี ยนมี จ�ำนวนทั้ งสิ้ นมากกว่ า 22 ล้ านคั น คิ ดเป็ น
มากกว่ าร้ อยละ 50 ของจ� ำนวนพาหนะทุ กประเภทที่ จดทะเบี ยน

พ.ศ. 2545-2564
อุ บัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ น
กั บรถจั กรยานยนต์
มี ปริ มาณสู งถึ ง

ของจ�ำนวนอุ บัติเหตุ
ที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งหมด

ความนิ ย มในการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ มี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย หลายประการ อาทิ เ ช่ น
ความสะดวกรวดเร็วและความคล่องตัว ความสามารถในการเข้าถึงจุดหมายของการเดินทาง ปริมาณ
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ แ ละค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบ� ำ รุ ง รั ก ษา ตลอดจนถึ ง ข้ อ โดดเด่ น ทางด้ า นราคาที่ ท� ำ ให้
รถจักรยานยนต์ มักถูกพิจารณาว่า เป็นยานพาหนะส่วนบุคคลอันดับแรกที่สามารถหามาขับขี่ได้
ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางหรือผู้ขับขี่ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การใช้รถจักรยานยนต์
ก็ แ ฝงไว้ ด ้ ว ยอัน ตรายที่มัก จะถูก มองข้ามโดยกลุ่ม ผู้ใช้ นั่น คือ ความเสี่ย งในการได้รับ บาดเจ็บ
และเสียชีวิตของผู้ขับขี่ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนใหญ่จะทราบดีถึงความเสี่ยงของการใช้รถจักรยานยนต์ แต่ความนิยมในการใช้งานก็ไม่ได้
ลดน้อยลงแต่อย่างใด ด้วยข้อโดดเด่นของมันนีเ่ อง จนปฏิเสธไม่ได้ว่ารถจักรยานยนต์นนั้ เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ต่อการเดินทางในชีวิตประจ�ำวันของคนไทยมานานมากแล้ว โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีข้อจ�ำกัด
ด้ า นการเดิ น ทางด้ ว ยรถโดยสารสาธารณะ หรื อ ในกลุ ่ ม ผู ้ ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ยถึ ง ปานกลาง ที่ เ ห็ น ว่ า
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่สามารถหาซื้อมาใช้ได้โดยสะดวก
จากข้อมูลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติพบว่ารถจักรยานยนต์เป็นประเภทยานพาหนะ
ที่ มี ตั ว เลขของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง ที่ สุ ด โดยในช่ ว งปี พ.ศ. 2545-2564 อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
รถจั ก รยานยนต์ มี ป ริ ม าณสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 40 ของจ� ำ นวนอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด ซึ่ ง จากข้ อ มู ล
ทางสถิ ติ ที่ ร ายงานโดยกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า ในช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์
มี จ� ำ นวนสู งถึงร้อยละ 40 และ 80 ของจ�ำนวนผู้ที่ไ ด้รับบาดเจ็บจากอุบัติเ หตุทางถนนทั้งหมด
ในประเทศไทยตามล�ำดับ และตัวเลขจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
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ในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์และหน่วยงานวิจยั ต่างๆ ในต่างประเทศ
ได้พยายามท�ำการเก็บข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ทางบริษัทเอเชียน ฮอนด้า บริษัทฮอนด้ามอเตอร์
และบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ และมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี ท�ำการสืบ สวน
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ในเชิงลึก ในโครงการวิจัยที่ชื่อว่า “Motorcycle Accident
Investigation: Micro Study Analysis” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะ
ของการเกิดอุบัติเหตุ และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ข้อค้นพบ
ที่ได้รับจากโครงการนี้ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายในการน�ำไปสนับสนุน
การก� ำ หนดมาตรการและนโยบายในประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ลดจ� ำ นวนผู ้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และน�ำไปรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ต่อไป

โดยมี เกณฑ์
ในการคั ดเลื อก
เป็ นกรณี อุบัติเหตุ
รถจั กรยานยนต์ ชนกั บ
รถยนต์ มากกว่ า

60%

อย่างไรก็ตาม ปริมาณข้อมูลที่เก็บได้จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ยังมีจ�ำนวนน้อย
เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในประเทศไทย ซึง่ มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย
และเกี่ ย วพั น กั บ เหตุ ป ั จ จั ย หลายชนิ ด ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถตอบค� ำ ถามถึ ง สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ในบางรู ป แบบของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ในประเภทของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ของรถจักรยานยนต์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในโครงการดังกล่าวที่ได้มีการเก็บข้อมูล
อุ บั ติ เ หตุ เ ชิ ง ลึ ก ของรถจั ก รยานยนต์ 1,000 กรณี นั้ น ไม่ ไ ด้ แ สดงถึ ง สภาพการณ์ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยโดยภาพรวม แต่มีการก�ำหนดขอบเขตและคัดเลือกลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุที่ท�ำการเก็บข้อมูล โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับ
รถยนต์ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 60 โดยมุ ่ ง เน้ น ศึ ก ษากรณี อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ มี ค วามรุ น แรงสู ง
อย่างน้อยร้อยละ 30 โดยควบคุมให้เป็นการเก็บกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักหรือล้มเอง
เพียงร้อยละ 10 เนื่องจากได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในภาพรวมทั้งประเทศ
มาจากฐานข้อมูลของบริษัทกลางฯ และพบว่า อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
จะเป็นการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ชนกับรถยนต์คันอื่น จึงเป็นที่มาของการก�ำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกกรณีอุบัติเหตุตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยฯ จึงได้รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นอีก 200 กรณี เป็นการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทุกประเภทที่เกิดขึ้น
โดยเน้นกรณีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงตั้งแต่ ระดับ AIS มากกว่า 2 ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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ที่ ผ่านมา ศู นย์ วิจัยฯ จึ งได้ น�ำข้ อมู ลอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ที่เก็ บได้
จากทั้ ง 2 โครงการมาวิ เคราะห์ ร่วมกั น ในจ� ำนวนทั้ งหมด 1,200 กรณี และ
ท� ำให้ ได้ ข้อค้ นพบที่ น่าสนใจดั งนี้

1.	 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นั้นเกิดจากทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
และผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นคู่กรณี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น พบว่า ร้อยละ 50 เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ในการประเมินสถานการณ์ (Perception Failure) รองลงมาได้แก่ ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Decision Failure) และความผิดพลาดในการควบคุมรถ
(Reaction Failure) ส่วนในอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนั้น พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มีความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ (Perception Failure) สูงถึงร้อยละ 62 (รูปที่ 1)
2.	 นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 25 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีสาเหตุมาจากความไม่ตั้งใจ
ในการขับขีข่ องผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ (Attention Failure) และร้อยละ 42 ของอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
เกิดจากการท�ำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Faulty in Traffic Strategy)
รู ปที่

1

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์

รู ปที่ 1 ปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเกิ ดอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์

42.18%
53.46%
0.30%
2.86%
0.08%
1.13%

100%

2.82%

90%

11.83%

4.00%
1.45%

80%
70%

33.82%
31.83%

ความผิ ดพลาดด้ านการตั ดสิ นใจ

60%
50%

2.55%
4.23%

40%
30%
20%

49.30%

ความผิ ดพลาดในการประเมิ น
สถานการณ์ เสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น

51.18%

10%
0%

ผู้ ขับขี่ พาหนะอื่ น

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์

ความผิ ดพลาดอื่ นๆ

ความบกพร่ องของรถจั กรยานยนต์

ถนนและสิ่ งแวดล้ อม

ความบกพร่ องของพาหนะอื่ น

ปั จจั ยด้ านอื่ นๆ

ความผิ ดพลาดจากการตอบสนอง/
การควบคุ มรถที่ ไม่ เหมาะสม

ความเข้ าใจผิ ดพลาด
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3.	 ในส่วนของผู้ขับรถยนต์ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 42
โดยผู้ขับขี่รถยนต์ก็มีความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ (Perception Failure) เช่นเดียวกัน
โดยพบว่ามีความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์สูงถึงร้อยละ 58 รองลงมาเป็นความผิดพลาด
ในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Decision Failure) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ในการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากสาเหตุที่มาจากความผิดพลาดในการขับขี่
ของผู้ขับรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน
4.	 ร้อยละ 48 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เป็นการชนที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่หลบหลีก
หรือเบรก เพือ่ หลีกเลีย่ งการชนแต่อย่างใด (Collision Avoidance) และมีสดั ส่วนทีส่ งู มากถึงร้อยละ 60
ในอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต (รูปที่ 2) โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ไม่สามารถหลบหลีก
หรือเบรกได้ทันเพราะเกิดเหตุการณ์กระทันหัน คือรับรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุก็ต่อเมื่อมีการชนเกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ ก็คือผู้ขับขี่ที่อยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้มีอาการง่วงหรือเมาแต่อย่างใด
นอกจากนี้ก็ยังขับขี่อยู่ในช่วงความเร็วปกติด้วย คือตั้งแต่ 30-60 กม.ต่อชม. จากข้อมูลยังพบว่า
ไม่ ได้ หลี กนเลี่ ย
หลี กเลี่ ยงการชน
ในเวลากลางคื
ผูง้ขับขี่ไม่มีการหลบหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการชน
มากกว่าในเวลากลางวัน ดังจะเห็น
การชน
ได้จากสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละเบรก
70 ส�ำหรับในเวลากลางคื
น (รูปที่ 3) หักหลบ
เบรกและหั กหลบ

48%

อุ บัติเหตุ
รถจั กรยานยนต์
เป็ นการชนที่ ผู้ขับขี่
รถจั กรยานยนต์
ไม่ หลบหลี กหรื อเบรก

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

13.75%

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

4.66%

48.1%

6.12%

ไม่ ทราบ

ไม่ ทราบ

อื่ นๆ

เบรกหลั ง
และหั กหลบ

เบรกหน้ า/หลั ง
และหั กหลบ

เบรกหลั ง
และหั กหลบ

เบรกหน้ า
และหั กหลบ

เบรกหน้ า/หลั ง

เบรกหลั ง

11.66%

13.99%

เบรค

3.88%
3.10%

13.7%

0.78%
6.71%

เบรก

บัตฤติ
ิ เหตุก
ที่ม
ี ผู้เสี ยชี วิต
ไม่ มอุี พ
รรมหลบหลี
ก
อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

0.78%

56.3%

6.50%

1.29%

69.68%

3.10%
4.47%

หั กหลบ

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

เบรก
1.94%

เบรก

11.66%

%

เบรก

2.03%

3.23%

4.88%

เบรค
เบรกและหั กหลบ

28.86%

16.06%

เบรกหน้
เบรกหน้
า า

และหั กหลบ

เบรกหลั ง

เบรกหลั ง

และหั
เบรกหน้
า กหลบ
และเบรกหลั ง
เบรกหน้ า

เบรกหลั ง
หั กหลบ

และหั กหลบ

13.55%

21.29

5.81%

เบรกและหั กหลบ
เบรกและหั ก%หลบ

7.93%

หั กหลบ

6.98%

20.93%

3.87%

10.98%

4.47%

7.93%

เบรกหน้ า
และเบรกหลั ง

13.99%

13.95%

เบรกและหั กหลบ

หั กหลบ

56.3%

6.12%

เบรกหลั ง

31.78%

เบรกและหั กหลบ

หั กหลบ

3.23%

3.87%

ไม่ มีพฤติ กรรมหลบหลี ก
6.50%

20.93%

เบรก
3.88
%10.98%

3.88%

67.44%

5.10%

2.03%

กลางคื น
48.1%

6.98%

เบรกและหั กหลบ

เบรกและหั กหลบ

หั กหลบ หั กหลบ

4.66%

13.95%

1.83%

3.88%

1.31%

เบรก

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

5.10%

31.78%

4.88%

16.06%

ไม่ ทราบ

เบรกและหั กหลบ

28.86%

เบรกหน้ า
และหั กหลบ
1.83%

67.44%

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

13.54%

เบรกหน้ า

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

ไม่ มีพฤติ กรรมหลบหลี ก

กลางคื น

6.71%

เบรก

14.57%

เบรกและหั กหลบ

หั กหลบ

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

13.54%

13.7%

ไม่ มีพฤติ กรรมหลบหลี ก

กลางวั น

เบรกหน้ า
และหั กหลบ

บี บแตร

เบรก

4.87%

เบรกหน้ า/หลั ง

เบรกหน้ า

เบรกหลั ง

ไม่ มี
การหลี กเลี่ ยง
การชน

5.9%

กลางวั น

3

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

4.87%

17.73%

48.71%

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการชน
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ในเวลากลางคืนเปรียบเทียบกับ
ในเวลากลางวัน

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

กระโดดออก

5.9%

หั กหลบ

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

เบรกและหั กหลบ

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

60.42%

รู ปที่

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

กระโดดออก

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

หั กหลบ

60.42%

14.57%

1.31%

เบรก

13.75%

หลี กเลี่ ยงการชน

หั กหลบ

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อื่ นๆ

17.73%

บี บแตร

2

48.71%

ไม่ ได้ หลี กเลี่ ยง
การชน

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การชนของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์

เบรกหน้ า

รู ปที่

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

เบรกหน้ า/หลั ง
และหั กหลบ

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

ไม่ มี
การหลี กเลี่ ยง
การชน
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เบรกหลั ง
และหั กหลบ
เบรกหน้ า
เบรกหลั ง
และหั กหลบ
ไม่ ทราบ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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ที่ 4 รู ปแบบการเกิ ดอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ที่มีผู้เสี ยชี วิตที่ พบบ่ อยมากที่ สุด

ชนตั ดหน้ า

รถจั กรยานยนต์ เลี้ ยวตั ดหน้ ารถคั นอื่ น
OV
OV

OV

รถจั กรยานยนต์ เป็ น ฝ่ ายตั ดหน้ า
อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

OV

OV

OV

รถจั กรยานยนต์ เป็ น ฝ่ ายโดนตั ดหน้ า

21.62%

78.38%

33.90%

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

ชนท้ าย

รถคั นอื่ นเลี้ ยวตั ดหน้ ารถจั กรยานยนต์

66.10%

รถจั กรยานยนต์ เป็ น ฝ่ ายชน

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด

65.75%

34.25%

61.22%

อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

38.78%
รถจั กรยานยนต์ เป็ น ฝ่ ายถู กชน

ชนขณะเลี้ ยวเข้ าทางร่ วม
รถจั กรยานยนต์ เลี้ ยวเข้ าทางร่วม รถคั นอื่ น
OV

OV

OV

รถคั นอื่ น เลี้ ยวเข้ าทางร่วมรถจั กรยานยนต์

OV
OV

OV

OV

รถจั กรยานยนต์

อุ บัติเหตุ ทั้งหมด
อุ บัติเหตุ ที่มีผู้เสี ยชี วิต

OV

รถคั นอื่ น

เลี้ ยวเข้ าทางร่ วม รถคั นอื่ น
35.56%
57.14%

เลี้ ยวเข้ าทางร่ วม รถจั กรยานยนต์
64.44%
42.86%

5.	 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตที่พบบ่อยมากที่สุด (รูปที่ 4) ได้แก่
รูปแบบการชนแบบชนตัดหน้า โดยร้อยละ 78 เป็นการชนรถยนต์ที่เลี้ยวตัดหน้า โดยรถจักรยานยนต์
วิ่งมาทางตรง รองลงมาได้แก่ ชนท้าย โดยร้อยละ 65 เป็นรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์คันอื่น
และอันดับสามได้แก่ ชนขณะเลี้ยวเข้าทางร่วม ซึ่งร้อยละ 65 เป็นรูปแบบรถคันอื่นเลี้ยวเข้าทางร่วม
รถจักรยานยนต์ แต่ในกลุ่มอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะพบว่า รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าทางร่วมรถคันอื่น
มีสัดส่วนสูงกว่า ถึงร้อยละ 57 ทั้งนี้ผลสรุปข้อนี้อาจเป็นผลมาจากการเลือกประเภทตัวอย่างกรณี
อุบัติเหตุที่ท�ำการเก็บข้อมูล เพราะส่วนใหญ่ของจ�ำนวนกรณีอุบัติเหตุที่เก็บมา จะเน้นอุบัติเหตุที่มี
ความรุนแรงสูง จึงได้เลือกตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับผู้ขับรถยนต์เป็นส่วนใหญ่
จึงท�ำให้รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่พบเห็นมากที่สุดมักจะเป็นกรณีอุบัติเหตุที่มีรถยนต์คันอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย

รู ปที่

4

รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต
ที่พบบ่อยมากที่สุด
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ในกลุ่ มเยาวชน
อายุ 15-24 ปี
ยั งมี สัดส่ วนผู้ ขับขี่
ที่ ไม่ มีใบอนุ ญาต
ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์
สู งถึ ง

54%

6.	 รอ้ ยละ 41 ของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุไม่มใี บอนุญาตขับขี่ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม
ในกลุ่มผู้ท่ีมีใบอนุญาตขับขี่ ร้อยละ 50 เป็นการชนที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่หลบหลีกหรือเบรก
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการชนเช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ถึ ง แม้ ว ่ า ผู ้ ขั บ ขี่ จ ะมี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่
แต่ก็ยังคงขาดทักษะในการหลีกเลี่ยงการชนอยู่ดี
7.	 มากกว่าร้อยละ 90 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นั้น เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการอบรม
ขับขี่ปลอดภัยมาก่อน แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากครอบครัว เพื่อน หรือหัดขับขี่เอง
และในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีใบอนุญาตขับขี่ มากกว่า ร้อยละ 90 ก็มีการเรียนรู้วิธีใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากครอบครัว เพื่อน หรือหัดขับขี่เอง เช่นกัน
8.	 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ ผู้ขับขี่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี
แต่ ผู้ขับขี่ในกลุ่มอายุต�่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มอายุสูงกว่า 64 ปี จะมีโอกาสที่เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ว
จะมี ค วามเสี่ ย งสู ง ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ความผิ ด พลาดในการขั บ ขี่ ข องกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น
อายุ 15-24 ปี จะเป็นความผิดพลาดในด้านการควบคุมรถจักรยานยนต์มากกว่า ผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ใหญ่
โดยเฉพาะความผิดพลาดด้านการใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็ว หรือหยุดรถที่เป็นสาเหตุท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุ
9.เมื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วในการขับขี่สูงกว่า 80 กม.ต่อชม. เมื่อประสบอุบัติเหตุ
จะมีโอกาสในการเสียชีวิตสูงอย่างมีนัยส�ำคัญ (รูปที่ 5) โดยถ้าเกิดเหตุในเวลากลางคืน อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากกว่า

รู ปที่

5

ความเร็วในการเดินทาง
ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ของผู้ขับขี่รวถจั
กรยานยนต์นทางก่ อนเกิ ดอุ บัติเหตุ ของผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
รู ปที่ 5 ความเร็
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10. มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดจากการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิต ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
และในกรณีอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิตเนื่องจากบาดเจ็บที่ศีรษะ พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 ไม่สวม
หมวกนิรภัย
11. สภาพถนนและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ปั จ จั ย ร่ ว มที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์
สูงถึง ร้อยละ 40 และพบว่ามักเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงบนถนนในเขตชานเมืองและชนบท
และส่วนใหญ่เป็นถนนสายรอง โดยร้อยละ 24 เกิดบนทางร่วมทางแยก นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัย
ในการเกิดอุบตั เิ หตุทมี่ คี วามเกีย่ วข้องกับลักษณะทางกายภาพทางถนน ได้แก่ ปัญหาวิสยั ทัศน์ไม่ชดั เจน
(แสงสว่างไม่เพียงพอ เส้นถนนไม่ชัดเจน) ร้อยละ 29 รองลงมา ได้แก่ ปัญหาระยะการมองเห็น
ถูกบดบัง ร้อยละ 27 ปัญหาระยะการมองเห็นถูกบดบังด้วยรถคันอื่น ร้อยละ 20 และ ปัญหาพื้นผิว
จราจรที่ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 14
12. อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ทเี่ กิดบนถนนขนาด 4 ช่องจราจร เป็นการเกิดอุบตั เิ หตุบนไหล่ทาง
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 23 และเป็ น อุ บั ติ เ หตุ ท่ี ค วามรุ น แรงถึ ง ขั้ น มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ถึ ง ร้ อ ยละ 30 นั่ น หมายถึ ง
ความไม่ปลอดภัยในการสัญจรบนไหล่ทาง ทัง้ ๆ ทีผ่ ขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มกั ใช้ชอ่ งทางนีใ้ นการเดินทาง
เนื่องจากเป็นช่องจราจรที่ใช้ความเร็วได้ต�่ำกว่า
นอกจากข้ อ ค้ น พบในภาพรวมจากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์
ในเชิงลึกทั้งหมด 1,200 กรณี ฐานข้อมูลชุดนี้ยังสามารถน�ำมาวิเคราะห์เจาะลึกในเชิงประเด็นที่ส�ำคัญ
ได้อีกด้วย เช่น อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้น
ในเวลากลางคืน หรืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดจากความผิดพลาดด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ
ของผู้ขับขี่

อุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ในกลุ่ มผู้ ขับขี่ ที่เป็นเยาวชน
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกทั้งหมด 1,200 กรณี พบว่า ในกลุ่ม
เยาวชนอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนสูงถึงร้อยละ 44 และมีสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมดื่มแล้วขับสูงถึง ร้อยละ 12 ในกลุ่มเยาวชนที่ประสบอุบัติเหตุนี้
ยังพบว่ามีสัดส่วนการไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 60 และเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้เสียชีวิตเนื่องจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะ นอกจากนี้ ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ยังมีสัดส่วนผู้ขับขี่ที่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 54 อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น สั ด ส่ ว นที่ สู ง มากกว่ า ผู ้ ขั บ ขี่ ใ นกลุ ่ ม ที่ มี อ ายุ
มากกว่า24 ปี ข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน คือมักจะเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องมาจากความผิดพลาดในการคาดการณ์สถานการณ์เสี่ยง สูงถึงร้อยละ 44 ซึ่งความผิดพลาด
รูปแบบนี้มักจะพบในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน แต่ความผิดพลาดอีกประเภทหนึ่งที่โดดเด่น
ในกลุ่มของผู้ขับขี่เยาวชน คือความผิดพลาดในการควบคุมรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนั่นเอง สันนิษฐาน
ได้ว่าเกิดจากประสบการณ์ในการขับขี่ที่ยังน้อยอยู่ของกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน ที่ไม่สามารถควบคุม
รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จากข้อค้นพบดังกล่าว ท�ำให้เกิด
ค�ำถามถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
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กลางคืน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงที่มากกว่าในเวลากลางวัน จึงอาจน�ำมาสู่ข้อควร
พิจารณาว่า ในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง 18 ปี ถ้ามีใบขับขี่ก็จะเป็นเพียงใบขับขี่ชั่วคราว
ควรให้มาขับขี่บนท้องถนนได้ในเวลากลางคืนหรือไม่ สมควรให้มีการจ�ำกัดการใช้งานรถจักรยานยนต์
ของกลุ่มผู้ขับขี่เยาวชนในช่วงเวลากลางคืนหรือไม่ และจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาด
ในการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน ยังแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งฝึกทักษะการขับขี่
ให้แก่ผู้ขับขี่ที่เป็นกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้นทักษะในการคาดการณ์อุบัติเหตุและทักษะ
ในการควบคุมรถเมื่อต้องเผชิญกับสภานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะนี้ได้ปรากฎ
ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ว่า1 การอบรมทักษะการขับขี่โดยมุ่งเน้นทักษะในการคาดการณ์อุบัติเหตุ
จะช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ควรสนับสนุน
ให้ ก ลุ ่ ม เยาวชนได้ ผ ่ า นกระบวนการทดสอบเพื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ที่ มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้
การไม่สวมหมวกนิรภัย และดืม่ แล้วขับ ก็ยงั คงเป็นพฤติกรรมเสีย่ งส�ำคัญ ทีพ่ บบ่อยในกลุม่ ผูข้ บั ขีเ่ ยาวชน
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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อุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ที่เกิ ดขึ้ นในเวลากลางคื น
เห็นได้ชัดว่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ก่อให้เกิดความรุนแรงที่สูงกว่า
ในเวลากลางวันหลายเท่าตัว เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เจาะรายประเด็นนั้นพบว่า พฤติกรรมเสี่ยง
ที่พบบ่อยในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตในเวลากลางคืน คือดื่มแล้วขับ
ซึ่งพบในสัดส่วนที่สูงถึง ร้อยละ 28 ซึ่งในเวลากลางวันจะพบเพียงแค่ร้อยละ 11 ความเร็วก็เป็นอีก
ปั จ จั ย เสี่ ย งหนึ่ ง ของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นเวลากลางคื น
โดยพบว่าในเวลากลางคืน มีการใช้ความเร็วสูงขณะขับขี่ท�ำให้ ความเร็วขณะชนก็สูงตามไปด้วย
โอกาสเสียชีวิตจึงมากกว่าในเวลากลางวันถึงสองเท่า และยังพบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางคืนยังมีพฤติกรรมในการฝ่าฝืนกฎจราจรมากกว่าในเวลากลางวันอีกด้วย นอกจากนี้อุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์รุนแรงที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะรถจักรยานยนต์ถูกชน
โดยรถยนต์ คั น อื่ น มากกว่ า เวลากลางวั น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากพฤติ ก รรมการใช้ ค วามเร็ ว ของรถยนต์
และพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนสูงกว่าในเวลากลางวัน
ท�ำให้เพิ่มโอกาสในการชนกันระหว่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่าและส่งผลต่อความรุนแรง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเกิดขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน
จ� ำเป็ น ต้ อ งควบคุ ม พฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ให้ ไ ด้ ซึ่ ง ก็ คื อ พฤติ ก รรมเมาแล้ ว ขั บ และพฤติ ก รรม
การใช้ความเร็วขณะขับขี่ ในเวลากลางคืนยิ่งพบพฤติกรรมการไม่หลบหลีกเมื่อเกิดการชนมากกว่า
ในเวลากลางวัน หรือหมายถึงผู้ขับขี่ไม่ได้มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชนใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเบรกหรื อ หั ก หลบ ซึ่ ง อาจเกิ ด จากปั ญ หาด้ า นทั ศ นวิ สั ย ที่ ม องเห็ น ได้ ไ ม่ ชั ด ในเวลากลางคื น
เมื่อรู้ตัวก็ชนเสียแล้ว ซึ่งปัญหาทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน อาจเกิดจาก
แสงสว่างจากไฟหน้ารถที่ไม่เพียงพอต่อการมองเห็นส�ำหรับเบรกรถเพื่อหลีกเลี่ยงการชน หรืออาจ
เกิดจากปัญหาการมองไม่เห็นแนวถนนในเวลากลางคืน เช่น เส้นจราจรไม่ชัดเจน ขาดหลักน�ำทาง
รวมถึ ง ปั ญ หาการมองเห็ น ตั ว รถจั ก รยานยนต์ ที่ มั ก มองไม่ เ ห็ น โดยรถยนต์ ใ นเวลากลางคื น
ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับตัวรถจักรยานยนต์
รอบคั น โดยเพิ่ ม เติ ม จากไฟหน้ า และไฟท้ า ย ก็ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม การมองเห็ น ของรถจั ก รยานยนต์
ในเวลากลางคืนได้
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อุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์ ที่เกิ ดจากความผิ ดพลาด
ด้ านการคาดการณ์ อุบัติเหตุ ของผู้ ขับขี่
ความผิดพลาดด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่ คือความผิดพลาดของผู้ขับขี่ที่ไม่รับรู้
ต่ อ สถานการณ์ โ ดยรอบ เช่ น ไม่ จ ดจ่ อ กั บ มุ ม มองด้ า นหน้ า ไม่ ม องดู ก ระจกข้ า งก่ อ นเปลี่ ย น
ช่องจราจร ขับขี่ผ่านทางแยกโดยไม่มองรถในทิศทางอื่น ขับขี่ผ่านทางข้ามโดยไม่สังเกตคนข้าม
แซงโดยไม่มองรถด้านหน้าและด้านหลัง ไม่สังเกตรถคันอื่นก่อนท�ำการเลี้ยว เปลี่ยนช่องจราจร
หรือกลับรถ ท�ำให้ชนกับยานพาหนะคันอืน่ เป็นต้น ในอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ทเี่ กิดจากความผิดพลาด
ด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่นั้น ข้อค้นพบได้ชี้ชัดว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่กลุ่มเยาวชน
อายุ 15-24 ปีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุจากความผิดพลาดประเภทนีม้ ากทีส่ ดุ และกลุม่ อาชีพทีพ่ บความผิดพลาด
ด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ ได้แก่กลุ่มพนักงานบริษัทและ
นักเรียน ท�ำให้สามารถมองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดสมควรได้รับการอบรมทักษะ
ในเรื่ อ งนี้ ก ่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก โดยผู ้ ขั บ ขี่ ส ่ ว นใหญ่ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ก็ ยั ง คง
มีความผิดพลาดประเภทนี้อยู่ ซึ่งไม่ได้ต่างจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เท่าไรนัก
นั่ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ถึ ง จะมี ห รื อ ไม่ มี ใ บขั บ ขี่ ก็ ยั ง ขาดทั ก ษะด้ า นการคาดการณ์ อุ บั ติ เ หตุ อ ยู ่ ดี
ทั้งๆที่เป็นทักษะที่ส�ำคัญและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากข้อค้นพบในเรื่องนี้ ท�ำให้เห็นว่า ทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ เป็นทักษะที่จ�ำเป็นต้อง
ฝึกฝนให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน นักเรียน
และพนักงานบริษัท โดยควรจัดให้มีการอบรมและรณรงค์ในเรื่องของทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ
อย่างต่อเนื่อง อาจผ่านทางมาตรการองค์กร ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่ และสมควร
เร่งปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา ในการอบรมและทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
ให้ครอบคลุมการสอนทักษะด้านนี้เป็นส�ำคัญ เพราะกระบวนการอนุมัติใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ในปัจจุบันไม่ได้มีเงื่อนไขให้ผ่านการสอนหรือฝึกให้มีทักษะในการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่เลย

