งวงแลวขับ

การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

รายงานสถานการณ
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
รายงานสถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2559-2560

การใชความเร็ว

งวงแลวขับ

การสวมหมวกนิรภัย

การใชความเร็ว

เมาแลวขับ

2559-2560

การใชโทรศัพทมือถือ
ขณะขับขี่

การใชโทรศัพทมือถือขณะขับขี่

รายงานสถานการณ
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

2559-2560

KEY FACTS ON ROAD SAFETY
SITUATIONS IN THAILAND 2016-2017

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผูโดยสารนั่งเบาะหลัง

การสวมหมวกนิรภัย

อุบัติเหตุอันตรายขางทาง

จุดอันตรายบนทางหลวง

ความปลอดภัย
ของคนเดินเทา
และคนขี่จักรยาน

ดร.ดนัย เรืองสอน
ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล
ดร.อภิวรรธน์ โชติสังกาศ
ณัฐพงศ์ บุญตอบ
วิชชุดา สอาดดิษฐ์
สัญชัย หงส์ทอง
วรรณภา สมัครการ
จุรีรัตน์ ราหูรักษ์
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
		
ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ
พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
รศ.นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
		

มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
มูลนิธิไทยโรดส์
ศูนย์วจิ ยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
กองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้อำ� นวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่จัดท�ำ
มูลนิธิไทยโรดส์
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สนับสนุนโดย
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2562 จ�ำนวน 2,500 เล่ม

ข้อมูลบรรณานุกรม

คณะท�ำงาน
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สารจากบรรณาธิการ
ประทีปส่องทาง
ถ้าเปรียบรายงานนี้ เหมือนการแสดงจินตภาพของคนตาบอดคล�ำช้าง หลายปีที่ผ่านมาภาพของช้าง(สถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย) ก็มีรายละเอียดมากขึ้น ในหลายแง่มุม อย่างไรก็ตามลีลาการน�ำเสนอยังคง
ให้นำ�้ หนักกับการพรรณนาสิง่ ทีส่ มั ผัสได้โดยอาศัยระบบสารสนเทศเท่าทีม่ อี ยูซ่ งึ่ ยังพัฒนาได้ชา้ มากถ้าเทียบกับประเทศร�ำ่ รวย
ภาพที่ฉายออกมาบางเรื่องก็ดูเหมือนมีความก้าวหน้า บางเรื่องก็ยังย�่ำเท้าอยู่ที่เดิม บางเรื่องก็ยังดูสับสนว่าทิศทางหรือ
แนวโน้มไปทางใดกันแน่ และบางเรื่องดูเหมือนถดถอย ถ้าลองขยายความ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ก็อาจชวนให้ผู้อ่านคิดตามได้
ชัดเจนขึ้นว่าภาพในสี่ลักษณะนี้เป็นเช่นไร

สารจากบรรณาธิการ

ก้าวหน้า
ประเด็นแรกคือ เรือ่ งดืม่ แล้วขับ รายงานนีเ้ ผยให้เห็นแนวโน้มคลีค่ ลายไปในทางทีน่ า่ จะดีขนึ้ โดยใช้หลักฐานแวดล้อมสามแหล่ง
(จ�ำนวนคดีดมื่ แล้วขับ สัดส่วนคดีดมื่ แล้วขับ สัดส่วนผูบ้ าดเจ็บเกีย่ วกับดืม่ แล้วขับ) การอาศัยข้อมูลสามแหล่งนีม้ คี วามน่ากังวล
คือ วิธีการรวบรวมหลักฐานของทั้งสามแหล่งยังไม่มีมาตรฐานแน่นอน เมื่อค�ำนึงถึงความผันผวนด้านตัวบุคคลที่รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล ระบบแรงจูงใจให้ทำ� หน้าที่ การฝึกฝนและก�ำกับคุณภาพการท�ำงาน ตลอดจนการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร

4

ถ้าสมมติว่า ปัญหาดื่มแล้วขับคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นจริง อะไรคือค�ำอธิบายที่นา่ จะเป็นไปได้
ั หาดืม่ แล้วขับลดลง หลักฐานทีห่ นักแน่น
ก) การบังคับใช้กฎหมายกระนัน้ หรือ ถ้าจะสรุปว่า การบังคับใช้กฎหมายท�ำให้ปญ
ที่สุดทางวิชาการคือ [1] จ�ำนวนจุดตรวจจับต่อหัวประชากร รองลงมาคือ จ�ำนวนผู้ดื่มแล้วขับที่ถูกจับได้ต่อหัวประชากร
ซึ่งไม่ปรากฏในรายงานเล่มนี้
ข) ปริมาณการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อธิบายได้หรือไม่ ระหว่างปี 2557 - 2560 ตัวเลขจากการส�ำรวจพบว่า ปริมาณ
การบริโภคฯ ลดลงจาก 22.4 เป็น 13.7 ลิตรต่อหัว [2] ในทางวิชาการปรากฏหลักฐานว่าปริมาณการบริโภคสัมพันธ์กับปัญหา
ดื่มแล้วขับจริง [3] [4] และปริมาณการบริโภคลดลงน่าจะสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ถดถอยตลอด 5 ปี ที่รัฐบาล คสช.
บริหารประเทศ
ย�่ำเท้าอยู่ที่เดิม
การสวมหมวกนิรภัยยังมีสัดส่วนคงที่ตลอดระยะเวลากว่าสิบปี บ่งชี้ความอ่อนแอต่อเนื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
จึงน่าจะถามว่า ควรเลิกฝากความหวังไว้กบั การบังคับใช้กฎหมายเลยดีมยั๊ มองหาทางออกแนวอืน่ แทนดีมยั๊ ถ้าลองคิดตามหลัก
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ก็น่าจะลองถามว่า ท�ำไม เปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์จึงได้ผลกว้างขวางรวดเร็วในเวลาอันสั้นและ
ยั่งยืน ท�ำอย่างไรจะแทรกแซง (Influence) กลไกกระบวนบริหารบุคคลและงบประมาณของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้เอื้อ
ต่อการบังคับใช้กฎหมายสวมหมวกนิรภัยจะประยุกต์ใช้ทฤษฏีเครือข่ายสังคมอย่างไรให้มีผลในเรื่องนี้ หลักเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมมีความหมายอย่างไร เป็นต้น

ดูเหมือนถดถอย
คนขี่ จั ก รยานประสบอุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2557 ภาพนี้ อ าจบ่ ง ชี้ ค วามนิ ย มขี่ จั ก รยานมากขึ้ น
แต่โครงสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ได้ขยายตัวตาม ในขณะทีว่ ฒ
ั นธรรมการขับขีย่ านยนต์ยงั คงสุม่ เสีย่ งเหมือนเดิม เป็นเรือ่ งน่าสนใจว่า
ในระยะยาวถ้าการนิยมขีจ่ กั รยานยังคงขยายตัวต่อไปจนเกิดการจัดตัง้ ทางการเมืองทีเ่ ข้มแข็งพอ บางทีการต่อรองเพือ่ ปกป้องผูข้ จี่ กั รยาน
อาจก้าวไปถึงจุดพลิกผัน ถ้าเปรียบเทียบเศรษฐานะของคนกลุม่ นีก้ บั กลุม่ ใช้รถจักรยานยนต์ ดูเหมือนคนกลุม่ นีม้ ฐี านะดีกว่า จึงมีความเป็นไปได้
ที่จะจัดตั้งทางการเมืองได้เข้มแข็งกว่า
ถ้าการท�ำหน้าที่ประทีปส่องทางของนักวิชาการด้านถนนปลอดภัยจะมีความหมายมากยิ่งขึ้น บางทีการให้ความส�ำคัญยิ่งขึ้น
กับการส่องสว่างแก่สังคมไทยในฐานะผู้เดินทางให้มีปัญญาก�ำกับศรัทธา อาจเป็นการเติมเต็มส่วนขาดได้ต่างจากเดิม ด้วยการชวน
ให้ตั้งค�ำถาม ชวนให้มองต่างมุม ชวนให้คิดเชิงทดลอง และไปพ้นจากความคุ้นเคย

ศาสตราจารย์ นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
บรรณาธิการ

[1] Fell, J. C., Waehrer, G. , Voas, R. B., Auld-Owens, A. , Carr, K. and Pell, K. (2015), Relationship of Impaired-Driving Enforcement
Intensity to Drinking and Driving on the Roads. Alcohol Clin Exp Res, 39: 84-92. doi:10.1111/acer.12598
[2] ดร.วิทย์ วิชยั ดิษฐ ผศ.เอ็ดเวิรด์ แม็คแนล ดร.ดาริกา ใสงาม ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย รายงานสถานการณ์ การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในสังคมไทย ประจ�ำาปี พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[3] Fell, J. C., Fisher, D. A., Voas, R. B., Blackman, K. and Tippetts, A. S. (2009), The Impact of Underage Drinking Laws on AlcoholRelated Fatal Crashes of Young Drivers. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 33: 1208-1219. doi:10.1111/j.15300277.2009.00945.x
[4] Skog, O. (2001), Alcohol consumption and mortality rates from traffic accidents, accidental falls, and other accidents in 14 European
countries. Addiction, 96: 49-58. doi:10.1046/j.1360-0443.96.1s1.4.x

สารจากบรรณาธิการ

ยังดูสับสน
อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ระหว่าง ปี 2558-2562 ดูเหมือนจ�ำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยที่จำ� นวนการบาดเจ็บค่อนข้างคงที่
แต่จำ� นวนผูเ้ สียชีวติ มากขึน้ ครัน้ มองย้อนไปไกลถึงปี 2549 จะเห็นแนวโน้มตัวเลขเหล่านีใ้ นลักษณะตกท้องช้าง (ตัวยู) ถ้าภาพเช่นนีเ้ ป็นจริง
ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์มีความพยายามควบคุมอุบัติเหตุจราจรเข้มข้นที่สุดในแต่ละปี ค�ำอธิบายที่อาจเป็น
ไปได้คอื สภาวการณ์นำ� ไม่ตอ่ เนือ่ งอันเป็นเอกลักษณ์ของการเมืองไทยมาช้านาน ซึง่ มักมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินนโยบายทีต่ อ้ งอาศัยก�ำลัง
คนเป็นหลัก ถ้าอาศัยเทคโนโลยีเป็นหลักสิง่ นีอ้ าจมีอทิ ธิพลน้อย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างเปิดไฟหน้าจักรยานยนต์ทตี่ งั้ ต้นเมือ่ พ.ศ. 2547
วันนี้ก็ยังแพร่หลาย และมีแนวโน้มจะขยายไปถึงรถเก๋งมากขึ้นเรื่อยไปเพราะเทคโนโลยีราคาถูกลงพร้อมกับตลาดก็นิยม ล่าสุดก็คือ
เรื่องรถตู้รับจ้างติดจีพีเอส ดูเหมือนได้ผลดีชัดเจนในเวลาไม่กี่เดือนหลังบังคับใช้ตั้งแต่ต้น ปี 2560
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ข้อมูลบรรณานุกรม
สารจากบรรณาธิการ
สารบัญ
12 ตัวชี้วัดสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
010 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
014 ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน
		020 อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
026 การใช้ความเร็ว
032 เมาแล้วขับ
038 ง่วงแล้วขับ
044 การสวมหมวกนิรภัย
050 การคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง
056 การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
060 ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน
064 จุดอันตรายบนทางหลวง
		070 อุบัติเหตุอันตรายข้างทาง

สารบัญ

76 บทความเจาะลึกประเด็นที่ส�ำคัญ
		77 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ
			 การก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (GPS)
			 ในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
			 พฤติกรรมในการขับขี่ของรถโดยสาร		
			 สาธารณะและรถบรรทุกในประเทศไทย
99 การปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย
			 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม
			 และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
			 และการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น
111 ปฐมบทของระบบบริหารจัดการใบสั่ง
			 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
			
(PTM: Police Ticket Management)
120 ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี
			 ในการโดยสารและขับขี่จักรยานยนต์
			 และการโดยสารรถยนต์
		141 เสี่ยงหรือไม่กับการนั่งท้ายรถกระบะ
			 ในแบบวิถีชีวิตของคนไทย
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12 ตัวชี้วัด

สถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศไทย

12 ตัวชี้วัด
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ
ทางถนน

8

การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน

อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

การใชความเร็ว

เมาแลวขับ

งวงแลวขับ

12 ตัวชี้วัด
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

9
ความปลอดภัย
ของคนเดินเทา
และคนขี่จักรยาน

การใชโทรศัพทมือถือ
ขณะขับขี่

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผูโดยสาร
นั่งเบาะหลัง

การสวมหมวกนิรภัย

จุดอันตราย
บนทางหลวง

อุบัติเหตุอันตรายขางทาง

การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน
แม้ว่าแนวโน้มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมจะลดลง
แต่ตัวเลขการเสียชีวิตปีละ 2 หมื่นราย ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจปีละหลายแสนล้านบาท บ่งชี้ถึงความจ�ำเป็น
ที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการแก้ไขปัญหา โดยควรมุ่งเน้นการสร้างระบบ
ความปลอดภัยทางถนน (Safe System Approach) ให้มากขึ้น

การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

12

จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ได้วา่ สามารถสะท้อนสถานการณ์ของการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทย
ได้ดีที่สุดในเวลานี้ นั่นคือ การบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากข้อมูล 3 ฐาน (ได้แก่ ฐานข้อมูลจาก
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตายของกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลระบบ POLIS ของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ และฐานข้อมูลจากระบบ E-Claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
บ่งชีว้ า่ ในภาพรวมตัวเลขการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนของไทยตัง้ แต่ปี 2554 ทีม่ ผ
ี เู้ สียชีวติ สูงถึง
21,996 ราย มีแนวโน้มทีผ่ า่ นมาลดลง แม้วา่ จะมีการแกว่งตัวเพิม่ สูงขึน้ บ้างในช่วงปี 2559 – 2560
โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบสถานการณ์ความเสี่ยงรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุทางถนนต่อแสนประชากรเฉลีย่ ปี 2558-2560 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประจวบคีรขี นั ธ์
ระยอง จันทบุรี กระบี่ ชลบุรี ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประชากรทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ยังคงเป็นกลุม่ วัยรุน่ (15-24) โดยมีสดั ส่วนการเสียชีวติ ทีม่ แี นวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ จากสถิตลิ า่ สุดพบว่าสัดส่วนการเสียชีวติ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ (60+) มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่นกัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึง
ความจ�ำเป็นที่ภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและการขนส่งที่ปลอดภัย
และเหมาะสมเพื่อรองรับผู้ใช้ถนนในกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมีจำ� นวนมากขึ้น

๐๑

แนวโน้มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
21,996 21,603

2554

2555

21,745

21,221 20,790
2556

21,607
20,169

19,960

2557

2558

2559

2560

2561

แหล่งข้อมูล: การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยกรมควบคุมโรค สธ.

สัดส่วนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ�ำแนกตามช่วงอายุ
50.0%
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25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0%

43.6%

43.4%

22.0%

21.7%

14.7%

15.3%

13.3%

13.9%

6.3%
2554

<15

5.6%
2555

41.5%

15-24

41.0%

39.3%

21.5%

21.2%

23.0%

15.3%

15.9%

16.8%

14.0%

14.0%

7.7%
2556

25-49

50-59

37.8%

24.2%
60+

17.0%

14.1%

14.1%

8.0%

6.8%

6.9%

2557

2558

2559

แหล่งข้อมูล: การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยกรมควบคุมโรค สธ.

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร
เฉลี่ยปี 2558 – 2560

การสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน
(Safe System Approach)
ภายใต้วิสัยทัศน์การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้เป็นศูนย์ หรือ Vision Zero
32.5 - 37.7
37.9 - 41.8
42.0 - 59.8
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SYSTEM

9.4 - 18.4
20.1 - 25.5
25.7 - 32.3
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แหล่งข้อมูล: ตัวเลขการเสียชีวิตจากการบูรณาการข้อมูลการตาย
3 ฐานกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวนประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

แม้ว่าแนวโน้มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในภาพรวมจะลดลง แต่ตวั เลขการเสียชีวติ ทีย่ งั อยูใ่ นระดับ
2 หมืน่ รายต่อปี คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
หลายแสนล้านบาท ยังบ่งชีถ้ งึ ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข
ปัญหานีอ้ ย่างจริงจัง โดยถึงเวลาทีต่ อ้ งปรับแนวคิดวิธกี าร
แก้ไขปัญหาแบบเดิมทีม่ องผูใ้ ช้ถนนเป็นผูร้ บั ผิดชอบและ
เป็นต้นตอของปัญหา และเปลี่ยนไปใช้วิธีการจัดการ
ปัญหาที่มุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน
(Safe System Approach) ภายใต้วิสัยทัศน์การลด
ความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนนให้เป็นศูนย์ หรือ Vision
Zero ซึ่งได้ถูกน�ำมาใช้และประสบความส�ำเร็จในหลาย
ประเทศ โดยมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (คน รถ ถนน)
ให้เป็น “ระบบ” แบบองค์รวม (Holistic View) และยอมรับ
ความจริงทีว่ า่ ความผิดพลาดของผูใ้ ช้ถนนเกิดขึน้ ได้เสมอ
ในขณะที่ใช้ถนน โดยหากปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบ
เช่น ถนน หรือ รถ ไม่มีความบกพร่องหรือถูกออกแบบให้
รองรับความผิดพลาดเหล่านั้นได้ (forgiving) จะช่วยลด
ความสูญเสียหรือบรรเทาความรุนแรงลงได้ ดังนัน้ แนวคิด
ในการสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน จึงเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility)
ระหว่างผู้ใช้ถนนและผู้ออกแบบระบบ (เช่น นักวางแผน
ผู้ออกแบบ วิศวกร ผู้ผลิตรถยนต์) ภายใต้มาตรการหลัก
4 ด้าน ได้แก่
1) การใช้ถนนที่ปลอดภัย (Safe Use)
2) ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicle)
3) ถนนและสภาพข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Road
		 and Roadside)
4) การใช้ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed)
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ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ
ทางถนน
สถานการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เริ่มมีการชะลอตัว แต่ยังควรเน้นการเฝ้าระวังและ
จัดการปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุบนถนนสายรองให้มากขึ้น

ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางถนน

ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางถนน

16

หากประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนด้วยดัชนีความรุนแรง (Severity Index) โดยการ
เทียบสัดส่วนจ�ำนวนผู้เสียชีวิตต่อจ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งแหล่งข้อมูลสถิติจากคดีอุบัติเหตุจราจร
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทสี่ ะท้อนสถานการณ์ปญ
ั หาในภาพรวม และแหล่งข้อมูลจากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
บนทางหลวงของกรมทางหลวง บ่งชีว้ า่ สถานการณ์ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุทางถนนทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีการชะลอตัว โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หากพิจารณาเฉพาะอุบัติเหตุ
ทีเ่ กิดขึน้ บนถนนของกรมทางหลวงจะพบว่ามีดชั นีความรุนแรง (ประมาณ 15 รายต่ออุบตั เิ หตุ 100 ครัง้ )
สูงกว่าประมาณ 1.5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุบนถนนทุกประเภท
ที่ได้จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร (ประมาณ 10 รายต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง) นับเป็นความแตกต่าง
ที่สอดคล้องกับลักษณะของถนนกรมทางหลวงซึ่งท�ำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและภูมิภาค
จึงเปิดโอกาสให้กระแสจราจรใช้ความเร็วสูงกว่าถนนประเภทอื่น

๐๒

ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน (Severity Index) ของไทย
25
20