บทสรุ ป
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า รถจั ก รยานยนต์ ยั ง คงเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในการเดิ น ทางในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ของคนไทยในปัจจุบัน การลดปริมาณการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์นั้นคงท�ำได้ยากตราบใดที่ยัง
ไม่มีรูปแบบการเดินทางอื่นที่มีข้อโดดเด่นกว่าการใช้รถจักรยานยนต์มาเป็นทางเลือก โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ชานเมืองและพื้นที่ชนบทที่แทบจะไม่มีทางเลือกในการเดินทางอื่นให้เห็นเลย ดังนั้น
เราจึงต้องยอมรับว่ารถจักรยานยนต์ก็ยังคงต้องมีการใช้งานกันอยู่ต่อไป แต่เราจะท�ำอย่างไรให้
การใช้รถจักรยานยนต์นั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าอ้างอิงจากองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เชิงลึกในโครงการนี้นั้น สามารถน�ำมาก�ำหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถรองรับเหตุผลของการก�ำหนด
มาตรการและนโยบายเหล่านี้ได้ อาทิเช่น

จากข้ อค้ นพบ
ในเรื่ องนี้ ท�ำให้ เห็ นว่ า
ทั กษะการคาดการณ์
อุ บัติเหตุ เป็ นทั กษะ
ที่ จ�ำเป็ นต้ องฝึ กฝน
ให้ แก่ ผู้ขับขี่
รถจั กรยานยนต์
อย่ างเร่ งด่ วน
โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้ ขับขี่ ที่เป็ นเยาวชน
นั กเรี ยน และ
พนั กงานบริ ษัท
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1. เร่ ง ฝึ ก อบรบทั ก ษะในการคาดการณ์ อุ บั ติ เ หตุ (Hazard Perception) ให้ กั บ ผู ้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์รวมถึงผูข้ บั รถยนต์ เพราะทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุโดยตรง แต่ทผี่ า่ นมา
ประเทศไทยไม่เคยมีการน�ำทักษะนี้มาใช้ในการอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์มาก่อน
ทั้งๆ ที่ในต่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญต่อทักษะนี้เป็นอันดับแรกในการอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัย
2. จัดการความเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดการความเร็วของรถยนต์ เพราะโดยทั่วไป อุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ รถจักรยานยนต์ไม่ได้ใช้ความเร็วทีส่ งู มากนัก แต่เมือ่ เกิดการชนกับรถยนต์
ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ความแตกต่างของความเร็วท�ำให้เกิดความเร็วขณะชนที่สูงตามไปด้วย
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และก็มักเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิต
3. ถนนสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกแบบถนนเพื่อลดจุดตัดกระแสจราจร เช่น ทางแยก จุดกลับรถ ทางเข้าออกซอย แนวคิด
เรื่องการจัดล�ำดับชั้นของถนน (Road Hierarchy System) การจัดการทางเข้าออก (Access
Management) และการใช้ลักษณะทางกายภาพของถนนในการลดความเร็วของกระแสจราจร
ในเขตชุ ม ชน (Traffic Calming) นอกจากนี้ ค วามปลอดภั ย ของถนนในรู ป แบบพื้ น ฐานก็ ยั ง คง
มีความส�ำคัญมาก เช่น การปรับปรุงเส้นและแนวถนน และการติดตั้งหลักน�ำทางให้เห็นแนวถนน
ที่ชัดเจนอยู่เสมอ การปรับปรุงระยะการมองเห็นตามทางแยก และการบ�ำรุงรักษาสภาพผิวถนน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีเศษหินทราย หรือ หลุมบ่อ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ลื่นล้มได้
4.ปรับปรุงการมองเห็นของรถจักรยานยนต์ ไม่วา่ จะเป็นการปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ระยะการมองเห็น
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เอง ได้แก่ การปรับปรุงไฟส่องสว่างหน้ารถให้เพิ่มระยะการมองเห็น
ที่เหมาะสมกับระยะหยุดอย่างปลอดภัย หรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการมองเห็นของตัวรถจักรยานยนต์
รอบคัน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งโดยปกติแล้วรถยนต์คันอื่นจะสามารถมองเห็นรถจักรยานยนต์
ได้จากไฟหน้ารถและไฟท้ายซึ่งมีเพียงอย่างละดวง ถ้าไฟช�ำรุดจะไม่มีโอกาสมองเห็นรถจักรยานยนต์
ในระยะไกลได้ เ ลย ดั ง นั้ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ส ะท้ อ นแสงเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ ตั ว รถ
จักรยานยนต์จะท�ำให้มองเห็นตัวรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
รถขนาดใหญ่ที่มักจะเป็นคู่กรณีกับรถจักรยานยนต์และท�ำให้เกิดการเสียชีวิต ได้แก่รถบรรทุกนั้น
ควรให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มการมองเห็นในจุดอับ (Blind Spots) ของรถขนาดใหญ่ และกวดขัน
การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงท้ายรถบรรทุก รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการชนด้านท้าย
และด้านข้างของรถบรรทุก (Underride Protection)
5.จากการสื บ สวนฯ อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์ ยั ง คงพบว่ า หมวกนิ ร ภั ย นั้ น สามารถ
ช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ดังนั้นมาตรการต่างๆ
ที่ ใ ช้ ใ นการรณรงค์ ห รื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ก็ ยั ง คงจ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ
อย่างต่อเนือ่ งและเข้มข้นต่อไป ก็จะสามารถช่วยลดโอกาสในการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
ลงได้
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มี เด็ กและเยาวชนไทยเสี ยชี วิ ตจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนนมากกว่ า
28,444 คน

การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสังคมที่สร้างความสูญเสีย
ให้กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าจะมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 10 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มากที่สุด ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา (ปี 2554 - 2563) มีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ
10 - 19 ปี เดินทางแล้วไม่ได้กลับบ้านถึง 28,444 คน หรือเฉลี่ยปีละ 2,844 คน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หากไม่มีการยกระดับแผนงานการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน
ไทย เป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติ และในอีก 1 ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2564-2573)
จากค่ า ประมาณการแนวโน้ ม การเสี ย ชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชน แบบการวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา
(Time Series) พบว่า จะมีเด็กและเยาวชนไทยจะมีโอกาสเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนถึง 37,321 คน

การประมาณการตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนนในกลุ่ มเด็ กและเยาวชน 10-19 ปี
โดยการวิ เคราะห์ อนุ กรมเวลา (Time series)
ปี 2554-2563 (10 ปี ) มี เด็ กและเยาวชน
ตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนน 28,444 คน

3,496
3,246
2,792
2,404 2,379

2,813

2,766

คาดการณ์ แนวโน้ มปี 2564-2573 (10 ปี ข้ างหน้ า)
จะมี เด็ กและเยาวชนเสี ยชี วิตเพิ่ มอี ก 37,321 คน
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14,752 คน
2,538
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2,176

2,067

1,964

1,866

1,772
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ถ้ าสามารถลดการตายได้ ปีละ 5% ใน 10 ปี จะช่ วยชี วิตเด็ กและเยาวชนได้
แหล่ งข้ อมู ล : ฐานข้ อมู ลการบู รณาการการตายจากอุ บัติเหตุ จราจร 3 ฐาน กระทรวงสาธารณสุ ข สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ
และบริ ษัทกลางคุ้ มครองผู้ ประสบภั ยจากรถ จํ ากั ด, กองป้ องกั นการบาดเจ็ บ กรมควบคุ มโรค

14,752 คน
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อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

จากการวิเคราะห์สถานการณ์เบือ้ งต้น พบว่า ยังมีชอ่ งว่างของมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บ
และตาย ที่ใช้เฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประเทศไทยใช้มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนหลายมาตรการ แต่มาตรการส่วนใหญ่มักมุ่งเป้าจัดการกับปัญหาในภาพรวม
และในเชิงประเด็นพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็ว และการดื่มแล้วขับ
เป็นต้น แต่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นเด็กและเยาวชน ยังไม่มีแผนงานและมาตรการเฉพาะทั้งในระดับชาติ
และในระดับพื้นที่ ปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีหลายสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิต
นั ก ขั บ มื อ ใหม่ ล งสู ่ ท ้ อ งถนน ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ เยาวชน ทั ก ษะการขั บ ขี่
การมีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยวัยคึกคะนอง การมีทัศนคติอันตรายและการไม่ได้เรียนรู้และการฝึกขับขี่
อย่างไม่ถูกต้องรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีข้อจ�ำกัดในกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือแม้กระทั่ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น การโฆษณาที่กระตุ้นอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยง การที่ผู้ปกครองซื้อรถ
ให้กับเด็กและเยาวชนและยินยอมให้ขับขี่ ทั้งที่จ�ำเป็นและไม่จ�ำเป็น เป็นต้น
เยาวชนไทย
ที่ เกิ ดอุ บัติเหตุ
รถจั กรยานยนต์
ไม่ มีใบอนุ ญาตขั บขี่

86%

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนที่ ใ ช้ จั ก รยานยนต์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากศู น ย์ วิ ช าการเพื่ อ
ความปลอดภั ย ทางถนน (ศวปถ.) โดยมี ก ารสอบสวนสาเหตุ ก ารบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จาก
การใช้รถจักรยานยนต์เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 อายุน้อยกว่า 20 ปี จ�ำนวน 147 คน จากการเกิดเหตุ 115 เหตุการณ์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบใน Program Investigation online เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการ (Need Assessment) น�ำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุเชิงลึก เพื่อจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปตามหลักระบาดวิทยาการบาดเจ็บ ได้แก่ พฤติกรรมส่วนบุคคล ยานพาหนะ
ถนนและสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ภาพรวมตามหลักแนวคิด Haddon’s Matrix ได้แก่ เหตุการณ์
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ แยกตามคน รถ ถนน
2. ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ อาชีพ ขนาดเครื่องยนต์ ประสบการณ์การขับขี่
อายุที่เริ่มหัดขับรถ คนที่สอนขับรถ การมีใบอนุญาตขับขี่ การผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัย อุปนิสัย
และการด�ำเนินชีวิตของวัยรุ่น และนโยบายของสถานศึกษา
3. วิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและตายจากการใช้รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุน้อยกว่า 20 ปี ตามกรอบการศึกษา โดยใช้แนวคิด Swiss cheese Model ได้แก่ การกระท�ำ
ทีไ่ ม่ปลอดภัย เงือ่ นไข ทีไ่ ม่ปลอดภัย การก�ำกับดูแล และปัจจัยด้านองค์การปัจจัยด้านนโยบายในระดับ
พื้นที่
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลการบาดเจ็บและตายจากการใช้รถจักรยานยนต์ในกลุม่ เด็กและเยาวชนอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ตามแนวคิด SHELL Model ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎระเบียบ (Software) ปัจจัยด้าน
ยานพาหนะ ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านคนขับรถ และปัจจัยด้านคนขับรถร่วมทาง
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มีประเด็นข้อค้นพบจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เราผลิ ตนั กขั บมื อใหม่ ลงสู่ ท้ องถนนกั นอย่ างไร หรื อจะปล่ อยเป็นเรื่ องของ
เวรกรรม...โดยไร้ การควบคุ มดู แล เด็กไทยเริม
่ เข้าสูว่ งการนักขับมือใหม่บนท้องถนน ตัง้ แต่อายุ

10 - 12 ปี โดยไม่มีการควบคุมดูแลการฝึกหัดการขับขี่และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
อายุ ที่เริ่ มหั ดขั บขี่ รถจั กรยานยนต์

48% 49%
3%

การเรี ยนรู้ การฝึ กขั บรถ

28%

 อายุ 10-12 ปี
 อายุ 13-15 ปี
 มากกว่ า 15 ปี

อายุ เด็ กไทยที่ เริ่ มหั ดขั บขี่ รถจั กรยานยนต์

48% อายุ 10-12 ปี
 49% อายุ 13-15 ปี
3% และมากกว่ า 15 ปี

72%
ส่ วนใหญ่ เรี ยนรู้ การฝึ กขั บรถ
จากผู้ ที่ไม่ มีความรู้ การขั บขี่ ที่ได้ คุณภาพ

 72% เรี ยนรู้ จาก พ่ อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่ อน
 28% เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง

การฝึ กอบรมขั บขี่ ปลอดภั ย

13%
87%

 87% ไม่ ผ่านการฝึ กอบรมขั บขี่ ปลอดภั ย
 13% ผ่ านการเรี ยนรู้ ขับขี่ ปลอดภั ย
“และไม่ แน่ ใจถึ งคุ ณภาพการจั ดการเรี ยนรู้ ”

การฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ พบว่า เด็กและเยาวชนเริ่มฝึกหัดขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วง
อายุ 13 - 15 ปี ร้อยละ 49 รองลงมาอายุ 10 - 12 ปี ร้อยละ 48 ซึง่ เป็นวัยทีย่ งั ไม่สามารถท�ำใบอนุญาต
ขับขีไ่ ด้ และส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้การขับขี่จากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน และไปฝึกหัด
ขับเอง โดยไม่ผ่านการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่มีคุณภาพ สิ่งที่ควรพิจารณา คือ การจัดระบบ
การฝึกอบรมการขับขี่อย่างไร ในกลุ่มอายุที่เหมาะสม การมีหน่วยงานหรือสถาบันการจัดการเรียนรู้
การขับขี่ปลอดภัยที่มีคุณภาพ รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้และการปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพื่อผลิตนักขับ
รถที่มีคุณภาพลงสู่ท้องถนน
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สาเหตุ ที่ไม่ ไปทํ าใบอนุ ญาติ ขับขี่

59%

29%
5%
7%

ไม่ สนใจไปทํ า
ไม่ ทราบ
สํ านั กงานขนส่ งอยู่ ไกล
ไม่ มีเวลา

2. ใบอนุ ญาตขั บขี่ ส� ำคั ญไฉน...86% เยาวชนไทยที่ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ
รถจั กรยานยนต์ ไม่ มีใบอนุ ญาตขั บขี่

86% เยาวชนไทยที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เราจะเพิ่มสัดส่วน
การมีใบอนุญาตขับขี่ของเยาวชนไทย ได้อย่างไร...ที่ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
การมีใบอนุญาตขับขี่ พบว่า เด็กและเยาวชนอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่เพียง
ร้อยละ 9 และอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ขอใบอนุญาตขับขี่ร้อยละ 19 โดยประเด็นที่เด็กและเยาวชนไม่ไปท�ำ
ใบอนุญาตขับขี่ ได้แก่ ไม่สนใจไปท�ำ ร้อยละ 59 ไม่มีเวลาไปท�ำร้อยละ 29 ประเด็นที่ควรพิจารณา
คื อ เด็ ก และเยาวชนจ� ำ นวนมากไม่ มี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ในประเด็ น นี้ เ ราควรจะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของ
การมีใบอนุญาตขับขี่อย่างมีเป้าหมาย การสร้างความส�ำคัญของใบอนุญาตขับขี่เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องมี
เช่ น การน� ำ ใบอนุ ญ าตมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด การเชิ ง การก� ำ หนดเงื่ อ นไขพฤติ ก รรมการขั บ ขี่
ไม่ปลอดภัย เช่น ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เป็นต้น เพราะทุกวันนี้
ใบอนุญาตขับขี่เด็กและเยาวชนแทบมองไม่เห็นประโยชน์ของการมีใบอนุญาต และควรเป็นประเด็น
ที่ส�ำคัญมากที่สุด ที่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดการจัดการอย่างมีเป้าหมาย
3. เครื่ องยนต์ ขนาดไหน...ที่ เด็ กและเยาวชนไทยเกิ ดอุ บัติเหตุ มากที่ สุด

ในขณะที่ข้อมูลเรื่องขนาดเครื่องยนต์ พบว่า ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 20 ปี
ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยการใช้รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ขนาด 100 - 110 cc.
และพบว่า ขนาดของเครื่องยนต์สูงสุดที่ใช้อยู่ที่ 650 cc.
จากผลการสอบสวน พบว่า ยานพาหนะของเด็กและเยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีขนาด
เครื่องยนต์ 100 - 110 cc. ร้อยละ 55 รองลงมา 115 - 125 cc. ร้อยละ 22 และ 150 cc. ร้อยละ 10
และพบรถจักรยานยนต์ที่มีความจุสูงสุดถึง 650 cc. ขนาดของเครื่องยนต์ก็มีความส�ำคัญในการน�ำมา
พิจารณาในประเด็นที่ว่ารถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนควรมีความจุของขนาดเครื่องยนต์
เท่าไหร่ที่เหมาะสม และใช้ในการก�ำหนดใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ละประเภท และรถ
จักรยานยนต์ประเภทใดที่ควรห้ามเด็กและเยาวชนน�ำมาใช้ขับขี่ และอีกประเด็นคือ การท�ำประกันภัย
พบว่ารถจักรยานยนต์ทเี่ กิดเหตุ มี พ.ร.บ.ประกันภัยภาคบังคับ ร้อยละ 44 ไม่มี ร้อยละ 25 และไม่ทราบ
ว่ามีหรือไม่ ร้อยละ 31 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเกือบครึง่ หนึง่ ของรถจักรยานยนต์ทเี่ ยาวชนใช้อยู่ ไม่มี พ.ร.บ.
ภาคบังคับ ซึ่งก็จะมีผลต่อการรักษาพยาบาลด้วย
4. เด็ กและเยาวชนไทยที่ เกิ ดอุ บัติเหตุ เป็นวั ยซ่ า...ซิ่ ง...เมา... และไม่
สวมหมวกนิ รภั ย...

เด็กและเยาวชนไทยขับรถเร็วโดยประมาณการเกิน 100 กม./ชม. ในขณะเกิดเหตุถึง 45%
เด็กและเยาวชนไทย ดื่มแล้วขับ 22%
ใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องและไม่หลุดขณะเกิดเหตุเพียง 5%

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

ขนาดของเครื่ องยนต์

ความเร็ ว

22%
55%
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10%

13%

22%
100-110 CC.

17%

45%

60-70 กม./ชม.

16%

115-125 CC.
150 CC. ขึ้ นไป

80-90 กม./ชม.
100-120 กม./ชม.

ไม่ ทราบ

การดื่ มแล้ วขั บ

การใช้ หมวกนิ รภั ย

5% 14%
4%
63%
14%

ตํ่ ากว่ า 50 กม./ ชม.

22%
ไม่ ทราบ
ไม่ มี

15%

63%

มี แต่ ไม่ ใช้

ดื่ ม

ใช้ แต่ หลุ ด

ไม่ ดื่ม

ใช้ และไม่ หลุ ด

ไม่ ทราบ

5. อุ บัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นของเด็ กและเยาวชนไทย เกิ ดจาก...การกระท� ำที่ ฝ่าฝืนกฎระเบี ยบ
หรื อความผิ ดพลาดที่ ไม่ ได้ เรี ยนรู้ ...กั นแน่

ขยายมุมมองของปัญหาให้ชัดมากขึ้นว่า...อะไร คือ สาเหตุที่เรามองข้าม และไม่ให้ความส�ำคัญ โดยใช้
แบบจ�ำลอง SHELL Model
แบบจ�ำลอง SHELL Model เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในด้านความปลอดภัยที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คน กับ องค์ประกอบอื่นในระบบการบิน โดยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ และได้ก�ำหนดเป็น
ข้ อ แนะน� ำ จาก ICAO ในการพั ฒนาบุ ค ลากรภาคการบิน ตั้งแต่ พ.ศ.2535 ที่เ น้น ให้เ กิดกระบวนการการประเมิน
ความเสี่ ย ง การคิ ด วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การคาดการณ์ ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด เหตุ เป็ น การสร้ า ง
กระบวนการคิ ด (Mindset) ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ภั ย อั น ตรายที่ ต ้ อ งพึ ง ระมั ด ระวั ง และหลี ก เลี่ ย ง โดยไม่ ส ร้ า งความเสี่ ย ง
โดยไม่จ�ำเป็น เป็นการสร้างทักษะการประเมินความตระหนักรู้ต่อความเสี่ยง (Situation Awareness) เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระท�ำที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย
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โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้แบบจ�ำลอง SHELL เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัย
เกื้อหนุนให้เกิดอุบัติเหตุ และจัดท�ำรายงานการสืบสวนและให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขป้องกันไม่ให้
อุบัติเหตุท�ำนองเดียวกันเกิดขึ้นซ�้ำ

แบบจ�ำลอง SHELL Model
องค์ ประกอบ SHELL

ความหมาย

S = Software

เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรล่าสุด กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านจราจร
นโยบาย คูม่ อื ค�ำแนะน�ำขององค์การ บริษทั เอกสารเกีย่ วกับการฝึกอบรมใบอนุญาต

H = Hardware

ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือและการบ�ำรุงรักษาเทคโนโลยี
(ตามการออกแบบที่ได้รับการรับรองและมาตรฐานก�ำหนด)

ข้อมูล เอกสารที่ใช้เพื่อการขับขี่
ขององค์การบริษัท หน่วยงาน ฯลฯ
ยานพาหนะ

E = Environment

สภาพอากาศ สภาพทางอุตุนิยมวิทยา แสงสว่าง เสียง ภูมิประเทศ สภาพถนนและ
ป้ายเตือน ฯลฯ

L = Central Liveware

อายุ ทั ศ นคติ การศึ ก ษา อาชี พ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การขั บ ขี่
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สายตา การใช้ยา ประวัติการรักษา ระยะทาง ระยะเวลาการขับขี่
การนอนหลับพักผ่อน ความเครียด การรับประทานอาหาร การดื่มน�้ำ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ และบุหรี่ ฯลฯ

L = Liveware

ผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสื่อสาร ความเป็นผู้น�ำระหว่างการขับขี่ บรรทัดฐาน
ทางสังคม (พฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง)

สภาพ/เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมขณะเกิดเหตุ
ผู้ขับขี่

ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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การวิ เคราะห์ การเกิ ดอุ บัติเหตุ ทางถนนในกลุ่ มเด็ กและเยาวชน อายุ น้อยกว่ า 20 ปี
ตามแบบจํ าลอง SHELL Model
ความบกพร่ องของยานพาหนะ (H) 2.8%
คู่ กรณี หรื อผู้ ท่ี เกี่ ยวข้ อง
ในเหตุ การณ์ (L2) 10%
ถู กคู่ กรณี กระทํ า 10% ได้ แก่
ถู กคนเมาแล้ วขั บชน
ถู กตั ดหน้ ากระชั้ นชิ ด

รถเบรกกระทั นหั นจากอุ บัติเหตุ เป็ นต้ น

การกระทํ าที่ ฝ่าฝื น
กฏระเบี ยบ (S) 83%

ความเร็ ว*73.3% ดื่ มแล้ วขั บ*26.7%
ย้ อนศร 3.8% โทรศั พท์ 3.8%
*เป็ นการสื บสวนข้ อมู ลจากผู้ เกี่ ยวข้ อง
ไม่ ได้ มีการตรวจวั ดโดยใช้ เครื่ องมื อ

ยานพาหนะ (H)

สาเหตุ การชนที่ ชั ดเจน 3 กรณี 2.8% ได้ แก่
จั กรยานยนต์ ไม่ มีไฟท้ าย รถไถการเกษตร
ไม่ มีไฟท้ าย และไฟท้ ายรถยนต์ โดยสาร
มองเห็ นไม่ ชัดเจน

คู่ กรณี (L2)

สาหตุ จากสภาพแวดล้ อม (E)

การกระทํ าที่ ฝ่าฝืนกฏระเบี ยบ (S)

การกระทํ าที่ ไม่ ปลอดภั ย (L1)
การกระทํ าที่ ฝ่าฝืน หรื อ ความผิ ดพลาด กั นแน่ ?