อุบัติเหตุบนทางหลวง
15

ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ทางถนนยังขึ้นอยู่กับลักษณะของการชน
โดยจากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ บนถนนของ
กรมทางหลวงในช่วงปี 2556 – 2560 พบว่า
ลักษณะของการชนทีท่ ำ� ให้เกิดความรุนแรงสูง
ได้แก่ อุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าที่จัดเป็น
อุบัติเหตุที่มีดัชนีความรุนแรงสูงสุด โดยมี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 55 รายต่ออุบัติเหตุ
100 ครั้ง รองลงมาคืออุบัติเหตุรถชนกัน
ในทิศทางตรงกันข้ามและอุบตั เิ หตุจากการแซง
มีผเู้ สียชีวติ เฉลีย่ ประมาณ 40 รายต่ออุบตั เิ หตุ
100 ครัง้ ตามด้วยอุบตั เิ หตุบริเวณทางแยก
และอุ บั ติ เ หตุ ก ารชนรถที่ จ อดอยู ่ ห รื อ
วั ต ถุ สิ่ ง ของที่ อ ยู ่ บ นทาง มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
เฉลีย่ ประมาณ 25 รายต่ออุบตั เิ หตุ 100 ครัง้
ทัง้ นี้ จากตัวเลขดัชนีความรุนแรงจากสถิติ
คดีอุบัติเหตุจราจรที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในปี 2559 ต่อเนือ่ งมาถึงปี 2560 จึงควรเน้น
การเฝ้าระวังและจัดการปัญหาความรุนแรง
ของอุบตั เิ หตุบนถนนสายรองให้มากขึน้ เช่น
เดี ย วกั บ การด� ำ เนิ น มาตรการที่ จ ะลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวง
ยังควรต้องมุ่งเน้นไปที่ประเภททางหลวง
2 ช่องจราจร ซึ่งยังคงมีปัญหาอุบัติเหตุที่มี
ความรุนแรงมากกว่าทางหลวงประเภทอืน่

10

คดีอุบัติเหตุจราจร
5

หมายเหตุ : ดัชนีความรุนแรง คํานวณจากจํานวนผูเสียชีวิตตอจํานวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง
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ดัชนีความรุนแรงของอุบติเหตุบนทางหลวง จ�ำแนกตามตามประเภทถนน
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แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวง จ�ำแนกตามลักษณะการชน
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2555-2560

อุบัติเหตุนอกทางบนทางโคง

อื่น ๆ

แหล่งข้อมูล : ระบบ HAIMS ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
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11.1
11.7
11.3
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26.4
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24.9
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อุบัติเหตุ
นอกทางบนทางตรง

2560
2559
2558
2557
2556
2555
เฉลี่ยป
2555-2560

อุบัติเหตุการชนรถที่จอดอยู
หรือวัตถุสิ่งของที่อยูบนทาง
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26.3
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อุบัติเหตุจากการแซง
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อุบัติเหตุจากความบกพรองของผูขับขี่
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อุบัติเหตุบริเวณทางแยก
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ชนคนเดินเทา
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ดัชนีความรุนแรง (Severity Index)
ของอุบัติเหตุบนทางหลวงจ�ำแนกรายจังหวัด ปี 2560

ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางถนน

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) รายจังหวัด
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แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

รวมทั้งประเทศ
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กำแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน
บุรีรัมย
บึงกาฬ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต

15.1
17.647
2.711
29.208
21.939
24.823
12.069
23.922
32.692
8.147
11.728
25.714
14.124
13.043
13.953
13.941
16.129
8.759
14.953
11.331
17.787
20.972
4.072
10.976
8.252
15.909
15.152
6.295
18.182
28.022
10.811
12.094
18.824
16.842
10.364
46.296
24.096
17.424

มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
รอยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแกว
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อางทอง
เชียงราย
เชียงใหม
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
เลย
แพร
แมฮองสอน

10.87
25.556
22.222
15.2
25.641
6.989
30.137
30
25.131
11.972
5.882
19.266
37.5
14.767
11.111
7.755
6.349
1.737
9.594
15.751
36.842
14.324
22.549
23.56
9.524
13.846
27.119
34.146
25.11
10.989
8.602
17.838
18.881
21.488
13.576
21.026
21.168
17.877
10.36
21.818
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ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
7 วันอันตรายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการเสียชีวิตเฉลี่ยในช่วง 3 ปีล่าสุด
ที่เพิ่มสูงขึ้นกลับไปสู่ระดับเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว

อุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

22

การเผชิญหน้ากับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ยังคงเป็นงานหนักส�ำหรับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยเมื่อดูตัวเลขจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ล่าสุด
จนถึงปี 2562 โดยศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จะพบว่าการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สิ่งที่น่าวิตกมากไปกว่านั้นคือตัวเลขการเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายเฉลี่ยในช่วง 3 ปีล่าสุด
(2560 ถึง 2562) ที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าจะควบคุมให้อยู่ในระดับต�่ำกว่า 400 ราย ดังเช่นในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีก่อนหน้านั้นได้
ความเข้าใจถึงลักษณะและสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเชิงลึก เป็นสิ่งส�ำคัญที่จ�ำเป็น
ในการวางแผนและด�ำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ อย่างไรก็ดี จากรูปแบบการรายงานตัวเลขสถิติและแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน
ท�ำให้ความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังจ�ำกัดอยู่แค่
ในระดับพื้นฐาน อาทิเช่น

๐๓

เมาแล้วขับและการขับรถเร็ว เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุมากกว่า 2 ใน 3 ของทั้งหมด
ผู้ใช้ถนนมักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัยมากขึ้นในช่วงวันที่มีการเฉลิมฉลอง
(วันที่ 31 ธ.ค. ถึง 1 ม.ค. ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
เมื่อเปรียบเทียบกับวันอื่นในช่วง 7 วันอันตราย
ยานพาหนะกลุ่มเสี่ยงที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ตามด้วยรถกระบะที่มีสัดส่วน
การประสบอุบัติเหตุมากกว่ายานพาหนะ 4 ล้อประเภทอื่น
อุบตั เิ หตุสว่ นใหญ่เกิดบนทางสายรองทีไ่ ม่ใช้ทางหลวงแผ่นดิน (ร้อยละ 60) ได้แก่ ถนน อบต. หรือหมูบ่ า้ น
ถนนทางหลวงชนบท ถนนในเมืองหรือเทศบาล อย่างไรก็ดี เมือ่ เปรียบเทียบกับความยาวของถนนแต่ละประเภท
จะพบว่าทางหลวงแผ่นดินทีด่ แู ลโดยกรมทางหลวง มีความเสีย่ งเกิดอุบตั เิ หตุในช่วง 7 วันอันตรายมากกว่า
ถนนประเภทอื่นประมาณ 2.5 เท่า
บริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ คือ ช่วงทางตรง (ร้อยละ 65)
ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 16.00 – 20.00 น. (ร้อยละ 30)

อุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

1)
2)
		
		
3)
		
4)
		
		
		
5)
6)

23

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
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แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

รถปคอัพ

13%

ขับรถเร็ว
75%

รถเกง / แท็กซี่

อื่นๆ

พฤติกรรมเสี่ยงการดื่มสุราและการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2559 - 2560
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ไมสวมหมวกนิรภัย

อุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2559 – 2560

ถนน
ทางหลวงชนบท
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แหล่งข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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17.4%

สงกรานต 2560

ไมสวมหมวกนิรภัย
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ไมสวมหมวกนิรภัย
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แหล่งข้อมูล: ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน

จ�ำนวนอุบัติเหตุต่อความยาวถนน 100 กิโลเมตร
ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2559 – 2560

2.53

2.5
จํานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) ตอ
ความยาวถนน 100 กม.

อุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

3
2.51

2

25

1.5

ถนนกรมทางหลวง
ถนนอื่นๆ

0.89

0.88

1
0.5
0

เทศกาลปใหม

เทศกาลสงกรานต

แหล่งข้อมูล: ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนและกระทรวงคมนาคม

ช่วงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2559 – 2560
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แหล่งข้อมูล: ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน

04.01 - 08.00 น.
12.00 - 16.00 น.
20.01 - 24.00 น.

การใช้ความเร็ว
แม้ว่าพฤติกรรมการขับรถเร็วยังคงพบเห็นได้ทั่วไป
แต่ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เมื่อเทคโนโลยีระบบ GPS
เข้ามามีบทบาทในการติดตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่

การใช้ความเร็ว

การใช้ความเร็ว
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ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการใช้ความเร็วในประเทศไทย เป็นโจทย์ทดี่ จู ะยังไม่ได้รบั การตอบสนองทัง้ ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติอย่างเร่งด่วนและจริงจังเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับสถานการณ์ความวิกฤต
ของปัญหาและเป้าหมายการลดอุบตั เิ หตุและความสูญเสียทีก่ ำ� หนดไว้ ตามรายงานตัวเลขสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
บนทางหลวงของกรมทางหลวง อุบัติเหตุและการเสียชีวิตกว่าร้อยละ 70 ถึง 80 มีมูลเหตุสันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการใช้ความเร็ว โดยยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 60 เป็นรถเก๋งและรถกระบะ สอดคล้องกับสัดส่วนและสมรรถนะในการท�ำความเร็วของรถ
สองประเภทนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการใช้ความเร็วตั้งแต่ปี 2555
ยังคงทะยานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของการด�ำเนินมาตรการที่ผ่านมา
ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านวิศวกรรม ซึ่งอาจยังมีข้อจ�ำกัด ภายใต้บริบทของสังคมไทย
ทีก่ ารบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอ และการลงทุนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนยังต�่ำกว่าทีค่ วร
อาทิเช่น เรื่องการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจจับผู้กระท�ำผิดทดแทนการใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ยังมีประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของกระบวนการลงโทษและบทลงโทษ การประกาศเจ้าพนักงานจราจร
ก�ำหนดความเร็วจ�ำกัดบริเวณพื้นที่ชุมชนในบางจังหวัด ยังเป็นลักษณะการด�ำเนินการน�ำร่อง
ตามข้อสั่งการที่ได้รับนโยบาย เป็นต้น

๐๔

ระบบ GPS ในช่วงปี 2559 พบว่าปัญหาการใช้ความเร็วของ
รถโดยสารสาธารณะเริม่ มีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ทัง้ จากข้อมูลส�ำรวจติดตาม
พฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถโดยสารบริเวณจุดเฝ้าระวัง 28 แห่ง
บนโครงข่ายทางหลวงในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร
โดยเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ค วามปลอดภั ย ทางถนน
(Road Safety Watch) ซึ่งพบว่าสัดส่วนการใช้ความเร็วเกินกว่า
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดในปี 2560 ลดต�ำ่ ลงอย่างชัดเจน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับผลส�ำรวจรายไตรมาสในปี 2556 และ 2557 และข้อมูลที่มีการ
เก็บรวบรวมจากระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกเอง ซึง่ พบว่า
ระดับ ความเร็ว ที่เกิน อัต ราที่ก ฎหมายก� ำ หนดและจ� ำ นวนครั้ ง
ของการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนดมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกเดือนในปี พ.ศ. 2560
จากข้อมูลหลักฐานทีป่ รากฎนีแ้ สดงให้เห็นว่าการควบคุมก�ำกับ
ดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขีด่ ว้ ยระบบ GPS น่าจะมีสว่ นส�ำคัญ
ที่ช่วยลดพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
จึงควรได้รบั การส่งเสริมให้มกี ารขยายผลออกไปในวงกว้างมากขึ้น
เช่น การติดตัง้ อุปกรณ์ GPS กับรถขนส่งสินค้า รถโดยสารส่วนบุคคล
รถรับส่งพนักงาน รถยนต์ของหน่วยราชการ เป็นต้น

สถิติอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วบนทางหลวง
2544-2560
% อุบัติเหตุจากความเร็ว
% การเสียชีวิตจากความเร็ว
จํานวนผูเสียชีวิตจาก
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แหล่งข้อมูล: โครงการศึกษาความเร็วบนทางหลวงเพื่อการก�ำหนดความเร็วที่เหมาะสม
ส�ำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง (2560)

10.4%

การใช้ความเร็ว

ผลส�ำรวจข้อมูลล่าสุดของกรมทางหลวงในปี 2560 ซึง่ ตรวจวัด
ความเร็วของกลุ่มตัวอย่างยานพาหนะบนทางหลวงมากกว่า 
1,000,000 คัน พบการใช้ความเร็วสูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ที่พบว่าสัดส่วน
การใช้ความเร็วเกินกว่าทีก่ ำ� หนดบนทางหลวงแผ่นดินจะเพิม่ มากขึน้
บนถนนในเขตชานเมือง (ร้อยละ 33) หรือเขตนอกเมือง (ร้อยละ 53)
ซึง่ จ�ำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แต่สำ� หรับทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ พบว่าพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
เกินกว่าทีจ่ ำ� กัดไว้ 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ยังมีสดั ส่วนทีไ่ ม่สงู นัก
อย่างไรก็ดี ผลส�ำรวจยังได้สะท้อนปัญหาการใช้ความเร็วในเขตเมือง
ของรถขนาดใหญ่ (เช่น รถบรรทุก) ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
เร่งด่วน เนือ่ งจากเป็นความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุและ
ความสูญเสียที่รุนแรงได้ โดยพบว่ารถบรรทุกคิดเป็นสัดส่วนสูง
ถึงเกือบ 1 ใน 3 มีการใช้ความเร็วในเขตเมืองเกินกว่าที่ก�ำหนด
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส�ำหรับพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผูข้ บั ขีร่ ถโดยสารสาธารณะ
จากข้อมูลติดตามสถานการณ์ลา่ สุดภายหลังกรมการขนส่งทางบก
ได้ออกมาตรการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะต้องติดตัง้ อุปกรณ์
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ร้อยละการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดของรถโดยสารสาธารณะ
บนโครงข่ายทางหลวงในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร
100%

พฤติกรรมการใชความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ
รัศมี 200 กม. รอบกรุงเทพมหานคร
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ป 2556 รถตูโดยสาร 53,829 คัน
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ป 2560 รถตูโ ดยสาร 14,777 คัน
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ป 2556 รถบัสโดยสาร 13,149 คัน
ป 2557 รถบัสโดยสาร 12,337 คัน
ป 2560 รถบัสโดยสาร 3,527 คัน
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แหล่งข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่าย Road Safety Watch

ระดับความเร็วที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนดและ
จ�ำนวนครั้งของการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนดของรถโดยสารสาธารณะในปี 2560
จํานวนการใชความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
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ความเร็ว (กม./ชม.)

km/h

การใช้ความเร็ว
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เดือน

แหล่งข้อมูล: กรมการขนส่งทางบก

2017-09

2017-10

2017-11

2017-12

จำ�นวนครั้งเฉลี่ยต่อเดือน

112.5

การใช้ความเร็ว

จังหวัดที่ด�ำเนินการน�ำร่องประกาศก�ำหนดความเร็วจ�ำกัดในพื้นที่ชุมชน ปี 2560 - 2561
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จังหวัดที่ดำเนินการนำรอง
ประกาศกำหนดความเร็วจำกัดในเขตชุมชน

แหล่งข้อมูล: ราชกิจจานุเบกษา

เมาแล้วขับ
กลไกการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับ
ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุ
จากการเมาแล้วขับเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เมาแล้วขับ

เมาแล้วขับ

34

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การเมาแล้วขับส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจากอุบตั เิ หตุและความสูญเสียทีต่ ามมา
แม้วา่ จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติตงั้ แต่ปี 2547 ถึง 2560 จะบ่งชีว้ า่ สถานการณ์พฤติกรรม
การดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของประชากรไทยในช่วง 10 กว่าปีทผี่ า่ นมา ยังมีแนวโน้มในภาพรวม
ที่ไม่ชัดเจน แต่หากพิจารณาถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมเมาแล้วขับ
จากข้อมูลสถิตจิ ำ� นวนและสัดส่วนคดีจราจรทีม่ สี าเหตุจากเมาแล้วขับทีร่ ายงานโดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ตัง้ แต่ปี 2542 ถึง 2560 จะเห็นได้วา่ ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการเมาแล้วขับมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
โดยในช่วงปี 2559 ถึง 2560 มีจ�ำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับตลอดทั้งปีเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 พันคดีตอ่ ปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของคดีอบุ ตั เิ หตุจราจรทัง้ หมด สอดคล้องกับ
รายงานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงอย่างชัดเจนของสัดส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่พบ
การดื่มแล้วขับ ทั้งในภาพรวมจากร้อยละ 45 ในปี 2548 ลดลงเหลือร้อยละ 30 ในปี 2560
ตลอดจนการจ�ำแนกสถานการณ์ในกลุ่มผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถเก๋ง รถกระบะ และรถจักรยานยนต์
ซึ่งพบพฤติกรรมเมาแล้วขับที่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

๐๕

แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2547-2560
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แหล่งข้อมูล: การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ และการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มสุราของประชากร โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

จ�ำนวนและสัดส่วนคดีจราจรที่มีสาเหตุจากเมาแล้วขับ ปี 2542-2560
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แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ส�ำหรับปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวง
ที่มีมูลเหตุสันนิษฐานจากการเมาแล้วขับ
คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน
(ประมาณร้อยละ 2 ของอุบตั เิ หตุบนทางหลวง
ทั้ ง หมด) โดยอุ บั ติ เ หตุ เ มาแล้ ว ขั บ
บนทางหลวง ส่วนใหญ่มกั เกิดบนทางสายรอง
(ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก) และมักเกิดในช่วง
เวลากลางคืน
ทัง้ นี้ กลไกการบังคับใช้กฎหมายในเรือ่ ง
เมาแล้ ว ขั บ ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น
เช่น บทบาทของการน�ำระบบการคุมประพฤติ
มาใช้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งหาในคดี เ มาแล้ ว ขั บ ที่ มี
จ�ำนวนคดีเพิ่มมากขึ้นกว่า 5 เท่าตัวในช่วง
5 ปีทผี่ า่ นมา โดยมีสถิตจิ ำ� นวนคดีเมาแล้วขับ
ทีศ่ าลสัง่ คุมประพฤติ เพิม่ ขึน้ จาก 9,587 คดี
ในปี 2556 เป็น 47,752 คดีในปี 2560
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สถานการณ์
ปัญหาเมาแล้วขับเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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สัดส่วนการดื่มแล้วขับในกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2548-2560
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แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance System) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมาแล้วขับ

สถิติอุบัติเหตุเมาแล้วขับบนทางหลวง ปี 2551-2560

36

แหล่งข้อมูล: ระบบ HAIMS ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

อุบัติเหตุเมาแล้วขับบนทางหลวง
สายรอง (4 หลัก)
ปี 2559-2560 จ�ำแนกตามเวลา

สัดส่วนอุบัติเหตุเมาแล้วขับบนทางหลวง ปี 2551-2560
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แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

สัดส่วนอุบัติเหตุเมาแล้วขับบนทางหลวง ปี 2551-2560
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ง่วงแล้วขับ
สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุจากการหลับในค่อนข้างน่าวิตก
จากตัวเลขสถิติย้อนหลัง 10 ปีที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในช่วงปี 2559 ถึง 2560
ที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว

ง่วงแล้วขับ

ง่วงแล้วขับ
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ภาวะหลับใน คือ การหลับในระยะเวลาสั้นๆ เพียงชั่ววูบเดียว เป็นภาวะที่ร่างการมีการท�ำงานลดลง
หรือช้าลง เป็นการสับสนระหว่างการหลับและการตืน่ โดยมีอาการหลับเข้ามาแทรกการตืน่ อย่างเฉียบพลัน
โดยไม่รู้ตัว อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตายังเปิดอยู่ แต่ไม่รับรู้ภาพเบื้องหน้า ท�ำให้ผู้ขับขี่
ไม่รู้สึกตัวและบังคับตัวเองไม่ได้ชั่วขณะ จนเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง คล้ายกับ
พฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ซึง่ ประสิทธิภาพของผูข้ บั ขีใ่ นการรับรู้ ตัดสินใจ และตอบสนองจะด้อยลง
โดยสาเหตุหลักของภาวะหลับในคือการพักผ่อนไม่เพียงพอ ข้อมูลผลการศึกษาจาก AAA Foundation
for Traffic Safety ประเทศสหรัฐอเมริการะบุวา่ ผูข้ บั ขีท่ ไี่ ด้นอนหลับน้อยกว่า 4 ชัว่ โมงจะมีความเสีย่ ง
ต่ออุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7 ชั่วโมงถึง 11.5 เท่า
ปัญหาความเสี่ยงอันตรายในการเดินทางขณะที่มีความเหนื่อยล้าจนเกิดภาวะหลับใน หรือพฤติกรรมเสี่ยง
ง่วงแล้วขับ จึงเป็นปัญหาส�ำคัญอย่างยิง่ ในสังคมปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุคบริโภคนิยม ซึง่ ผูค้ นจ�ำนวนมากต้องท�ำงานหนัก
จนมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ เพือ่ สูก้ บั ค่าครองชีพทีแ่ สนแพงหรือวิง่ ตามกระแสการบริโภคนิยม เมือ่ เทียบกับรายได้
ที่วิ่งตามไม่ทัน โดยความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวได้ถูกสะท้อนให้เห็นจากข้อมูลสถิติล่าสุดทั้งของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติและกรมทางหลวง ซึง่ บ่งชีต้ รงกันว่าอุบตั เิ หตุทางถนนจากการหลับในมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผา่ นมา