สภาพแวดล้ อมที่ เป็ นปั จจั ยเสริ ม
ให้ เกิ ดเหตุ (E) 77%

แสงสว่ างไม่ เพี ยงพอช่ วงกลางคื น 32%
อั นตรายข้ างทาง เช่ นต้ นไม้ สิ่ งของ ร้ านค้ า 8.6%
สภาพถนน ถนนขรุ ขระ ไม่ เรี ยบ 8.6%
กํ าลั งก่ อสร้ าง ชนสั ตว์ ภั ยธรรมชาติ 5.7%

การกระทํ าที่ ไม่ ปลอดภั ย
ของตั วผู้ ขับเอง (L1) 88%

1. ผิ ดพลาดเชิ งทั กษะการควบคุ มรถ 36.2%
2. ผิ ดพลาดในการตั ดสิ นใจ 28.6%
3. ผิ ดพลาดในการรั บรู้ หรื อตี ความผิ ด 22.9%

SHELL MODEL

จากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุน้อยกว่า 20 ปี
ที่ใช้รถจักรยานยนต์ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุในกรณีที่เป็นผู้ขับขี่ 105 เหตุการณ์ ตามแบบจ�ำลอง
SHELL Model พบว่ า อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ป ั จ จั ย ที่ เ ห็ น สาเหตุ ที่ ซั บ ซ้ อ นที่ มี ทั้ ง สาเหตุ ห ลั ก และ
สาเหตุรองตามแนวแบบจ�ำลอง 5 ด้าน โดยจากการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่า การกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัย
ที่เกิดจากความผิดพลาดมากที่สุด คือ ตัวผู้ขับขี่เอง (L: Central Liveware) ร้อยละ 88 ได้แก่
ผิดพลาดเชิงทักษะควบคุมรถ ผิดพลาดในการตัดสินใจ และผิดพลาดในการรับรู้หรือตีความผิด
และรองลงมาเป็นการกระท�ำที่เกิดจากฝ่าฝืนกฎระเบียบ (S = Software) พบร้อยละ 83 ได้แก่
ความเร็วเกินก�ำหนด การดื่มแล้วขับ ขับขี่ย้อนศร และโทรศัพท์ตามล�ำดับ ปัจจัยด้านสภาพ/เงื่อนไข
แวดล้อมขณะเกิดเหตุ (E = Environment) พบร้อยละ 77 ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอช่วงกลางคืน
อันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ สิ่งของข้างทาง สภาพถนน และก�ำลังก่อสร้าง ชนสัตว์ ภัยธรรมชาติ
โดยเป็นข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่ เป็นปัจจัยร่วมหรือส่งเสริมให้เกิดเหตุ หรือสภาพแวดล้อมไม่ใช่
สาเหตุน�ำของการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง
ปัจจัยที่เกิดจากคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ (L = Liveware) พบว่า มีเหตุการณ์
ที่ เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ ม าจากถู ก คู ่ ก รณี ก ระท� ำ พบร้ อ ยละ 10 และปั จ จั ย
ด้านความบกพร่องของยานพาหนะ (H = Hardware) พบน้อยมากเพียงร้อยละ 2.8 เช่น รถจักรยานยนต์
ไม่มีไฟท้าย รถไถการเกษตรไม่มีไฟท้าย และไฟท้ายรถยนต์โดยสารมองเห็นไม่ชัดเจน นอกจากนี้
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ การดัดแปลงรถจักรยานยนต์ ไม่มีกระจกมองหลัง
การแต่งซิ่ง เป็นต้น
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สรุปประเด็นข้อค้นพบ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุสว่ นใหญ่เกิดมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ตัวผูข้ บั ขีเ่ อง
(L: Central Liveware) และการกระท�ำที่เกิดจากฝ่าฝืน (S = Software) และมีข้อสังเกต คือ ปัจจัย
ด้านการกระท�ำที่เกิดจากการฝ่าฝืนจะเป็นปัจจัยเสริมให้การกระท�ำที่ผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นสูง
โดยเฉพาะความเร็วและการดื่มแล้วขับ สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงคือ วิธีการแก้ปัญหาและการเข้าถึง กลุ่มเด็ก
และเยาวชน การแก้ปัญหาการกระท�ำที่ฝ่าฝืนคือ การบังคับให้กฎหมาย แต่มีข้อจ�ำกัดโดยเฉพาะ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนซึ่ ง มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น รวมถึ ง ความครอบคลุ ม
ของการบั ง คั บ ใช้ แ ละวิ ธี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น การควบคุ ม ความเร็ ว ของรถจั ก รยานยนต์
ที่ ยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น การน้ อ ย ข้ อ เสนอเพื่ อ การพิ จ ารณา คื อ การปรั บ พฤติ ก รรมของตั ว ผู ้ ขั บ ขี่ เ อง
(L: Central Liveware) โดยการปรับวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากปัจจุบัน ที่ตัวผู้ขับขี่เองเรียนรู้
การขับขี่จากผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และเพื่อน หรือฝึกหัดขับขี่เอง ให้เป็นการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�ำลอง
SHELL Model จะท�ำให้ผู้เรียนมองเห็นประเด็นได้รอบด้าน เป็นหลักการเรียนรู้ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัยเป็นหลัก
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ที่ จ ะหั ด ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ก ารขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ที่ เ ป็ น ทั ก ษะจ� ำ เป็ น
และสร้ า งกระบวนการคิ ด การขั บ ขี่ มี ภั ย อั น ตรายที่ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง และมี ทั ก ษะการประเมิ น
ความตระหนั ก รู ้ ห รื อ ความเสี่ ย ง (Situation Awareness) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ ที่ เ สี่ ย งต่ อ
การเกิดเหตุ การเรียนรู้การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนเปรียบเสมือนการเรียนว่ายน�้ำ ไม่เพียง
การฝึกสอนให้วา่ ยน�ำ้ เป็น แต่เป็นการสอนการเรียนรูก้ ารเอาชีวติ รอดจากภัยอันตรายทางน�ำ้ ด้วยเช่นกัน
6. ชั้ นแห่ งการป้องกั นที่ ล้มเหลวโดยการวิ เคราะห์ Swiss Cheese Model

Swiss Cheese Model หรื อ ทฤษฎี เ นยแข็ ง โดย ศ.เจมส์ เรี ย สั น (James Reason)
เป็นการอธิบายปัจจัยที่น�ำไปสู่อุบัติเหตุ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักสืบสวนสามารถเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล บั น ทึ ก สืบค้น วิเคราะห์ร ายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษย์ปัจจัย ซึ่งมีการด�ำเนินงานหรือปฏิบัติการที่ซับซ้อน
โดยได้อธิบายความผิดพลาดของปัญหาเชิงระบบไว้ 4 ระดับ ได้แก่
1) การกระท�ำที่ ไม่ ปลอดภั ย (Unsafe Act)

เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เป็นการกระท�ำที่ผู้ขับขี่ได้กระท�ำลงไป จนกลายเป็นความผิดพลาด
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การกระท�ำ
ที่เกิดจากความผิดพลาด และการกระท�ำที่ฝ่าฝืน
2) สภาพ/เงื่ อนไขที่ ไม่ ปลอดภั ย (Unsafe Conditions) หมายถึง มีปัจจัยเกื้อหนุน

ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละส่ ง ผลให้ เ กิ ด การกระท� ำ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย นั้ น มี ทั้ ง สภาพเงื่ อ นไขที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
ตามธรรมชาติ และมีการปล่อยปละละเลย หรือไม่มกี ฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของชุมชน
และสถานศึกษา
3) การก�ำกั บดู แลที่ ไม่ ปลอดภั ย (Unsafe Supervision)

เป็นการก�ำกับดูแล
การขับขี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ของผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ใกล้ชิด เช่น ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ส่งผลต่อการขับขี่ท�ำให้เกิดความผิดพลาดหรือการกระท�ำที่
ไม่ปลอดภัย

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

4) อิ ทธิพลองค์ การ (Organization Influence) เป็นการละเลยไม่เห็นความส�ำคัญ

ของฝ่ายนโยบายของผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงกลไกการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อ�ำเภอ, พชอ. และนโยบาย
ของสถานศึกษา เป็นต้น
การวิ เคราะ์การเกิ ดอุ บัติเหตุ ทางถนน
ในกลุ่ มเด็ กและเยาวชน โดยใช้ Swiss Cheese Model

รู ปที่

3

ชั้ นแห่ งการป้องกั นที่ ล้มเหลว
การให้ ความสํ าคั ญกลไกและการบริ หารจั ดการในพื้ นที่

นโยบาย การสนั บสนุ นการเชื่ อมโยงกั บเครื อข่ ายการทํ างาน (45%) การขั บเคลื่ อนในระดั บชุ มชน (32%)
นโยบายการบั งคั บใช้ กฏหมาย (30%) การสร้ างวิ นัยของสถานศึ กษา (22%)

อิ ทธิ พล
องค์ การ

ผู้ กํากั บดู แลที่ เกี่ ยวข้ อง ของพ่ อ แม่ ผู้ ปกครอง 70% การบั งคั บใช้ กฏหมาย 35%
ชุ มชนและสถานประกอบการ 30% โรงเรี ยนสถานศึ กษาและการอบรม 24%

การกํ ากั บดู แลที่ ไม่ ปลอดภั ย
สภาพ/
เงื่ อนไขที่ ไม่ ปลอดภั ย

ระบบป้องกั นล้ มเหลว
ไม่ มีเครื่ องป้องกั น

การกระทํ า
ที่ ไม่ ปลอดภั ย

สภาพแวดล้ อม : แสงสว่ างไม่ เพี ยงพอช่ วงกลางคื น 32%
อั นตรายข้ างทาง เช่ นต้ นไม้ สิ่ งของ ร้ านค้ า 8.6%
สภาพถนน ถนนขรุ ขระ ไม่ เรี ยบ 8.6%
ชนสั ตว์ ภั ยธรรมชาติ 5.7%

เงื่ อนไขส่ วนบุ คคล ฝึ กหั ดขั บขี่ ไม่ ถูกวิ ธี 100%
ไม่ มีใบอนุ ญาตขั บขี่ 86%
ไม่ ผ่านการอบรมขั บขี่ ปลอดภั ย 87%

ไม่ สวมหมวกนิ รภั ย 91% ความเร่ งรี บไม่ ต้ั งใจขั บขี่

การกระทํ าที่ ฝ่ าฝื น :

การขั บรถเร็ ว 73% ดื่ มแล้ วขั บ 27%
ย้ อนศร 3.8% ใช้ โทรศั พท์ 3.8%

การกระทํ าที่ ผิ ดพลาด :

ความผิ ดพลาดเชิ งทั กษะควบคุ มรถ 36 %
การตั ดสิ นใจผิ ดพลาด 29%
การรั บรู้ ตีความผิ ดพลาด 23%

ถู กคู่ กรณี กระทํ า 10%

หมายเหตุ : การฝ่ าฝื นและการกระทํ าที่ ผิดพลาด
เป็ นสาเหตุ ร่วมกั น 82%

จากข้ อมู ลการสอบสวนสาเหตุ การบาดเจ็ บและตายจากการใช้
รถจั กรยานยนต์

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุน้อยกว่า 20 ปี วิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกโดยใช้ Swiss cheese
model การวิเคราะห์ช่องว่างของปัญหาตามแนวคิด Swiss Cheese Model หรือทฤษฎีเนยแข็ง ที่มีอยู่
4 ระดับ ได้แก่ 1) การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย 2) สภาพ/เงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย 3) การก�ำกับดูแลที่ไม่
ปลอดภัย และ 4) อิทธิพลองค์การ มีประเด็นข้อเสนอพิจารณาดังนี้
ระดับการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) พบว่า ส่วนใหญ่ผิดพลาดเชิงทักษะการขับขี่
ร้อยละ 36.2 รองลงมาเป็นการผิดพลาดในการตัดสินใจ ร้อยละ 28.6 และผิดพลาดการรับรูส้ ถานการณ์
โดยรอบ ร้อยละ 22.9 และในด้านการกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ได้แก่ ความเร็ว ดื่มแล้วขับ
การย้อนศร โทรศัพท์ ตามล�ำดับ จากการวิเคราะห์จะเห็นว่า กระท�ำที่ผิดพลาดจากตัวผู้ขับขี่เอง
และการกระท�ำที่เกิดจากฝ่าฝืนจะมีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะประเด็น “ความเร็ ว ”
จะส่งผลต่อทักษะการขับขี่ การตัดสินใจ และการรับรู้ ส่วนการดื่มจะมีผลต่อทักษะการขับขี่
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

การเกิ ดเหตุ ของเด็ ก
และเยาวชนเกิ ดจากปั จจั ย
สภาพเงื่ อนไขด้ านถนน
และสิ่ งแวดล้ อม
ลั กษณะทางกายภาพ
เช่ น กลางคื นแสงสว่ าง
ไม่ เพี ยงพอ รองลงมา
เป็ นจุ ดอั นตรายทางโค้ ง
ทางแยก จุ ดกลั บรถ
และอั นตรายข้ างทาง

ระดับสภาพเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) พบว่า การเกิดเหตุของเด็ก
และเยาวชนเกิ ด จากปั จ จั ย สภาพเงื่ อ นไขด้ า นถนนและสิ่ ง แวดล้ อ ม ลั ก ษณะทางกายภาพ
เช่ น กลางคื น แสงสว่ า งไม่ เ พี ย งพอ รองลงมาเป็ น จุ ด อั น ตรายทางโค้ ง ทางแยก จุ ด กลั บ รถ
และอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ สิ่งของ ร้านค้าข้างทาง รวมถึงสภาพถนน ส่วนเงื่อนไขส่วนบุคคล
ที่เป็นปัจจัยเสริม ได้แก่ การมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อย อายุน้อย เพิ่งฝึกหัดขับขี่ การไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ ความรีบเร่งในการเดินทาง เช่น ยืมรถเพื่อนมาต้องรีบเอาไปคืน การรีบเร่งเกรงว่า
จะไปไม่ทันโรงเรียน รีบไปกินหมูกระทะกับเพื่อน รีบเร่งไปเตะฟุตบอลกับเพื่อน เป็นต้น สภาพเงื่อนไข
ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ พ บว่ า มี พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่ แ บบไม่ ตั้ ง ใจขั บ ขี่ เช่ น การขั บ รถแข่ ง กั น การขั บ รถ
หยอกล้อกัน การขับรถตีคกู่ นั การโทรศัพท์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึง่ พบว่า ระดับสภาพเงือ่ นไขทีไ่ ม่ปลอดภัย
ส่วนใหญ่เป็นเพียงสาเหตุปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้เกิดการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย
ระดับการก�ำกับดูแลที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Supervision) พบว่า ข้อมูลเหตุการณ์ส่วนใหญ่
จะมีส่วนเชื่อมโยงถึงการก�ำกับดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 69.5 รองลงมาเป็นการบังคับใช้
กฎหมายร้อยละ 35.2 ชุมชนและสถานประกอบการ ร้อยละ 30.5 และโรงเรียน ร้อยละ 17.1
ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพการด�ำเนินการในกลุม่ ผูก้ ำ� กับดูแลเรายังให้ความส�ำคัญการบังคับกฎหมาย
มาเป็นหลักจากข้อมูลมีประมาณร้อยละ 20 ของสถานศึกษาที่มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
มีข้อสั่งการตรงไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง แต่วิธีการและแผนการติดตามขาดความชัดเจน รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้ความรู้และองค์ความรู้ด้านวิชาการที่ทันยุคสมัย และในส่วน
การเข้าถึงผู้ปกครองและชุมชน พบว่า การเข้าถึงและด�ำเนินการน้อยมาก ทั้งด้านการสร้างการรับรู้
สถานการณ์และการสื่อสารความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม
ระดับอิทธิพลองค์การ (Organization Influence) พบว่า จากการสนทนากลุ่มในพื้นที่
เกิ ด เหตุ ข องเด็ ก และเยาวชน ส่ ว นใหญ่ มี ข ้ อ เสนอแนะให้ ค วามเห็ น ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
นโยบายการสนับสนุนกลไกการท�ำงานในระดับพื้นที่ เช่น ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อ�ำเภอ และ พชอ.
ถึงร้อยละ 42.9 รองลงมาเป็นการขับเคลื่อนการท�ำงานในระดับชุมชน เทศบาล/อบต. ร้อยละ 30.5
และนโยบายการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ร้ อ ยละ 28.6 และนโยบายการด� ำ เนิ น งานการสร้ า งวิ นั ย
การเรียนรู้ของสถานศึกษา และการสร้างค่านิยม ร้อยละ 22.4 เช่น การจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัย
จราจร การปล่อยให้เด็กขับรถเป็นเรื่องที่ปกติของสังคม การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
บทสรุปการวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิด 2 แบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ แนวคิด แบบจ�ำลอง
SHELL และ Swiss Cheese Model พบว่า แบบจ�ำลอง SHELL จะเป็นการพิจารณาสาเหตุ
ของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ มี ค วามละเอี ย ดเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม จะเพี ย งพิ จ ารณา 3 ด้ า น
คน รถ ถนนและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ป ระเด็ น ค้ น หาสาเหตุ เ ชิ ง ลึ ก ในระเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น
ด้านคนออกมา เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประเด็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือเรียกกว่า Software
และ ตั ว ผู ้ ขั บ ขี่ เ อง เรี ย กว่ า Central Liveware และคู ่ ก รณี หรื อ เรี ย กกว่ า Other Liveware
ท� ำ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ ด ้ า นคนมี ค วามละเอี ย ดมากขึ้ น และเจาะจงไปที่ ก ารพิ จ ารณาการกระท� ำ
ที่ไม่ปลอดภัยที่เป็นสาเหตุหลักของเกิดอุบัติเหตุทางถนน น�ำมาสู่การเชื่อมโยงการวิเคราะห์แบบ
Swiss Cheese Model โดย Swiss Cheese Model เป็ น การวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาเชิ ง ระบบ
ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ระดับการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ระดับสภาพเงือ่ นไขทีไ่ ม่ปลอดภัย
(Unsafe Conditions) ระดับการก�ำกับดูแลที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Supervision) และ ระดับอิทธิพล
องค์การ (Organization Influence) โดยการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยนั้นจะเชื่อมโยงการวิเคราะห์เชิงลึก

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

ตามแบบจ�ำลอง SHELL ท�ำให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในประเด็นเชิงลึก ทั้งการกระท�ำ
ที่ไม่ปลอดภัยและเชื่อมโยงไปสู่เงื่อนไขของการกระท�ำนั้น และการกระท�ำนั้นเกิดจากการก�ำกับดูแล
อย่างไรและบกพร่องอย่างไรในเชิงนโยบายขององค์กรและเชิงกระบวนการท�ำงาน จนเป็นสาเหตุ
ข้อบกพร่องเชิงระบบจนน�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนั้น
7. การวิ เคราะห์ นโยบายการแก้ ปัญหาในระดั บชาติ

แก้ปัญหาการการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการใช้รถจักรยานยนต์
จะพบว่า การท�ำงานในระดับชาติยังเน้นการแก้ปัญหาปลายเหตุ เช่น การแก้ปัญหาพฤติกรรม
การขั บ ขี่ การสวมหมวกนิ ร ภั ย การดื่ ม แล้ ว ขั บ เป็ น ต้ น จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ บื้ อ งต้ น
พบว่า ยังมีช่องว่างของมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บและตายที่ใช้เฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ประเทศไทยใช้ ม าตรการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และตายจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน หลายมาตรการ
แต่มาตรการส่วนใหญ่มกั มุง่ เป้าจัดการกับปัญหาในภาพรวม แต่ในกลุม่ เสีย่ งสูงทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน
ยังไม่มีแผนงานและมาตรการเฉพาะทัง้ ในระดับชาติและในระดับพืน้ ที่ ปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน
มีหลายสาเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การผลิตนักขับมือใหม่ลงสูท่ อ้ งถนน ใบอนุญาตขับขีไ่ ม่ใช่สงิ่ จ�ำเป็น
ส� ำ หรั บ เยาวชน ทั ก ษะการขั บ ขี่ การมี พ ฤติ ก รรมเสี่ย งด้วยวัย คึก คะนอง การมีทัศนคติอัน ตราย
และการไม่ได้เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในกลุม่ เด็กและเยาวชน
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม เช่ น การโฆษณาที่ ก ระตุ ้ น อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมเสี่ ย ง
การที่ผู้ปกครองซื้อรถให้กับเด็กและเยาวชนและยินยอมให้ขับขี่ทั้งที่จ�ำเป็นและไม่จ�ำเป็น เป็นต้น

นโยบายการแก้ปัญหาการการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความชัดเจน
ที่ปรากฏในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย
“ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร้อยละ 5 ต่อปี” แต่มีประเด็นการน�ำไปใช้
ในทางปฏิบัติ ดังนี้
ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะท�ำงานภายใต้กลไกในระดับชาติที่ก�ำหนด
เป้าหมายในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยตรง ในการขับเคลื่อนแบบบูรณการให้เกิดการท�ำงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท
ไม่มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ ทั้งการก�ำกับติดตาม ประเมิน
ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่มีการก�ำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกัน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนในระดับพื้นที่ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่จะแยกส่วนการท�ำงานตามงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงาน
งบประมาณสนับสนุนไม่ชัดเจนในการแก้ปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ท�ำให้
ไม่สามารถวัดผลผลิตและผลลัพธ์ได้ชัดเจนเช่นกัน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ควรพิจารณา
ลดการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชน หรือการสร้างข้อจ�ำกัดให้เยาวชนเข้า
ถึงจักรยานยนต์ได้ช้าลง เช่น การตั้งเงื่อนไขในการอนุญาตให้นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
อายุต�่ำกว่า 15 ปี ไม่ควรขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน หรือถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่สามารถขับขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนได้ การก�ำหนดช่วงเวลาในการขับขี่ เป็นต้น การเพิม่ สัดส่วนการมีใบอนุญาต
ขับขี่อย่างมีคุณภาพส�ำหรับเด็กและเยาวชน

> www.thairoads.org
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การฝึกหัดขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ และการเอาชี วิ ต รอดจากภั ย บนท้ อ งถนน รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู
และวิทยากรผู้จัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
ประจ�ำจังหวัด
การพัฒนากฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ควรก�ำหนดให้สถานศึกษา
ทุ ก แห่ ง ต้ อ งจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นความปลอดภั ย ทางถนน และก� ำ หนดให้ มี ก ารด� ำ เนิ น มาตรการ
ความปลอดภัยทางถนนในทุกสถานศึกษา และมีครูผรู้ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัยทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การพั ฒ นาด้ า นการสื่ อ สารความเสี่ ย งต่ อ สั ง คมที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย เช่ น
กลุ ่ ม ผู ้ ป กครองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี เช่ น
School Bus, School Zone เป็นต้น
8. รู ปแบบวิ ธีการเรี ยนรู้ การฝึกหั ดขั บรถจั กรยานยนต์ ควรเป็นอย่ างไร

การฝึกหัดนักขับขีใ่ ห้มคี ณ
ุ ภาพ ไม่เพียงเรียนรูก้ ารขับรถให้เป็นเท่านัน้ การมีทศั นคติและทักษะ
ขับขี่เพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งจ�ำเป็น ควรมีการฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้การขับรถจาก พ่อแม่
ญาติพี่น้อง เพื่อน และไปฝึกหัดขับเอง โดยไม่ผ่านการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยภายใต้หลักสูตรที่มี
คุณภาพ จึงควรปรับมุมมองการเรียนรู้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัย
ในเชิงรูปธรรม จากสาเหตุเบื้องต้นน�ำไปสู่สาเหตุเชิงลึก ซึ่งในหลายประเทศได้น�ำแนวคิด Hazard
Perception มาใช้ในการอบรมและการสอบใบอนุญาตขับขี่ เช่น สวีเดน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น
เป็นต้น

การเปรี ยบเที ยบสาเหตุ เบื้ องต้ นกั บสาเหตุ เชิ งลึ กในการออกแบบ
หลั กสู ตรการจั ดการเรี ยนรู้
สาเหตุ เบื้ องต้ น

สาเหตุ เชิ งลึ ก

ประมาท

การรับรู้อันตรายและความเสี่ยง และคาดการณ์

ไม่ ระวั ดระวั ง

ความผิดพลาดในการรับรู้สถานการณ์โดยรอบ

ขาดสติ คึ กคะนอง

ความผิดพลาดในการตัดสินใจ

ขั บรถไม่ เป็ น (ไม่ ช�ำนาญ)

ความผิดพลาดในทักษะควบคุมรถ

ไม่ มีความตระหนั กฯ

ไม่ประเมินความเสี่ยงขณะขับขี่

ไม่ มีวินัย

ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อก�ำหนดองค์กร

หลั บใน

ความเหนื่อยล้า

พื้ นฐานแนวคิ ด

Hazard Perception
Perception Failure
Decision Failure
Reaction Failure
Risk assessment
Laws /regulations
Fatigue
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ประเด็ นพิ จารณาเพื่ อเป็นข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายในระดั บชาติ
ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

1. ควรมี นโยบายระดั บชาติ ในการก�ำหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการแก้ ปั ญหา
ให้ ชัดเจน และเสนอให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรเร่งด�ำเนินการอย่างจริงจัง

ควรมีการขับเคลื่อนอย่างมีแผนงาน มีการก�ำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ มีกลไกการท�ำงานและเจ้าภาพ
ชั ด เจนเช่ น คณะอนุ ก รรมการความปลอดภั ย ทางถนนในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนในระดั บ ชาติ
และระดับจังหวัดภายใต้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อการก�ำกับดูแลตามนโยบายของรัฐบาล

2. นโยบายการพั ฒนารู ปแบบวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ก ารฝึ กหั ดขั บขี่ ยานพาหนะ

มีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ ทักษะการคิดวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การพัฒนากระบวนการคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยอันตราย
บนท้องถนน (Hazard Perception) มีทักษะการประเมินความตระหนักรู้หรือประเมินความเสี่ยง
(SituationAwareness/ Risk assessment) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพครูและวิทยากรผู้จัดการเรียนรู้ และควรมีศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนนประจ�ำจังหวัด
3. นโยบายการส่ งเสริ มการมี ใบอนุ ญาตขั บขี่ ในกลุ่ มเยาวชนในระดั บประเทศ

ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนที่อายุถึงเกณฑ์มีใบอนุญาตขับขี่ โดยพบว่า เยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุ
มีใบอนุญาตขับขี่เพียง ร้อยละ 9 เท่านั้น และสาเหตุที่ไม่ไปท�ำใบอนุญาตขับขี่ คือ อายุไม่ถึงเกณฑ์
และไม่สนใจไปท�ำ ดังนัน้ จึงควรสร้างค่านิยมให้ใบอนุญาตขับขีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความส�ำคัญ โดยการน�ำ
ใบอนุญาตขับขีม่ าใช้ประโยชน์ น�ำมาก�ำหนดเงือ่ นไขพฤติกรรมการขับขีท่ ปี่ ลอดภัยเพือ่ สร้างกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เป็นต้น
4. การพั ฒนาด้ านกฎหมาย เช่ น พระราชบั ญญั ติคุ้มครองเด็ ก ควรมีการแก้ไข
ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน และก�ำหนดให้มี
การด�ำเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนนในทุกสถานศึกษา และมีครูผรู้ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัย
ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างการพัฒนาด้านกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้
ที่สามารถลดการตายของเด็กจากอุบัติเหจุทางถนนลงได้ 50% ภายใน 10 ปี
5. การพั ฒนามาตรการและการสื่ อสารความเสี่ ยงต่ อสั งคมที่ เข้ าถึ งกลุ่ ม
เป้ าหมาย เช่ น กลุ ่ ม ผู ้ ป กครอง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมี ม าตรการพิ เ ศษต่ า งๆ เพื่ อ ลด

การใช้รถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชน หรือการสร้างข้อจ�ำกัดให้เยาวชนเข้าถึงรถจักรยานยนต์
ได้ช้าลง เช่น การตั้งเงื่อนไขในการอนุญาตให้เยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น อายุต�่ำกว่า 15 ปี
ไม่ควรขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน หรือถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์
มาโรงเรียนได้ การก�ำหนดช่วงเวลาในการขับขี่ การพัฒนาวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
ในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชน เช่ น ต� ำ รวจส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ส ถานศึ ก ษาเพื่ อ ตั ด คะแนนความประพฤติ
หากท� ำ ผิ ด กฎจราจร แทนการจ่ า ยค่ า ปรั บ รวมถึ ง การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี
เช่น School Bus, School Zone เป็นต้น

6. ควรมี การจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการด�ำเนิ นงานในการแก้ ปัญหา
อุ บัติเหตุ ทางถนนในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนอย่ างชั ดเจนและต่ อเนื่ อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ท�ำให้ข้อเสนอทั้งหมดข้างต้นเกิดขึ้นได้จริงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และจะสามารถจัดท�ำแผนงาน
เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั สนับสนุน รวมถึงการมีคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อน

> www.thairoads.org
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ประเด็ นพิ จ ารณาเพื่ อ เป็ นข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายในด้ าน
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อการแก้ ปัญหาอุ บัติเหตุ ทางถนนในกลุ่ มเด็ ก
และเยาวชน (Traffic Safety Education School)
1. ด้ านนโยบายควรมี ก�ำหนดนโยบายระดั บชาติ

เสนอให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
เป็นกลุ่ม เป้าหมายที่ควรเร่งด�ำเนินการอย่างจริงจัง โดยมีการประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาล
หรือระดับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ มีการขับเคลือ่ นอย่างมีแผนงาน มีการก�ำหนดเป้าหมาย
มีกลไกการท�ำงาน ตัวชี้วัดทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เช่น ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาภายใต้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือมีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อการก�ำกับการท�ำงานตามนโยบายของรัฐบาล
2. การพั ฒนารู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ ความปลอดภั ยทางถนนและการฝึ กหั ด
ขั บขี่ ยานพาหนะในกลุ่ มเด็ กและเยาวชน ประกอบด้วย

การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ ทักษะการคิดวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การพัฒนากระบวนการคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยอันตราย
บนท้องถนน (Hazard Perception) มีทักษะการประเมินความตระหนักรู้หรือประเมินความเสี่ยง
(Situation Awareness/ Risk assessment) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)
การพัฒนาศักยภาพครูและวิทยากรผู้จัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Train the
Trainer)
ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนนในทุกสถานศึกษา และมีครู
ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ (Safety Teacher Team)
พัฒนาการจัดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนประจ�ำจังหวัด/อ�ำเภอ (Road Safety
Learning Center)
3 พั ฒนากลไกการท�ำงานเชื่ องโยงกั บกลไกการท�ำงานในระดั บชาติ และระดั บ
จั งหวั ด ภายใต้การท�ำงานของศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ และศูนย์อำ� นวยการ

ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ควรมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางถนนในกลุม่
เด็กและเยาวชนในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น
เพื่อร่วมกันบูรณาการการท�ำงาน ได้แก่
การจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ประกอบด้วยภาคีในพื้นที่
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าสถานศึกษาให้ปลอดภัย (School Zone)
การจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน (School Bus)
การจัดศูนย์การเรียนรู้ประจ�ำจังหวัด/อ�ำเภอ (Road Safety Learning Center)
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำงาน เครือข่ายการท�ำงาน (network) กิจกรรมเสริมพลัง
การท�ำงานมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความปลอดภัย ทัง้ ระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน ระดับ
บุคคล และระดับนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น
การแก้ปัญหาด้านสังคมอื่นๆ

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

4. ควรมี การก�ำหนดเป้ าหมายตั วชี้ วั ดการท�ำงานและติ ดตามประเมิ นผล
การด�ำเนิ นงานตามนโยบาย อาทิ เช่น

ร้อยละของสถานศึกษาด�ำเนินการความปลอดภัยทางถนนได้ตามแผนที่ก�ำหนด
จ�ำนวนครูและวิทยากรทางการศึกษา ผ่านการพัฒนาศักยภาพครูและวิทยากรผูจ้ ดั การเรียนรู้
(Train the Trainer)
จ� ำ นวนหรื อ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรม “ทั ก ษะชี วิ ต การเอาชี วิ ต รอดภั ย
บนท้องถนน” ตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรอบรู้ในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนหรือร้อยละพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยตาม
หลักสูตรที่ก�ำหนด
ร้อยละของรถรับส่งนักเรียนได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (School Bus)
ร้อยละของสถานศึกษาได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าสถานศึกษาให้ปลอดภัย (School Zone)
จ�ำนวนหรือร้อยละของสถานศึกษาทีด่ ำ� เนินการให้นกั เรียนทีข่ บั ขีห่ รือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
จ�ำนวนหรือร้อยละของสถานศึกษาทีด่ ำ� เนินการให้นกั เรียนทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
มีใบอนุญาติขับขี่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
จ�ำนวนหรือร้อยละของสถานศึกษาทีด่ ำ� เนินการจัดตัง้ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาที่ประกอบด้วยภาคีในพื้นที่
5. ควรมี การจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นสถานศึ กษา

ให้ ด� ำ เนิ น งานใน
การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถจัดท�ำแผนงาน
เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน รวมถึงติดตาม
ประเมินผล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกกลางหรือจากกองทุนต่างๆ เช่น ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
หรือจากงบประมาณจากหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นต้น
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บทความ
เรื่ อง

“โอกาส” “ความเสี่ ยง”
และ “ความท้ าทาย”
ในกลุ่ มผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่ (Food Delivery)
กั บพฤติ กรรมเสี่ ยงต่ อ
การเกิ ดอุ บัติเหตุ ทางถนน

มู ลนิ ธิไทยโรดส์

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

“โอกาส” ของ “ผู้ ให้ บริ การแพลตฟอร์ มฟู้ ดเดลิ เวอรี่ ” (Food

Delivery Platform)

แม้ว่า วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ได้เข้ามา
ซ�ำ้ เติมระบบเศรษฐกิจไทย และส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้นนั้
แต่กลับพบว่า กลายเป็น “โอกาส” ของ “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่” (Food Delivery
Platform) ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มร้านอาหารและชีวิตของคนไทย
เป็นอย่างมาก ผลสืบเนื่องจากประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)1 เพื่อยกระดับ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคผ่านมาตรการล็อกดาวน์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือจากหน่วยราชการและภาคเอกชนทัว่ ประเทศปฏิบตั ติ ามนโยบาย Work From Home นัน้
จากผลประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทย2, 3 พิจารณาว่าทั้งปี 2564 มีปริมาณการสั่งอาหารจัดส่ง
ถึงบ้านจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 120 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
ในช่วงเวลาก่อนสถานการณ์การระบาดฯ คิดเป็นจ�ำนวน 35-45 ล้านครั้ง ขณะที่ ธุรกิจจัดส่งอาหาร
ไปยังที่พัก (Food Delivery) ปี 2564 เติบโตกว่า 46.4% โดยทิศทางตลาดในปี 2565 คาดว่าจะปรับขึ้น
จากการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดต่อเนื่อง พร้อมขยายฐานร้านค้าและกลุ่มลูกค้าใหม่ไปสู่พื้นที่
ต่างจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีจำ� นวนครั้งในการสั่งอาหารในปี 2565 จะอยู่ที่ 477 (ฐาน 100 ที่ปี
2561) ถือเพิ่มขึ้น 2.9% อีกทั้ง ข้อมูลจาก EIC4 วิเคราะห์ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยที่มองว่าจะเติบโต
ถึง 105,000 ล้านบาท

ธุ รกิ จจั ดส่ ง
อาหารไปยั งที่ พัก
(Food Delivery)
ปี 2564 เติ บโตกว่ า

มู ลค่ าตลาด Food Delivery ประเทศไทย
เติ บโต

46%
รู ปที่
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มู ลค่ าตลาด
Food Delivery
ประเทศไทย
(ที่ มา: Marketeer,
พฤศจิ กายน 2021)
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การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทย
อาทิ Grab, Foodpanda, Line Man, Get/ Gojek, Skootar, Robinhood เป็นต้น ถือเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้โอกาสทางอาชีพได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่รุนแรงมากขึ้นและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้ส่งเสริมและตอบสนองให้ธุรกิจ
แพลตฟอร์มส่งอาหาร กลายเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) นั้น ซึ่งหนึ่งในผู้เล่น
ที่มีบทบาทส�ำคัญและผลักดันธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นอย่างมาก คือ ผู้มีรถจักรยานยนต์
ที่สามารถปฏิบัติงานผ่านแพลตฟอร์มด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยเหตุผลและเงื่อนไขที่ว่าการเข้าสู่
อาชีพนี5้ ใช้ต้นทุนไม่มาก ค่าตอบแทนสูง มีรูปแบบการท�ำงานที่ยืดหยุ่น เป็นต้น

“กองทั พไรเดอร์
รั บส่ งอาหาร”
กลุ่ มเสี่ ยงหน้ าใหม่
ท่ ามกลางโควิ ด

66%
ของไรเดอร์ จ�ำนวน
1,136 คน พบว่ า
มากกว่ าครึ่ งหนึ่ ง
เคยประสบอุ บัติเหตุ
1-4 ครั้ ง

สถานการณ์ ปั ญหา และความเสี่ ยง ต่ อ อุ บั ติ เ หตุ ทางถนน :
“ความเสี่ ยง” ของ “กองทั พไรเดอร์ ท่ามกลางวิ กฤต โควิ ด”
อย่างไรก็ตาม “โอกาส” ที่จะสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจ
แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นั้น ได้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากต่อหน่วยงานที่ด�ำเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะประเด็น “กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์” ด้วยเหตุที่ว่า
มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเป็นผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด
ร้อยละ 746 ถึงแม้ว่า ในปี 2563 จะมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงมากถึง
ร้อยละ 10.47 หรือเทียบเท่ากับ 17,831 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้เสียชีวิตของปี 2562
อยู่ที่ 19,904 ราย เนื่องจากผลพลอยได้ของมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว คือ ห้ามออกนอก
เคหสถานตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดและจ�ำกัดการเดินทางในบางพื้นที่ รวมถึงการงดการจ�ำหน่าย
และงดดื่มสุราในร้าน
ทว่าภายใต้สถานการณ์และมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ตามแผนที่รัฐบาลได้ก�ำหนดไว้
กลับสะท้อนให้เห็นถึงปรากฎการณ์ “ความเสีย่ ง” ของ “กองทัพไรเดอร์” คือ กลุม่ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ของค่ายผู้ให้บริการตามแพลตฟอร์มรับส่งอาหาร กลายเป็น “กลุ่มเสี่ยงหน้าใหม่ท่ามกลางโควิด”
ซึ่งยืนยันได้จากผลการส�ำรวจของแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. Rocket Media Lab8 ได้ ส�ำรวจไรเดอร์ ส่งอาหารระหว่ างเดื อนมี นาคม
ถึ ง กรกฎาคม 2564 พบว่ า

ผลส�ำรวจไรเดอร์ส่งอาหาร จ�ำนวน 1,136 คน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของไรเดอร์เคย
ประสบอุบัติเหตุ 1-4 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 66
ประเด็นชั่วโมงการท�ำงานในแต่ละวัน พบว่า ร้อยละ 38 ของไรเดอร์ท�ำงาน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
และรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 37 ที่ท�ำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

2. สถาบั นเอเชี ยศึ กษา จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย9 ได้ ท�ำการส�ำรวจ
สภาพการท�ำงานและหลั กประกั นทางสั งคมของไรเดอร์ ทั้ งในกรุงเทพมหานคร
และต่ างจั งหวั ดในปี 2564 พบว่ า

ไรเดอร์จ�ำนวน 435 คน พบว่า 1 ใน 3 ของไรเดอร์เคยประสบอุบัติเหตุขณะท�ำงาน
หรือเป็นร้อยละ 34
ด้านสภาพการท�ำงานและการคุ้มครองทางสังคม พบว่า มากกว่าร้อยละ 45 ท�ำงานเกิน
สัปดาห์ละ 60 ชั่วโมง ซึ่งเป็นชั่วโมงการท�ำงานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
3. ศู นย์ ฉุกเฉิ น 24 ชั่ วโมง โรงพยาบาลเลิ ดสิ น10 ได้ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล
พฤติ กรรมของผู้ ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ ที่ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทางถนนและเข้ ารั บ
การรั กษาในโรงพยาบาลเลิ ดสิ นในช่ วง 12 เดื อนที่ ผ่านมา (ปี 2564) พบว่ า

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จ�ำนวน 111 ราย พบว่า 1 ใน 3 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
ธุรกิจแพลตฟอร์มรับส่งอาหาร โดยมีผู้ขับขี่จ�ำนวน 22 ราย (59.5%) ยึดงานส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม
เป็นอาชีพหลัก
ต่อวัน

ไรเดอร์ใช้เวลาขับขี่บนท้องถนนประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน และมีระยะทางเฉลี่ย 40 กิโลเมตร

พฤติกรรมเสี่ยงร่วมในขณะเกิดอุบัติเหตุ พบว่า มีหน้าจอโทรศัพท์มือถือเปิดค้าง จ�ำนวน
32 ราย (86.5%) มีการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยมือข้างเดียวจ�ำนวน 18 ราย (48.6%) และมีใช้โทรศัพท์
มือถือเพื่อพูดคุย จ�ำนวน 14 ราย (37.8%) อีกทั้ง มีการใช้ความเร็วในขณะขับขี่มากกว่า 60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงมากถึง 20 ราย (54%)
เมื่อพิจารณาความส�ำคัญของสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่
ข้างต้น โดยเฉพาะแนวโน้มจากความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผล
จากพฤติกรรมการขับขี่ สภาพการท�ำงานในสภาวะเสี่ยงอันตราย รวมถึงแนวทางการหนุนเสริม
ด้ ว ยรางวั ล และบทลงโทษของผู ้ ป ระกอบการต่ อ ผู ้ ขั บ ขี่ เป็ น ต้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ มู ล นิ ธิ ไ ทยโรดส์
ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดท�ำ
“โครงการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2564” โดยการส�ำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2564 ด้วยวิธีการสังเกต (Observational Survey) เพื่อสะท้อนรูปแบบ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ครอบคลุมใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.การสวมหมวกนิรภัย
2.การใช้มือจับแฮนด์เพื่อควบคุมรถจักรยานยนต์
3.การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก
4.การหยุดรถบริเวณเส้นแนวหยุดขณะรอสัญญาณไฟจราจร
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จากผลการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2564 ซึ่งมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้
1) การสวมหมวกนิ รภั ย

กลุ ่ ม ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ฟู ้ ด เดลิ เ วอรี่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 5,507 ราย
พบว่า (รูปที่ 2)
92% สวมหมวกนิรภัย
52% ใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปิดหน้า
67% มีการใช้สายรัดและล็อคคางอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้หมวกนิรภัยแบบ
ครึ่งใบ มีการใช้สายรัดและล็อคคางอย่างเหมาะสมสูงถึง 90%
2) การใช้ มือจั บแฮนด์ เพื่ อควบคุ มรถจั กรยานยนต์

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู๊ดเดลิเวอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 7,320 ราย ซึ่งจ�ำแนกตาม
ลักษณะของพฤติกรรมจับแฮนด์เพื่อควบคุมรถจักรยานยนต์ (รูปที่ 3)
2.1 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีพฤติกรรมจับแฮนด์เพื่อควบคุมรถจักรยานยนต์
ด้วยมือทั้งสองข้าง จ�ำนวน 6,526 ราย พบว่า
89% ไม่ท�ำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมในขณะขับขี่
1 ใน 10 มีการใช้โทรศัพท์มือถือและใช้อุปกรณ์เสริมในขณะขับขี่
2.2 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู๊ดเดลิเวอรี่ที่มีพฤติกรรมจับแฮนด์เพื่อควบคุมรถจักรยานยนต์
ด้วยมือเพียงข้างเดียว จ�ำนวน 794 ราย พบว่า

ร่วมด้วย

89% ท�ำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมในขณะขับขี่
8% มีการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมในขณะขับขี่
3% กระท�ำทั้งสองพร้อมกัน คือ ท�ำกิจกรรมอื่นและใช้โทรศัพท์มือถือแบบไม่มีอุปกรณ์เสริม
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มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

พฤติ กรรมการสวมหมวกนิ รภั ย จากกลุ่ มผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์ ฟ้ ู ดเดลิ เวอรี่

ประเภทของหมวกนิ รภั ย

จํ านวน
5,507 คั น

92%
รู ปที่

2

สวมหมวกนิ รภั ย
5,039 คั น

แบบเต็ มใบเปิ ดหน้ า

แบบเต็ มใบปิ ดหน้ า

28%

52%

(n = 1,406 คั น)

แบบครึ่ งใบ

20%

(n = 2,626 คั น)

อั นดั บ 2

(n = 1,007 คั น)

อั นดั บ 1

อั นดั บ 3

ประเภทของหมวกนิ รภั ย

รู ปแบบการใช้ สายรั ดและตั วล็ อคคาง

แบบเต็ มใบเปิ ดหน้ า

แบบเต็ มใบปิ ดหน้ า

แบบครึ่ งใบ

รวม

ใช้ สายรั ดและตั วล็ อคอย่ างเหมาะสม

868
(62%)

1,608
(61%)

911
(90%)

3387
(67%)

สายรั ดค้ างติ ดกั บและตั วล็ อค แต่ ไม่ ได้ ล็อค
คางอย่ างเหมาะสม

230
(16%)

100
(7%)

59
(6%)

899
(18%)

ไม่ ได้ ใช้ สายรั ดค้ าง

208
(15%)

100
(7%)

33
(3%)

577
(11%)

ไม่ ทราบ/ไม่ แน่ ใจ

100
(7%)

72
(3%)

4
(0%)

176
(3%)

1,406
(100%)

2,626
(100%)

1,007
(100%)

5,039
(100%)

รวม

พฤติ กรรมการใช้ มือจั บแฮนด์ เพื่ อควบคุ มรถจั กรยานยนต์ ของกลุ่ มผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์ ฟ้ ู ดเดลิ เวอรี่

89%
6,526 คั น

จํ านวน
7,320 คั น

11%
794 คั น

รู ปที่

3

1. มี พฤติ กรรมควบคุ มรถด้ วย 2 มื อ 100%
1.1 ไม่ ทํากิ จกรรมอิื่ น ๆ ร่ วมในขณะขั บขี่ 89% (5,839 คั น)
1.2 มี การใช้ โทรศั พท์ มือถื อโดยไม่ มีอุปกรณ์ เสริ ม
ในขณะขั บขี่ 11% (687 คั น)

2. มี พฤติ กรรมควบคุ มรถด้ วยมื อข้ างเดี ยว 100%
2.1 ทํ ากิ จกรรมอื่ นๆ ร่ วมในขณะขั บขี่ 89% (708 คั น)
2.2 มี การใช้ โทรศั พท์ มือถื อโดยไม่ มีอุปกรณ์ เสริ ม
ในขณะขั บขี่ 8% (67 คั น)
2.3 กระทํ าทั้ งสองพร้ อมกั น คื อ ทํ ากิ จกรรมอื่ น
และใช้ โทรศั พท์ มือถื อแบบไม่ มีอุปกรณ์ เสริ มร่ วมด้ วย 3% (20 คั น)
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3) การฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก

กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3,226 ราย พบว่า 1 ใน 3
ของผู้ขับขี่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก (38%) (รูปที่ 4)

พฤติ กรรมฝ่าฝืนสั ญญาณไฟจราจร
ของกลุ่ มผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์ ฟ้ ู ดเดลิ เวอรี่

38%

มี พฤติ กรรม

ฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจร

1,234 คั น

จํ านวน
3,226 คั น

รู ปที่

4

62%

ไม่ มีพฤติ กรรม

ฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจร

1,992 คั น

4) การจอดล�้ ำเส้ นแนวหยุ ดขณะรอสั ญญาณไฟจราจร

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนทั้งหมด 1,920 ราย โดยจ�ำแนกพื้นที่
ส�ำรวจตามลักษณะทางกายภาพ
4.1 บริเวณที่มีเส้นแนวหยุดของช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) และเส้นทางข้ามม้าลาย
ในบริเวณทางแยก จากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ จ�ำนวน 1,340 ราย (รูปที่ 5) พบว่า
56% มีพฤติกรรมจอดรถล�้ำเส้นแนวหยุด (Stop Line) และช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.)
1 ใน 3 มีพฤติกรรมจอดรถทับเครื่องหมายจราจรทางข้ามม้าลาย
พฤติ กรรมจอดลํ้ าเส้ นแนวหยุ ดของช่ องหยุ ดรถจั กรยานยนต์
และเส้ นทางข้ ามม้ าลายในบริ เวณทางแยก ขณะรอสั ญญาณไฟจราจร
หยุ ดบนเส้ นทางข้ าม
(ทางม้ าลาย)

289

กลุ่ มผู้ ขับขี่
รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

1,340
คั น

คั น

คั น

ลั กษณะทางกายภาพ

• มี เครื่ องหมายเส้ นแนวหยุ ด (Stop Line)
• มี ช่องหยุ ดรถจั กรยานยนต์ (จยย.)
• มี เส้ นทางข้ ามทางม้ าลาย

จอดลํ้ า

56%
(748 คั น)

เส้ นแนวหยุ ด (Stop Line)/
ช่ องหยุ ดรอจั กรยานยนต์ (จยย.)

ไม่ จอดลํ้ า

44%
(592คั น)

บริ เวณเส้ นแนวหยุ ด(Stop Line)/
ช่ องหยุ ดรอจั กรยานยนต์ (จยย.)