๐๖

• หน่วยงานหรือสถานการประกอบการ – ควรก�ำหนดนโยบาย
และด�ำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ ส�ำหรับหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านมีความเสีย่ งภาวะหลับ
ในขณะขับขี่ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการขับรถเป็นระยะ
เวลานาน งานทีต่ อ้ งท�ำงานเป็นกะในช่วงเวลากลางคืน
หรือต้องท�ำงานติดต่อกันนานหลายชั่วโมง เป็นต้น
• หน่วยงานผูด้ แู ลถนน – ควรจัดให้มที พี่ กั ริมทางหรือจุดพักรถ
บนโครงข่ายทางหลวงอย่างเพียงพอ
• ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ายยา – ควรแสดงเครื่องหมายหรือ
ค�ำแนะน�ำให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับข้อพึงระวังในการใช้ยา
บางประเภทที่ส่งผลข้างเคียงต่อสมรรถนะในการขับขี่
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ผลของระยะเวลาการนอนหลับพักผ่อน
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
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แหล่งข้อมูล AAA Foundation for Traffic Safety (2016)

ขอมูลคดีอุบัติเหตจราจร สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา
ระหวางป 255ๅ - 2560 จํานวนคดีอุบัติเหตุจราจร
ที่มีสาเหตุมาจาก การหลับใน มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกป
โดยเฉพาะในชวง ป 2559-2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแบบเทาตัว”

800

1.3

ระยะเวลาการนอนหลับพักผ่อนในช่วง 24 ชัว่ โมงทีผ่ า่ นมา (ชัว่ โมง)

จ�ำนวนคดีจราจรที่มีสาเหตุจากการหลับใน ปี 2551-2560
1000

ง่วงแล้วขับ

จากการติดตามสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุง่วงแล้วขับ
ในภาพรวม โดยอาศัยข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ พบว่าระหว่างปี 2551 ถึง 2560 จ�ำนวนคดีอบุ ตั เิ หตุ
จราจรทีม่ สี าเหตุมาจากการหลับใน มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ต่อเนือ่ ง
ทุกปีโดยเฉพาะในช่วงปี 2559 ถึง 2560 มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ แบบเท่าตัว
ซึ่งล่าสุดปี 2560 มีคดีอุบัติเหตุจากการหลับในเกิดขึ้นทั้งปี
เกือบ 1 พันครัง้ หรือเฉลีย่ เกิดขึน้ ทุกวันๆละ 2-3 ราย ส�ำหรับอุบตั เิ หตุ
จากการหลับในเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ บนทางหลวง ระหว่างปี 2551 ถึง 2560
แม้วา่ ข้อมูลสถิตขิ องกรมทางหลวงจะระบุวา่ มีอบุ ตั เิ หตุบนทางหลวง
จากการหลับในคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ของอุบัติเหตุ
บนทางหลวงทัง้ หมด แต่จำ� นวนอุบตั เิ หตุ ผูบ้ าดเจ็บ และผูเ้ สียชีวติ
จากการหลับใน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา  โดยอุบัติเหตุหลับในบนทางหลวง มักพบมาก
ในกลุ่มรถปิคอัพ 4 ล้อ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน
(54%) และบนถนนช่วงทางตรง (86%)
ด้วยเหตุนี้เอง ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ
ง่วงแล้วขับ จึงควรได้รบั การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยจ�ำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนในมิตติ า่ งๆ อาทิเช่น
• ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
สื่อมวลชน – ควรให้ความรู้และสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องกับผู้ใช้ถนนถึงวิธีการป้องกันและการปฏิบัติตัว
เมื่อรู้สึกว่ามีอาการง่วงนอนขณะขับขี่
• ผูก้ ำ� กับนโยบายภาครัฐ – ควรด�ำเนินมาตรการส่งเสริมให้
ผูใ้ ช้รถสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีดา้ นยานยนต์
ทีช่ ว่ ยป้องกันอุบตั เิ หตุจากการง่วงแล้วขับ เช่น ระบบตรวจจับ
อาการง่วงนอนและหลับในของผูข้ บั ขี่ (Drowsiness alert
system) หรือระบบการเตือนรถหลุดออกนอกเส้นทาง
(Lane departure warning system)

แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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สถานการณ์อุบัติเหตุบนทางหลวงจากการหลับใน ปี 2551-2560
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“จาก ขอมูลอุบัติเหตุในระบบ HIAMS กรมทางหลวง พบวา
ระหวางป 2552 - 2560 สัดสวนอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจาก
การหลับใน มีเพียงรอยละ 4 ของจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงทั้งหมด
แตยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง”
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แหล่งข้อมูล: ระบบ HAIMS ส�ำนักงานอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

อุบัติเหตุบนทางหลวงจากการหลับใน ปี 2551-2560
จ�ำแนกตามประเภทยานพาหนะที่ประสบเหตุ
544

รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ

363

รถยนตนั่ง
รถบรรทุกมากกวา 10 ลอ
รถบรรทุกมากกวา 6 ลอ

ง่วงแล้วขับ

รถบรรทุก 6 ลอ
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รถบปคอัพโดยสาร
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58

1,797
827

88

รถตู
รถจักรยานยนต

2,250

“พบมากที่สุดในกลุม
รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ”
จํานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จํานวนผูเสียชีวิต (ราย)

แหล่งข้อมูล: ระบบ HAIMS ส�ำนักงานอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

ง่วงแล้วขับ
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อุบัติเหตุบนทางหลวงจากการหลับใน ปี 2551-2560
จ�ำแนกตามช่วงเวลาและลักษณะที่เกิดเหตุ

46%

54%

“สวนใหญจะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน (54%)
และบนชวงถนนที่เปนทางตรง (86%)”

ทางตรง
86%

ทางโคง
14%

แหล่งข้อมูล: ระบบ HAIMS ส�ำนักงานอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

การสวมหมวกนิรภัย
แม้ว่าการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมทั้งประเทศ
ยังไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
แต่ข้อมูลในระดับพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าการสวมหมวกนิรภัย
ในเกือบทุกภูมิภาคมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
ยกเว้นภาคอีสานที่กลับพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

การสวมหมวกนิรภัย

การสวมหมวกนิรภัย
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แม้ว่าจะมีความพยายามรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2554 ที่รัฐบาลขณะนั้นได้ประกาศให้เป็น
ปีแห่งการรณรงค์การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ปจั จุบนั ยังมีการใช้หมวกนิรภัย
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์รวมกันแล้วไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่าย
เฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ได้ดำ� เนินการส�ำรวจติดตาม
สถานการณ์การสวมหมวกนิรภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2553
ถึง 2561 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมทัง้ ประเทศยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ที่ชัดเจน แต่หากพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดในปี 2561 จะพบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัย
มีการปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ เล็กน้อยจากปี 2560 โดยในปี 2561 อัตราการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวม
ทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 45 แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 52 ส่วนผู้โดยสาร
สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 22
การจ�ำแนกข้อมูลในระดับพืน้ ทีท่ ำ� ให้มองเห็นความแตกต่างกันของแนวโน้มสถานการณ์การสวมหมวกนิรภัย
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 2557 ถึง 2561 การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ในเกือบทุกภูมภิ าคของประเทศมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีก่ ลับพบว่ามีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มผู้ขับขี่และผู้โดยสาร นอกจากนั้น การสวมหมวกนิรภัยยังมีความแตกต่างกัน
ตามสภาพความเป็นเมือง โดยการสวมหมวกนิรภัยในเขตชุมชนเมืองหลัก (เช่น กรุงเทพมหานคร และพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง

๐๗

อัตราการสวมหมวนิรภัยทั่วประเทศ ปี 2553-2561
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แหล่งข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่าย Road Safety Watch

อัตราการสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศ จ�ำแนกรายภาค ปี 2553-2561
เหนือ
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การสวมหมวกนิรภัย

ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด)
เริม่ มีพฒ
ั นาการไปในทางทีด่ ขี นึ้ โดยในปี 2561
ภาพรวมของอัตราการสวมหมวกนิรภัยในเขต
ชุมชนเมืองปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 78 สูงสุด
เท่าทีไ่ ด้เริม่ ติดตามสถานการณ์มาตัง้ แต่ปี 2553
โดยเป็นผลมาจากการสวมหมวกนิรภัยในกลุม่
ผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 48 จากเดิมทีม่ อี ตั รา
เฉลี่ยร้อยละ 35 ถึง 42 ส�ำหรับกลุ่มผู้ขับขี่
จั ก รยานยนต์ ใ นเขตชุ ม ชนก็ จั ด ว่ า มี อั ต รา
การสวมหมวกนิรภัยทีค่ อ่ นข้างสูงคือร้อยละ 86
ส�ำหรับแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของ
กลุม่ ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในแต่ละช่วงอายุ ข้อมูล
จากการส� ำ รวจติ ด ตามสถานการณ์ พ บว่ า
การสวมหมวกนิรภัยในกลุม่ วัยรุน่ มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 32 เหลือร้อยละ 22
ในปี 2561

2554

2555

2556

2557

2558

แหล่งข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่าย Road Safety Watch

2560

อัตราการสวมหมวกนิรภัยภาพรวมทั้งประเทศ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2553 - 2561

การสวมหมวกนิรภัย

แหล่งข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่าย Road Safety Watch

อัตราการสวมหมวกนิรภัยในเขตชุมชนเมืองหลัก ปี 2561
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เฉพาะผูโดยสาร
0 - 20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
>81 %

การสวมหมวกนิรภัย

อัตราการสวมหมวกนิรภัย จ�ำแนกตามกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553 - 2561
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แหล่งข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่าย Road Safety Watch

อัตราการสวมหมวกนิรภัย รวมทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2561

การคาด
เข็มขัดนิรภัยของ
ผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง
ผลส�ำรวจล่าสุดบ่งชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังขาดการรับรู้
และความตระหนักเท่าที่ควรถึงหน้าที่และประโยชน์
ของเข็มขัดนิรภัยที่จะช่วยสามารถป้องกันการบาดเจ็บ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุส�ำหรับผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลัง

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง

52

เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัยติดรถยนต์ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอันตรายจากอุบัติเหตุ
ให้กบั ผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารได้ โดยจะช่วยป้องกันไม่ให้ผขู้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารหลุดออกนอกตัวรถและปลอดภัย
จากการกระแทกรุนแรงได้ จึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 34% ดังนั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
ที่นั่งรถยนต์จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและควรใส่ใจเมื่ออยู่บนถนน อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์
ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากทีไ่ ม่คาดเข็มขัดนิรภัย ผลส�ำรวจระดับประเทศในปี 2554 โดยมูลนิธไิ ทยโรดส์
และเครือข่าย Road Safety Watch พบว่าอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ตอนหน้าเพียงร้อยละ 54 ท�ำให้เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุจงึ มีโอกาสสูงทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวติ ได้
แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยจะเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตทุกคนในรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ผู้โดยสารรถยนต์ส่วนใหญ่
มักคาดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะเวลานั่งเบาะหน้า ในขณะที่ผู้โดยสารเบาะหลังจ�ำนวนมากยังไม่คุ้นชินกับการคาด
เข็มขัดนิรภัย ท�ำให้เป็นหนึง่ ในสาเหตุทนี่ ำ� ไปสูก่ ารบาดเจ็บรุนแรงและความสูญเสียชีวติ ทัง้ กับผูโ้ ดยสารเบาะหลัง
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและกับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะหน้า มีผลงานศึกษาวิจัยหลายชิ้นได้รายงาน
หลักฐานเชิงประจักษ์และข้อสรุปตรงกันว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าที่คาดเข็มขัดนิรภัยมีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น หากมีผู้โดยสารเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 3,4,5,6

๐๘

ผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง
มีความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

เท่า

การรณรงค์สง่ เสริมให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
ความจ�ำเป็นของการคาดเข็มขัดนิรภัยในการนัง่ เบาะหลัง เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่ต้องเร่งด�ำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ผลส�ำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถใช้ถนนในปี 2561
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คนไทยยั ง ขาดการรั บ รู ้ แ ละ
ความตระหนักเท่าทีค่ วรถึงหน้าทีแ่ ละประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย
ทีจ่ ะช่วยสามารถป้องกันการบาดเจ็บเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุสำ� หรับผูโ้ ดยสาร
ที่นั่งเบาะหลัง ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 47 คิดว่าไม่จ�ำเป็นต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัยเวลานัง่ เบาะหลังเพือ่ ให้นงั่ สบาย ร้อยละ 17 คิดว่า
โอกาสน้อยที่จะกระเด็นหรือพุ่งออกนอกตัวรถ ทั้งที่การบาดเจ็บ
หากเกิดอุบตั เิ หตุและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอาจเกิดจากศีรษะหรือ
ร่างกายส่วนอืน่ ไปกระแทกกับตัวรถหรือผูอ้ นื่ ในรถ รวมถึงทัศนคติ
อื่นที่สะท้อนถึงความประมาท เช่น มั่นใจฝีมือคนขับ รถวิ่งไม่เร็ว
เดินทางระยะใกล้ เป็นต้น

หากไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย
เครดิตภาพ: Insurance Institute for Highway Safety

ที่มา: NHTSA Fatality Analysis Reporting System (2013)

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 5 เท่า
หากมีผู้โดยสารเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ที่มา: Ichikawa และคณะ (2002)
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การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง

ในปี 2560 หลายภาคส่วนได้มีความพยายามในการรณรงค์
ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลัง รวมถึง
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 14/2560
ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 บังคับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์
ทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย อย่างไรก็ดี มาตรการที่ออกมานั้น
อาจยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าใดนัก ดังเช่นจากผลส�ำรวจล่าสุด
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครโดยมูลนิธไิ ทยโรดส์ เพือ่ ติดตามสถานการณ์
การคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโ้ ดยสารนัง่ เบาะหลังในรถยนต์รบั จ้าง
บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) ในช่วงต้นเดือน
สิงหาคม 2560 รวมทัง้ สิน้ 3,260 คัน พบว่ามีอตั ราการคาดเข็มขัด
นิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลังในรถแท็กซี่เพียงร้อยละ 3
เท่านั้น นอกจากนั้น จากผลส�ำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศจ�ำนวน 2,976 คน โดยมูลนิธไิ ทยโรดส์
ในปี 2561 พบว่าร้อยละ 20 ยังไม่ทราบว่ามีกฎหมายบังคับ
การคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลัง หรือทราบ
แต่ไม่เห็นว่ามีการบังคับใช้ประมาณ ร้อยละ 30
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ผลส�ำรวจการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร
นั่งเบาะตอนหลังรถแท็กซี่ใน กทม. ปี 2560

เหตุผลที่คิดว่าไม่จำ� เป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
เวลานั่งเบาะหลัง
คนขับขับไมเร็ว

9%

เดินทางระยะใกล

1%

ไมเคยนั่งเบาะหลัง

1%

กลัวเสื้อผายับ

2%

เข็มขัดนิรภัยไมเพียงพอ

3%

ความเคยชิน

3%
6%

คาดไปก็ไมชวย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

12%

มั่นใจฝมือคนขับ
ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์

กลุมตัวอยาง
2,976 คน
ทั่วประเทศ

47%

เพื่อใหนั่งสบาย
17%

โอกาสกระเด็น/พุงออกนอกตัวรถนอย

22%

ตำรวจไมจับ
8%

ปกติคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง

0%
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ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ (2561) การส�ำรวจทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อพฤติกรรมเสี่ยง
และมาตรการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ GHAI

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายบังคับ
คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะที่นั่งตอนหลังในรถยนต์
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กลุมตัวอยาง 2,976 คน ทั่วประเทศ
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ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ (2561) การส�ำรวจทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อพฤติกรรมเสี่ยง
และมาตรการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ GHAI
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การคาดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง

การใช้
โทรศัพท์มือถือ
ขณะขับขี่
ความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย
ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ตามมาด้วยพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผู้ขับขี่รถเก๋งและรถกระบะ
กว่าร้อยละ 60 ยอมรับว่าเคยใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

การใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะขับขี่
การใช้โทรศัพท์มือถือ
ขณะขับขี่

จากข้อมูลส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยเติบโตขึ้น
อย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 มีสัดส่วนของประชากรที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
สูงเกือบร้อยละ 90 ด้วยการเข้าถึงการใช้โทรศัพท์มือถือดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีและ
ความสามารถของโทรศัพท์มอื ถือในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นได้มากกว่าเครือ่ งมือทีใ่ ช้พดู คุยสือ่ สาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ส่งผลให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำ� เป็นในชีวิตประจ�ำวัน
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การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พูดคุยสนทนา การพิมพ์ข้อความสนทนาโต้ตอบ หรือการเล่น
โมบายแอปพลิเคชันต่างๆ ล้วนเป็นพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนและท�ำให้โอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ขับขี่จะขาดสมาธิในขณะขับรถไปกับการใช้โทรศัพท์ เช่นเดียวกับสิ่งรบกวนอื่นๆ ที่หันเห
ความสนใจของเราในขณะที่ขับรถ หรือแม้กระทั่งท�ำให้เราละสายตาจากถนน โดยการละสายตาจากถนน
แค่เพียงชัว่ เสีย้ ววินาทีนเี้ อง สามารถท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุทรี่ นุ แรงได้  ดว้ ยเหตุนใี้ นหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
จึงได้ออกกฎหมายห้ามมิให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
ผลส�ำรวจพฤติกรรมการโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่จากกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 2,976 คน โดย
มูลนิธิไทยโรดส์ในปี 2561 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนมากยอมรับว่าเคยมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ขับขี่รถเก๋งมากที่สุดร้อยละ 63  ตามด้วยผู้ขับขี่รถปิคอัพร้อยละ 60 และผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 38 ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ส่วนใหญ่เหมือนกัน คือใช้พูดคุย
ประมาณร้อยละ 80-90 ตามด้วยการใช้ส่งข้อความหรือเล่นโมบายแอปพลิเคชัน ประมาณร้อยละ 25

๐๙

ร้อยละประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
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32%

2%

เคยใชโทรหรือพูดคุย

เคยใชฟงเพลง

2560

แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2560

ผลการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

เคยใชฟงเพลง
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19%

ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ (2561) การส�ำรวจทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อพฤติกรรมเสี่ยงและมาตรการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ GNAI

สัดส่วนการพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำ� รวจจับกุมผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
เคยเห็น จับทั้งรถยนตและรถจักรยานยนต

9%

เคยเห็น จับเฉพาะรถจักรยานยนต

3%
5%

เคยเห็นจับเฉพาะรถเกง/ รถปคอัพ

84%

ไมเคยเห็น
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ (2561) การส�ำรวจทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อพฤติกรรมเสี่ยงและมาตรการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ GHAI

การใช้โทรศัพท์มือถือ
ขณะขับขี่

นอกจากนัน้ ผลส�ำรวจได้สะท้อนถึงพฤติกรรม
การใช้โทรศัพท์มอื ถือของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ อืน่ คือ มีการใช้โทรศัพท์เพือ่
ฟังเพลงในส่วนสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มผู้ใช้รถเก๋ง
และรถปิคอัพ เนื่องจากไม่มีวิทยุภายในรถ
ในขณะทีก่ ารใช้ดแู ผนทีน่ ำ� ทางมีสดั ส่วนน้อยกว่า
อาจเพราะการใช้รถจักรยานยนต์มคี วามคล่องตัว
สูงกว่า จึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้แผนที่น�ำทางเพื่อ
หลีกเลี่ยงเส้นทางทีก่ ารจราจรติดขัด อย่างไรก็ดี
กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 84 กลับไม่เคย
พบเห็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมผู้ขับขี่ซึ่งใช้
โทรศัพท์ขณะขับขี่เลยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
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ความปลอดภัย
ของคนเดินเท้า
และคนขี่จักรยาน
คนเดินเท้าและรถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุคดีจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุ
ล่าสุดในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เท่า ตามกระแสความนิยม
ในการขี่จักรยานของคนไทยที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

ความปลอดภัย
ของคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน

ความปลอดภัยของคนเดินเท้า
และคนขี่จักรยาน
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คนเดินเท้าและคนขีจ่ กั รยานจัดเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้ถนนทีเ่ ปราะบาง (Vulnerable Road Users) ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง เนื่องจากไม่มีตัวถังรถหรือสิ่งป้องกันจากภายนอกไม่ให้ร่างกายถูก
กระแทกได้โดยตรงในขณะเกิดอุบัติเหตุ
โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติระบุว่าจ�ำนวนคนเดินเท้าและรถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสถานการณ์อุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นตามกระแส
ความนิยมในการขี่จักรยานของคนไทยที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2556 โดยล่าสุดในปี 2560 รถจักรยาน
ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรมีจ�ำนวนมากถึง 2,350 ราย หรือเพิ่มขึ้น 5 เท่า  เมื่อเทียบกับช่วงปี 2551 ถึง 2556
ซึ่งมีรถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 500 รายต่อปี
สิง่ ทีน่ า่ วิตกคือแนวโน้มความรุนแรงของอุบตั เิ หตุคนเดินเท้าและคนขีจ่ กั รยานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากข้อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
บนทางหลวงของกรมทางหลวง เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความรุนแรง (Severity Index) พบข้อบ่งชี้ว่าตั้งแต่ปี
2551 จนถึงปัจจุบันอุบัติเหตุคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยสถานการณ์ล่าสุดในปี 2560 พบว่าอุบัติเหตุคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานมีความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุ
ทั่วไปที่เกิดขึ้นบนทางหลวงประมาณ 4 เท่าและ 3 เท่าตามล�ำดับ
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แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวง
กับคนเดินถนนและขี่จักรยาน ปี 2551-2560

คาเฉลี่ยภาพรวมของดัชนีความรุนแรงอุบัติเหตุบนทางหลวง
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ความปลอดภัย
ของคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน

จ�ำนวนคนเดินเท้าและรถจักรยานที่เกิดอุบัติเหตุ
ตามสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร ปี 2551-2560

ดัชนีความรุนแรง

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะส่งเสริม
ให้เกิดการใช้รถจักรยานทดแทนการเดินทาง
ด้วยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Motorized
Transport) แต่จากโศกนาฏกรรมทีเ่ กิดขึน้ บ่อย
ครั้งจากอุบัติเหตุรถชนนักปั่นจักรยานทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติทตี่ อ้ งสังเวยชีวติ บนถนน
เมืองไทย ตอกย�้ำว่าการขับขี่จักรยานบนถนน
ในเมืองไทยยังมีความอันตราย โดยจากสถิติ
อุบตั เิ หตุบนทางหลวงทีเ่ กิดขึน้ กับคนขีจ่ กั รยาน
ระหว่างปี 2558 – 2560 ระบุวา่ จ�ำนวนอุบตั เิ หตุ
และการบาดเจ็บเสียชีวิตประมาณ 3 ใน 4
เป็นลักษณะของการชนท้ายและการเฉีย่ วชน
ด้านข้าง
ดังนัน้ การด�ำเนินมาตรการด้านความปลอดภัย
ของการขีจ่ กั รยาน ควรพิจารณาเรือ่ งการจัดให้มี
ช่ อ งทางจั ก รยานที่ มี ค วามปลอดภั ย และ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ควบคูไ่ ปกับ
การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับขี่
จักรยานเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รถ
จักรยานบนถนนที่มีปริมาณการจราจรคับคั่ง
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุสงู เช่น การ
เลือกเส้นทางขับขีจ่ กั รยานทีป่ ลอดภัย การขับขี่
ตามกฎจราจร การให้สัญญาณมือ การตรวจ
สอบรถจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
การสวมเครื่องแต่งกายทีส่ งั เกตเห็นได้เด่นชัด
การใช้อปุ กรณ์นริ ภัย เป็นต้น รวมถึงการด�ำเนิน
มาตรการด้านวิศวกรรมที่จ�ำเป็นเพื่อควบคุม
ความเร็วของกระแสจราจรและเตือนให้ผขู้ บั ขี่
รถประเภทอื่นเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถ
ในเส้นทางที่มีการใช้รถจักรยาน  

2559

หมายเหตุ: ดัชนีความรุนแรงคํานวนจากจํานวนผูเสียชีวิตตอจํานวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสถิติจากระบบ HAIMS ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับคนเดินเท้า
และรถจักรยาน ปี 2558–2560 จ�ำแนกตามลักษณะการชน

27%

47%

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสถิติจากระบบ HAIMS ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
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จุดอันตราย
บนทางหลวง
จ�ำนวนจุดอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่เมื่อเทียบกับปริมาณการเดินทาง
พบว่าจ�ำนวนจุดอันตรายต่อปริมาณการเดินทาง
100 ล้านคัน-กิโลเมตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
โดยเริ่มกระจายตัวออกจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่แต่เดิมมีจุดอันตรายเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ของทั้งหมด

จุดอันตรายบนทางหลวง

จุดอันตราย
บนทางหลวง

กรมทางหลวงได้ก�ำหนดนิยามของ “จุดอันตราย” หมายถึงบริเวณช่วงถนนหรือต�ำแหน่งบนถนน
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างน้อย 3 ครั้งในรอบปี โดยบริเวณเหล่านั้นอาจเป็นช่วงถนนใดช่วงถนนหนึ่ง
ทางแยก ทางโค้ง หรือจุดกลับรถก็ได้ โดยจากการเปรียบเทียบข้อมูลจุดอันตรายบนทางหลวงระหว่าง
ปี 2549 ถึง 2559 พบว่าตั้งแต่ปี 2557 จ�ำนวนจุดอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 529 แห่ง
ในปี 2555 เป็น 553 แห่ง ในปี 2557 และ 626 แห่งในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
เดินทางของยานพาหนะบนทางหลวงทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เป็นปัจจัยทีอ่ าจท�ำให้การเกิดอุบตั เิ หตุ
เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเมื่ อ น� ำ มาเที ย บกั บ ข้ อ มู ล จ� ำ นวนจุ ด อั น ตราย พบว่ า จ� ำ นวนจุ ด อั น ตรายต่ อ
ปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคัน-กิโลเมตร ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
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ส�ำหรับการกระจายตัวของจุดอันตรายบนทางหลวง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนทางหลวงสายประธาน (ทางหลวง
หมายเลข 1 และ 2 หลัก) ทีม่ ปี ริมาณการเดินทางสูง โดยล่าสุดในปี 2559 พบว่ามีจำ� นวนจุดอันตรายบนทางหลวง
สายประธานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์จุดอันตรายรายจังหวัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าจุด
อันตรายบนทางหลวงที่เดิมส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนว
โน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 38 ของจ�ำนวนจุดอันตรายทั้งหมด
การอ�ำนวยความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนของกรมทางหลวงได้รบั การจัดสรร
งบประมาณเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ซึง่ ส่วนหนึง่ น�ำไปใช้กอ่ สร้างปรับปรุงเพือ่ แก้ไขปัญหาบริเวณจุดเสีย่ งและ
จุดอันตรายทั่วประเทศ
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จำนวนจุดอันตราย (แหง)
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (100 ลานตัน-กม.)
จำนวนจุดอันตรายตอปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (แหง/100ลานตน-กม.)
แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมูลนิธไิ ทยโรดส์

จํานวนจุดอันตรายตอปริมาณ
การเดินทาง (แหง / 100 ลานคน - กม.)

จํานวนจุดอันตราย (แหง)

สถานการณ์ปัญหาจุดอันตรายบนทางหลวง ปี 2549 – 2559 จ�ำแนกตามประเภททางหลวง
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สายประธาน
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สายรองประธาน
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จำนวนจุดอันตรายตอปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

สถานการณ์ปัญหาจุดอันตรายบนทางหลวง ปี 2549 – 2559 ภาพรวม

สายรองประธาน

แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมูลนิธไิ ทยโรดส์

สายจังหวัด

จุดอันตราย
บนทางหลวง

ด้วยวิธีการต่างๆ  อาทิเช่น การวิเคราะห์ประเมินค่า Crash Reduction Factor
หรืออัตราส่วนประโยชน์ตอ่ ค่าใช้จา่ ย (B/C Ratio) ตลอดจนการติดตามสถานการณ์
และคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาจุดอันตราย จะช่วยยกระดับการจัดการ
ความปลอดภัยบนทางหลวงและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
(Value for Money) ให้มากขึ้น

จำนวนจุดอันตราย (แหง) หรือ
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (100 ลานคัน-กม.)

โดยในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (2556 – 2560)
ได้ รั บ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ
2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 6 ของงบประมาณกรมทางหลวงทัง้ หมด
เพิม่ ขึน้ จากเดิม ที่มีสัด ส่ว นงบประมาณ
ด้านการอ�ำนวยความปลอดภัยประมาณ
ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 ในช่วงปี 2546-2550
และช่วงปี 2551-2555 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ การน�ำข้อมูลสถิตจิ ากระบบ Highway
Accident Information Management
System (HAIMS) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรงบประมาณ
ระดับพืน้ ที่ การบ่งชีต้ ำ� แหน่งของจุดอันตราย
การก�ำหนดรูปแบบวิธกี ารแก้ไขด้านวิศวกรรม
โดยอาศัยข้อมูลลักษณะการชน (Collision
Diagram) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละ
ความคุม้ ค่าในการด�ำเนินการแก้ไขจุดอันตราย
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จุดอันตรายบนทางหลวงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2549 – 2559
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รอยละ

แหล่งข้อมูล: ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมูลนิธไิ ทยโรดส์

งบประมาณด้านการอ�ำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรมทางหลวง
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สัดสวนงบประมาณกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนนตองบประมาณรายจายของกรมทางหลวง

แหล่งข้อมูล: กรมทางหลวง
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งบประมาณ (ลานบาท)

จุดอันตราย
บนทางหลวง

80,000
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จุดอันตราย
บนทางหลวง

อุบัติเหตุ
อันตรายข้างทาง
สถิติล่าสุดในปี 2560 บ่งชี้ว่า
การเพิ่มขึ้นของตัวเลขการเสียชีวิต การบาดเจ็บและดัชนีความรุนแรง
ของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางบนทางหลวงเริ่มชะลอตัว
ภายหลังกรมทางหลวงทุ่มงบประมาณครั้งใหญ่
ติดตั้งราวกันอันตรายทั่วประเทศในปี 2559
ต่างกับตัวเลขจากอุบัติเหตุประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอันตรายข้างทาง
(Non-Roadside Crashes) ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุบัติเหตุ
อันตรายข้างทาง

อุบัติเหตุอันตรายข้างทาง
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อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทาง (Roadside Crashes) เช่น การเสียหลักพลิกคว�ำ่ ตกข้างทาง การเสียหลัก
ชนกั บ วั ต ถุ ห รื อ อุ ป สรรคสิ่ ง กี ด ขวางข้ า งทาง ยั ง เป็ น อุ บั ติ เ หตุ ส ่ ว นใหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนทางหลวง
คิดเป็นร้อยละ 60 ของอุบตั เิ หตุทกุ ประเภท และยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวติ และการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 และร้อยละ 50 ตามล�ำดับ
โดยลักษณะของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 เป็นลักษณะที่รถยนต์เสียหลัก
พุง่ เข้าชนวัตถุหรืออุปสรรคสิง่ กีดขวางข้างทาง เช่น ต้นไม้ เสาไฟ แท่งคอนกรีต ราวสะพาน รองลงมาคือ
ลักษณะการพลิกคว�ำ่ ทีม่ สี ดั ส่วนประมาณร้อยละ 25 นอกจากนัน้ จากสถิตทิ รี่ วบรวมโดยส�ำนักอ�ำนวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง พบว่าอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทางส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ บนทางหลวงมากกว่า
2 ช่องจราจร (ร้อยละ 75) และมักเกิดขึ้นบริเวณถนนทางตรง (ร้อยละ 74) โดยรถกระบะและรถเก๋ง
เป็นยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทางเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37 และ 28) และมูลเหตุสนั นิษฐาน
ส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการขับรถเร็ว (ร้อยละ 81)
ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติที่รวบรวมล่าสุดโดยส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง บ่งชี้วา่ แนวโน้มการ
เสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันตรายข้างทางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่ปี
2560 เป็นต้นมา การเพิม่ ขึน้ ของตัวเลขการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทางเริม่ ชะลอตัว ต่างกับตัวเลขการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอันตรายข้างทาง (Non-Roadside Crashes) ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง โดยจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทางในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10

๑๒

สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุอันตรายข้างทางบนทางหลวง
ปี 2551 – 2561
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อุบัติเหตุ
อันตรายข้างทาง

เช่นเดียวกับตัวเลขจ�ำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส
และดัชนีความรุนแรงของอุบตั เิ หตุอนั ตราย
ข้างทางที่ปรับตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้
ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการด�ำเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2559 โดยกรมทางหลวงได้จัดสรรงบ
ประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
กว่า 1,500 ล้านบาท ส�ำหรับการติดตั้งราว
กันอันตรายเพือ่ ป้องกันรถตกข้างทางบริเวณ
จุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวงทั่ว
ประเทศ อย่างไรก็ดี การจัดการปัญหา
อุบัติเหตุบนทางหลวงด้วยมาตรการด้าน
วิศวกรรมต่างๆ ยังเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีค่ วรด�ำเนิน
การอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความต่อเนื่อง
โดยอาศัยระบบข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์
บ่งชีล้ กั ษณะของปัญหา ทัง้ ในส่วนของการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอันตรายข้างทาง
รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุประเภทอืน่
ทีไ่ ม่เกีย่ วกับอันตรายข้างทาง ซึง่ ข้อมูลติดตาม
สถานการณ์ลา่ สุดพบว่ามีดชั นีความรุนแรง
มากกว่าอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้างทางกว่า 2.5 เท่า 
อะไรคือลักษณะของรูปแบบการชนและ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงและ
การสูญเสียจากอุบตั เิ หตุเหล่านัน้ เป็นปริศนา
ที่ ร อค� ำ ตอบอย่ า งน้ อ ยจากข้ อ มู ล สถิ ติ
ในระบบ HAIMS ของกรมทางหลวงที่ควร
เร่ ง เสาะแสวงหาหลั ก ฐานข้ อ เท็ จ จริ ง
และน�ำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ด�ำเนินมาตรการต่อไป
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อุบัติเหตุ
อันตรายข้างทาง

ลักษณะของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางบนทางหลวง ปี 2558 – 2560
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แนวโน้มของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ปี 2551 – 2561
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บทความเจาะลึกสถานการณ์
ประเด็นที่ส�ำคัญ
การปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย
ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ระบบการก�ำหนด
ต�ำแหน่งบนโลก (GPS)
ในการควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบพฤติกรรม
ในการขับขี่ของรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุก
ในประเทศไทย

ความปลอดภัย
ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
ในการโดยสาร
และขับขี่จักรยานยนต์และ
การโดยสารรถยนต์

ปฐมบทของระบบบริหาร
จัดการใบสั่งของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
(PTM: Police Ticket
Management)

เสี่ยงหรือไม่
กับการนั่งท้ายรถกระบะ
ในแบบวิถีชีวิตของคนไทย

บทความ
เรื่อง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ระบบการก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก
(GPS) ในการควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบพฤติกรรม
ในการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุกในประเทศไทย
เอกชัย สุมาลี1, สนิท พรหมวงษ์2, ธนัญชัย ตรีภาค3, ณัฐพล จันทร์แก้ว4
1
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค, เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
2
อดีตอธิบดี กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
4
บริษัท ทรานส์โค้ด จ�ำกัด, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

อุบตั เิ หตุทางถนนเป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้
ผูข้ บั ขีแ่ ละผูใ้ ช้ทาง การควบคุมพฤติกรรมการขับขีเ่ ป็นวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถลดพฤติกรรม
การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยได้ การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบการก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (GPS) อาจเพิ่มโอกาสการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง
ได้มากขึ้นเพราะ GPS ท�ำให้การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่
ใกล้ชิดทันการณ์ยิ่งขึ้น บทความนี้น�ำเสนอโครงสร้างการพัฒนานโยบายระบบและ
ผลลัพธ์เชิงนโยบายของการปรับใช้ระบบ GPS ในการควบคุมก�ำกับดูแลรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกในประเทศไทย สืบเนือ่ งจากการประกาศกฎกระทรวงคมนาคม
ในการติดตั้งอุปกรณ์ GPS กับกลุ่มรถดังกล่าว การแสดงผลลัพธ์อาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูลความเร็วจราจรและพฤติกรรมเสีย่ ง โดยใช้ขอ้ มูลความเร็ว พิกดั เวลาทีเ่ ก็บข้อมูล
และข้อมูลทีร่ ะบุตวั ตนผูข้ บั ขีใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 ผลการวิเคราะห์พบว่า
การกระท�ำความผิดทัง้ ในด้านการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด การไม่แสดงตนระหว่างขับขี่
และการขับขี่เกินชั่วโมงท�ำงานของรถทั้ง 2 ประเภท มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ระบบ GPS บทความนี้ยัง
อธิบายถึงปัจจัยส�ำคัญเชิงนโยบาย และกระบวนการทางสาธารณะในการผลักดันการ
ปรับใช้

บทความเเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ค�ำส�ำคัญ: ระบบ GPS, พฤติกรรมการขับขี่, รถโดยสารสาธารณะ, รถบรรทุก, กรมการขนส่งทางบก
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1

ที่มาและ
ความส�ำคัญ

อุบัติเหตุทางถนนกลายเป็นปัญหาส�ำคัญที่สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจขยายตัวโดย
ขาดการบริหารจัดการระบบขนส่งจราจรอย่างเหมาะสม จึงท�ำให้อุบัติเหตุทางถนน
กลายเป็นภาวะแทรกซ้อนของการขยายตัวนีน้ ำ� ไปสูค่ วามสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ทั้งของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางรวมถึงทรัพย์สินของสาธารณะ จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 85,949 ครั้ง
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.65 ในจ�ำนวนนีเ้ กิดอุบตั เิ หตุของรถโดยสาร
สาธารณะจ�ำนวน 3,751 ครั้ง และรถบรรทุกจ�ำนวน 18,399 ครั้ง ถึงแม้ว่าจ�ำนวนครั้ง
ของการเกิดอุบตั เิ หตุจะเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก แต่จำ� นวนผูเ้ สียชีวติ เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2559
คิดเป็นร้อยละ 4.01 [5] ต�ำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก
ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกฎหมาย
ก�ำหนด และขับรถตามกระชั้นชิด [4] ดังนั้นการก�ำหนดมาตรการเพื่อควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบพฤติกรรมในการขับขี่จึงมีความจ�ำเป็นในการช่วยลดโอกาสและความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกได้ก�ำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและ
รถบรรทุกติดตัง้ ระบบ GPS เพือ่ ใช้ในการก�ำกับดูแลและติดตามพฤติกรรมในการขับขี่
ของผูข้ บั ขีย่ านพาหนะดังกล่าว ท�ำให้สามารถประมวลผลและส่งต่อข้อมูลการขับขีไ่ ป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน จึงสามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ระบบ GPS ท�ำหน้าที่ควบคุมการใช้ความเร็วภายในยานพาหนะ และแจ้ง
เตือนให้ผขู้ บั ขีล่ ดความเร็วหากใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ซึง่ จะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายก�ำหนด หรือขับรถ
ตามกระชั้นชิด เนื่องจากผู้ขับขี่มีเวลาเพียงพอที่จะลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากระบบ GPS สามารถใช้วิเคราะห์สาเหตุและ
ลักษณะของการเกิดอุบตั เิ หตุในเชิงลึก และปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน ยานพาหนะ
หรือสภาพแวดล้อมได้ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ก) น�ำเสนอการพัฒนาโครงสร้าง
บริหารการขนส่งโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS ในประเทศไทยตามการประกาศ
กฎกระทรวงคมนาคมดังกล่าว ข) เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลลัพธ์ของการบริหารฯ
ในเชิงความเร็วจราจรและพฤติกรรมเสีย่ ง โดยใช้ขอ้ มูลความเร็ว พิกดั เวลาทีเ่ ก็บข้อมูล
และข้อมูลที่ระบุตัวตนผู้ขับขี่ บทความนี้ประกอบด้วยภาพรวมโครงสร้างของระบบ
GPS ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการเชิงนโยบายและระเบียบข้อบังคับ การวิเคราะห์ผลลัพธ์
ของโครงการ บทเรียนในการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ แผนการพัฒนาระบบในอนาคต และสรุป
ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

บทความเเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการก�ำหนดต�ำแหน่ง
บนโลก (Global Positioning System หรือ GPS) กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วย
ส�ำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งในหลากหลายประเทศ เนือ่ งจากระบบ GPS สามารถ
ควบคุมและติดตามการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเป็นปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในกรุง
โซลประเทศเกาหลีใต้ได้ประยุกต์ใช้ระบบ GPS ในการบริหารจัดการเดินรถโดยสาร
ประจ�ำทาง โดยการน�ำระบบควบคุมการเดินรถอัจฉริยะ (Bus Management System
หรือ BMS) และระบบการติดตามรถโดยสารประจ�ำทางแบบ GPS เชื่อมต่อข้อมูลการ
เดินทางกับระบบการจัดเก็บค่าโดยสารแบบ Electronic Fare System และยังจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมและติดตามการเดินรถแบบทันท่วงที ซึง่ ศูนย์ดงั กล่าวจะรับข้อมูลความเร็ว
ต�ำแหน่งรถโดยสารประจ�ำทางขณะให้บริการ และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านจอแสดงผล
ให้แก่ผู้โดยสาร ณ ป้ายหยุดรถ หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้
ในนครกวางโจประเทศจีนได้ใช้ระบบ GPS ในการจัดการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ
(Bus Rapid Transit หรือ BRT) โดยให้บริการข้อมูลตารางการเดินรถ และช่วงห่าง
ของรถโดยสารแต่ละสายทาง ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถรับข้อมูลได้จากป้ายอัจฉริยะทีต่ ดิ
ตั้งไว้ ณ ป้ายหยุดรถ [1]
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2

ภาพรวม
โครงสร้างของ
ระบบ GPS

ระบบ GPS เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต�ำแหน่งที่ตั้งของยานพาหนะ ซึ่ง
ระบบจะประกอบด้วยอุปกรณ์ GPS ทีถ่ กู ติดตัง้ ในยานพาหนะเพือ่ รับส่งข้อมูลต�ำแหน่ง
โดยอาศัยดาวเทียมในการตรวจจับพิกดั จากนัน้ อุปกรณ์ GPS จะส่งข้อมูลต�ำแหน่งทีต่ งั้
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะสัญญาณ GPRS (General Packet Radio
Service) เข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง (Control Center) ที่มีเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
ฐานข้อมูล (Database) ขนาดใหญ่ จากนั้นระบบจะอาศัยเครื่องแม่ข่ายนี้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ผ่านการใช้
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ที่จะต้องพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน (User) ในแต่ละหน่วยงาน
จากภาพรวมของระบบ GPS ดังแสดงในรูปที่ 2-1 สามารถพิจารณาองค์ประกอบ
ของระบบเป็น 5 ส่วน ดังนี้

บทความเเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

1. อุปกรณ์กล่องจีพีเอส (GPS Box) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้ที่รถโดยสาร
สาธารณะทีต่ อ้ งการก�ำกับดูแล โดยพืน้ ฐานจะประกอบไปด้วยกล่อง GPS พร้อมเสารับส่ง
สัญญาณเพือ่ รับส่งข้อมูลระหว่างดาวเทียมและส่งข้อมูลการเดินรถมายังเครือ่ งแม่ขา่ ย
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2. ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server Systems) เป็นชุดอุปกรณ์รับส่งข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมูล และเป็นฐานข้อมูลเพือ่ ไปใช้ประโยชน์ตา่ งๆ รวมทัง้ ส่วนของการบริหาร
จัดการข้อมูลและดูแลระบบแม่ข่าย ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส�ำคัญเนื่องจากข้อมูลต่างๆ
จะต้องถูกบริหารจัดการอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยระบบเครื่องแม่ข่ายนี้จะ
ประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆ ที่ทำ� งานประสานกัน ดังนี้
		 2.1 Dynamic Transport Information Server (Central Database Server)
เป็นเครื่องแม่ข่ายหลักที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดิบที่ได้จากการเดินรถ
		 2.2 Map Server เป็นเครือ่ งแม่ขา่ ยทีใ่ ช้สำ� หรับเก็บข้อมูลแผนที่ โครงข่ายถนน
จุดที่มีความน่าสนใจ และเส้นทางการเดินรถ
		 2.3 Vehicle Tracking System (Track and Trace) เป็นเครื่องแม่ข่ายที่
ประมวลผลข้อมูลการเดินรถผนวกกับข้อมูลแผนทีเ่ พือ่ แสดงผลข้อมูลในมิตทิ ผี่ ใู้ ช้งาน
เรียกใช้
		 2.4 Web Server เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการที่เก็บเว็บไซต์แล้วให้ผู้ใช้
(Client) ขอรับบริการในรูปแบบสื่อผสมผ่านระบบเครือข่าย โดยเรียกชมหน้าเว็บไซต์
ได้ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่างๆ
		 2.5 Report Server เป็น Server เฉพาะส�ำหรับการออกรายงาน เพื่อไม่ให้ไป
รบกวนการท�ำงานของ Server อื่นๆ
		 2.6 Distribution Server เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ประมวลผลข้อมูลการเดินรถ
เพือ่ น�ำไปแสดงผล หรือใช้ในการพัฒนาระบบการขนส่งให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย
การน�ำไปต่อยอดกับระบบต่างๆ

3. สัญญาณในการสื่อสาร เป็นส่วนของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ GPS กับ
ดาวเทียม และระหว่างอุปกรณ์ GPS กับระบบเครือ่ งแม่ขา่ ย โดยในการสือ่ สารและรับ
ส่งข้อมูลในระบบแบบที่เป็นปัจจุบัน นั้นจะสื่อสารใน 2 ระดับ ดังนี้
		 3.1 การสือ่ สารกับดาวเทียม เป็นการสือ่ สารเพือ่ รับส่งสัญญาณต�ำแหน่งทีต่ งั้
ณ ปัจจุบันของกล่อง GPS กับดาวเทียมซึ่งโคจรอยู่ภายนอกโลก ซึ่งการรับส่งข้อมูล
ส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่าย
		 3.2 การส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย เป็นการสื่อสารภาคพื้นโลก โดยต้อง
อาศัยการส่งข้อมูลผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (GSM - Global System for
Mobile communication) ซึ่งมีผู้ให้บริการ เช่น AIS, DTAC, CAT และ True Move
เป็นต้น โดยในปัจจุบนั กล่อง GPS ใช้ระบบ 2G (เสียงและข้อมูล) ผ่านสัญญาณ EDGE/
GPRS ในการรับส่งข้อมูล โดยในการรับส่งข้อมูลนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ข้อมูลและความถี่ในการส่งข้อมูล หรือที่เรียกกันว่าค่า “Air Time”
4. โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับกรมการขนส่งทางบก เป็นโปรแกรมส�ำหรับเจ้า
หน้าทีก่ รมการขนส่งทางบก ทีใ่ ช้ในการก�ำกับดูแลการเดินรถและวางนโยบายด้านการ
ขนส่งสาธารณะ
5. โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับผู้ประกอบการ เป็นโปรแกรมส�ำหรับผู้ประกอบ
การเดินรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการการเดินรถ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ GPS ในการบริหารจัดการ
เดินรถของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกภายใต้การควบคุมของกรมการขนส่ง
ทางบก เพื่อใช้ก�ำกับดูแลความปลอดภัย การประกอบการขนส่ง การประมวลผลและ
รายงานผลการเดินรถ และพัฒนาการขนส่งได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
จากรูปที่ 2-2 แสดงโครงสร้างการท�ำงานของระบบทั้งผู้ใช้งานและผู้รับข้อมูลของรถ
ทัง้ 2 ประเภท โดยระบบ GPS ของรถโดยสารสาธารณะนัน้ ผูใ้ ช้งานจะเป็นผูต้ ดิ ตัง้ อุปกรณ์
GPS ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 1 ราย คือบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มีรถโดยสาร
ประมาณ 700 คัน ส่วนผู้รับข้อมูลคือกรมการขนส่งทางบก โดยอ่านค่าข้อมูลต่างๆ ที่
บันทึกด้วยอุปกรณ์ GPS ทั้งนี้ข้อมูลบางประเภทอาจไม่ได้นำ� มาใช้ในการด�ำเนินงาน
ของกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มิได้บ่งชี้ถึงความปลอดภัย อย่างเช่น
การจอดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ แต่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ภายหลัง ส่วนระบบ GPS ของ
รถบรรทุก ผู้ใช้งานก็จะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ซึ่งในปัจจุบันมีรถบรรทุกประมาณ
12,000 คัน ส่วนผูร้ บั ข้อมูลคือกรมการขนส่งทางบก แต่กลุม่ รถบรรทุกจะติดตัง้ อุปกรณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ขับขี่ได้ (ชื่อผู้ขับขี่และชั่วโมงการท�ำงานของ
ผู้ขับขี่) จึงท�ำให้กลุ่มรถบรรทุกมีความหลากหลายของข้อมูลมากกว่ากลุ่มรถโดยสาร
สาธารณะ

บทความเเจาะลึก
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		 2.7 Backup Server เป็นเครือ่ งแม่ขา่ ยทีใ่ ช้สำ� หรับส�ำรองข้อมูลในระบบ โดย
จะส�ำรองข้อมูลให้เหมือนต้นฉบับตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ ป้องกันความผิดพลาด
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
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1

3
รถโดยสารสาธารณะ
ดาวเทียม

GPS Box

จุดรับและ
กระจายสัญญาณ

4

2

5

เจาหนาที่กํากับดูแล
ผูดูแลระบบ
(Administrator)

ผูประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะ
โปรแกรมประยุกต
สําหรับผูประกอบการ
รถโดยสาธารณะ

โปรแกรมประยุกต
สําหรับเจาหนาที่
กรมการขนสงทางบก

เครื่องแมขาย

ระบบเครื่องแมขาย
(Server System)

รูปที่ 2-1 ภาพรวมโครงสร้างของระบบ GPS
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ขอมูลที่ไดจากการติดตั้ง GPS ในรถ บขส.
• ขอมูลการใชความเร็ว
• ขอมูลการติดตั้งเครื่องยนตทิ้งไว
• ขอมูลการเปลี่ยนชองทางกระทันหัน
• ขอมูลการเบรคกระทันหัน
• ขอมูลการใชอัตราเรง
• ขอมูลตําแหนงบนพื้นโลกตาม POI
• ขอมูลทะเบียนรถ

GPS Vender

ศูนย GPS / กองตรวจการ
ขนสงทางบก

*ไมไดสงขอมูลเขากองตรวจการฯ

รถบรรทุก
ขอมุลที่ไดจากการติดตั้ง GPS ในรถบรรทุก
วัตถุอันตราย
• ขอมูลการใชความเร็ว
• ขอมูลตําแหนงบนพื้นโลกตาม POI
• ขอมูลทะเบียนรถ
• ขอมูลชั่วโมงการทํางาน
• ขอมูลรายชื่อผูประจํารถ
• ขอมูลรายชื่อผูประกอบการ

GPS Vender

ศูนย GPS / กองตรวจการ
ขนสงทางบก

รูปที่ 2-2 ผังการไหลข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

ขั้นตอนในการ
ด�ำเนินการเชิง
นโยบาย และ
ระเบียบข้อบังคับ

3.1 ขัน้ ตอนเชิงกฎระเบียบ และการประกาศข้อก�ำหนด
ส�ำหรับประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องก�ำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทาง (GPS) และก�ำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง
ทีต่ อ้ งติดตัง้ เครือ่ งบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เป็นการด�ำเนินงานออกระเบียบ
ประกาศข้อบังคับ ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ใช้บริการ
รถสาธารณะ โดยการให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกจะต้องติดตัง้ เครือ่ งบันทึก
การเดินทางของรถที่เป็นไปตามประกาศของกรมฯ ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยให้ผปู้ ระกอบการขนส่งและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถติดตามพฤติกรรมผูข้ บั รถ
เพื่อก�ำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุก โดยก�ำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้นรถสอง
แถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10
ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ต้องติดตั้งเครื่องบันทึก
การเดินทาง (GPS) ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะและระบบการท�ำงานตามประกาศของกรมฯ ทุกคัน
เมื่อค�ำนึงถึงรายละเอียดและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะได้รับระบบ GPS จึงอยู่
ในฐานะที่น่าจะยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการขนส่งโดยสารสาธารณะได้กว้างขวาง
ฉับไวกว่าระบบเดิม ซึง่ อาศัยก�ำลังคนและการบริหารข้อมูลด้วยกระดาษและคอมพิวเตอร์
เดี่ยว (Standalone) อย่างเห็นได้ชัด
ส�ำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559
กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดเวลาด�ำเนินการของรถแต่ละประเภทตามความเหมาะสม
เพือ่ ให้เจ้าของรถและผูป้ ระกอบการขนส่งมีเวลาในการเตรียมการเชือ่ มโยงข้อมูล แก้ไข
และติดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่กรมฯ ก�ำหนด คือ รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถภายในปี พ.ศ. 2559 รถโดยสารสาธารณะทีย่ งั ไม่ตดิ ตัง้ GPS
ส่วนของรถโดยสารสองชั้นก�ำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสาร
สาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 ส�ำหรับ
รถลากจูงก�ำหนดติดตัง้ ภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี
2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562
ทั้งนี้ด้วยปรากฏว่ารถตู้โดยสารประจ�ำทางมีพฤติกรรมที่เสี่ยงซึ่งก่อให้เกิดความ
สูญเสียทัง้ ชีวติ ร่างกายและทรัพย์สนิ ของผูโ้ ดยสารครัง้ ละเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ จึงเกิด
การแก้ไขประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยก�ำหนดให้รถตู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 2 ที่ครบรอบต่ออายุทะเบียนในงวดเดือนมกราคม - มีนาคม
พ.ศ. 2560 ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพเพือ่ ต่ออายุทะเบียนในงวดนี้
และส�ำหรับรถที่ครบรอบต่อทะเบียนในงวดอื่น ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
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ในการบังคับให้ผปู้ ระกอบการรถโดยสารสาธารณะติดตัง้ อุปกรณ์ GPS เป็นอุปกรณ์
ส่วนควบคุมของรถโดยสารสาธารณะสามารถด�ำเนินการได้ผา่ นกฎกระทรวง ฉบับที่ 60
(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยก�ำหนด
ให้ GPS เป็น “เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ”
ประเด็นที่ระบบเทคโนโลยีสามารถก�ำกับดูแลการเดินรถผ่าน พ.ร.บ.การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 นั้น จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการท�ำเอกสารหลักฐานประจ�ำรถ
พฤติกรรมการให้บริการ และระยะเวลาท�ำงานของพนักงานขับรถ ดังนี้
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มาตรา 35 : ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ�ำทาง จะต้องท�ำสมุดประจ�ำรถ และ
ส่งรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการขนส่ง
มาตรา 39 : ห้ามขนส่งออกนอกเส้นทางที่กำ� หนด
มาตรา 103 : ต้องจอดหรือหยุดรถ ณ สถานที่ที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นสถานีขนส่งตาม
เส้นทางการขนส่งนั้นๆ
มาตรา 103 ทวิ : ห้ามขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชัว่ โมงภายในรอบ 24 ชัว่ โมง หากผูข้ บั รถ
ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่
เกิน 4 ชั่วโมง ติดต่อกัน
มาตรา 104 : ห้ามให้/บังคับผู้โดยสารลงก่อนจุดหมายปลายทาง
มาตรา 105 : ผู้ขับรถต้องหยุดรับส่ง ณ ที่มีเครื่องหมายให้หยุดรถ
กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 : ห้ามใช้ใบขับขี่ที่ไม่ตรง
ประเภทหรือหมดอายุ รวมทัง้ ผูข้ บั ขีท่ ที่ ำ� งานเกินชัว่ โมงการท�ำงานตามกฎหมายก�ำหนด
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ประเด็นที่ระบบเทคโนโลยีสามารถก�ำกับดูแลการเดินรถผ่าน พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ. 2522 นั้น จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถ ดังนี้
มาตรา 67 : ห้ามผู้ขับขี่ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
มาตรา 35 วรรคสอง : ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารจะต้องขับรถในช่องเดินรถด้าน
ซ้ายสุด หรือใกล้เคียงช่องเดินรถประจ�ำทาง
มาตรา 43 : ห้ามขับขี่รถโดยประมาท น่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สิน และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
มาตรา 88 : ต้องหยุดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่กำ� หนด
มาตรา 134 : ห้ามขับขี่แข่งกันในทาง
แต่เนือ่ งด้วยการก�ำกับดูแลโดยใช้เทคโนโลยี GPS จะมีผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพิม่ เติม
คือ ผู้ให้บริการจีพีเอส (GPS Provider) ที่กรมการขนส่งทางบกมิได้มีอ�ำนาจในการ
ก�ำกับดูแล จึงต้องศึกษากฎระเบียบเพิม่ เติมเกีย่ วกับกิจการโทรคมนาคม ซึง่ ก�ำกับดูแล
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โดยอุปกรณ์ GPS เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแยกย่อยได้เป็น 3 ส่วน และมีส่วนของ
การสือ่ สารซึง่ เข้าข่ายอุปกรณ์ทตี่ อ้ งผ่านการรับรองจาก กสทช. ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498
• GPS Module - เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ กสทช. ละเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการ
ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องเครื่องวิทยุ
คมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
• GSM Module - เป็นส่วนของการสื่อสารด้วยสัญญาณ GPRS ซึ่งอุปกรณ์
การสื่อสารส่วนนี้ผ่านการรับรองจาก กสทช. ตามมาตรา 6 ใน พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498
• ส่วนความสามารถของกล่อง - เป็นส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ดังนั้น
กสทช. จึงไม่มีอ�ำนาจในการรับรองความสามารถของอุปกรณ์ส่วนนี้ และเป็นส่วนที่
กรมการขนส่งทางบกอาจจะต้องเป็นผู้รับรองเอง