รู ปที่

5

ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

1,340
คั น

คั น

56%
(748 คั น)

เส้ นแนวหยุ ด (Stop Line)/
ช่ องหยุ ดรอจั กรยานยนต์
มู ลนิ ธ(จยย.)
ิ ไทยโรดส์
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ไม่ จอดลํ้ า

44%
(592คั น)

4.2 บริเวณทีม่ เี ส้นแนวหยุดของช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) ในบริเวณทางแยก จากผูบริข้ เวณเส้
บั ขี่ นแนวหยุ ด(Stop Line)/
ช่ องหยุ ดรอจั กรยานยนต์ (จยย.)
รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ จ�ำนวน 580 ราย (รูปที่ 6) พบว่า
70% มีพฤติกรรมจอดรถล�้ำเส้นแนวหยุดของช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.)
พฤติ กรรมจอดลํ้ าเส้ นแนวหยุ ดของช่ องหยุ ดรถจั กรยานยนต์ ในบริ เวณทางแยก
ขณะรอสั ญญาณไฟจราจร
ลั กษณะทางกายภาพ

• มี เครื่ องหมายเส้ นแนวหยุ ด (Stop Line)
• มี ช่องหยุ ดรถจั กรยานยนต์ (จยย.)

กลุ่ มผู้ ขับขี่
รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

580
คั น

จอดลํ้ า

70%

(408 คั น)

บริ เวณเส้ นแนวหยุ ด
ช่ องหยุ ดรอจั กรยานยนต์ (จยย.)

ไม่ จอดลํ้ า

30%

(172 คั น)

บริ เวณเส้ นแนวหยุ ด
ช่ องหยุ ดรอจั กรยานยนต์ (จยย.)

แนวทางการขั บเคลื่ อนเพื่ อป้องกั นและแก้ ไขปัญหา:
“ความท้ าทาย” ของ “ภาครั ฐ” “ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่ ” และ “ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์ ฟ้ ู ดเดลิ เวอรี่ ”
จากสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันและการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ฟู้ดเดลิเวอรี่ข้างต้น ซึ่งถือเป็น “ความท้าทาย” ต่อการก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ นั บ วั น จะมี ม ากและยากขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในส่ ว นของภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงาน
ด้านถนนปลอดภัย ในภาคผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ฟู้ดเดลิเวอรี่ เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางจัดการ
เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน
ของทุกฝ่าย ดังนัน้ จึงน�ำมาสูข่ อ้ เสนอแนะการจัดการพฤติกรรมเสีย่ งเพือ่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 ประเด็นหลัก
ดังนี้ (ตารางที่ 1)

รู ปที่

6
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ตารางที่

1

1) การสวมหมวกนิ รภั ย

แนวทางการขั บเคลื่ อนประเด็ น
“พฤติ กรรมการสวมหมวกนิ รภั ย”
ภาครั ฐ / หน่ วยงาน
ด้ านถนนปลอดภั ย
เป้าประสงค์ 1

การก� ำ หนดและด� ำ เนิ น นโยบาย
“มาตรการองค์ ก รสวมหมวกนิ ร ภั ย
100%” ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน
เพือ่ ผลักดันในการด�ำเนินมาตรการ รวม
ถึงการติดตามและประเมินผลในภาพ
รวมขององค์กร

เป้าประสงค์ 2

การสร้างความตระหนัก สร้างจิตส�ำนึก
และน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ ร ถใช้ ถ นนที่ ป ลอดภั ย ผ่ า น
การสร้ า งความเข้ า ใจและการรั บ รู ้ ถึ ง
ข้อกฎหมาย ความเสีย่ งและผลทีต่ ามมา
ของการไม่สวมหมวกนิรภัย

ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

การก� ำ หนดกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การ
ปฏิบัติงาน โดยสวมหมวกนิรภัย 100%
ขณะขับขี่
แนวทางขั บเคลื่ อน

ก� ำ หนดเป็ น กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การ
ปฏิบัติงาน โดยให้ยินยอมลงลายอักษร
เพื่ อ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บการ
บังคับให้สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่

การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเภทหมวกนิร ภัย และการเลือกใช้
อย่ า งเหมาะสมและถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง
เน้นย�้ำอันตรายและความเสี่ยงจากการ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
แนวทางขั บเคลื่ อน

จัดท�ำข้อมูลความส�ำคัญของหมวกนิรภัย
ประเภทหมวกนิรภัย และมาตรฐานที่
ได้การรับรอง การใช้งานหมวกอย่างถูก
ต้องและเหมาะสม ข้อควรระวังในการใช้
หมวกนิรภัย วิธีการเก็บรักษา เพื่อจัดท�ำ
เป็นเนื้อหาส�ำหรับปฐมนิเทศพนักงาน
ขับขี่ใหม่
จัดท�ำโปรแกรมระบบยืนยันตัวตน เพื่อ
ตรวจสอบการแต่ ง กายและการสวม
หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละรอบที่จัดส่ง
อาหาร
ชี้ แ จงตั ว บทกฎหมายความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

ได้ รั บ ทราบถึ ง กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย ่ า ง เ ค ร ่ ง ค รั ด
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสวมหมวก
นิ ร ภั ย ผ่ า นการยิ น ยอมลงลายอั ก ษร
ก่อนเข้าท�ำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และยอมรั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ทั้ ง สอง
ฝ่าย

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวก
นิรภัยและการเลือกใช้อย่างเหมาะสม
และถู ก ต้ อ งต่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น ใน
อนาคตได้
ได้รบั ทราบความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2563)11
บทมาตรา 122 วรรคหนึ่ง, มาตรา 148:
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกที่จัด
ท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย
จ�ำนวนค่าปรับ 400 บาท
บทมาตรา 122 วรรคสาม, มาตรา 148:
ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ส วมหมวกเพื่ อ
ป้ อ งกั น อั น ตรายที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎ
กระทรวงหรื อ ใช้ ห มวกเพื่ อ ป้ อ งกั น
อันตรายไม่เป็นไปตามวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง จ�ำนวนค่าปรับ 400 บาท

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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2) การใช้ มือจั บแฮนด์ เพื่ อควบคุ มรถจั กรยานยนต์

แนวทางการขั บเคลื่ อนประเด็ น
“พฤติ กรรมการใช้ มือจั บแฮนด์ ควบคุ มรถจั กรยานยนต์ ”
ภาครั ฐ / หน่ วยงาน
ด้ านถนนปลอดภั ย
เป้าประสงค์ 1

การก� ำ หนดกฎหมายและก� ำ กั บ ดู แ ล
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกรณี เ หตุ เ ร่ ง ด่ ว น
ระหว่ า งองค์ ก ร ผู ้ ขั บ ขี่ แ ละผู ้ บ ริ โ ภค
เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย ทางถนนแก่
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของแพลตฟอร์ม
ฟู้ดเดลิเวอรี่

ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

การพิ จ ารณาทดสอบและก� ำ หนดกฎ
ระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั งิ าน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (คอล
เซ็นเตอร์) ผู้ขับขี่และผู้บริโภค ส�ำหรับ
การติดต่อสื่อสารกรณีเหตุเร่งด่วน
แนวทางขั บเคลื่ อน

จั ด ท� ำ ระบบคั ด กรองแอปพลิ เ คชั น ที่
ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเป็น Silent Mode
ในขณะท�ำงาน
จัดท�ำข้อความแจ้งลูกค้าที่ต้องการต่อ
สายโดยตรงถึงผู้ขับขี่ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและขอความร่วมมือในการส่ง
เสริมความปลอดภัยของผู้ขับขี่มากขึ้น
เปิดช่องทางสื่อสาร-ติดต่อเฉพาะนอก
เหนือเวลาท�ำงานตามระบบ หรือเปิด
ระบบศูนย์ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรืองดใช้โทรศัพท์มือถือ
ในขณะขับขี่
กรณีทางองค์กรต้องการให้ผู้ขับขี่ติดต่อ
กลั บ ด่ ว น ควรมี ข ้ อ ความแจ้ ง เตื อ น
และปิ ด ระบบงดส่ ง งานชั่ ว คราว
ตามช่วงเวลาทีน่ ดั หมายของทัง้ สองฝ่าย

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

ได้รับทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในเรื่องการ
ติดต่อประสานงานเหตุเร่งด่วนระหว่าง
เจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่และผู้บริโภคผ่านทาง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยก� ำ หนดเป็ น กฎ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ชั ด เจน และผ่ า น
การยินยอมลงลายอักษรก่อนเข้าท�ำงาน
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและยอมรั บ
ข้อตกลงร่วมกัน

(→มี ต่อ)
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(→ต่ อ)

แนวทางการขั บเคลื่ อนประเด็ น
“พฤติ กรรมการใช้ มือจั บแฮนด์ ควบคุ มรถจั กรยานยนต์ ”
ภาครั ฐ / หน่ วยงาน
ด้ านถนนปลอดภั ย

เป้าประสงค์ 2
การส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย และสร้ า งการรั บ รู ้ ผ ่ า น
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง
อันตรายและความเสีย่ งของการสูญเสีย
สมาธิ ใ นการขั บ ขี่ และการใช้ มื อ
เพี ย งข้ า งเดี ย วจั บ แฮนด์ ค วบคุ ม รถ
จักรยานยนต์

ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
อันตรายและความเสี่ยงของการสูญเสีย
สมาธิ ใ นการขั บ ขี่ และการใช้ มื อ
เพี ย งข้ า งเดี ย วจั บ แฮนด์ ค วบคุ ม รถ
จักรยานยนต์
แนวทางขั บเคลื่ อน
จั ด หาผู ้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ หน่ ว ยงานที่
สามารถให้องค์ความรู้ด้านทักษะการ
ขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์
ความรูส้ ำ� หรับใช้มอื จับแฮนด์ควบคุมรถ
จักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
รวมถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
เหตุจ�ำเป็นที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ และ/
หรือท�ำกิจกรรมอื่นๆ มีวิธีการรูปแบบใด
เพื่อลดความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นได้
จัดท�ำสือ่ เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจเรือ่ งพฤติกรรมการ
ใช้มือจับแฮนด์ควบคุมรถจักรยานยนต์
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง รวมทั้งบท
กฎหมายความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก
ออกแบบและทดสอบการใช้อปุ กรณ์เสริม
ที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการปฏิบัติ
งานในขณะขับขี่ การสนับสนุนอุปกรณ์
เสริม เช่น อุปกรณ์หูฟัง/ Small Talk/
Bluetooth แท่นติดตั้งโทรศัพท์มือถือ
หมวกนิ ร ภั ย ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบสั่ ง งาน
ด้วยเสียง12

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

ได้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
อันตรายและความเสีย่ งของการสูญเสีย
สมาธิ ใ นการขั บ ขี่ ต ่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น
บนท้องถนน
ได้รบั ทราบความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.252213
มาตรา 43(9) ระบุ ว ่ า ห้ า มผู ้ ขั บ ขี่ ใ ช้
โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดใน
ขณะทีร่ ถเคลือ่ นที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ส� ำ หรั บ
การสนทนา โดยผูข้ บั ขีไ่ ม่ตอ้ งถือหรือจับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น เช่น สมอลล์ทอล์ค
บู ล ทู ธ ทั้ ง นี้ ก� ำ หนดโทษผู ้ ฝ ่ า ฝื น ต้ อ ง
ระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
การใช้โทรศัพท์ในกรณีรถติดหรือติดไฟ
แดงนั้ น ถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด ในทุ ก กรณี
เพราะถื อ ว่ า ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการขั บ ขี่
เครือ่ งยนต์ยงั ติดอยู่ ผูข้ บั ยังต้องควบคุม
รถอยู่
หากผู้ใดมีความจ�ำเป็นต้องใช้โทรศัพท์
ให้จอดข้างทางในบริเวณที่จอดได้หรือ
จอดในปัม๊ น�ำ้ มัน หรือให้ใช้อปุ กรณ์เสริม
ช่วยคุยโทรศัพท์ เช่น หูฟัง บลูทูธ หรือใช้
วิธวี างโทรศัพท์แล้วเปิดล�ำโพงคุยได้ แต่
ห้ามคุยโทรศัพท์แบบหนีบไว้กับคอหรือ
ให้ผู้อื่นถือให้

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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3) การฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก

แนวทางการขั บเคลื่ อนประเด็ น
“พฤติ กรรมการฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก”
ภาครั ฐ / หน่ วยงาน
ด้ านถนนปลอดภั ย

เป้าประสงค์ 1
การก� ำ หนดกฎหมายและมาตรการ
ควบคุมเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบ
ของแพลตฟอร์ ต ฟู ้ ด เดลิ เ วอรี่ เพื่ อ ส่ ง
เสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน โดยเฉพาะด้ า นพฤติ ก รรม
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่

ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

การพิ จ ารณาทดสอบและก� ำ หนดกฎ
ระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั งิ าน ระหว่าง
องค์กรและผู้ขับขี่ ส�ำหรับการส่งเสริม
และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก เพื่อ
เป็นแบบแผนและสร้างความปลอดภัย
แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในขณะขับขี่

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

ได้ รั บ ทราบถึ ง กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนด
เป็ น กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ชั ด เจน
และผ่ า นการยิ น ยอมลงลายอั ก ษร
ก่อนเข้าท�ำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และยอมรับข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

แนวทางขั บเคลื่ อน
จั ด ท� ำ ระบบอั ล กอริ ทึ ม ออกแบบและ
วางแผนด้ า นเวลา พื้ น ที่ แ ละสภาพ
อากาศที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้
ขับขี่ เช่น ระบบค�ำนวณเวลา สภาพ
อากาศ และสภาพปริมาณจราจรแบบ
Real-Time เพื่อแจ้งเตือนผู้บริโภคถึง
ความล่าช้าในการรับอาหารและสินค้า
พิจารณาและก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด
ที่ไม่เอื้อต่อการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่
เช่น โปรโมชั่นการันตีเวลาได้รับสินค้า
การเพิ่มค่าบริการเพื่อได้รับสินค้าเร็วขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยของผูข้ บั ขีแ่ ละ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

(→มี ต่อ)
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แนวทางการขั บเคลื่ อนประเด็ น
“พฤติ กรรมการฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก”
ภาครั ฐ / หน่ วยงาน
ด้ านถนนปลอดภั ย

เป้าประสงค์ 2
การส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย โดยการจัดประชุมสือ่ สารและ
ชี้แจงถึงตัวกฎหมายและบทลงโทษแก่
ผู้ประกอบการและ ผู้ขับขี่ รวมถึงสร้าง
การรับรู้ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ถึงอันตรายและความเสี่ยง
จากพฤติ ก รรมการฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยก

ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ
อันตรายและความเสี่ยงจากพฤติกรรม
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทาง
แยก
แนวทางขั บเคลื่ อน
จัดหาผู้แทนสถานีต�ำรวจในพื้นที่หรือ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรง เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พฤติกรรม
การฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณไฟจราจรบริ เ วณ
ทางแยก พร้อมขอความร่วมมือให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจรอย่ า งเหมาะสมและ
เคร่งครัด
จัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจเรือ่ งพฤติกรรมการ
ฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณไฟจราจรบริ เ วณทาง
แยก
มี บ ทลงโทษหรื อ มาตรการตั ก เตื อ น
ขององค์กร และบทกฎหมายความผิด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
ส�ำหรับผูฝ้ า่ ฝืนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยก
หารือและร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการแบ่งปันข้อมูล
เพื่อก�ำกับและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นของผู้ขับขี่ เช่น ข้อมูลจากระบบ
ตรวจจั บ รถฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณไฟจราจร
(Automated Red Light Running
Enforcement Cameras)

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

ได้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
“การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยก” อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
บทลงโทษเพื่อตักเตือน/ ระงับสัญญาณ
ชัว่ คราว/ ระงับการใช้งานถาวรของระบบ
แพลตฟอร์ตฟู้ดเดลิเวอรี่
ได้รบั ทราบความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรแห่งชาติ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ.2563)14
บทมาตรา 21 วรรคหนึ่ง, มาตรา 152:
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาณจราจรและ
เครื่ อ งหมายจราจรที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ไว้ ห รื อ
ท�ำให้ปรากฏในทางหรือที่เจ้าพนักงาน
จราจรแสดงให้ ท ราบ จ� ำ นวนค่ า ปรั บ
500 บาท
บทมาตรา 22, มาตรา152: ในขณะ
ขับรถกระท�ำการ ดังต่อไปนี้
1) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาณจราจรไฟ
สีเหลืองอ�ำพัน
2) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาณจราจร
ไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดง
ที่ มี ค� ำ ว่ า “หยุ ด ” มี จ� ำ นวนค่ า ปรั บ
500 บาท
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4) การจอดล�้ ำเส้ นแนวหยุ ดขณะรอสั ญญาณไฟจราจร

แนวทางการขั บเคลื่ อนประเด็ น
“พฤติ กรรมการจอดล้ำ �เส้ นแนวหยุ ดขณะรอสั ญญาณไฟจราจร”
ภาครั ฐ / หน่ วยงาน
ด้ านถนนปลอดภั ย
เป้าประสงค์ 1
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย โดยการจัดประชุมสือ่ สารและชีแ้ จง
ถึงตัวกฎหมายและบทลงโทษแก่ผู้ประกอบ
การและผู ้ ขั บ ขี่ รวมถึ ง สร้ า งการรั บ รู ้ ผ ่ า น
การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้ ถึ ง
อันตรายและความเสี่ยงจากการจอดล�้ำเส้น
แนวหยุดขณะรอสัญญาณไฟจราจร

ผู้ ประกอบธุ รกิ จแพลตฟอร์ ม
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เ กี่ย วกับ
ประเภท “เส้นแนวหยุด” และ “ช่องหยุด
รถจักรยานยนต์” เพื่อการหยุดรถอย่าง
เหมาะสมและถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง เน้ น ย�้ ำ
อันตรายและความเสี่ยงจากการจอดล�้ำ
เส้นแนวหยุดขณะรอสัญญาณไฟจราจร
แนวทางขั บเคลื่ อน
จัดหาผู้แทนสถานีต�ำรวจในพื้นที่หรือ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “เส้นแนวหยุด”
และ “ช่องหยุดรถจักรยานยนต์” พร้อม
ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเหมาะสมและเคร่งครัด
จัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจเรื่อง “เส้นแนว
หยุด” และ “ช่องหยุดรถจักรยานยนต์”
รวมทั้ ง บทกฎหมายความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจราจร ทางบก
หารือและร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการแบ่งปันข้อมูล
เพื่อก�ำกับและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นของผู้ขับขี่ เช่น ข้อมูลจากระบบ
ไฟจราจรอัจฉริยะทางม้าลาย

ผู้ ขับขี่ รถจั กรยานยนต์
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่

ได้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
“เส้ น แนวหยุ ด ” และ “ช่ อ งหยุ ด รถ
จั ก รยานยนต์ ” อย่ า งเหมาะสมและ
ถูกต้อง
ได้รบั ทราบความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 252215, 16
กรณี ที่ ผู ้ ใ ช้ ร ถไม่ จ อดหรื อ หยุ ด รถให้
คนข้ า มทางม้ า ลาย มี ค วามผิ ด ตาม
กฎหมาย มาตรา 21: “ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญาณจราจร และ
เครื่ อ งหมายจราจรที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ไว้ ห รื อ
ท�ำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้า
หน้าที่ แสดงให้ทราบ สัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรและความหมายของ
สั ญ ญาณจราจร และเครื่ อ งหมาย
จราจร” ส่วนโทษ มีการก�ำหนดไว้ตาม
มาตรา 152 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000
บาท”
กรณี ก ารหยุ ด หรื อ จอดรถทั บ ทาง
ม้ า ลาย ท� ำ ให้ ค นเดิ น ถนนไม่ ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและเสี่ ย งอั น ตรายแล้ ว
ตามพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
มาตรา 57 ระบุว่า ห้ามจอดรถทับทาง
ม้าลายหรือทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร
จากทางม้าลายหรือทางข้าม ฝ่าฝืนมี
โทษปรับ 500 บาท

125

126

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

สรุ ป
ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทย ได้สร้าง “โอกาส” หนุนเสริมให้ธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
พร้ อ มทั้ ง ข้ อ กั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลกระทบเชิ ง ลบต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมา โดยเฉพาะ “ความเสี่ ย ง”
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร ดังเช่น
ผลส�ำรวจในการศึกษา ทั้ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ พฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย (8%) พฤติกรรม
จับแฮนด์ด้วยมือเพียงข้างเดียวในขณะขับขี่ (11%) พฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยก (38%) และพฤติกรรมจอดล�้ำเส้นแนวหยุดขณะรอสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจ�ำแนกตาม
ลั ก ษณะทางกายภาพที่ มี เ ครื่ อ งหมายจราจรทางข้ า มม้ า ลาย พบว่ า 56% มี พ ฤติ ก รรมจอดรถ
ล�้ำเส้นแนวหยุดของช่องหยุดรถจักรยานยนต์ และ 1 ใน 3 จอดทับทางข้ามม้าลาย ในขณะที่
บริ เ วณไม่ มี ท างข้ า มม้ า ลาย พบมากถึ ง 70% มี พ ฤติ ก รรมจอดล�้ ำ เส้ น แนวหยุ ด ของช่ อ งหยุ ด
รถจักรยานยนต์ขณะรอสัญญาณไฟจราจร
ช่วงที่ผ่านมา มีประเด็นถกเถียงและตั้งข้อสังเกตในกลุ่มนักวิชาการด้านถนนปลอดภัย17, 18
เกี่ ย วกั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ แพลตฟอร์ ม ฟู ้ ด เดลิ เ วอรี่ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง แนวโน้ ม อั ต ราการบาดเจ็ บ
และเสียชีวติ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐ19 ได้เร่งพิจารณา
เรื่ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาผู ้ ใ ช้ แ รงงานบนแพลตฟอร์ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การคุ ้ ม ครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุม้ ครองแรงงานและเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรอบด้าน ในขณะเดียวกัน กลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทยยังคงนิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ปัญหา โดยเฉพาะการสร้าง
แรงจูงใจ20 ผ่านระบบสะสมแต้มรอบการท�ำงานและเพิม่ ค่าตอบแทน (Incentive) เพือ่ รีดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของผู้ขับขี่ให้ได้มากที่สุด จนกระทั่งผลกระทบจากรูปแบบการท�ำงานของแพลตฟอร์ม
ท�ำให้ผู้ขับขี่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องท�ำงานในสภาพความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุและไม่ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิที่พึงได้นั้น
อีกมุมหนึ่งของผลการศึกษาข้างต้น เสมือนกระจกสะท้อนปัญหาความปลอดภัยทางถนน
ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน “ความท้าทาย” ที่ก�ำลังรับมืออยู่ในขณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มผู้ออกแบบ พัฒนาและรับผิดชอบ
ต่อรูปแบบโครงสร้างการท�ำงานของระบบแพลตฟอร์ม และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ฟู้ดเดลิเวอรี่
ผู ้ ซึ่ ง จ� ำ ยอมและจ� ำ นนต่ อ สถานการณ์ ค วามเสี่ ย งทุ ก รู ป แบบบนท้ อ งถนนในขณะปฏิ บั ติ ง าน
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ หาทางออกอย่ า งจริ ง จั ง ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มิใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องแบกรับความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่ตามมา หรือจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจก�ำหนดอยู่ฝ่ายเดียว
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ในขณะที่ โครงสร้างตลาดธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ระดับโลก ภายใต้การแข่งขันของ
แต่ละแพลตฟอร์มต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจอย่างดุเดือดในยุคปัจจุบัน โดยแต่ละค่ายแพลตฟอร์ต
ก�ำลังพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน�ำมาต่อยอดและปรับเปลี่ยนวิธีการให้
ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคให้มากที่สุด พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหนึ่งใน
รูปแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ คือ การจัดส่งอาหารผ่าน “โดรน” (Drone Food Delivery Services)
ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม ท� ำ การทดลองและพั ฒ นาระบบการขนส่ ง อาหารผ่ า นโดรนในบางประเทศ 21, 22, 23, 24
ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง โอกาสทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ใ หม่ ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ แพลตฟอร์ ม ฟู ้ ด เดลิ เ วอรี่
ในแง่ของการลดต้นทุนขององค์กร การลดเวลาในการจัดส่ง การลดปริมาณจราจรบนท้องถนน
และการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม “โดรน” เพือ่ จัดส่งอาหารนัน้ 25, 26, 27 ในหลายๆ ประเทศอยูใ่ นระหว่าง
กระบวนการพัฒนาและทดสอบอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายก�ำกับดูแลของรัฐบาล
ทัง้ การอนุญาตให้ใช้โดรนเพือ่ ธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ด้านประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างปฏิบตั กิ าร
ทั้งด้านการควบคุมระบบและอุปกรณ์ ความเสถียรและแม่นย�ำ รวมทั้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของบุคคล อีกทั้ง ด้านความเสี่ยงในการจัดส่ง ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมของเมือง
ประเภทอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การยอมรับและความพึงพอใจของผู้บริโภค
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์ท้าทายใหม่ของทุกภาคส่วน ในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธกี ารรับมือ
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ก�ำลัง
เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน

> www.thairoads.org
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1. รถจั กรยานยนต์ ยังคงเป็นพาหนะที่ อันตรายที่ สุด
บนถนนของไทย
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลกในปี 2559 [1]
โดยแม้ว่าจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะ
ในปี 2563–2564 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 แต่หากพิจารณาสัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้รถ
ใช้ถนนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกลับพบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเสียชีวิตมากขึ้น
(จากร้อยละ 65 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2564) [8] แสดงให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมากที่สุดต่อเนื่องกัน
มากว่าสามสิบปี และมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น