3.2 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในการติดตั้ง
อุปกรณ์
การออกแบบรูปแบบการท�ำงานทั้งระบบส�ำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการ
ขนส่งทางบก และการขอเชื่อมต่อข้อมูล GPS เพื่อใช้ในการตรวจสภาพรถ สามารถ
ท�ำได้ดัง Work Flow ที่แสดงในรูปที่ 3-1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ GPS โดยผู้ให้บริการจะต้องแจ้งความจ�ำนงขอเป็น
ผูใ้ ห้บริการทีจ่ ะส่งข้อมูล GPS เข้ามายังระบบกลางของกรมการขนส่งทางบก โดยการส่ง
รูปแบบข้อมูลตาม API Spec ที่ก�ำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก รวมถึงข้อมูลของ
ผูใ้ ห้บริการ GPS จะต้องให้เจ้าหน้าทีก่ รมการขนส่งทางบกตรวจสอบและออกหมายเลข
ประจ�ำตัวผู้ให้บริการ และ Key ส�ำหรับส่งข้อมูลมายังกรมฯ ต่อไป จากนั้นผู้ให้บริการ
จะต้องทดสอบส่งข้อมูลจนสามารถส่งข้อมูลผ่านมายังกรมฯ ได้ครบถ้วน
2. ขึน้ ทะเบียนอุปกรณ์ GPS ผูใ้ ห้บริการจะต้องน�ำอุปกรณ์ GPS ให้เจ้าหน้าทีก่ รมการ
ขนส่งทางบกพิจารณา หากผ่านการพิจารณาเจ้าหน้าทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนอุปกรณ์ดงั กล่าว
และสามารถน�ำไปใช้งานได้

บทความเเจาะลึก
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มาตรา 7 : ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่ การให้บริการ GPS อยูใ่ นขอบข่าย
การประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง
มาตรา 9 : ในการเลิกกิจการจะต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการฯ จะมีแนวทางก�ำหนดให้ผู้ประกอบการถ่ายโอนลูกค้าไป
ยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือการก�ำหนดให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายแก่ลูกค้า ก่อนที่จะ
อนุญาตให้เลิกกิจการต่อไป
มาตรา 20 : การหยุดให้บริการชัว่ คราว จะต้องขออนุญาตจาก กสทช. เพือ่ ให้พจิ ารณา
ผลกระทบจากการหยุดดังกล่าว
มาตรา 67 : หากประกอบกิจการโดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องระวางโทษปรับ 100,000 บาท
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Vender Register
API Spec & Key
Model Register

DLT Admin

Real-time GPS Data

DLT Real-time Service

GPS Data

Vendor GPS Server

Vendor

3. การติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับรถใหม่ ผู้ให้บริการจะต้องเข้ามาเพิม่ ลดและแก้ไขข้อมูล
Master file ส�ำหรับแสดงข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ให้มีความถูกต้องเสมอ เมื่อ
ติดตั้งใหม่ ถอดหรือย้ายอุปกรณ์ GPS
4. การตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียน หากมีรถที่แจ้งความประสงค์จะจดทะเบียน หรือ
ต่อภาษี พนักงานตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบกแต่ละส�ำนักจะตรวจสอบข้อมูล
GPS ของรถคันดังกล่าว โดยค้นหาจากหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อตรวจสอบกับระบบ
ฐานข้อมูลของกรมฯ ว่าระบบ GPS ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติหรือไม่ และหมายเลข
เครื่องตรงกับที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ จึงจะออกเอกสารอนุญาตให้น�ำไปใช้ในการ
จดทะเบียนต่อไป

Update Master File

DLT Adimn
• พิจารณาเพิ่ม/ตัด/แกไขขอมูล Vendor
• พิจารณาเพิ่ม/ตัด/แกไขขอมูล GPS Model แตละ Vendor
• Generate API Key

ชวยตรวจสภาพ

• คนหาทะเบียนรถ/เลขตัวถัง
• ตรวจสอบ Unit ID
• ตรวจสอบสถานะสัญญาณ
• Print เอกสารการตรวจสอบ

บทความเเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ติดตั้ง
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ตรวจสภาพ

เอกสารตรวจสภาพ

จดทะเบียน

รูปที่ 3-1 แผ่นภาพ Work Flow ที่แสดงการท�ำงานรวมทั้งระบบการน�ำเข้าข้อมูล GPS และการจดทะเบียนรถ

3.3 ข้อมูลสถิตพ
ิ นื้ ฐานของการติดตัง้ อุปกรณ์ GPS
ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก รถโดยสารประกอบด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง
และรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง โดยรถโดยสารประจ�ำทางสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย
ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึง่ ได้แก่ หมวด 1 (รถโดยสารทีม่ เี ส้นทางการขนส่ง
ประจ�ำทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนือ่ ง)
หมวด 2 (รถโดยสารทีม่ เี ส้นทางการขนส่งประจ�ำทาง ซึง่ มีจดุ เริม่ ต้นจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังส่วนภูมิภาค) หมวด 3 (รถโดยสารที่มีเส้นทางการขนส่งประจ�ำทาง ซึ่งมีเส้นทาง
ระหว่างจังหวัด หรือคาบเกีย่ วระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมภิ าค) หมวด 4 (รถโดยสาร
ที่มีเส้นทางการขนส่งประจ�ำทางในเขตจังหวัด) ส่วนรถบรรทุกประกอบด้วยรถบรรทุก
ไม่ประจ�ำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลพื้นฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ GPS
ประเภทรถ

จ�ำนวนรถที่ต้องติดตั้ง
(คัน)

รถโดยสารประจ�ำทาง

จ�ำนวนรถที่ติดตั้งแล้ว
(คัน)

จ�ำนวนรถที่ติดตั้งแล้ว
(ร้อยละ)

27,791

19,397

89.01

หมวด 1

5,111

4,454

87.15

หมวด 2

8,674

8,035

92.63

หมวด 3

8,006

6,908

86.29

รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง

66,226

60,658

91.59

รวมรถโดยสาร

88,017

80,055

90.95

รถบรรทุก ไม่ประจ�ำทาง

135,800

126,461

93.12

ส่วนบุคคล

258,059

103,451

40.09

รวมรถบรรทุก

393,859

229,912

58.37

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

สถิติการติดตั้ง GPS ของป พ.ศ. 2560 และ 2561
100
90

21.94%

20.85%

91.19%

80

ป 2560

(รอยละ)

70

ป 2561

60
50
40

61.54%

30
20
10
0

รถโดยสาร
ประจําทาง

รถโดยสาร
ไมประจําทาง

รถบรรทุก
ไมประจําทาง

รูปที่ 3-2 สถิติการติดตั้งระบบ GPS ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561

รถบรรทุก
สวนบุคคล

บทความเเจาะลึก
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จากข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2562 พบว่าด�ำเนินติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จจ�ำนวนทั้งสิ้น 309,967 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 64.33 ของจ�ำนวนรถที่ต้องด�ำเนินการติดตั้งทั้งหมด ซึ่งในจ�ำนวนนี้แบ่งเป็น
รถโดยสารจ�ำนวน 80,055 คัน คิดเป็นร้อยละ 90.95 ของรถโดยสารทีต่ อ้ งติดตัง้ ทัง้ หมด
และรถบรรทุกจ�ำนวน 229,912 คัน คิดเป็นร้อยละ 58.37 ของรถบรรทุกที่ต้องติดตั้ง
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3-1
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เมื่อเปรียบเทียบสถิติการติดตั้งระบบ GPS ของปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561
พบว่า จ�ำนวนการติดตั้งระบบ GPS ของรถทั้ง 4 ประเภท เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกไม่ประจ�ำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 91.19 และ 61.54 ตามล�ำดับ (ดังแสดงในรูปที่ 3-2) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
การติดตัง้ ท�ำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

3.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากระบบ GPS

บทความเเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากระบบ GPS ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ รหัสผู้ขับขี่ รหัส
อุปกรณ์ GPS รหัสยานพาหนะ ความเร็ว พิกัด และเวลาที่เก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะถูกใช้ในการประมวลผลของระบบตรวจสอบการกระท�ำความผิดแบบต่างๆ เช่น
การใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�ำหนด การไม่แสดงตนระหว่างขับขี่ การขับขี่เกินชั่วโมง
ท�ำงานที่ก�ำหนด เป็นต้น โดยระบบสามารถแสดงต�ำแหน่งรถประเภทต่างๆ ได้ตาม
รายจังหวัดและติดตามต�ำแหน่งรถได้เป็นรายคันได้แบบทันกาล
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การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความเร็ว พิกัด และเวลาที่เก็บข้อมูลในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงนโยบายของการบังคับติดตั้งระบบ GPS และยังใช้
ข้อมูลความเร็วในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจาก
การใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�ำหนดและการเปลีย่ นแปลงกะทันหัน นอกจากนีย้ งั ได้ใช้
ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การไม่แสดงตนระหว่าง
ขับขี่ และการขับเกินชั่วโมงท�ำงานที่ก�ำหนด การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลของรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกที่เก็บรวบรวมในปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561

4

การวิเคราะห์
ผลลัพธ์
ของโครงการ

4.1 ผลการวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยในช่วงที่ก�ำหนด
มาตรการติดตั้งระบบ GPS
จากข้อมูลความเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ดังแสดงในรูปที่
4-1 พบว่าความเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือนในปี พ.ศ. 2560 ส่วนความเร็วเฉลีย่ ของรถบรรทุกค่อนข้างผันผวนตลอดทุกเดือน
โดยลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก แต่เพิ่มขึ้นในช่วง 4 เดือนหลังของปี
ถึงแม้วา่ ความเร็วเฉลีย่ ของรถทัง้ 2 ประเภทลดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่คา่ ความเร็วเฉลีย่ นัน้
ยังคงสูงกว่าความเร็วทีก่ ฎหมายก�ำหนด ดังนัน้ การขับขีด่ ว้ ยความเร็วทีส่ งู กว่ากฎหมาย
ก�ำหนดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

รถโดยสารสาธารณะ

2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12
Month

รถบรรทุก
number of illigal times per bus

12

Times

11
10

km/h

112.5
110.0
107.5
105.0
102.5
100.0
97.5
95.0
92.5

75
70
65
60
55
50
45
40
35

Times

number of illigal times per bus

km/h

112.5
110.0
107.5
105.0
102.5
100.0
97.5
95.0
92.5

9
8
2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12
Month
รูปที่ 4-1 ข้อมูลความเร็วเฉลี่ยและการใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�ำหนดในปี พ.ศ. 2560
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นอกจากนี้ผลการกระท�ำความผิดของรถทั้ง 2 ประเภท มีแนวโน้มลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั เจน คิดเป็นร้อยละ 45 เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนการกระท�ำความผิดในช่วง 3 เดือน
แรก และยังพบอีกว่าจ�ำนวนการกระท�ำความผิดของรถบรรทุกน้อยกว่ารถโดยสาร
สาธารณะอย่างชัดเจน หรือเทียบการกระท�ำความผิดเป็น 1 ต่อ 6 ของรถโดยสาร
สาธารณะ และเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนอุบัติเหตุ (ดังแสดงในรูปที่ 4-2) จะเห็นได้
ว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุของรถทั้งสองประเภทมีแนวโน้มลดลงตามจ�ำนวนการกระท�ำผิด
ที่ลดลง โดยอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะลดลงร้อยละ 14.76 ส่วนรถบรรทุกลดลง
ร้อยละ 2.49 ในปี พ.ศ. 2560 ภายหลังจากประกาศกฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2559 ดังนัน้
แสดงให้เห็นว่าการควบคุมก�ำกับดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขีด่ ว้ ยระบบ GPS
สามารถลดจ�ำนวนการกระท�ำความผิดและจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่าง
มีประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ระบบ GPS กับยานพาหนะประเภทอื่นๆ
เพือ่ ลดความเสีย่ งและความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุเช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุก
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จํานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จํานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)

(ก) รถโดยสารสาธารณะ

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

793

4.2 ผลการวิเคราะห์การกระท�ำความผิด

691
418

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
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รูปที่ 4-2 สถิติอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุกในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561

รูปแบบการกระท�ำความผิดได้วิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากระบบ GPS
ของรถทัง้ 2 ประเภท ซึง่ ในการวิเคราะห์ครัง้ นีก้ ารกระท�ำความผิดแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก
คือ การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด การลดความเร็วกะทันหัน การไม่แสดงตนระหว่างขับขี่
และการขับขี่เกินชั่วโมงท�ำงาน โดยการใช้ความเร็วเกินก�ำหนดได้เทียบกับความเร็ว
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ คือ ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงบนถนนทัว่ ไป และ ความเร็ว
110 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงบนมอเตอร์เวย์ ในขณะทีก่ ารลดความเร็วกะทันหันได้พจิ ารณา
จากการขับขีด่ ว้ ยความเร็วเกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แล้วความเร็วลดลงเหลือครึง่ หนึง่
ในนาทีถดั ไป ส่วนการขับขีเ่ กินชัว่ โมงท�ำงานได้พจิ ารณาจากจ�ำนวนชัว่ โมงทีข่ บั ขีต่ อ่ เนือ่ ง
ซึ่งไม่ควรขับขี่ต่อเนื่องกันเกิน 4 ชั่วโมง โดยผลวิเคราะห์การกระท�ำความผิดได้แสดง
ในรูปที่ 4-3 ถึง 4-8
รูปที่ 4-3 แสดงจ�ำนวนการกระท�ำความผิดของรถทั้ง 2 ประเภท ในปี พ.ศ. 2560
- 2561 พบว่าแนวโน้มของการกระท�ำความผิดทั้ง 3 รูปแบบลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่ติดตั้งระบบ GPS โดยเฉพาะการไม่แสดงตนระหว่างขับขี่ (ลดลงถึง
ร้อยละ 117 ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561) ซึง่ อาจเกิดจาก
การใช้มาตรการในการตักเตือนการกระท�ำความผิดไปยังต้นสังกัดของผูข้ บั ขี่ จึงท�ำให้
เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการขับขีใ่ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนด และยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการให้บริการ

สถิติการกระทําความผิด
25

การใชความเร็วเกินกําหนด
การไมแสดงตน
การขับขี่เกินชั่วโมงทํางาน

20

(รอยละ)
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รูปที่ 4-3 สถิติการกระท�ำความผิดทุกรูปแบบในปี พ.ศ. 2560 – 2561

การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วในปี พ.ศ. 2560 (ดังแสดงในรูปที่ 4-4) พบว่า
มีจ�ำนวนการกระท�ำความผิดโดยการใช้ความเร็วก�ำหนดทั้งสิ้น 17,218,811 ครั้ง หรือ
จ�ำนวน 250,000 คัน และจากระยะทางของเส้นทางหลวงกว่า 54,000 กิโลเมตร
ในประเทศไทย พบการใช้ความเร็วเกินก�ำหนดกระจายตัวครอบคลุมเส้นทางกว่า 40,500
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของเส้นทางหลวงทัว่ ประเทศ โดยทางหลวงหมายเลข 7
(มอเตอร์เวย์กรุงเทพ - ชลบุรี) เป็นเส้นทางที่กระท�ำผิดสูงสุด เนื่องจากอาจจะเป็น
ทางพิเศษระหว่างเมืองท�ำให้สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ตารางที่ 4-1
แสดง 8 อันดับเส้นทางที่ใช้ความเร็วเกินก�ำหนดสูงสุด

รูปที่ 4-4 สถิติการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด(สีแดง)
บนถนนสายหลักในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4-1 ข้อมูลพื้นฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ GPS
อันดับ

ทางหลวง

ช่วง กม.

1

หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพ - ชลบุรี)

6-0

2

หมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน)

8-1

3

หมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย)

12 - 7

4

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

82 - 73

5

หมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต)

16 - 9

6

หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

165 - 160

7

หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

58 - 54

8

หมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2)

51- 45

4.2.2
รูปที่ 4-5 จุดที่มีการลดความเร็วกะทันหัน

จากรูปที่ 4-5 เป็นการแสดงผลการลดความเร็วกะหันทันบนถนนทางหลวง
ทัว่ ประเทศ พบว่าจุดสีแดงหรือจุดทีล่ ดความเร็วกะทันหันล้วนเกิดบนถนนสายหลักทัง้ สิน้
อย่างเช่น ถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพ - ชลบุรี ถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพ
ซึง่ เป็นการเดินทางระหว่างเมืองหรือระยะไกลเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ เทียบกับการแสดงผล
ของถนนภายในภูมิภาคเดียวกัน
โดยจุดที่มีการลดความเร็วกะทันหันสูงสุดอยู่ที่หลักกิโลเมตร 92 บนถนนบ่อทอง
- มอจะบก อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเบรกถึง 1,208 ครั้ง ซึ่งอาจจะเกิด
จากพฤติกรรมการขับขีท่ ไี่ ม่ปลอดภัย หรือลักษณะทางกายภาพของถนนในช่วงดังกล่าว
ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการขับขี่ เช่น ทางขึน้ เนิน ทางลงเนิน หรือทางโค้งทีอ่ อกแบบไม่ได้มาตรฐาน
ตารางที่ 4-2 แสดง 10 จุดที่มีการลดความเร็วกะทันหันบนถนนทางหลวงทั่วประเทศ
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การลดความเร็วกะทันหัน

ตารางที่ 4-2 จุดที่มีการลดความเร็วกะทันหันสูงสุด 10 อันดับแรก
ละติจูด

ลองจิจูด

14.8400621
8.096911939
13.72948733
13.39128992
12.94416428
15.57657177
15.54799003
15.81321012
13.38459475
13.67040362

101.6076211
98.97789939
100.7423789
101.0467656
100.9125277
100.1250173
102.5480106
102.6075382
101.0448949
100.8432737

หมายเลข
เส้นทาง
บ่อทอง - มอจะบก
2
ตลาดเก่า - คลองท่อม
4
ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง
7
บางปะกง - เขาเขียว
7
ทางต่างระดับบ้านโป่ง - พัทยา
7
หางน�ำ้ หนองแขม - บ้านหว้า
1
แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน
2
หนองแวงโสกพระ - พล
2
ดอนหัวฬ่อ - หนองข้างคอก
7
ลาดกระบัง - บางควาย
7
ตอนควบคุม

อ�ำเภอ

จังหวัด

สีคิ้ว
นครราชสีมา
เหนือคลอง
กระบี่
ลาดกระบัง
กรุงเทพ
เมืองชลบุรี
ชลบุรี
บางละมุง
ชลบุรี
โกรกพระ นครสวรรค์
สีดา
นครราชสีมา
พล
ขอนแก่น
เมืองชลบุรี
ชลบุรี
บางเสาธง สมุทรปราการ

หลัก
กม.
92
981
11
67
125
327
233
263
68
26

การเบรก
(ครั้ง)
1208
1118
1106
1015
992
889
879
867
857
852

จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จากรูปที่ 4-6 เป็นการแสดงจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ผลวิเคราะห์การใช้ความเร็วเกิน
ก�ำหนดและการลดความเร็วกะทันหัน จะเห็นได้ว่าจุดเสี่ยง
อันตรายส่วนใหญ่อยูบ่ นถนนสายหลัก หรือถนนทีเ่ ชือ่ มระหว่าง
เมืองใหญ่ทมี่ ปี ริมาณการเดินทางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
บริเวณภาคกลางและภาคใต้ จึงส่งผลให้ถนนในภูมิภาค
ดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
4.2.4

รูปที่ 4-6 จุดเสี่ยง (สีแดง) ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

35

การไม่แสดงตนระหว่างขับขี่

การไม่แสดงตนระหว่างขับขี่เป็นพฤติกรรมที่ยากต่อการ
ตรวจสอบถึงแม้ว่าจะติดตั้งระบบ GPS แล้วก็ตาม และ
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จากรูปที่ 4-7 แสดงสถิติการไม่แสดงตนระหว่างการขับขี่
จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการไม่แสดงตนระหว่างขับขี่ของรถ
ทุกประเภทเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงกลางปี พ.ศ. 2560 จนถึง
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2561 แต่กลับลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจนในช่วง
กลางปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึง่ อาจเกิดจากการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว อีกทัง้ บริษทั ต้นสังกัดอาจจะก�ำหนด
บทลงโทษต่อผูข้ บั ขีท่ ไี่ ม่แสดงตน จึงท�ำให้แนวโน้มของพฤติกรรม
ดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่
รถโดยสารประจ�ำทาง นอกจากนี้การใช้ระบบ GPS ในการ
ควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวยังสามารถระบุตัวผู้ขับขี่ที่กระท�ำ
ความผิดหรือเกิดอุบัติเหตุ จึงท�ำให้สามารถน�ำมาสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการกระท�ำความผิดซ�้ำ หรือ
การขับขี่ที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ใบขับขี่ผิดประเภท หรือการ
ใช้ใบขับขี่ของบุคคลอื่นๆ