2. การเสี ยชี วิตของผู้ ใช้ จักรยานยนต์ : การผสมโรงกั นของ
ความผิ ดพลาดของผู้ ขับขี่ และมาตรฐานรถจั กรยานยนต์
อ้ า งอิ ง การศึ ก ษาจากโครงการวิ จั ย เพื่ อ เมื อ งไทยไร้ อุ บั ติ เ หตุ ด� ำ เนิ น การโดยศู น ย์ วิ จั ย
อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย [2] ซึ่งท�ำการศึกษาเชิงลึกกรณี
อุ บั ติ เ หตุ ก ว่ า 1,000 กรณี ศึ ก ษา ระหว่ า งปี 2559-2563 พบว่ า สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ของรถจั ก รยานยนต์ ใ นประเทศไทย มาจากความผิ ด พลาดของผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ แ ละผู ้ ใ ช้
ยานพาหนะอื่นๆ ที่เป็นคู่กรณี (คิดเป็นร้อยละ 94 ของอุบัติเหตุที่ท�ำการศึกษา) โดยเป็นความผิดพลาด
ในการประเมินสถานการณ์เสีย่ งร้อยละ 49 และความผิดพลาดในการตัดสินใจ ร้อยละ 32 อย่างไรก็ตาม
ยังพบว่า ร้อยละ 13 เป็นความผิดพลาดจากการตอบสนองหรือควบคุมรถที่ไม่เหมาะสม องค์ประกอบ
ส�ำคัญโดยเฉพาะคือ ระยะเบรกที่เหมาะสม และมาตรฐานระบบห้ามล้อ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงทักษะในการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ จะพบว่า ร้อยละ 45
ของผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์ มี ก ารหลี ก เลี่ ย งการชนโดยการเบรกและหั ก หลบ
โดยหากพิจารณาที่ช่วงอายุของผู้ประสบเหตุจะพบว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15–24 ปี มีความ
ผิ ด พลาดในการใช้ เ บรกเพื่ อ ชะลอความเร็ ว หรื อ เพื่ อ หยุ ด รถสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของผู ้ ป ระสบเหตุ
ในกลุ่มอายุอื่นๆ ประเด็นดังกล่าวจึงน�ำมาสู่ค�ำถามที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใด การใช้เบรกและการหัก
หลบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์ระบบห้ามล้อทีไ่ ด้มาตรฐานจะมีสว่ นช่วยในการลดความเสีย่ งของการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ของผู้รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่ยังมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อย ได้อย่างไร
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UN Regulation
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ที่ ม า: สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (2564)

มาตรฐานที่ ขีดเส้ นใต้

คื อ UN Regulation ที่ ขบ. ใช้ แล้ ว แต่ สมอ. ยั งไม่ ได้ ใช้

คื อ UN Regulation ที่ ขบ. และ สมอ. ใช้ ร่วมกั น และเป็ น มอก. บั งคั บ
คื อ UN Regulation ที่ ขบ. และ สมอ. ใช้ ร่วมกั น และเป็ น มอก. ทั่ วไป

3. มาตรฐานที่ มีความส� ำคั ญต่ อความปลอดภั ยของผู้ ใช้
รถจั กรยานยนต์
ส�ำหรับมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบของยานพาหนะนั้น จะมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
สากล ได้แก่ ข้อก�ำหนดทางเทคนิค (UN Regulation) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่ง
สหประชาชาติ (UNECE) ภายใต้ Agreement on UN Regulation for Vehicle Type Approval 1958
ซึง่ ก�ำหนดเกีย่ วกับการอนุมตั ริ ปู แบบยานพาหนะ (Vehicle Type Approval) เพือ่ การยอมรับร่วมกันใน
การรับรองแบบและมาตรฐานยานพาหนะ ท�ำให้ประเทศภาคีคู่สัญญารวมถึงประเทศต่างๆ ได้น�ำ UN
Regulation ไปบังคับใช้เป็นมาตรฐานภายในประเทศอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณากรณี
ประเทศไทยพบว่าได้มีการน�ำ UN Regulations มาใช้อ้างอิงในการก�ำหนดมาตรฐานยานพาหนะ
อยูบ่ า้ ง ทัง้ ในส่วนของการก�ำหนดมาตรฐานส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ทดี่ ำ� เนินการโดยกรมการขนส่ง
ทางบก รวมถึงการก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ยังมีสัดส่วนที่น้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงส่งผลให้มาตรฐาน
ยานพาหนะของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับแนวทางของสากลมากเท่าที่ควร
จากผลการศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานยานพาหนะว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานและ
การตรวจสภาพ [3] ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งได้เปรียบเทียบการน�ำ UN
Regulation มาใช้อ้างอิงของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศมาเลเซีย โดยพิจารณาเฉพาะกรณี UN Regulation ในด้านความปลอดภัย พบว่า
ประเทศไทยยังก�ำหนดมาตรฐานยานพาหนะได้ไม่ครอบคลุม ดังรูปที่ 1
จากรูปที่ 1 เมื่อพิจารณา UN Regulation ด้านความปลอดภัยร่วมกันซึ่งประเทศไทยยังไม่น�ำ
มาใช้ส�ำหรับการก�ำหนดมาตรฐานส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ด�ำเนินการโดยกรมการขนส่งทางบก
นั้น พบว่ามี UN Regulation ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของรถจักรยานยนต์โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
• มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่องสว่าง ได้แก่ R6, R7, R19, R38, R45, R50, R56, R72, R87,
R98
• มาตรฐานเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ ได้แก่ R90
• มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์มองด้านหน้า ได้แก่ R46
• มาตรฐานเกี่ยวกับล้อยาง ได้แก่ R75
• มาตรฐานเกี่ยวกับพนักพิงศีรษะ ได้แก่ R25 (เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มี 3 ล้อขึ้นไป)
• มาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ได้แก่ R40
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ตามหลั กเกณฑ์ ตั้ งแต่ 1 ม.ค. 2569
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ดังนัน้ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ขา้ งต้นเพิม่ เติม โดยหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก และส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ต้องด�ำเนินการ
ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของตนต่อไป เพื่อท�ำให้รถจักรยานยนต์ของประเทศไทยมีความปลอดภัยและ
ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

4. การยกระดั บมาตรฐานระบบห้ ามล้ อจะช่ วยลดการเกิ ด
อุ บัติเหตุ ได้
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์นั้นระบบห้ามล้อถือว่ามีความส�ำคัญต่อความปลอดภัยอย่างมาก โดย
จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าการติดตัง้ ระบบป้องกันการล็อกของล้อ (Antilock Braking System:
ABS) จะช่วยในการหลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุได้ถงึ ร้อยละ 85 และยังช่วยบรรเทาความรุนแรงจากการบาดเจ็บ
ได้ร้อยละ 8-17 [4] เช่นเดียวกับระบบห้ามล้อร่วม (Combined Brake System: CBS) ก็ยังช่วยลด
การเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 6-26 [5]
ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบห้ามล้อของ
รถจักรยานยนต์ [6] ที่สอดคล้องกับ UN Regulation No.78 โดยประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
จึงถือเป็นก้าวส�ำคัญของประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศ ซึง่ ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ดังกล่าวบังคับรถจักรยานยนต์ทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดดังต่อไปนี้
ต้องติดตั้งระบบห้ามล้อที่มีระบบ ABS ได้แก่
• รถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกินกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
• รถจักรยานยนต์ที่มีก�ำลังพิกัดต่อเนื่องสูงสุดหรือก�ำลังสุทธิสูงสุดเกินกว่า 11 กิโลวัตต์
• รถจักรยานยนต์ที่มีอัตราส่วนก�ำลังต่อมวล เกินกว่า 0.1 กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัม
และกรณีรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้สามารถติดตั้งระบบ
ห้ามล้อแบบ CBS หรือระบบ ABS ของล้อระบบใดระบบหนึ่งหรือทั้งสองระบบก็ได้
ทั้งนี้ การบังคับติดตั้งระบบห้ามล้อตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ แบ่งการบังคับใช้เป็น
2 ส่วน คือ กรณีแบบของรถจักรยานยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือน�ำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ให้
ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ตดิ ตัง้ ระบบห้ามล้อตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2567 ขณะที่
กรณีแบบของรถจักรยานยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือน�ำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 กล่าวคือ แบบ
ของรถจั ก รยานยนต์ ที่ ไ ด้ น� ำ เข้ า มารั บ รองแล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และให้ ผู ้ ผ ลิ ต

2

กรอบระยะเวลาการบังคับติดตั้งระบบ
ห้ า มล้ อ ตามประกาศกรมการขนส่ ง
ทางบกฯ
ที่ ม า : สรุ ป จากประกาศกรมการขนส่ ง
ทางบก เรื่อง ก�ำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ
สมรรถนะ และก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับรองแบบระบบห้ามล้อ
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2564
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

รู ปที่

3
สัดส่วนโดยเฉลีย่ ของรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่จ�ำแนกตามความจุ
กระบอกสูบ ตั้งแต่ปี 2561-2564

126-250 ซี ซี

251-399 ซี ซี

18.43%
111-125 ซี ซี

27.25%
51-110 ซี ซี

49.93%

2.83%
77.18%

400 ซี ซี

1.47%
ไฟฟ้ า

0.09%

ทีม่ า: กรมการขนส่งทางบก (2561-2564)
วิเคราะห์โดยผู้เขียน

รถจักรยานยนต์ติดตั้งระบบห้ามล้อตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงกรณีรถจักรยานยนต์ที่ได้มีการใช้งานแล้วอยู่ในปัจจุบัน
เนื่องด้วยประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ฉบับนี้บังคับเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีความจุ
กระบอกสูบเกินกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่จะต้องติดตั้งระบบ ABS ในขณะที่รถจักรยานยนต์ที่มี
ความจุกระบอกสูบต�่ำกว่า ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สามารถเลือกว่าจะติดตั้งระบบ ABS หรือระบบ CBS
ก็ได้ ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่แล้ว [7] พบว่าในแต่ละปีจะมีสัดส่วน
รถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปกว่าร้อยละ 77.18
เท่ากับว่าจะมีรถจักรยานยนต์ทอี่ าจจะไม่ได้ตดิ ตัง้ ระบบ ABS จึงจะยังไม่ได้ประโยชน์จากการหลีกเลีย่ ง
อุบัติเหตุและบรรเทาความรุนแรงจากการบาดเจ็บอีกเป็นจ�ำนวนมาก

5. ระบบ ABS: นโยบายที่ ช่วยปกป้องชี วิตผู้ ใช้ รถจั กรยานยนต์
และการลงทุ นที่ คุ้มค่ า
เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการบังคับใช้ระบบ ABS ในรถจักรยานยนต์ การศึกษานี้จึงได้ท�ำ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ หรือ Cost Benefit Analysis โดยท�ำการประเมิน
ทางเลือกของโครงการเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1: ส�ำหรับแบบของรถจักรยานยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือน�ำเข้าตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2565 เป็นต้นไป ให้ผผู้ ลิตรถจักรยานยนต์ดำ� เนินการติดตัง้ ระบบ ABS เฉพาะรถจักรยานยนต์
ที่มีความจุกระบอกสูบเกินกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปทุกคัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2567 เป็นต้นไป หรืออาจตีความได้ว่า รถจักรยานยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือน�ำเข้าตามแบบ
ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่มีความจุกระบอกสูบเกินกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ขึ้นไปทุกคัน จะต้องมีการติดตั้งระบบ ABS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (เป็นทางเลือกที่
สอดคล้องกับประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ)
ทางเลือกที่ 2: ส�ำหรับแบบของรถจักรยานยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือน�ำเข้าตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2565 เป็นต้นไป ให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ด�ำเนินการติดตั้งระบบ ABS ในรถจักรยานยนต์
ทุกขนาด ทุกคัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หรืออาจตีความได้ว่า
รถจักรยานยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือน�ำเข้าตามแบบที่ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ทุกคัน จะต้องมีการติดตั้งระบบ ABS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
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ทั้งนี้ การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์ผลประโยชน์จากลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ระหว่างปี 2565–2573 (เพื่อให้สอดคล้องกับทศวรรษแห่งการด�ำเนินการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนระยะที่ 2 พ.ศ. 2564–2573 ของสหประชาชาติ) และคาดการณ์ต้นทุน
การติดตั้งระบบ ABS ในรถจักรยานยนต์ใหม่ โดยมีสมมติฐานดังนี้
ในปี 2565 และ 2566 ยังเป็นช่วงเตรียมความพร้อมของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในการติดตั้ง
ระบบ ABS ตามแบบของรถจักรยานยนต์ โดยผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จะด�ำเนินการติดตั้งระบบ ABS
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้เขียนก�ำหนดให้ในปี 2565
และ 2566 ยังไม่มีการด�ำเนินการติดตั้งระบบ ABS และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ช่วงปี 2565
ถึง 2566 จะมีการติดตั้งระบบ ABS ตามทางเลือกของโครงการ ในปี 2567
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์
คิดจากการหาค่าเฉลี่ยการเติบโตซึ่งเป็นอัตราคงที่ โดยคาดการณ์อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี (ใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2555–2562 เพื่อหาค่าเฉลี่ยการเติบโต)
[8] และอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (ใช้ข้อมูลผู้บาดเจ็บ
สาหัสระหว่างปี 2560 – 2562 เพื่อหาค่าเฉลี่ยการเติบโต) [9]
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.32
โดยค�ำนวณจากการเติบโตของรถจดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยระหว่างปี 2558–2563 [10] [11] ทัง้ นี้
ผู้เขียนก�ำหนดให้รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เป็นรถจักรยานยนต์ที่ผลิต
ประกอบ หรือน�ำเข้าตามแบบของรถจักรยานยนต์หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ค่าประสิทธิผล (Effectiveness) ของการติดตั้งระบบ ABS ในการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่ร้อยละ 39 [12]
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่ 6.7 ล้านบาทและ 2
ล้านบาทต่อราย ตามล�ำดับ [13]
ต้นทุนการติดตัง้ ระบบ ABS อยูท่ ี่ 5,250 บาท ต่อคัน [14] โดยมีตน้ ทุนไม่เปลีย่ นแปลงระหว่าง
ช่วงปี 2565–2573
ทั้งนี้ ในการค�ำนวณจ�ำนวนความสูญเสียที่ลดลงนั้นมีแนวทางดังนี้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการรักษาชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บสาหัสในปีที่ Y =
จ�ำนวนความสูญเสียที่ลดลงในปีที่ Y x มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อราย
โดย
จ�ำนวนความสูญเสียที่ลดลงในปีที่ Y = ค่าประสิทธิผล x สัดส่วนของรถจักรยานยนต์
ที่ติดตั้งระบบ ABS ต่อจ�ำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมทั้งหมด x ประมาณการณ์จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสในปีที่ Y
ส�ำหรับการค�ำนวณต้นทุนในการติดตั้งระบบ ABS มีแนวทางดังนี้
ต้นทุนในการติดตั้งระบบ ABS ในปีที่ Y = ต้นทุนการติดตั้งระบบ ABS ต่อคัน x จ�ำนวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในปีที่ Y
โดยผลจากการค�ำนวณความคุม้ ค่าในการบังคับใช้ระบบ ABS ในรถจักรยานยนต์ พบว่าในช่วง
แรกของการด�ำเนินการ ผลประโยชน์ต่อต้นทุนจะยังไม่สูงมากนัก แต่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมี
จ�ำนวนการติดตั้งระบบ ABS ของรถจักรยานยนต์สะสมในประเทศมากขึ้น โดยในปี 2573 อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของการติดตั้ง ระบบ ABS จะอยู่ที่กว่า 11.05 เท่า ส�ำหรับทั้งสองทางเลือกของ
นโยบาย ตามรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1:

สรุ ปการคำ�นวณความคุ้ มค่ าในการบั งคั บใช้ ระบบ ABS ในรถจั กรยานยนต์

จำ �นวนรถจั กรยานยนต์ ที่ติดระบบ
ABS สะสมหลั งดำ �เนิ นมาตรการ

ปี

ผลประโชน์ (รวมการลดลงของ
ผู้ เสี ยชี วิตและบาดเจ็ บสาหั ส) (บาท)

ต้ นทุ นการติ ดตั้ ง GPS (บาท)

อั ตราส่ วน
ผลประโยชน์
ต่ อต้ นทุ น

ทางเลื อก 1

ทางเลื อก 2

ทางเลื อก 1

ทางเลื อก 2

ทางเลื อก 1

ทางเลื อก 2

2565

-

-

-

-

-

-

-

2566

-

-

-

-

-

-

-

2567

1,117,071

5,463,077

6,542,427,341

31,995,989,058

5,864,621,407

28,681,153,429

1.12

2568

1,506,857

7,369,342

9,118,908,204

44,596,366,440

2,046,378,679

10,007,892,546

4.46

2569

1,905,697

9,319,883

11,906,273,043

58,228,079,907

2,093,908,976

10,240,341,268

5.69

2570

2,313,800

11,315,729

14,913,943,266

72,937,205,213

2,142,543,238

10,478,188,971

6.96

2571

2,731,383

13,357,931

18,152,637,360

88,776,161,519

2,192,307,106

10,721,561,053

8.28

2572

3,158,664

15,447,566

21,634,537,711

105,804,527,249

2,243,226,816

10,970,585,826

9.64

2573

3,595,870

17,585,737

25,373,458,520

124,089,861,278

2,295,329,215

11,225,394,583

11.05

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที่การลดลงของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจะพบว่า ทางเลือก
ที่ 2 สามารถลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตตลอดช่วงเวลาการด�ำเนินนโยบาย (ปี 2567–2573) ได้มากกว่า
ทางเลือกที่ 1 กว่า 13,986 ราย และสามารถลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสได้มากกว่า 162,773 ราย
ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนั้น แม้ว่าทั้งสองทางเลือกจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่เท่ากัน
แต่การด�ำเนินการในทางเลือกที่ 2 หรือการติดตั้งระบบ ABS กับรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมดทุกรุ่น
ย่อมช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้มากกว่า ซึ่งจะส่งเสริมการด�ำเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงทศวรรษที่ 2 (ปี 2564–2573) ของสหประชาประชาชาติ
ซึ่งประเทศไทยต้องการลดการเสียชีวิตลงให้ได้ที่ 12 คนต่อแสนประชากรในปี 2573
ตารางที่ 2 : สรุ ปการลดลงของผู้ เสี ยชี วิตและผู้ บาดเจ็ บสาหั สเปรี ยบเที ยบระหว่ าง 2 ทางเลื อก
ปี
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
รวม

การลดลงของผู้ เสี ยชี วิต (ราย)

การลดลงของผู้ บาดเจ็ บสาหั ส (ราย)

ทางเลื อก 1

ทางเลื อก 2

ผลต่ าง

ทางเลื อก 1

ทางเลื อก 2

ผลต่ าง

181
265
364
478
610
762
935

887
1,298
1,779
2,337
2,983
3,724
4,573

705
1,033
1,415
1,859
2,373
2,963
3,638
13,986

2,667
3,675
4,741
5,864
7,043
8,279
9,570

13,042
17,971
23,184
28,677
34,446
40,488
46,801

10,375
14,297
18,444
22,813
27,403
32,209
37,231
162,773

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

> www.thairoads.org

สรุ ป
การติดตั้งระบบ ABS กับรถจักรยานยนต์ทุกขนาดสามารถลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้และมีความคุ้มค่า
ในการบั ง คั บ ใช้ อย่ า งไรก็ ต าม นโยบายของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ยั ง คงใช้ บั ง คั บ เฉพาะรถจั ก รยานยนต์
บางขนาดเท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งด�ำเนินการผลักดันให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ด�ำเนินการติดตั้งระบบ ABS
ในรถจักรยานยนต์ในทุกขนาดให้ได้เร็วที่สุด เพื่อปกป้องชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึง
ควรผลั ก ดั น ให้ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานรถจั ก รยานยนต์ในด้านอื่น ๆ ที่ส อดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่ม เติม อีก ด้วย
เช่ น มาตรฐานเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ส ่ อ งสว่ า ง อุ ป กรณ์ ม องด้ า นหน้ า หรื อ ล้ อ ยาง เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ แม้ ว ่ า การด�ำ เนิ น การ
ดังกล่าวอาจท�ำให้ราคาของรถจักรยานยนต์ที่วางจ�ำหน่ายในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับ
ผลกระทบดั ง กล่ า วไปยั ง ประชาชน แต่ ใ นภาพรวมแล้ ว การที่ ป ระเทศไทยมี ม าตรฐานรถจั ก รยานยนต์
ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามปลอดภั ย สู ง ขึ้ น จะช่ ว ยลดโอกาสในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนรวมถึ ง ลดจ� ำ นวนผู ้ บ าดเจ็ บ
และเสียชีวิตลงได้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาวได้อย่างมหาศาลต่อไป

เอกสารอ้ างอิ ง
[1] WHO (2018). WHO Global Status Report on Road Safety 2018. [รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. URL: https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241565684.
[2] ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (2564). โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ.
[3] สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย. (2564). โครงการศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานยานพาหนะว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานและการตรวจสภาพ.
[4] Motorcycle Stability Control – The next generation of motorcycle safety and riding dynamics; Thomas Lich, JSAE 20159834 / SAE 201532-XXXX
[5] Evaluating the impact of possible new measures concerning category L vehicles, T L Robinson.
[6] ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก�ำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ และก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบระบบห้ามล้อ
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2564
[7] กรมการขนส่งทางบก. (2564). สถิติจ�ำนวนรถใหม่ป้ายแดงที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จ�ำแนกตามยี่ห้อรถประเภทรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล (รย.12) ระหว่างปี 2561-2564. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565, URL: https://web.dlt.go.th/statistics/
[8] กรมควบคุมโรค (2564). ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
(3 ฐาน). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565, URL: https://data.go.th/dataset/rtddi.
[9] กระทรวงสาธารณสุข (2564). ฐานผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนจากคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC).
[10] กรมการขนส่งทางบก. (2564). สถิติจ�ำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ.
สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565, URL: https://web.dlt.go.th/statistics/.
[11] ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์. (2564). สถิติปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565, URL:
https://data.thaiauto.or.th/auto/motorcycle-stat/motorcycle-registration/stat-motorcycle-registration.html.
[12] Australian Government (2017). Regulation Impact Statement Advanced Motorcycle Braking System for Safer Riding. [รูปแบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์]. URL: https://fdocuments.in/document/advanced-motorcycle-braking-system-for-safer-rispmcgovausitesdefaultfilesposts201801.html.
[13] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2564). โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน.
[14] WHO (2019). Addressing Motorcycle Safety in Thailand. Bangkok.

137

0138

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

บทความ
เรื่ อง

การจั ดการ
ความปลอดภั ย
ทางถนน
ในระดั บพื้ นที่
นางสาวเพ็ ญนภา พรสุ พิ กุล
นางสาวศุ ภรดา ยาวงษ์

ศู นย์ วิชาการเพื่ อความปลอดภั ยทางถนน

นายวั ฒนดนั ย ธนั ญชั ย
นั กวิ จัยอิ สระ
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บทความเรื่ อง การจั ดการความปลอดภั ยทางถนนในระดั บพื้ นที่ มี วั ตถุ ประสงค์
เพื่ อน� ำเสนอบทเรี ยนการจั ดการความปลอดภั ยทางถนนของศู นย์ ปฏิ บั ติ การ
ความปลอดภั ยทางถนนระดั บอ� ำเภอ (ศปถ.อ� ำเภอ) และศู นย์ ปฏิ บัติการความปลอดภั ย
ทางถนนระดั บท้ องถิ่ น (ศปถ.ท้ องถิ่ น) ที่ มี การใช้ ข้อ มู ลในการออกแบบและก� ำหนด
แนวทางการด� ำ เนิ นงานด้ า นความปลอดภั ยทางถนน ใน 2 พื้ น ที่ น� ำร่ อ งคื อ จั งหวั ด
อุ ดรธานี และ จั งหวั ดร้ อ ยเอ็ ด เชื่ อ กั นว่ า ศปถ. เป็ นกลไกส� ำคั ญในการขั บเคลื่ อน
เพื่ อสร้ างความปลอดภั ยทางถนนของประเทศไทยในมิ ติ ต่ าง ๆ พฤติ กรรมของคน
สภาพแวดล้ อม และการสร้างระบบที่ เกี่ ยวข้ องเช่ น ระบบสารสนเทศ ระบบประสานงานฯลฯ

บทความนี้จะวิเคราะห์หาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนามิติเหล่านั้นโดยอาศัยมุมมองตาม
ทฤษฎีพลวัตของระบบ (Systems dynamic) เป็นวิธกี ารหรือเครือ่ งมือส�ำหรับท�ำความเข้าใจพฤติกรรม
หรือ การท�ำงานของระบบทีส่ ลับซับซ้อนมีการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา โดยศึกษาการท�ำงานภายใน
วงจรย้อนกลับและความล่าช้าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อพฤติกรรมของทัง้ ระบบ โดยสิง่ ทีท่ ำ� ให้พลวัตของระบบ
(Systems dynamic) ต่างจากวิธีอื่น คือ การใช้วงจรย้อนกลับ (Feedback loop) สต๊อก (Stock องค์ประกอบที่ท�ำหน้าที่สะสมและเปลี่ยนแปลงได้) และ โฟลว์ (Flow -องค์ประกอบที่เป็นตัวกระท�ำให้
สต๊อคมีการเปลี่ยนแปลง ) ท�ำให้สามารถระบุองค์ประกอบของระบบในผังวงจนย้อนกลับให้เห็นหน้าที่
ขององค์ประกอบชัดเจน และน�ำไปสูก่ ารออกแบบเพือ่ ปรับปรุงรูปแบบการจัดการระบบและเป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดนโยบาย1 ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสภาพแวดล้อม ยานพาหนะ และพฤติกรรมผู้ขับขี่/ใช้รถใช้ถนน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบ
การจัดการ มาตรการ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง ในขณะทีห่ ลายหน่วยงานในประเทศไทยพยายามปรับปรุง
และพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนแต่ยังไม่เกิดวงจรย้อนกลับ (Feedback loop) ที่จะ
สามารถน�ำไปท�ำนายเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
กลไกการจั ดการความปลอดภั ยทางถนนของประเทศไทยในปั จจุ บัน

ระบบความปลอดภัย (safe system approach)2, 3 กล่าวถึง ระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย
โดยการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนจากเดิมที่เป็นของผู้ใช้รถใช้ถนนไปสู่
ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบ (System Designer) ทุกภาคส่วน รวมถึง ผู้ใช้รถใช้ถนนที่มี
ความรับผิดชอบต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์เหล่านัน้ ทัง้ นี้ ระบบความปลอดภัย (safe system
approach) ให้ความส�ำคัญกับระบบการจัดการทีข่ ับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อหวังว่าจะสามารถหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงและน�ำไปสู่การก�ำหนดแผนและปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
เพื่อตอบเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนภายในปี 2020 รวมถึง การใช้
ข้อมูลขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกัน (Accountability) กับหน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบใกล้ชดิ กับปัญหามากทีส่ ดุ (โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างถนนดูภาพที่ 1) ซึง่ ใช้ทรัพยากร
จ�ำนวนมาก
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

นปถ. - ศปถ.
ส่ วนกลาง

ระเบี ยบ/ข้ อสั่ งการ

A. กลไกการทํ างาน

• พั ฒนาบุ คลากร (กรรมการ/อนุ กรรมการ)
• ระบบข้ อมู ลสารสนเทศ
• แผนงานบู รณาการ
• กํ ากั บติ ดตามประเมิ นผล ฯลฯ

ศปถ.
จั งหวั ด

ศปถ. อํ าเภอ
พชอ.

ศปถ.
อปท.

ตํ าบลขั บขี่ ปลอดภั ย

รู ปที่

1

โครงสร้างและกลไกการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ. 2554

เจ้ าภาพหลั ก
หน่ วยงาน รั ฐ-เอกชน
สถานศึ กษา (รร./ศพด.)
สถานประกอบการ
ชุ มชน ฯลฯ

มี
มี
มี
มี

B. ประเด็ นความเสี่ ยง

• พฤติ กรรมเสี่ ยง (หมวกฯ/เมา/เร็ ว/ฯลฯ)
• กายภาพเสี่ ยง (จุ ดเสี่ ยง/จุ ดอั นตราย)
• ยานพาหนะ (จยย., รถนั กเรี ยน ฯ)

พฤติ กรรมเสี่ ยง
การกระทํ าไม่ ปลอดภั ย

สภาพแวดล้ อม
ที่ ไม่ ปลอดภั ย

ด้ านกายภาพ

(ตามบริ บทพื้ นที่ )
คน - รถ - ถนน

ลดบาดเจ็ บ
เสี ยชี วิต

ด้ านสั งคม - การเรี ยนรู้
ด้ านกฎระเบี ยบ - กฎหมาย

คณะทํ างาน
ระบบข้ อมู ล
แผนจั ดการความเสี่ ยงสํ าคั ญ
การติ ดตามประเมิ นผล

Feedback loop
สะท้ อนข้ อมู ล

โครงสร้างและกลไกการด�ำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละระดับ
ถูกขับเคลือ่ นในรูปแบบคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และมีการถ่ายทอด
นโยบายจากส่ ว นกลางสู ่ ภู มิ ภ าค โดยกลไกแต่ ล ะระดั บ จะมี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละจุ ด เน้ น ใน
การด�ำเนินการที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) โครงสร้ างและกลไกระดั บอ�ำนวยการ ได้แก่ นปถ. ศปถ. ส่วนกลาง และ ศปถ.

จังหวัด มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร เสนอกฎหมายและก�ำกับติดตาม
ประเมินผล โดยเน้นทีก่ ารด�ำเนินการในส่วนของกลไกการท�ำงานสามบทบาทนัน้ มากกว่าการปฏิบตั กิ าร
เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (รูปที่ 1)
2) โครงสร้ างและกลไกระดั บปฏิ บัติการ ได้แก่ ศปถ.อ�ำเภอ และ ศปถ.อปท. มี

บทบาทส�ำคัญในการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ท้องถิ่น
ภายใต้ความรับผิดชอบโดยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มีแสดงถึงขนาดและลักษณะปัญหาที่
ชัดเจนและสามารถสร้างความความตระหนักรู้ให้กบั ชาวบ้านถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น ข้อมูล
จึงนับว่าเป็นกลไกส�ำคัญ ในการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพือ่ กระตุน้ ให้หน่วยงาน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ยังมีข้อจ�ำกัด ดังนี้
1) อุ บั ติ เ หตุ ทางถนนเป็ นประเด็ น ปั ญหาที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ หลายปั จจั ย

และมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นพลวัต ดังนั้น นโยบายและมาตรการที่
สั่งการลงไปในระดับปฏิบัติการหรือท้องถิ่นในบางครั้งอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้จริง
โดยตามทฤษฎีพลวัตของระบบ (Systems dynamic) (Wenhui Zhang และ Hong-guo Xu (2008))
กล่าวว่า ทุกปัจจัยจะมีอิทธิพลต่อระดับความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนแตกต่างกันถึงแม้ว่า
จะได้รับความส�ำคัญเท่ากันในทุกปัจจัยก็ตาม
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คน/ผู้ ใช้ รถใช้ ถนนสามารถเกิ ดความผิ ดพลาดได้ แต่ ความผิ ดพลาดต้ องไม่ นําไปสู่ ความสู ญเสี ย
Safe System &
Swiss cheese model

4. คน
การกระทํ าไม่ ปลอดภั ย
ผิ ดพลาด vs ฝ่ าฝื น
3. เงื่ อนไข-สภาพแวดล้ อม
ที่ ไม่ ปลอดภั ย
2. กํ ากั บ ดู แลที่ ไม่ ปลอดภั ย
1. ปั จจั ยองค์ กร/สั งคม

ใคร? ต้ องทํ าอะไร
เพื่ ออุ ดรู โหว่
3, 4

ผิ ดพลาด Human Error

เร่ งรี บ, คาดการณ์ ?
การตรวจสอบเส้ นทาง GPS

สภาพแวดล้ อม : ถนน - ยานพาหนะ
เปิ ดจุ ดลงแม่ น้ํ า/เครื่ องกั้ น? ป้ ายเตื อน
ไฟส่ องสว่ าง

รู ปที่

2) อุ บั ติ เหตุ ทางถนนอั นมี ลั กษณะปั ญหาเชิ ง ซ้ อ นดั งกล่ าวอาจพิ จ ารณา
ตามทฤษฎี Swiss cheese model 4, 5 ที่ วิ เ คราะห์ ค วามล้ ม เหลวของระบบการจั ด การ

ความปลอดภัยทางถนน โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาด 2 ประเภท ได้แก่
2.1) การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้น (หมายเลข 3 และ 4 ตามรูปที่ 2) จึงต�ำหนิพฤติกรรมของ
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ/และคู่กรณี (Blame the victim)
2.2) สภาวะแฝง (หมายเลข 1 และ 2 ตามรูปที่ 2) ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของระบบที่ละเลย
และน�ำไปสูค่ วามไม่ปลอดภัย เช่น การก�ำกับดูแลของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบออกแบบถนนหรือมาตรฐาน
ยานพาหนะ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ โดยปกติข้อบกพร่องเหล่านี้จะถูกละเลย ไม่น�ำมาวิเคราะห์
ท�ำให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาในเชิงระบบ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ตัวกระตุน้ ของความล้มเหลวทัง้ 2 ประเภททีท่ ำ� งานอยูน่ นั้ สอดคล้องกับสภาวะ
ทีแ่ ฝงอยูข่ องระบบ อาจส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ในสามัญส�ำนึกผูเ้ กีย่ วข้องมักเข้าใจว่าอุบตั เิ หตุเป็นไป
ได้ยาก (ไม่เปิดไฟเวลากลางคืนก็ไม่เห็นเป็นไร ขับแซงไปมาก็ไม่เคยเกิดเรื่อง ฯลฯ) ตามทฤษฎี Swiss
Cheese โดยปกติรู (ช่องโหว่ของระบบ) จะเคลื่อนที่ไปรอบๆ เปิดและปิด
จึงมีการป้องกันหลายชัน้ ในการด�ำเนินการทีป่ อ้ งกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ สถานการณ์ทเี่ ป็น
อันตรายจะสามารถสร้างความเสียหายได้ก็ต่อเมื่อรูเรียงตัวในแนวเดียวกัน ตัวกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุ
จึงทะลวงผ่านไปได้ตลอดระบบ (ตามแบบจ�ำลองก้อนชีส)
3) การด�ำเนิ นการข้ ามหน่ วยงานยั งท�ำได้ จ�ำกั ด

ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งโครงสร้าง
และกลไกในรูปแบบคณะกรรมการในแต่ละระดับ แต่ข้อสั่งการและนโยบายยังไม่สามารถสั่งการข้าม
หน่วยงานและข้ามกระทรวงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสั่งการจากส่วนกลางลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติการ
แสดงให้เห็นความไม่เป็นเอกภาพภายใต้ระบบบริหารราชการแบบรวมศูนย์ (สั่งการจากบนลงล่าง)
4 ) กา ร จั ด กา ร ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ ห ตุ ทา ง ถ น นใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ยั ง ท�ำ ไ ด้ จ�ำ กั ด

เนือ่ งจากยังขาดข้อมูลในระดับพืน้ ที่ ซึง่ จ�ำกัดการวิเคราะห์สถานการณ์และรากของปัญหาอุบตั เิ หตุทาง
ถนนการก�ำหนดมาตรการหรือนโยบายจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจึงอาจไม่ใช่นโยบายที่น�ำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะที่

2

ลักษณะปัญหาเชิงซ้อนใน
อุบัติเหตุทางถนนโดยพิจารณา
ตามทฤษฎี Swiss cheese
model
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เครื่ องมื อจั ดการเชิ งผลลั พธ์
1 สามเหลี่ ยมปั จจั ยกํ าหนดสุ ขภาพ
2 แผนภู มิต้นไม้ ปัญหา
3 บั นไดผลลั พธ์
4 การวิ เคราะห์ แรงเสริ มแรงต้ าน
5 การรวบรวมข้ อมู ลสะท้ อนผลลั พธ์

ศปถ. อํ าเภอ
• มี คณะทํ างาน
• มี ศูนย์ ข้อมู ล
• มี แผนจั ดการทํ างาน
• มี การติ ดตามประเมิ นผล

ศปถ. อปท.

ลดผลกระทบและความสู ญเสี ย
จากการไม่ สวมหมวกกั นน็ อค
ลดการบาดเจ็ บและเสี ยชี วิต
จากการบาดเจ็ บที่ ศี รษะลง 10%

พฤติ กรรมเสี่ ยง
เพิ่ มการสวมหมวก 80%

4 การกระทํ าที่ ไม่ ปลอดภั ย

สภาพแวดล้ อม
กายภาพ
สั งคม (มาตรการชุ มชน/สั งคม)

• ความผิ ดพลาด - การรั บรู้ ตั ดสิ นใจ
ทั กษะ
• การฝ่ าฝื น - เคยชิ น, ผิ ดปกติ

3 สภาพ/เงื่ อนไขที่ ไม่ ปลอดภั ย
เจ้ าภาพหลั ก
ชุ มชน
สถานศึ กษา
สถานประกอบการ

• สภาพแวดล้ อม (ถนน, รถ ฯลฯ)
• เงื่ อนไขส่ วนบุ คคล
• วิ ธีปฏิ บัติ/กิ จวั ตรส่ วนบุ คคล

2

1 หน่ วยงาน องค์ กร/ระบบการกํ ากั บดู แล

สภาวะแฝง

Feedback loop
สะท้ อนข้ อมู ล
รู ปที่

3

กรอบการพัฒนากลไก
การจัดการความปลอดภัย
ทางถนนระดับพื้นที่

5) งบประมาณสนั บสนุ นส�ำหรั บการจั ดการปั ญหาอุ บั ติ เหตุ ทางถนน
ไม่ ได้ รับการอนุ มัติ เหตุเพราะมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบแตกต่างกันไป และในระดับ

ท้องถิ่นเองยังไม่มีการก�ำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้
ความส�ำคัญในระดับที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงออกแบบเครื่องมือการจัดการเชิงผลลัพธ์ (เครื่องมือ
5 ชิ้น ได้แก่ (1) สามเหลี่ยมปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (2) แผนภูมิต้นไม้ปัญหา (3) บันไดผลลัพธ์
(4) การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน และ (5) การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์) หวังว่าจะช่วยให้เกิด
การด�ำเนินการไปสูผ่ ลลัพธ์ทลี ะก้าวอย่างต่อเนือ่ ง โดยการใช้ขอ้ มูลเป็นกลไกส�ำคัญในการค้นหา สะท้อน
ปัญหา และน�ำไปสูก่ ารจัดการความเสีย่ งและปัญหาในระดับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ศปถ.อ�ำเภอ
และ ศปถ.ท้ อ งถิ่ น สามารถค้ น หาสภาวะแฝงที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความล้ ม เหลวของระบบการจั ด การ
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่นั้น และก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อปัญหานั้นได้จริง
บทเรียนการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่โดยใช้
เครื่องมือการจัดการเชิงผลลัพธ์ (เครื่องมือ 5 ชิ้น ที่ท�ำให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์) ภาย
ใต้โครงการพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอ เพือ่ ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในกลุ่มรถจักรยานยนต์ มีดังนี้
บทเรี ยนการจั ดการความปลอดภั ยทางถนนจั งหวั ดอุ ดรธานี

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอเมืองอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2563 พบผู้เสียชีวิต จ�ำนวน
107 ราย (อัตรา 26.02 ต่อแสนประชากร) แยกเป็นเขตเทศบาลนครอุดรธานี 23 ราย (อัตรา 17.66
ต่อแสนประชากร) นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี 84 ราย (อัตรา 29.89 ต่อแสนประชากร) โดยพบ
การเสียชีวติ จุดเกิดเหตุรอ้ ยละ 50 และเสียชีวติ ที่ ER ร้อยละ 13 ในตึกนอนรักษาในช่วง 30 วันร้อยละ 37

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

ตารางที่

จ� ำนวนผู้ เกิ ดอุ บัติเหตุ อ�ำเภอเมื องอุ ดรธานี
พ.ศ. 2561 – 2563
จ� ำแนกตามยานพาหนะ
ยานพาหนะ
รถจั กรยานยนต์
รถกระบะ
รถยนต์
รถสามล้ อเครื่ อง
คนเดิ นเท้ า
รถบรรทุ ก
จั กรยาน
รถตู้
รถโดยสารขนาดใหญ่
อื่ นๆ
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

จ� ำนวน

ร้ อยละ

จ� ำนวน

จ� ำนวน

ร้ อยละ

126
82
97
147
10
225
17
24
3
5,116

2.46
1.60
1.90
2.87
0.20
4.40
0.33
0.47
0.06
100.00

89
105
98
140
23
241
2
96
8
5,537

107
104
87
135
11
214
12
28
54
4,931

2.17
2.11
1.76
2.74
0.22
4.34
0.24
0.57
1.10
100.00

4,385

85.71

4,735

ร้ อยละ

85.52

1.61
1.90
1.77
2.53
0.42
4.35
0.04
1.73
0.14
100.00

4,179

1

48.75

ที่มา: สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ยานพาหนะที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.
2561 - 2563 มีพบรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุถึงมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ที่เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ จ�ำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.93
ผู้ประสบเหตุเป็นผู้ที่มีภูมิล�ำเนาในต�ำบล ร้อยละ 32 เป็นผู้ที่อยู่นอกต�ำบลแต่อยู่ในอ�ำเภอ
ร้อยละ 30 ผู้ที่มีภูมิล�ำเนานอกอ�ำเภอในจังหวัดร้อยละ 25 และผู้ที่มีภูมิล�ำเนานอกจังหวัด ร้อยละ 13
ส�ำหรับกลุ่มอายุที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ อายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 29 รองลงมาเป็นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 14 ส่วนมากไม่มีคู่กรณี/ชนวัสดุข้างทาง ร้อยละ 27 รองมาเป็นกระบะ และจักรยานยนต์
การเกิดอุบัติเหตุจะเกิดถนนสายหลัก (ทล./ทช.) ร้อยละ 58 ถนนมิตรภาพอุดรธานี-ขอนแก่น
(ทล.อด 1) เกิดเหตุมากสุดโดยเฉพาะจุดกลับรถ รองลงมาได้แก่ ถนนนิตโย อุดรธานี-สกลนคร
(ทล.อด 2) ซึ่งเป็นทางลักผ่าน
จากข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอ� ำ เภอเมื อ งอุ ด รธานี เ ห็ น ได้ ว ่ า ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ใ นกลุ ่ ม
รถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น ปั ญ หาหลั ก ของอ� ำ เภอเมื อ งอุ ด รธานี โดยเมื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ใ น
การเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ในช่วงระยะเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา จ�ำนวน 58 ราย (จากจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ส�ำรวจทั้งหมด 348 ราย) พบว่า เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50
รองลงมาเกิดจากถนน จ�ำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 36
ตารางที่

2

สาเหตุ การเกิ ดอุ บัติเหตุ รถจั กรยานยนต์
ในช่ วงระยะเวลา 1 ปีที่ ผ่านมา
อุ บัติเหตุ เกิ ดจาก

ความผิ ดพลาดของตนเอง
ถนน
คนขั บยานพาหนะคั นอื่ น
ยานพาหนะของตนเอง
เด็ กตั ดหน้ ารถ
สั ตว์ ตัดหน้ ารถ

จ� ำนวน (ราย)

29
21
16
6
1
1

> www.thairoads.org
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ดังนั้น อ�ำเภอเมืองอุดรธานีจึงได้ก�ำหนดประเด็นและเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุม่ รถจักรยานยนต์ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลเชิงปริมาณ และมีการก�ำหนดพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
โดยใช้ชุดข้อมูลเชิงปริมาณเช่นกัน (จ�ำนวนการเกิดเหตุและการเสียชีวิต) เมื่อมีการก�ำหนดประเด็น
ปัญหาที่ต้องการลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วจึงด�ำเนินการก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส�ำเร็จใน
การด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนทีก่ ารลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนไม่เกิน
20 คนต่อจ�ำนวนแสนประชากร
นอกจากนี้ อ�ำเภอเมืองอุดรยังได้น�ำข้อมูลมาก�ำหนดมาตรการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโดยใช้
กลไก ศปถ.อปท. ให้เกิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตลอดทั้งปี ซึ่งจากบทเรียนการด�ำเนินงาน พบว่า
จุดส�ำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ การพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอ�ำเภอให้เข้มแข็งมีการด�ำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นพี่เลี้ยงผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเชือ่ มโยงกับหมูบ่ า้ น ชุมชน วัด สถานศึกษา พัฒนา
ชุดความรู้และข้อเสนอนโยบายที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่การจัดการความเสี่ยงรถจักรยานยนต์ และให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
การพั ฒนากลไกการจั ดการความปลอดภั ยทางถนนของอ�ำเภอเมื องอุ ดรธานี
จั งหวั ดอุ ดรธานี

ตารางที่

3

การด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ของจังหวัด
อุดรธานีเน้นที่การจัดการกลไกการท�ำงานในระดับจังหวัดลงสู่อ�ำเภอ พบว่ามีกระบวนการพัฒนาโดย
ใช้การจัดการข้อมูล 4 กระบวนการส�ำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3

กระบวนการพั ฒนากลไกการจั ดการความปลอดภั ยทางถนน
กลไกการจั ดการความปลอดภั ย
ทางถนนในปัจจุ บัน

กลไกการจั ดการความปลอดภั ยทางถนน
อ� ำเภอเมื องอุ ดรธานี ( ใช้ เครื่ องมื อ 5 ชิ้ น
และ Swiss Cheese Model)

มี คณะท�ำงาน

ใช้โครงสร้าง ศปถ. ในรูปแบบคณะกรรมการไม่มี
คณะทำ�งานข้อมูลหรือคณะทำ�งานเฉพาะเรื่องที่
มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน

มีการจัดตั้งคณะทำ�งานข้อมูลโดยให้อำ�นาจในการปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล
ณ จุดเกิดเหตุ ทำ�ให้คณะทำ�งานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

มี ศูนย์ ข้อมู ล

ไม่มีศูนย์ข้อมูล

ยังไม่เกิดศูนย์ข้อมูล แต่มีการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านกลไกคณะทำ�งาน
ข้อมูล

มี แผนการท�ำงาน

1. จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการโดยอ้างอิงจากแผน
เดิมและการทำ�ประชาคมหมู่บ้าน
2. จัดทำ�แผนตามนโยบายและตัวชี้วัดจากส่วน
กลาง
3. บางพื้นที่ไม่มีแผนเรื่องอุบัติเหตุทางถนน

1. ใช้เครื่องมือการจัดการเชิงผลลัพธ์ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
จัดทำ�แผน ร่วมกับการใช้การวิเคราะห์ Swiss cheese Model ในการ
วิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก
2. แผนที่จัดทำ�มีความเฉพาะเจาะจงกับกรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริบท
ของพื้นที่ และรากของปัญหา นำ�ไปสู่การปรับปรุง/แก้ไขในเชิงระบบ

มี การติ ดตามประเมิ นผล

มีการรายงานผลไปยังจังหวัด

1. ศปถ.อ. ลงไปติดตามผลการดำ�เนินงานในระดับท้องถิ่น
2. ใช้กลไกของกระทรวงสาธารณสุข ในการประเมินตามเกณฑ์ DRTI

กรอบแนวคิ ดการพั ฒนา
กลไกการจั ดการความ
ปลอดภั ยทางถนน

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

จากตารางที่ 3 พบว่ากระบวนการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอ
เมืองอุดรธานีจะใช้กลไกการจัดการข้อมูลเป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน
เริ่มตั้งแต่การส�ำรวจ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ จากนั้นน�ำข้อมูลมาใช้ใน 2 ส่วน ได้แก่
การน�ำข้อมูลมาสร้างความเข้าใจกับประชาชน การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แบบเคาะประตูบา้ น
โดยใช้หลักการ Behavior Base Safety จากนั้นมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัยโดยใช้ด่านครอบครัว/ชุมชน โดยสรุปแนวทางการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนากลไก
การจัดการความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1) วิ เคราะห์ สถานการณ์ และก�ำหนดตั วชี้ วั ดร่ ว มในการด�ำเนิ นการ
ป้ องกั นและลดอุ บั ติเหตุ ทางถนนทั้ ง ในระดั บ จั งหวั ด อ�ำเภอ และท้ อ งถิ่ น -

การขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดนั้น แต่ละอ�ำเภอจะมีตัวชี้วัดในการท�ำงานโดยใช้
ตัวชี้วัดเดียวกับจังหวัดคือการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 20 คนต่อแสนประชากร โดยเฉพาะ
อัตราการเสียชีวติ ในกลุม่ รถจักรยานยนต์ไม่เกินร้อยละ 10 ในขณะเดียวกันได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั การท�ำงาน
ในระดับอ�ำเภอว่าจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ
สุขภาพอ�ำเภอ (DHS-RTI) ในระดับดีเยี่ยมอย่างน้อยร้อยละ 75 เป็นต้น ซึ่งในกรอบการด�ำเนินงาน
จะมีเรื่องการวางแผนงานที่แต่ละพื้นที่จะเป็นผู้ก�ำหนดเองว่าจะวางแผนการด�ำเนินงานในเรื่องใด เช่น
เรื่องดื่มแล้วขับ การสวมหมวก การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด เป็นต้น ส�ำหรับอ�ำเภอเมือง
อุดรธานีได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่
1.1) เครื่องมือปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ ท�ำให้ทราบองค์ประกอบของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น/ชุมชน
1.2) ต้นไม้ปัญหา ท�ำให้สามารถว่าในท้องถิ่น/ชุมชนมีปัจจัยที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
อะไรบ้าง และได้คัดเลือกประเด็นปัญหารถจักรยานยนต์มาเป็นประเด็นหลักในการจัดท�ำแผน
การด�ำเนินงาน
1.3) เครือ่ งมือ Swiss Cheese Model มาใช้ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาในเชิงลึกเพือ่ น�ำไปสูร่ ากของ
ปัญหาที่แท้จริงที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มรถจักรยานยนต์คือการไม่มีกติกาในการควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยง และไม่คนในชุมชนไม่สามารถตักเตือนกันได้ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ท�ำจนเคยชิน
จนเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Swiss Cheese Model ยังสามารถน�ำไป
สื่อสารสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การเกิดอุบตั เิ หตุบริเวณทางแยกในเวลากลางคืน คณะท�ำงานสามารถน�ำข้อมูล
เสนอในการประชุม ศปถ.อปท. และเชิญหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับไฟส่องสว่าง และการปรับปรุงถนน
เข้ามารับฟังปัญหาและก�ำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันได้
2) การใช้ ข้อมู ลเพื่ อสร้ างกลไกการจั ดการ – จังหวัดอุดรธานีมีรูปแบบการใช้

ข้อมูลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ของกลไกที่ขับเคลื่อนในแต่ละระดับ โดยข้อมูลที่จะใช้
ในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด หรืออ�ำเภอ ลักษณะของของข้อมูลเชิงตัวเลขยังคงส�ำคัญ และข้อมูล
จะต้องตรงประเด็น สั้น กระชับ ในขณะที่ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อสร้างเจ้าภาพในชุมชนนั้น ข้อมูล
ควรจะต้องเป็นเรื่องราว สร้างอารมณ์ร่วม สะท้อนถึงปัญหาเชิงพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ชาวบ้าน ท�ำให้เกิดความตระหนักในการวิเคราะห์ และสร้างมาตรการในชุมชน
ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

> www.thairoads.org
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รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