สถิติการไมแสดงตนระหวางขับขี่
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารไมประจําทาง
รถบรรทุกประจําทาง
รถบรรทุกสวนบุคคล

30
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(รอยละ)

20
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รูปที่ 4-7 สถิติการไม่แสดงตนระหว่างขับขี่ ในปี พ.ศ. 2560 - 2561
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4.2.5

การขับขี่เกินชั่วโมงท�ำงาน

การขับขี่เกินชั่วโมงท�ำงานที่ก�ำหนดเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการลดลงของ
ความสามารถในการขับขี่ เช่น ความล้า หรือหลับในจากการขับขี่เป็นระยะเวลานาน
จนท�ำให้เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ จากผลการวิเคราะห์สถิตกิ ารขับขีเ่ กินชัว่ โมงท�ำงาน
(ดังแสดงในรูปที่ 4-8) เห็นได้วา่ แนวโน้มของพฤติกรรมดังกล่าวได้ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในบางช่วงเวลาก็ตาม และจากข้อมูลยังพบอีกว่าผู้ขับขี่รถโดยสาร
ประจ�ำทางขับขี่เกินจ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานสูงสุด ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 30 ในช่วงกลางปี
พ.ศ. 2560 โดยสาเหตุหลักอาจเป็นเพราะการขับขีใ่ นระยะไกล หรือใช้เวลานานในการ
เดินทาง ท�ำให้ผขู้ บั ขีต่ อ้ งการขับต่อเนือ่ งจนครบจ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงาน แทนทีจ่ ะพักหรือ
สับเปลีย่ นคนขับในทุกๆ 4 ชัว่ โมงตามทีก่ ำ� หนด แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมก�ำกับดูแล
และติดตามพฤติกรรมการขับขีด่ ว้ ยระบบ GPS ก็สามารถลดการขับขีเ่ กินชัว่ โมงท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล

สถิติการขับขี่เกินชั่วโมงทํางาน
35
30

รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารไมประจําทาง
รถบรรทุกประจําทาง
รถบรรทุกสวนบุคคล

(รอยละ)

25
20
15
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ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค. 61
รูปที่ 4-8 สถิติการขับขี่เกินชั่วโมงท�ำงานในปี พ.ศ. 2560 – 2561

5

บทเรียน
ในการพัฒนา
ที่ส�ำคัญ

การน�ำระเบียบก�ำกับดูแลกิจการขนส่งสาธารณะใหม่ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัย
ระบบ GPS เพื่อก�ำกับดูแลความเร็วและชั่วโมงการท�ำงานของรถในกลุ่มเป้าหมาย
เราสามารถวิเคราะห์ในการถอดบทเรียนถึงปัจจัยส�ำคัญในความส�ำเร็จเชิงนโยบาย
ดังต่อไปนี้

การประกาศการบังคับโดยตารางเวลาตามกลุ่มรถ
และช่วงเวลาการจดทะเบียนรถ
การประกาศระเบียบบังคับของกรมการขนส่งทางบกไม่ได้เป็นรูปแบบที่บังคับทุก
กรณีพร้อมกันหมด แต่ประกาศบังคับตามช่วงเวลาเป็นช่วงๆ โดยที่ระบุตามรูปที่ 5-1

Q3

Q4

รถโดยสาร ออกประกาศ ขบ. ภายใน ธ.ค.58
รถแท็กซี่ เสนอรางกฎกระทรวงให คค. ภายใน ธ.ค.58
รถโดยสาร (รถใหมตั้งแตป 59)
รถแท็กซี่ใหม (รอกฎกระทรวง)
รถโดยสารสองชั้น (รถกอนป 56)
รถโดยสาร รถตู และรถแท็กซี่ ทีม่ ี GPS เดิม (รถกอนป 59)
รถโดยสารทุกประเภท ที่ยังไมมี GPS (รถกอนป 59)

Q1

ป 2559

Q2

Q3 Q4

ป 2560

Q1 Q2

Q3

Q4

ป 2561

Q1

Q4

ติดตัง้ GPS ตัง้ แต 25 ม.ค. 59
ติดตัง้ GPS ทันทีทกี่ ฎกระทรวงมีผลบังคับใช
ติดตัง้ GPS ภายในรอบปภาษี 59 (ออกประกาศกรมฯ เมือ่ 4 ธ.ค. 58)
เชือ่ มขอมูล GPS ภายในรอบปภาษี 59 หรือภายในป 2559*
ติดตัง้ GPS ภายในรอบปภาษี 60

รถโดยสารสาธารณะใหม เริ่มติดตั้ง GPS ป 2559 ทันที และ ครบทุกคันภายในป 2560
รถโดยสาร หมายถึง รถโดยสารสาธารณะและรถตู (ประจําทางและไมประจําทาง) ยกเวน รถสองแถว, รถหมวด 4, และรถหมวด 1 ภูมิภาค)
หมายเหตุ *สําหรับรถที่ติด GPS ไวแลว แตไมไดเปน GPS ที่ผานการรับรองตามประกาศของ ขบ. จะตองติดตั้ง GPS ตามประกาศ ภายในรอบปภาษี 62

(การปรับใช้ระเบียบกับกลุ่มรถประจ�ำทาง)
Action Plan รถบรรทุก

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ออกประกาศ ขบ. ภายใน ธ.ค.58
รถลากจูง รถบรรทุก 10 ลอขึน้ ไป (รถใหมตงั้ แตป 59)
รถลากจูง รถบรรทุก 10 ลอขึน้ ไป
ทีม่ ี GPS เดิม (รถกอนป 59)
รถลากจูง ทีย่ งั ไมมี GPS (รถกอนป 59)
รถบรรทุกสาธารณะ 10 ลอขึน้ ไป
(รถกอนป 59) ทีย่ งั ไมมี GPS
รถบรรทุกสวนบุคคล 10 ลอขึน้ ไป
(รถกอนป 59) ทีย่ งั ไมมี GPS

ป 2563

Q4

ติดตัง้ GPS ตัง้ แต 25 ม.ค. 59
เชือ่ มขอมูล GPS ภายในรอบปภาษี 59 หรือภายในป 2559*
ติดตัง้ GPS ภายในรอบปภาษี 60
ติดตัง้ GPS ภายในรอบปภาษี 61
ติดตัง้ GPS ภายในรอบปภาษี 62

รถบรรทุกใหมทุกประเภท เริ่มติดตั้ง GPS ป 2559 ทันที และ ครบทุกคันภายในป 2560
หมายเหตุ *สําหรับรถที่ติด GPS ไวแลว แตไมไดเปน GPS ที่ผานการรับรองตามประกาศของ ขบ. จะตองติดตั้ง GPS ตามประกาศ ภายในรอบปภาษี 62

(การปรับใช้ระเบียบกับกลุ่มรถบรรทุก)

รูปที่ 5-1 แผนการบังคับใช้ระเบียบกับกลุ่มรถเป้าหมายตามกรอบเวลา

จากรูปที่ 5-1 จะเห็นได้ว่าการประกาศบังคับอุปกรณ์ติดตามแบบ GPS ก�ำหนด
แบบตามตารางนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัวตามกรอบเวลา
โดยกลุ่มรถทะเบียนใหม่เป็นกลุ่มที่ปรับใช้ทันที เนื่องจากกลุ่มรถใหม่มีมูลค่าสูงพอที่
จะจูงใจให้ผู้ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ได้ทันที พร้อมกับความคุ้มค่าในการใช้งาน
อุปกรณ์สูง ส่วนในกลุ่มที่ไม่ใช่รถใหม่นั้นก�ำหนดให้ติดตั้งภายหลังเพื่อให้เวลาในการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการ และเริ่มปรับใช้นโยบายอย่างเต็มที่ ประเด็นกลยุทธ์ในการ
ปรับใช้เทคโนโลยีแบบนี้นั้นเป็นการด�ำเนินการตามกลยุทธ์โดยแยกความรับรู้ในเชิง
นโยบายแบบ Acceptance และ Acceptability โดยที่หลังจากนโยบายปรับใช้แล้ว
การยอมรับในเชิงนโยบาย (Acceptance) มากกว่าก่อนที่นโยบายจะถูกน�ำมาใช้
(Acceptability)
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การออกแบบระบบเทคโนโลยีกลางแบบเปิด
(Open-IT Architecture)
ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ คือการออกแบบโครงสร้างการเชือ่ มต่อข้อมูลผ่าน
ทางมาตรฐานการเชื่อมข้อมูลกลางที่ตกลงร่วมกันกับทางผู้ให้บริการระบบ GPS
(หรือ Vendor) ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5-2 โดยทีก่ ำ� หนดมาตรฐานอุปกรณ์ขนั้ ต�ำ่ เพือ่ ควบคุม
คุณภาพของข้อมูลและการติดตัง้ เท่านัน้ ความเสีย่ งในการออกแบบระบบเปิดดังกล่าว
คือความหลากหลายของมาตรฐานข้อมูลและอุปกรณ์ รวมถึงความมั่นคงของผู้ให้
บริการ GPS อย่างไรก็ตาม จากการออกแบบโครงสร้างแบบเปิดดังกล่าวส่งผลต่อการ
ปรับใช้นโยบายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มช่องทางในการติดตั้งระบบอุปกรณ์
ให้กับกลุ่มรถเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นโยบายที่
สามารถปรับปรุงเพิม่ เติมได้ในอนาคตคือการจัดการคุณภาพของทางผูใ้ ห้บริการ GPS
หรือ Vendor โดยทีจ่ ำ� เป็นต้องก�ำหนดรูปแบบการถ่ายโอนสมาชิกไปยังผูใ้ ห้บริการราย
อื่นในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการธุรกิจต่อไปได้ อีกด้านคือการระบุข้อบังคับในเชิง
พาณิชย์ หรือความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ให้บริการ GPS ต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่
ไม่สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องได้
1

ผูใหบริการ

Master Data

2
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เครื่องบันทึกขอมูล
การเดินทางของรถ
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3
GPS Data
4
รถที่ติดตั้ง VFMD

5
FTP
ระบบสารสนเทศ
ของ
ผูใหบริการ

DLT

DLT FTP
Server

GPS Data

6

DLT GPS
Server

TCP
UDP
Web Service

รูปที่ 5-2 การเชื่อมต่อระบบของผู้ให้บริการ GPS กับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วย GPS ของกรมการขนส่งทางบกในปัจจุบัน

การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการย่อยรายจังหวัด
ภายหลังจากการประกาศการบังคับกฎกระทรวง กรมการขนส่งทางบกได้ด�ำเนิน
การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบ GPS ในส่วนกลางเพื่อรับผิดชอบในการบริหาร
ข้อมูล และก�ำกับดูแล หลังจากนั้นได้จัดตั้งศูนย์ย่อยในแต่ละจังหวัด โดยก�ำหนดให้
เป็นศูนย์บริหาร GPS ประจ�ำจังหวัดโดยจัดให้มีระบบควบคุม และเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ศูนย์ โดยมีภาระหน้าที่ในการเฝ้าระวังและเตือนการณ์ยานพาหนะที่ใช้ความเร็ว หรือ
กระท�ำความผิดอื่นๆ โดยที่ก�ำหนดความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการด�ำเนินการใน
ส่วนการกระท�ำความผิดที่ต้องให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดในแต่ละพื้นที่ด�ำเนินการใน
ส่วนความผิดที่เกิดในพื้นที่นั้นๆ กระบวนการจัดตั้งศูนย์ย่อยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
เฝ้าระวังตลอด 24 ชัว่ โมง และการสร้างการมีสว่ นร่วมในภาพรวมทัง้ ประเทศ สร้างการ
ใช้งานในเชิงรุก และตอบสนองการด�ำเนินการในช่วงเทศกาลหรือกรณีพิเศษ

แผนการ
พัฒนาระบบ
ในอนาคต

7

สรุปผล
การวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะ

• สร้างระบบการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐอืน่ ๆ ได้ เช่น ในปัจจุบนั ได้เชือ่ มข้อมูลให้กบั สนข. เพือ่ แสดงต�ำแหน่งรถสาธารณะ
ในแอปพลิเคชัน หรือการเชื่อมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพจราจรบนโครงข่ายถนนของ
กรมทางหลวง
• สร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในเชิง Data Analytics โดยที่ออกแบบระบบ
ตามความต้องการจากส�ำนักต่างๆ ในกรมการขนส่งทางบก
• สร้างระบบให้บริการในการก�ำกับดูแลรถส�ำหรับผู้ประกอบการเอกชน
• เชื่อมโยงระบบงานเพื่อสร้าง Digital Transformation ของระบบกรมขนส่งทางบก

บทความนีไ้ ด้นำ� เสนอโครงสร้างการพัฒนานโยบายระบบและผลลัพธ์เชิงนโยบาย
ของการปรับใช้ระบบ GPS ในการควบคุมก�ำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก
ในประเทศไทย สืบเนื่องจากการประกาศกฎกระทรวงคมนาคมในการติดตั้งอุปกรณ์
GPS กับกลุม่ รถดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลลัพธ์ของนโยบายในเชิงความเร็ว
จราจรและพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลความเร็ว พิกัด เวลาที่เก็บข้อมูล และข้อมูล
ที่ระบุตัวตนผู้ขับขี่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทุกเดือนในปี พ.ศ. 2560 ขณะเดียวกันความเร็วเฉลี่ยของ
รถบรรทุกมีความผันผวนตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะลดลงในช่วง 3 เดือนแรก แต่ยังคง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 4 เดือนหลังของปี แต่อย่างไรก็ตาม ความเร็วเฉลี่ยที่ลดลงนั้น
ยังคงสูงกว่าความเร็วทีก่ ฎหมายก�ำหนด และผลการกระท�ำความผิดของรถทัง้ 2 ประเภท
มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งยังพบอีกว่าจ�ำนวนการกระท�ำความผิดของ
รถบรรทุกน้อยกว่ารถโดยสารสาธารณะอย่างชัดเจน หรือเทียบการกระท�ำความผิด
เป็น 1 ต่อ 6 ของรถโดยสารสาธารณะ และเมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนยังพบ
อีกว่าจ�ำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุของรถทัง้ สองประเภทมีแนวโน้มลดลงตามการลดลงของ
จ�ำนวนการกระท�ำความผิด
นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2560 มีจำ� นวนการกระท�ำความผิดโดยการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด
ทั้งสิ้น 17,218,811 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของถนนทางหลวงทั่วประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพ - ชลบุรี) เป็นเส้นทางที่ใช้
ความเร็วเกินก�ำหนดสูงสุด ส่วนการลดความเร็วกะทันหันนัน้ ล้วนเกิดขึน้ บนถนนสายหลัก
ที่เชื่อมระหว่างเมือง เช่น ถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพ - ชลบุรี ถนนพหลโยธิน และ
ถนนมิตรภาพ และการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ผลวิเคราะห์จาก
การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด และการลดความเร็วกะทันหัน พบว่าจุดเสี่ยงอันตราย
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6

การพัฒนาในส่วนแรก คือการพัฒนาในเชิงการผลักดันนโยบายให้เกิดขึน้ และเกิด
การใช้งานในภาคปฏิบัติโดยที่ถือว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างสูง ผลประโยชน์ทางอ้อมที่
เกิดขึ้น คือระบบการจัดการกลาง และข้อมูลที่เกิดขึ้น โดยที่ทางกรมการขนส่งทางบก
ได้มีแผนการในการสร้างระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ส่วนใหญ่อยู่บนถนนสายหลัก หรือถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ที่มีปริมาณ
การเดินทางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคกลางและภาคใต้ ส่วนการ
ไม่แสดงตนระหว่างขับขีแ่ ละการขับขีเ่ กินชัว่ โมงท�ำงาน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ตามระยะเวลาที่ติดตั้งระบบทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกทุกประเภท
จากการวิเคราะห์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ GPS
ในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบพฤติกรรมในการขับขีส่ ามารถลดพฤติกรรมเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น การใช้ความเร็ว การลดความเร็ว
กะทันหัน การไม่แสดงตน และการขับขี่เกินชั่วโมงท�ำงาน อีกทั้งยังสามารถยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางด้วย การศึกษาเพิ่มในอนาคตควรใช้ข้อมูลจาก
ระบบ GPS วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขีใ่ นเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อ
ผู้ขับขี่ เพื่อใช้ในการก�ำหนดมาตรการควบคุมกวดขันการขับขี่ที่เข้มงวดขึ้น หรือการ
ก�ำหนดบทลงโทษต่อผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยสูง
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ปัจจัยในเชิงนโยบายทีส่ ง่ ผลส�ำเร็จในการน�ำโครงการมาสูภ่ าคปฏิบตั ปิ ระกอบไปด้วย
(1) การด�ำเนินการนโยบายแบบช่วงเวลาเพือ่ ให้เกิดการปรับตัวของผูป้ ระกอบการและ
ผู้ให้บริการ (2) การตกลงและออกแบบระบบแบบ Open System เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือของผู้ให้บริการระบบ GPS และเกิดการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ในราคาที่เป็นธรรม (3) การจัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการตามจังหวัดเพื่อสร้างความต่อเนื่องและเข้มข้นในการบริหารจัดการกลุ่มรถใน
แต่ละพื้นที่จากข้อมูลระบบ GPS
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นอกจากนั้นแล้วการวางแผนการพัฒนาระบบในอนาคตจะเปิดให้เชื่อมต่อข้อมูล
และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการโดยภาคผู้ประกอบการเองเพื่อส่งเสริมให้
น�ำเทคโนโลยีไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง

8
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ที่มา

ด้วยในปี 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ได้เดินทางไปราชการทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ในการเดินทางครัง้ นัน้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับ
ผู้บริหารระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport, and Tourism หรือ MLIT)เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวกับประเทศไทย โดยประสานงานกับประเทศไทยผ่านทางกระทรวงคมนาคม
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หลังจากการประสานงานระหว่างสองกระทรวงดังกล่าว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน
2559 กระทรวงคมนาคมได้ออกค�ำสั่งที่ 338/2559 เพื่อแต่งตั้งคณะท�ำงานความร่วม
มือกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการหามาตรการ
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปญ
ั หาการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย
ผ่านความร่วมมือระหว่างกันซึ่งมีก�ำหนดเวลาการท�ำงานถึงเดือนสิงหาคม 2562
ภายใต้ความร่วมมือนี้มีโครงการหลากหลายด้านเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว
หนึง่ ในนัน้ คือการด�ำเนินการปรับปรุงถนนเพือ่ ความปลอดภัย โดยคณะท�ำงาน(ผูแ้ ทน
จากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท และผูเ้ ชีย่ วชาญจาก MLIT)ได้ประสานงานกับ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพือ่ หาบริเวณทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางถนนบ่อยครัง้
หรือรุนแรง หรือเป็นทีส่ นใจของสังคมเพือ่ มาท�ำการปรับปรุงผลการคัดเลือกได้ตำ� แหน่ง
ถนนที่จะด�ำเนินการปรับปรุงภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจ�ำนวน 8 แห่ง
และของกรมทางหลวงชนบทจ�ำนวน 20 แห่ง
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หลังจากได้บริเวณที่ต้องการแล้ว ตัวแทนจากคณะท�ำงาน ได้ลงส�ำรวจปัญหา
อุบัติเหตุในบริเวณเหล่านั้นแล้วจัดท�ำข้อแนะน�ำเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ซึ่งหลัง
การด�ำเนินการตามข้อแนะน�ำต่างๆ แล้วก็ได้ประเมินผลจากมาตรการการด�ำเนินงาน
พบว่าผลเป็นที่น่าพอใจ โดยอุบัติเหตุในพื้นที่น�ำร่องได้ลดลง และผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องพบว่าอยู่ในระดับดี โดยบทความนี้ได้คัดเลือก
การปรับปรุงถนนที่น่าสนใจจากกรณีของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานละ 4 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 4-2 จุดที่มีการลดความเร็วกะทันหันสูงสุด 10 อันดับแรก
ชื่อบริเวณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ต�ำแหน่ง