การท�ำงานร่ วมกั บชุ มชน
โดยให้ ผู้น�ำชุ มชน หรื อ อสม.
ร่ วมลงไปสอบสวนเคส
หรื อลงพื้ นที่ เกิ ดเหตุ
และน�ำข้ อมู ลจากการ
ลงสอบสวนเคสมาวิ เคราะห์
ร่ วมกั น จะท�ำให้ ผู้น�ำชุ มชน
เห็ นถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
และเกิ ดความรู้ สึกร่ วม
ที่ จะแก้ ไขปั ญหา

2.1) ข้อมูลในระดับจังหวัด เป็นข้อมูลที่จะต้องน�ำเสนอให้กับผู้บริหาร ดังนั้น การใช้ข้อมูล
จะต้องเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ให้เห็นประเด็นส�ำคัญก่อน เช่น การเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด เปรียบเทียบ
กับจังหวัดอื่น ๆ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยลักษณะการน�ำเสนอข้อมูลจะต้อง
สั้น กระชับ และตรงประเด็น อาจน�ำเสนอเพื่อเปรียบเทียบระหว่างอ�ำเภอเพื่อให้โน้มน�ำการวิเคราะห์
แนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2) ข้อมูลในระดับอ�ำเภอ เป็นทั้งข้อมูลที่จะต้องน�ำเสนอผู้บริหารและข้อมูลสะท้อนให้
ท้ อ งถิ่ น เห็ น ปั ญ หาและน� ำ ไปสู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ท� ำ ให้ เ ห็ น ประเด็ น ของ
การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ (อาจจะเปรียบเทียบกับช่วงนี้
ในปีก่อนๆ) สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นข้อมูลโดยย่อขอบเขตลงมาให้เหลือเพียงในระดับอ�ำเภอ
ข้อควรระวังคือปริมาณข้อมูลมักมีขนาดเล็ก จนมีความไม่แน่นอนตามหลักสถิติเพิ่มขึ้นมาก จึงไม่ควร
สรุปแบบ “ฟันธง”
2.3) ข้อมูลในระดับชุมชน อาจไม่เน้นเรื่องสถิติมากนัก ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบ แต่เป็นข้อมูล
ทีท่ ำ� ให้เห็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ เช่น เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่ อาจมีการชวนลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกันชัดเจนแล้วน�ำมาสะท้อนในวงประชุมของชุมชน ประสบการณ์ร่วมอาจได้แก่
เรื่องราว มุมมองและความรู้สึกต่อเหตุการณ์สูญเสียที่ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับ หรือผลกระทบจาก
การสูญเสียนั้นต่อครอบครัว เพื่อจุดประกายความคิดในการวิเคราะห์ต่อว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไร
และแนวทางแก้ไข หรือป้องกันควรเป็นอย่างไร
2.4) การขอความร่วมมือและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
โดยอ�ำเภอเมืองอุดรธานีน�ำ Google Data Analytics เข้ามาใช้โดยการท�ำงานผ่าน Google sheet และ
ใช้ค�ำสั่งให้เกิดการวิเคราะห์ทุกมิติที่เกี่ยวกับงานอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อพื้นที่บันทึกข้อมูลเสร็จ ก็จะขึ้นเตือน
ในกลุ่มไลน์ท�ำให้ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที แต่ในขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การพัฒนาเครื่องมือให้สมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์อยางยิ่ง โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย
3) การสร้ างเจ้ าภาพและจั ดการความเสี่ ยง - เป็นอีกกลไกทีช่ ว่ ยให้การขับเคลือ่ น

สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับชุมชน โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
3.1) การท�ำให้คนในพื้นที่มองเห็นข้อมูล ทั้งในเชิงตัวเลข และการสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึง
การท�ำให้พื้นที่เห็นว่าพื้นที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาได้ โดยใช้กระบวนการชวนให้เกิด
การท�ำงานร่วม ตัวอย่างที่ชัดเจนของการท�ำงานร่วม คือ อ�ำเภอกู่แก้ว ที่เคยเกิดกรณีเสียชีวิต 1 ราย
ซึ่งเกิดจากการเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค และประกอบกับเส้นทางเป็นทางโค้ง สองข้างทาง
เป็นป่าหญ้า การลงพื้นที่เพื่อสอบสวนเคส จึงได้น�ำทีม ซึ่งมีผู้น�ำชุมชนลงไปตรวจในพื้นที่ จากนั้น
มาประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และก�ำหนดผู้ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้น�ำชุมชน
มองเห็นว่าทัศนวิสัยของถนนไม่ดี จึงเป็นเจ้าภาพในการน�ำชาวบ้านในพื้นที่เข้าช่วยปรับภูมิทัศน์
ให้ ขั บ ขี่ ไ ด้ ป ลอดภั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ต� ำ รวจเองก็ ม องเห็ น เรื่ อ งการเพิ่ ม การกวดขั น
เรื่องการเมามากยิ่งขึ้น
3.2) การท�ำงานร่วมกับชุมชน โดยให้ผู้น�ำชุมชน หรือ อสม. ร่วมลงไปสอบสวนเคส หรือลง
พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ และน�ำข้อมูลจากการลงสอบสวนเคสมาวิเคราะห์รว่ มกัน จะท�ำให้ผนู้ ำ� ชุมชนเห็นถึงปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเกิ ด ความรู ้ สึ ก ร่ ว มที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หา เช่ น ต� ำบลนาข่ า อ.เมื อ ง มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
และเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้น�ำชุมชน และ อสม. ที่ลงสอบสวนเคสด้วยจะน�ำข้อมูล
ที่ได้ลงสอบสวนเคสด้วยมาประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักกับคนในชุมชน ผ่านเสียงตามสาย
หรือ การเคาะประตูบ้าน มีการประชุมในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันการเสียชีวิตจากการ
เกิดอุบตั เิ หตุทไี่ ม่สวมหมวกนิรภัย จนกระทัง่ เกิดการท�ำข้อตกลงในชุมชนให้ทกุ บ้านต้องสวมหมวกนิรภัย
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายหลัก

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์

3.3) การเชื่ อ มโยงการท� ำ งานกั บ ศปถ.ท้ อ งถิ่ น โดยการหาตั ว จริ ง สร้ า งเจ้ า ภาพจริ ง
ในพื้นที่ โดยในทีมอนุกรรมการจะน�ำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่นจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
Swiss Cheese model มาก�ำหนดหน่วยงานที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหลักตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งนอกจากจะได้ผู้ที่ใกล้ชิดปัญหา
มาเป็นหน่วยงานร่วมในการแก้ปญ
ั หาและยังมีงบประมาณในการแก้ไขด้วย นอกจากการเชือ่ มโยงงาน
ไปยังหน่วยงานทีม่ บี ทบาทรับผิดชอบกับปัญหาโดยตรงแล้ว คณะท�ำงานของอ�ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ยังได้ท�ำงานร่วมกับกลไก พชอ. เพื่อให้เรื่องความปลอดภัยทางถนน เป็นหนึ่งประเด็นที่จะต้อง
ถู ก ขั บ เคลื่ อ น และ พชอ. จะเป็ น ผู ้ น� ำ เสนอข้ อ มู ล ให้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ในส่ ว นหั ว หน้ า องค์ ก ร
และระดับพื้นที่ถึงก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการลดอุบัติเหตุ เสียชีวิต
เป็นศูนย์ โดยแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้วางแผนในการด�ำเนินงานของตนเอง เช่น ในช่วง 7 วันอันตราย
จะมีการประชุมร่วมขับเคลื่อนโดยจะต้องมีนายอ�ำเภอเป็นประธาน ส่วนหมออนามัยและ สสอ.
จะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการร่ ว มกั บ ต� ำ รวจในพื้ น ที่ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และน� ำ เสนอในศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอเพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานได้ทราบถึงปัญหาและก�ำหนดมาตรการในการแก้ไข
ปั ญ หาร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การตามมาตรการ เช่ น การตั้ ง ด่ า นชุ ม ชน จากนั้ น จะมี ก ารติ ด ตามผล
และมีการคืนข้อมูลให้ชมุ ชนได้รบั รูข้ า่ วสารข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวติ ในระหว่างตัง้ ด่าน (ซึง่ ชุมชน
จะคอยรั บ รู ้ ว ่ า เป็ น ลู ก หลานของเขาหรื อ ไม่ ) จากนั้ น ภายหลังการตั้งด่านจะมีก ารสะท้อนข้อมูล
พร้อมทัง้ ร่วมวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ และเปิดโอกาสให้ชมุ ชนได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัย
4) การสร้ า งระบบการจั ดการความปลอดภั ยทางถนนแบบพลวั ต

นอกจากการสร้างข้อมูลสะท้อนกลับในระดับท้องถิ่นแล้ว จะต้องมีการสะท้อนข้อมูลไปยังจังหวัด
โดยจังหวัดต้องได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากทางพื้นที่ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อีกครั้งให้เห็น
ประเด็นที่ส�ำคัญเพื่อจะชี้ให้ผู้บริหาร และที่ประชุมเห็นชอบ และเกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
หรือติดตามประเมินการท�ำงานของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
การท�ำงานของจังหวัดอุดรธานีจะมีการติดตามข้อมูลอุบัติเหตุรายวัน ดูว่าเกิดเหตุกี่ราย
มีเสียชีวิตหรือไม่ และสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร โดยเน้นเชิงปัจจัยส�ำคัญในการเกิดเหตุ เพื่อชี้เป้า
การเป็นเจ้าภาพรวมในการจัดการในแต่ละเรื่อง โดยการเก็บข้อมูลจะต้องเป็น
(1) ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ สามารถเอาไปขั บ เคลื่ อ น
เสนอต่อได้ เช่น สถิติรายปี สัดส่วนของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พื้นที่เกิด ลักษณะของพื้นที่เกิด
(ข้อมูลที่สามารถแยกสาเหตุการเกิดว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน สภาพแวดล้อม หรือระบบ)
(2) วิเคราะห์ข้อมูลที่จะน�ำเสนอ โดยสกัดข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้บริหารเกิดความตระหนัก
ในช่วงเวลาอันสั้น เนื่องจากผู้บริหารมีเวลารับฟังเพียงไม่กี่นาที ดังนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นนี้จะต้องสกัด
ออกมาให้ตรงประเด็น
(3) ข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นพื้นที่จะต้องแยกแยะก่อนว่า เรื่องใดเป็นเรื่องที่พื้นที่สามารถจัดการได้
ก็สามารถด�ำเนินการในพื้นที่ได้ทันที แต่เรื่องที่พื้นที่ไม่สามารถจัดการได้จึงค่อยส่งมาที่ส่วนกลาง
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ยาก เกินก�ำลังในพื้นที่ ส่วนของจังหวัดจะต้องเป็นผู้ด�ำเนินการให้ก่อน เช่น เรื่องที่
จะต้องประสานยังแขวงการทางของจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเขา จังหวัดจะต้องเข้าช่วยเหลือ

> www.thairoads.org

147

148

รายงานสถานการณ์
อุ บัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย > 2561-2564

จั งหวั ดอุ ดรธานี
พบว่ า อั ตราการเสี ยชี วิต
จากอุ บัติเหตุ ทางถนน
ของอ�ำเภอเมื อง
จั งหวั ดอุ ดรธานี 15.69
ต่ อประชากรแสนราย
ซึ่ งไม่ เกิ นค่ าเป้ าหมาย
ที่ ก�ำหนดไว้

นอกจากนี้ ส่วนกลางจะต้องด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมคนท�ำงาน คือ
(1) ทบทวนค�ำสัง่ ทีเ่ อือ้ ให้คนท�ำงานสามารถมีอำ� นาจในการตัดสินใจ มีอสิ ระในการท�ำงาน โดย
ไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ เช่นเวลาที่คนท�ำงานออกดูพื้นที่ หรือมีอะไรที่สุ่มเสี่ยงต้องการการจัดการทันที
ในสถานการณ์เช่นนี้จะต้องให้อ�ำนาจกับคนท�ำงานสามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรอใด ๆ ทั้งสิ้น
และค�ำสั่งนั้นจะต้องช่วยให้คนท�ำงานสามารถท�ำงานแบบได้รับการคุ้มครอง หรือหากเกิดอะไรขึ้นเขา
จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ เยียวยา
(2) จะต้องท�ำให้คนท�ำงานมีความรู้ในด้านที่พึงจะมี ชัดเจน สิ่งนี้จะต้องมีการพัฒนา เช่น
การจัดการข้อมูล การกรองข้อมูล เพื่อให้เกิดการสะท้อนข้อมูลให้เร็ว

ผลการด� ำเนิ นงาน
ศรีธาตุ

หนองหาน

วังสามหมอ
กุมภวาปี

22.64

นายูง

20.23

ทุ่งฝน

18.62

บ้านดุง

16.49

โนนสะอาด

16.04

เมือง

เดือน

15.49

กุดจับ

15.18

หนองแสง
ประจักษ์ฯ

11.69

หนองวัวซอ

14.60

บ้านผือ

พิบูลย์รักษ์

8.01

4.50

5.00

6.69

10.00

จำนวน ร้อยละ

จำนวน ร้อยละ

จำนวน ร้อยละ

30 วัน (ราย)

19.05

10

24.81

ธันวาคม 2563

44

25

56.82

12

27.27

7

15.91

56.00

7

28.00

พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
รวม

20.00

ทั้งหมด

8

เมษายน 2564

15.00

ตึกผู้ป่วยติดตาม

(ราย)

57.14

มีนาคม 2564

อุ ดรธานี
17.21

ห้องฉุกเฉิน

(ราย)

24

กุมภาพันธ์ 2564

9.96

จุดเกิดเหตุ

(ราย)
42

มกราคม 2564

10.23

เสียชีวิต

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

11.05

สร้างคอม

0.00

ความรุ นแรงของการเสี ยชี วิตจากอุ บัติเหตุ ทางถนน ปี งบประมาณ 2564

15.69

เพ็ญ

กู่แก้ว

27.11

32.69

20.81

ไชยวาน

น้ำโสม

30.60

25.00

42
40
25
35
21
23
1

273

32
21
14
18
11
15
1

8

52.50
51.43

5
5

52.38
65.22

100.00

161 58.97

30.00

4

76.19

5
0

54

9.52

6

20.00

11

14.29

12

21.74

3

23.81
0.00

19.78

4
5
0

58

14.29
27.50
16.00
34.29
23.81
13.04
0.00

21.25

35.00

รู ปที่

4

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล 3 ฐาน และอื่นๆ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 7 มิถุนายน 2564)

ผลการด�ำเนินการโครงการฯ ของอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 15.69 ต่อประชากรแสนราย ซึ่งไม่เกิน
ค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อน�ำข้อมูลการบาดเจ็บที่ศีรษะมาวิเคราะห์เพิ่มเติม
เพือ่ พิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการทีด่ ำ� เนินการ พบว่า จ�ำนวนการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะในปี พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2564 มีจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน (รูปที่ 5) และเมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะในปี พ.ศ. 2563 มีค่าต�่ำกว่า พ.ศ. 2564 ยกเว้นเดือนพฤษภาคมที่ในปี พ.ศ. 2564
มี ค ่ า ต�่ ำ กว่ า พ.ศ. 2563 รู ป ที่ 6) ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น ผลมาจากอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ในปี พ.ศ. 2564
เกิดมากกว่าในปี พ.ศ. 2563

มู ลนิ ธิ ไทยโรดส์
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516

50

398

346

300

40
336
305

230

200
100

43
42

0

มกราคม

46

34

กุ มภาพั นธ์

49
34
มี นาคม

15
เมษายน

42

49

46
34

34

20

15
10

10
34
30
พฤษภาคม

9

0

มกราคม

11

8

5

7
6

มี นาคม

เมษายน

7
กุ มภาพั นธ์

การบาดเจ็ บที่ ศีรษะปี 63

บาดเจ็ บทั้ งหมดปี 64

การบาดเจ็ บที่ ศีรษะปี 64

การบาดเจ็ บที่ ศีรษะปี 63

เสี ยชี วิต ปี 63

การบาดเจ็ บที่ ศีรษะปี 64

เสี ยชี วิต ปี 64

รู ปที่

การเปรียบเทียบจ�ำนวนการบาดเจ็บ
ทั้งหมดและการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ในปี 2563 – 2564

34
30

30

30
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การเปรียบเทียบจ�ำนวนเสียชีวิต
ทั้งหมดและการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ปี พ.ศ. 2563 – 2564

นอกจากนี้ หากพิจารณาในมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูลและการก�ำหนดค่าเป้าหมายแล้ว
จะพบว่า ยังไม่มีการน�ำข้อมูลในระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการ (intermediate outcome)
มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ท�ำให้ข้อมูลที่น�ำมาใช้ยังไม่ครบถ้วน และยังไม่ครอบคลุมเพียงพอส�ำหรับ
การก�ำหนดเป้าหมายและมาตรการ โดยพบว่า ข้อมูลการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์นั้นยังมีอยู่จ�ำกัด ท�ำให้การน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์อาจท�ำได้ยาก
บทสรุ ปในการสร้ างความยั่ งยื นการจั ดการความปลอดภั ยทางถนนของ
จั งหวั ดอุ ดรธานี เน้ นกลไกเชิ งโครงสร้ าง ดั งนี้

1) ท�ำงานเชิงข้อมูลอย่างเข้มข้น - การท�ำงานเรือ่ งข้อมูลยังเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ น
เพื่อสร้างความตระหนักในทุกส่วน โดยเฉพาะกับผู้บริหาร ดังนั้นข้อมูลที่จะต้องท�ำงานกับผู้บริหาร
จะต้องเป็นข้อมูลทีถ่ กู วิเคราะห์มาแล้ว (ไม่เป็นข้อมูลดิบทีม่ ากมาย) เป็นข้อมูลตัวส�ำคัญ เช่น อันดับของ
ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดกลาง หรือพื้นที่อื่น จ�ำนวนความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นต่อประชากรในพื้นที่ และศปถ. อ�ำเภอจะต้องเป็นผู้ชงข้อมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และท�ำให้
ผู้บริหารเห็นความส�ำคัญของเรื่องนี้ แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหาร แต่การท�ำงานในเรื่องนี้ยังคงต้องเข้มข้น
ต่อไป
2) การจัดตั้งอนุกรรมการในการขับเคลื่อนที่จะเป็นกลุ่มขับเคลื่อนเร็วเพื่อเชื่อมประสาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการชงประเด็นให้ผู้บริหารสูงสุดมองเห็นความส�ำคัญของประเด็น และ
การเชื่อมประสานการท�ำงานกับท้องถิ่นในการติดตาม กระตุ้นการด�ำเนินงาน โดย อนุกรรมการ
มาจากตัวแทนตามแนวทาง 5 เสาหลัก คือ สาธารณสุข โรงพยาบาล ฝ่ายปกครอง (ส่วนมากคือ
ปลัดฝ่ายความมั่นคง) ต�ำรวจ (ส่วนมากคือ ผู้ดูแลเรื่องจราจร) โดยในการท�ำงานนั้น ทีมอนุกรรมการ
จะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและก�ำหนดวาระการประชุม โดยข้อมูลในการน�ำเสนอนั้นเป็นข้อสรุปที่ได้มา
จากการด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการในการหารือและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในพื้นที่
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3) การบรรจุประเด็นเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในแผนของการด�ำเนินงานของอ�ำเภอ และ
พชอ. เนื่องจากเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว การบรรจุ
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเข้าไปในแผน พชอ. จะช่วยท�ำให้แผนนัน้ สามารถก�ำกับการด�ำเนินงาน
ของผู ้ บ ริ ห ารเช่น กัน หากเปลี่ย นผู้บริห ารไปแต่แผนยังคงอยู่ก็จ ะต้องด�ำเนิน การตามแผน โดย
การบรรจุเข้าแผนจึงต้องมีการเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่าง ศปถ. อ�ำเภอ และพชอ. ซึ่งในบางส่วนมี
โครงสร้างคนที่เกี่ยวข้องกับ ศปถ. อ�ำเภอ เช่น ตัวแทนจาก สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ดังนั้น
คณะอนุ ก รรมการจึ ง จะต้ อ งท� ำ งานเรื่ อ งข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล นั้ น ท� ำ ให้ เ ห็ น ภาพของความส� ำ คั ญ
ในการทีจ่ ะต้องขับเคลือ่ นเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน เช่น ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี ผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวหากเกิดลูกพิการ หรืออัตราการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบ เป็นต้น
ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผผูบ้ ริหาร ซึง่ ก็คอื นายอ�ำเภอเห็นความส�ำคัญ และบรรจุประเด็น
เรื่องความปลอดภัยทางถนนนี้เข้าไปในแผนของ พชอ.

บทวิ เคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่จากกรณีศึกษาอ�ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ทีใ่ ช้เครือ่ งมือในการพัฒนากลไก ศปถ.อ�ำเภอ มีการใช้ขอ้ มูลทัง้ เชิงปริมาณเพือ่ ระบุปญ
ั หาและขอบเขต
ในการด�ำเนินงานของแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทของปัญหาที่แตกต่างกัน และ มีการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยการใช้เครื่องมือ Swiss cheese model เพื่อระบุปัจจัยส�ำคัญ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงสภาวะแฝงท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดทัง้ ระบบ แล้วจึงระบุเจ้าภาพรวมในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงการก�ำหนดนโยบายและมาตรการทีม่ คี วามเฉพาะส�ำคัญปัจจัยความเสีย่ งนัน้ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
Alex Kizito และคณะ (2020)6 ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนว่าทั้งหมด
4 วัฏจักรที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน คือ
1) วัฏจักรของการใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นอยู่กับคุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจ
เกีย่ วกับสาเหตุของอุบตั เิ หตุทางถนนทีเ่ กิดจากความล้มเหลวของระบบ ซึง่ การเข้าใจสาเหตุของอุบตั เิ หตุ
ทางถนนที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบจะช่วยเพิ่มคุณภาพในการวิเคราะห์นโยบาย
2) เมือ่ คุณภาพการวิเคราะห์นโยบายมีเพิม่ ขึน้ ประสิทธิภาพของนโยบายจะเพิม่ ขึน้ และยิง่ ท�ำให้
เข้าใจสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบมีมากขึ้น
3) ยิ่งมีการก�ำหนดนโยบายที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเท่าใด ข้อมูลก็จะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4) เมื่อมีการใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง และช่วยลด
ความจ�ำเป็นในการเพิ่มการวิเคราะห์นโยบาย
จากบทเรียนอ�ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พบว่า เกิดวัฏจักรของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพียง
วัฏจักรที่ 1-2 โดยได้มีการน�ำข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เพิ่มขึ้น และสามารถก�ำหนดมาตรการและ
แนวทางในการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามที่ก�ำหนดตัวชี้วัดได้จริง ถึงแม้ว่าจะมีการก�ำหนด
นโยบายและมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับพืน้ ทีเ่ องแต่กลับพบว่า ข้อมูลในระดับพืน้ ทีย่ งั ไม่มคี วาม
สมบูรณ์ เนื่องจากขาดกระบวนการในการประเมินผลถึงปัจจัยที่ท�ำให้นโยบายมีประสิทธิภาพ และยัง
ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลในระดับอ�ำเภอและท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง รวมถึง การน�ำ
ข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ อกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
คณะท�ำงานในพื้นที่ไม่เข้าใจสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบ จึงท�ำให้
การก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาในพื้นที่ยังเป็นการแก้ปัญหาเชิงเดียวไม่น�ำไปสู่
การแก้ปัญหาเชิงระบบได้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการผลักดันในเชิงโครงสร้างกลไกการจัดการ
ในภาพรวมของประเทศในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในระดับอ�ำเภอและท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
วัฏจักรที่ 3-4 ในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง
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นอกจาก การจัดการข้อมูลแล้ว สิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับอ�ำเภอและท้องถิน่ อีกประการหนึง่ คือ เครือข่ายคณะท�ำงาน โดยจะพบว่า โครงสร้างเครือข่ายคณะ
ท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอและท้องถิน่ ในบางพืน้ ทีย่ งั จ�ำกัดอยูเ่ พียงคณะท�ำงาน
ทีม่ าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบางแห่งเท่านัน้ แต่ประเด็นอุบตั เิ หตุทางถนนเป็นปัญหาทางสังคม
ทีซ่ บั ซ้อนและมีความเกีย่ วพันธ์กบั ทัศนคติ วัฒนธรรม และบริบททางสังคมทีอ่ าจส่งผลต่อการกระท�ำที่
ฝ่าฝืนและน�ำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถ
จักรยานยนต์ในวัยรุ่นที่ไม่อยากโดนเพื่อนล้อ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงทางสังคม (Social risk) ประการ
หนึง่ ซึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ควรจะวิเคราะห์และสร้างเครือข่ายในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
พื้นที่เพื่อน�ำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน หรือ ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น
เครือข่ายเด็กและเยาวชน
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การสนั บสนุ นการจั ดการความปลอดภั ยทางถนน
ในระดั บพื้ นที่ (อ�ำเภอ และ ท้ องถิ่ น) มี ดังนี้

1) การจัดท�ำแนวทางและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในระดับอ�ำเภอและท้องถิ่น เพื่อให้
อ�ำเภอและท้องถิ่นสามารถน�ำข้อมูลในพื้นที่มาใช้ในการวิเคราะห์และก�ำหนดนโยบายในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ
2) จัดท�ำแนวทางและระบบในการติดตามประเมินผลนโยบายในการลดความเสีย่ งจากการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
3) วิเคราะห์และจัดตั้งเครือข่ายในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่โดยเฉพาะ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
กิ ตติ กรรมประกาศ

ศู น ย์ วิ ช าการเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนนขอขอบคุ ณ คณะท� ำ งานกลไกการจั ด การ
ความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ (อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) ที่ได้ด�ำเนินการและผลักดันให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในระดับ
อ�ำเภอ นักวิจัยของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และบริษัท กล้าก้าวอินสไปเรชั่น จ�ำกัด
ที่ร่วมถอดบทเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางส�ำคัญในการต่อยอดแนวทางการด�ำเนินการพัฒนาให้เกิดกลไก
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต
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