จังหวัด

สภาพปัญหาโดยย่อ

1

เขาพลึง

กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบึงหลัก – หนองน�ำ้ เขียว
กม. 348+7410 – 351+740

อุตรดิตถ์

ทางลงเขาคดเคี้ยวและ
ลาดชัน

2

สะพานห้วยตอง
(สะพานพ่อขุนผาเมือง)

กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนพิษณุโลก – หล่มสัก
กม. 374+491

เพชรบูรณ์

ทางลงเขาคดเคี้ยวและ
ลาดชัน

3

หน้าโรงเรียน
บางปลาม้า
สูงสุมารผดุงวิทย์

กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี
กม.61+250 – 61+600

สุพรรณบุรี

ทางโค้งอยู่ก่อนทางแยก
ระยะการมองเห็นจ�ำกัด
ท�ำให้มองไม่เห็นแยกเมื่อ
อยู่ในทางโค้ง

4

จุดกลับรถหน้าห้าง
เทสโก้โลตัสขอนแก่น

กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น – หินลาด
กม.343+436

ขอนแก่น

5

ถนนบริเวณแหล่ง
อุตสาหกรรม

กรมทางหลวง
ชนบท

ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 กม.1+800

6

ถนนบริเวณ
แหล่งที่อยู่อาศัย

กรมทางหลวง
ชนบท

ทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1011 กม.2+280

นนทบุรี

7

ถนนบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว

กรมทางหลวง
ชนบท

ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.3052 กม.18+200

นครราชสีมา

ทางโค้งทีม่ อี บุ ตั เิ หตุหลุดข้าง
หรือชนด้านข้างบ่อยครั้ง

8

ถนนบริเวณเขตชุมชน

กรมทางหลวง
ชนบท

ทางหลวงชนบทหมายเลข ปท.3004 กม. 7+200

ปทุมธานี

การใช้งานทางแยกต่าง
จากการออกแบบแรกเริ่ม

2

กรณีศึกษา
จากความร่วมมือ
กับ MLIT

การใช้ความเร็วสูงและ
การตัดกระแสจราจรมาก

สมุทรปราการ ทางแยกที่อยู่ในทางโค้ง
ทางโค้งที่มีมุมโค้งสูง

2.1 เขาพลึง (กรมทางหลวง)
ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งลงเขาต่อเนือ่ ง ความชันประมาณ 8% และความยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 จุดดังกล่าวเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
การปรับปรุงพืน้ ทีด่ งั กล่าวสามารถท�ำได้โดยวิธกี ารดังนี้ การใช้พนื้ สีแดง, optical speed
bar, ข้อความบนผิวถนน และอุปกรณ์แสดงความเร็วของรถดังแสดงในรูปที่ 2–รูปที่
5 โดยแนวทางการด�ำเนินการเหล่านีย้ งั ไม่แพร่หลายในประเทศไทยมาก ซึง่ รายละเอียด
การใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทมีดังนี้
• การใช้พนื้ สีแดงพร้อมกับข้อความบนผิวถนนจะเป็นการช่วยกระตุน้ เตือนให้ผขู้ บั ขี่
ตระหนักถึงความเสี่ยงในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้วัสดุที่น�ำมาใช้ต้องเป็นวัสดุที่มี
ความฝืดด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณทางโค้ง
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ที่
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รูปที่ 1 ภาพถ่ายบริเวณเขาพลึง

รูปที่ 2 การใช้พื้นสีแดงบริเวณเขาพลึง

• Optical speed bar เป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสีเหลี่ยมผืนผ้า
ตามแนวเส้นจราจรเป็นช่วงๆ ลักษณะคล้ายก้างปลาสัญลักษณ์นี้มีจุดประสงค์
ในการใช้งานเพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว เนื่องจากสัญลักษณ์นี้จะท�ำให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่า
ช่องจราจรแคบ เลยต้องลดความเร็วเพื่อจะรักษาต�ำแหน่งของรถให้อยู่ในช่องจราจร
• การใช้อุปกรณ์แสดงความเร็วของรถเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้เห็นว่ายานพาหนะ
ที่ก�ำลังวิ่งเข้าหาป้ายนั้นใช้ความเร็วเท่าไหร่ การใช้งานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้
ผูข้ บั ขีต่ ระหนักว่าอาจก�ำลังใช้ความเร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงอาจท�ำให้เสีย่ ง
ต่อการถูกจับด�ำเนินคดีในข้อหาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลง
หลังจากการด�ำเนินการในปี 2559 พบว่าจ�ำนวนอุบตั เิ หตุมแี นวโน้มลดลง ดังแสดง
ในรูปที่ 6โดยเมื่อเทียบจ�ำนวนอุบัติเหตุในปี 2561 กับปี 2559 พบว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และจ�ำนวนผู้บาดเจ็บลดลงประมาณร้อยละ 66.7, 88.9 และ 75
ตามล�ำดับ นอกจากนี้รูปที่ 7แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของรถประเภทต่างๆ
หลังจากการด�ำเนินการ จะเห็นได้ว่าความเร็วของรถยนต์ รถบัส และรถบรรทุกลดลง
ประมาณร้อยละ 9.1, 10.3 และ 1.8 ตามล�ำดับ
อุบัติเหตุ - เขาพลึง
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ลดลง 66.7%
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ลดลง 75%

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

15

ลดลง 88.9%

10
5
รูปที่ 3 Optical speed bar ที่เขาพลึง

0

จํานวนอุบัติเหตุ

จํานวนผูเสียชีวิต

จํานวนผูบาดเจ็บ

รูปที่ 6 จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บที่เขาพลึงในปี 2559 – 2561
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ความเร็วที่ 85 เปอรเซ็นไทลกอนและหลังดําเนินการที่เขาพลึง

รูปที่ 4 การใช้ข้อความบนผิวถนนที่เขาพลึง

ความเร็ว (กม./ชม.)
90
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ลดลง 9.1%

รถยนต

รูปที่ 5 อุปกรณ์แสดงความเร็วของรถที่เขาพลึง

หลัง

ลดลง 1.8%

ลดลง 10.3%

รถบัส

รถบรรทุก

รูปที่ 7 ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ก่อนและหลังการด�ำเนินการที่เขาพลึง

รูปที่ 8สะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมือง

รูปที่ 9 ข้อความบนผิวทางเพื่อเตือนผู้ขับขี่ที่ห้วยตอง

สะพานดังกล่าวอยูใ่ นแนวทางโค้ง และบริเวณก่อนถึงสะพานสภาพทางมีความชัน
ประมาณ 8% และความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8การปรับปรุง
บริเวณดังกล่าวใช้ข้อความบนผิวถนน การติดตั้งป้ายเตือนแนวโค้ง (chevron sign)
แบบมีไฟกะพริบทีร่ าวสะพานและการท�ำสัญลักษณ์สขี าว-แดงบนก�ำแพงดังแสดงใน
รูปที่ 9 ถึงรูปที่ 11 โดยการท�ำสัญลักษณ์สีขาว-แดง เป็นหนึ่งในแนวทางด้านความ
ปลอดภัยทีม่ กี ารใช้งานในประเทศญีป่ นุ่ สัญลักษณ์ดงั กล่าวมีจดุ ประสงค์เพือ่ เป็นการ
เตือนผูข้ บั ขีใ่ ห้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุดว้ ยการใช้สแี ดง
นอกจากนี้ในปี 2560 มีการปรับปรุงจุดพักรถบริเวณปากทางของสะพาน เพื่อให้รถ
ได้หยุดพักก่อนจะเข้าโค้งในสะพาน และเพิม่ การใช้ผวิ ทางสีแดงในบริเวณดังกล่าวด้วย
ดังแสดงในรูปที่ 12
หลังจากการด�ำเนินการดังกล่าว จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชิวิต และผู้บาดเจ็บในปี
2561 ลดลงประมาณร้อยละ 66.7, 100 และ 75 เมื่อเทียบกับปี 2559 ดังแสดงในรูป
ที่ 13 นอกจากนีค้ วามเร็วของรถยนต์ และรถบัสลดลงประมาณร้อยละ 5 แต่รถบรรทุก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8ดังแสดงในรูปที่ 14
อุบัติเหตุ - สะพานหวยตอง
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3
รูปที่ 10 ป้ายเตือนแนวโค้งแบบมีไฟกะพริบ

ลดลง 66.7%
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จํานวนอุบัติเหตุ

จํานวนผูเสียชีวิต

จํานวนผูบาดเจ็บ

รูปที่ 13 จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บที่บริเวณสะพานห้วยตองในปี 2559 – 2561

ความเร็วที่ 85 เปอรเซ็นไทลกอนและหลังดําเนินการที่สะพานหวยตอง

ความเร็ว (กม./ชม.)

รูปที่ 11 การใช้สัญลักษณ์ขาว-แดงที่สะพานห้วยตอง

รูปที่ 12 การใช้พื้นที่แดงบริเวณสะพานห้วยตอง
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รถบัส

หลัง

ลดลง 1.8%

รถบรรทุก

รูปที่ 14 ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ก่อนและหลังการด�ำเนินการที่สะพานห้วยตอง

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

2.2 สะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมือง
		(กรมทางหลวง)
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2.3 หน้าโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์
		(กรมทางหลวง)

รูปที่ 15 การใช้พื้นสีแดงและ optical speed bar

รูปที่ 16 การใช้พื้นสีแดงและ optical speed bar

รูปที่ 19 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุหลังจากการด�ำเนินการ จะเห็นได้ว่า
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุลดลงจาก 3 ครัง้ ในปี 2559 เหลือ 1 ครัง้ ในปี 2561 แต่จำ� นวนผูบ้ าดเจ็บ
เพิ่มจากที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 1 ครั้งในปี 2561 (ในบริเวณนี้ไม่มี
ผู้เสียชีวิตในปี 2559 – 2561) นอกจากนี้ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ของการจราจร
ก่อนด�ำเนินการอยู่ที่ 95 กม./ชม. และลดลงหลังการด�ำเนินการเหลือ 87 กม./ชม.
คิดเป็นการลดลง 8.4%
4

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ
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ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนทางตรงหน้าโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของอ�ำเภอบางปลาม้ามีทางแยกและจุดกลับรถ
อยู่ตรงกับประตูทางเข้าออกโรงเรียนซึ่งจุดกลับรถดังกล่าวอยู่ต่อจากโค้งทางแยกเข้า
อ.บางปลาม้า ซึง่ เป็นทางโค้งทีม่ รี ศั มีกว้าง มีเกาะวงเลีย้ ว (turning Island) ขนาดใหญ่
ผูข้ บั ขีจ่ งึ มักใช้ความเร็วสูงในโค้ง นอกจากนีท้ างแยกดังกล่าวอยูน่ อกแนวการมองเห็น
เมื่อวิ่งในโค้ง ท�ำให้เมื่อพบการตัดกระแสหรือพบเหตุใดๆ เกิดขึ้นที่จุดกลับรถจึง
ไม่สามารถหยุดรถหรือตอบสนองอย่างปลอดภัยได้มาตรการปรับปรุงถนนในบริเวณนี้
ได้แก่ การใข้พื้นสีแดง, optical speed bar,การเขียนข้อความ “โรงเรียน” และการใช้
สัญลักษณ์ป้ายจ�ำกัดความเร็วบนผิวถนน ดังแสดงในรูปที่ 15 ถึงรูปที่ 18

อุบัติเหตุ - หนาโรงเรียนบางปลามา
2559 2560 2561
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ลดลง 66.7%
2
รูปที่ 17 การใช้ข้อความ “โรงเรียน” บนผิวทาง

เพิ่มขึ้นจาก
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จํานวนอุบัติเหตุ

จํานวนผูบาดเจ็บ

รูปที่ 19 จ�ำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์

รูปที่ 18 การใช้สัญลักษณ์ปา้ ยจ�ำกัดความเร็วบนผิวทาง

รูปที่ 20 บริเวณหน้าเทสโก้โลตัส จ.ขอนแก่น

รูปที่ 21Optical speed bar หน้าห้างเทสโก้โลตัส

รูปที่ 22การปิดจุดกลับรถ

บริเวณดังกล่าวเป็นถนน 12 ช่องจราจร ในแต่ละทิศทางประกอบด้วยทางหลัก 4
ช่องจราจรและทางคู่ขนาน 2 ช่องจราจร ดังแสดงในรูปที่ 20 บริเวณสองข้างทางมี
ชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นมีรถเข้า – ออกระหว่างทางหลักและทางขนานจ�ำนวนมาก
และยังมีจดุ กลับรถทีม่ ผี ใู้ ช้ทางใช้จำ� นวนมากท�ำให้เกิดการตัดกระแสจราจรรถทางตรงมาก
เมื่อเกิดคิวรถยาวบริเวณจุดกลับรถท�ำให้การจราจรในทางหลักลดลงเหลือ 3 ช่องทาง
ตรง ในชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดยาวท�ำให้ผู้ใช้ทางมักรีบตัดกระแสจราจรท�ำให้เกิด
อุบตั เิ หตุขนึ้ นอกจากนีผ้ ใู้ ช้ทางมักฝ่าฝืนกฎหมายในการขับรถเร็วกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศมีความเห็น
ร่วมกันว่าควรปรับปรุงถนนโดยการใช้ optical speed bar (รูปที่ 21) และแนะน�ำ
ให้ปิดจุดกลับรถบริเวณดังกล่าวเพื่อลดการตัดกระแสจราจร(รูปที่ 22) นอกจากนี้
ต�ำรวจในพื้นที่ยังมีการใช้งานกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อออกใบสั่งส�ำหรับรถที่ฝ่าฝืน
ความเร็วตามกฎหมายดังแสดงในรูปที่ 23 จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าหลังจากการ
ปรับปรุงจ�ำนวนอุบัติเหตุลดลงจาก3 ครั้งในปี 2559 เหลือ 1 ครั้งในปี 2561 (ลดลง
66.7%) จ�ำนวนผู้เสียเสียชีวิตไม่มีในปี 2561 และจ�ำนวนผู้บาดเจ็บลดลงจาก 4 ครั้ง
ในปี 2559 เหลือ 1 ครัง้ ในปี 2561 (ลดลง 75%) นอกจากนีค้ วามเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์
ของการจราจรก่อนด�ำเนินการอยู่ที่ 96 กม./ชม. และลดลงหลังการด�ำเนินการเหลือ
85 กม./ชม. คิดเป็นการลดลง 11.4%

อุบัติเหตุ - หนาเทสโก
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รูปที่ 23กล้องตรวจจับความเร็ว
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จํานวนผูเสียชีวิต

จํานวนผูบาดเจ็บ

รูปที่ 24 จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บที่บริเวณหน้าเทสโก้โลตัส จ.ขอนแก่นในปี 2559 – 2561

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

2.4 จุดกลับรถหน้าเทสโก้โลตัส จ.ขอนแก่น
		(กรมทางหลวง)
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2.5 ถนนบริเวณแหล่งอุตสาหกรรม
		(กรมทางหลวงชนบท)
รูปที่ 25กายภาพสายทาง สป.2001 กม.1+800

รูปที่ 26 สภาพสายทางและแนวทางการแก้ไข

บริเวณดังกล่าวเป็นทางแยกทีเ่ ป็นทางโค้ง ถนนบริเวณทางแยกถูกบดบังระยะมองเห็น
ลักษณะของบริเวณดังกล่าวแสดงในรูปที่ 25 จากข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต การเกิดอุบัติเหตุ จ�ำแนกได้
3 รูปแบบ ได้แก่ รถออกจากทางแยกแล้วเลี้ยวขวา ถูกรถที่มาทางตรงชน รถออกจาก
ทางแยกแล้วเลี้ยวซ้ายถูกรถทางตรงชน และรถจากทางตรงเลี้ยวขวาถูกรถที่วิ่งจาก
ทิศทางตรงข้ามชน หลังจากการส�ำรวจหน้างานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นแนะน�ำให้
ถ่ายวีดที ศั น์บริเวณทางแยกแล้วส่งให้คณะท�ำงานญีป่ นุ่ เพือ่ ท�ำแบบจ�ำลองการจราจร
แบบ Micro Simulation หลังจากนัน้ เมือ่ ศึกษาข้อมูลทัง้ หมดแล้ว กรมทางหลวงชนบท
ได้ท�ำการปรับปรุงบริเวณดังกล่าวซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ในขณะนี้
อยู่ระหว่างการติดตามผล แนวทางการปรับปรุงบริเวณดังกล่าวมีดังนี้ (รูปที่ 26 และ
รูปที่ 27)

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

•
•
•
•
•
รูปที่ 27อุปกรณ์แสดงความเร็วของรถ
และป้ายให้ข้อมูลการใช้เกาะกลางเป็นช่องรอเลี้ยว

ปรับรอบสัญญาณไฟจราจรตามปริมาณการจราจรจริง
จัดท�ำช่องจราจรเพื่อรอเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยก
ปรับทางเชื่อมให้มีระดับเดียวกับทางแยก เพื่อเพิ่มระยะมองเห็น
ติดตั้งอุปกรณ์แสดงความเร็วของรถ
ปรับบริเวณเกาะกลางเป็นช่องจราจรส�ำหรับรอเลี้ยวเท่านั้น

2.6 ถนนบริเวณแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย (กรมทางหลวงชนบท)
บริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งที่มีมุมโค้งสูง (รูปที่ 28 และรูปที่ 29) มักเกิดอุบัติเหตุ
3 รูปแบบ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ รถยนต์หลุดโค้ง และรถยนต์ชนประสาน
งานกับรถจักรยานยนต์ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้แนะน�ำทางแก้หลายวิธกี าร ในขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การติดตามผลจากการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (รูปที่ 30 และรูปที่ 31) ได้แก่
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รูปที่ 28กายภาพสายทาง นบ.1011 กม.2+280

รูปที่ 29กายภาพสายทาง นบ.1011 กม.2+280

• จัดท�ำทางลัดบริเวณอาคารอพาร์ทเมนท์ โดยให้เลีย้ วซ้ายได้ทศิ ทางเดียวจากต้นทาง
และรถที่มาจากปลายทางให้เลี้ยวที่บริเวณเดิม ติดตั้งป้ายเตือน, Rumble Strip และ
อุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยอื่นๆ
• จัดท�ำทางลัดบริเวณใกล้โค้ง โดยเลี่ยงอาคารอพาร์ทเมนท์ให้เลี้ยวซ้ายได้ทิศทาง
เดียวจากต้นทาง และรถที่มาจากปลายทางให้เลี้ยวที่บริเวณเดิม ติดตั้งป้ายเตือน,
Rumble Strip และอุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยอื่นๆ

2.7 ถนนบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
		(กรมทางหลวงชนบท)

รูปที่ 31 สภาพถนนหลังการปรับปรุง

รูปที่ 32กายภาพสายทาง นม.3052 กม.18+200

ลักษณะโดยทั่วไปของบริเวณนี้เป็นทางโค้งบริเวณจุดชมวิว มีการเกิดอุบัติเหตุ 3
รูปแบบ ได้แก่ รถยนต์ชนกันด้านข้าง รถจักรยานยนต์หลุดโค้ง และรถยนต์หลุดโค้ง
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงจุดอันตรายจากผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
6 ประเด็น (รูปที่ 33 และรูปที่ 34) โดยได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการด�ำเนินงาน การปรับปรุงต่างๆ มีดังนี้
• ประเด็นที่ 1 เปลีย่ นป้ายเตือนแนวทางโค้งเป็นแบบ LED กระพริบ และเพิม่ จ�ำนวน
ป้ายให้มากขึ้น
• ประเด็นที่ 2 ปรับผิวจราจรให้มีความลาดเอียงเหมาะสมกับความเร็ว
• ประเด็นที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงที่แนวกันอันตราย
• ประเด็นที่ 4 ตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงระยะการมองเห็น
• ประเด็นที่ 5 ติดตั้งแนวกันอันตรายส�ำหรับรถจักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์กันชน
• ประเด็นที่ 6 ติดตัง้ เสาล้มลุกหรือ Road Stud หรือ Profile Marking บริเวณเส้นแบ่ง
ทิศทางจราจร

รูปที่ 33 สภาพหลังการปรับปรุง นม.3052 กม.18+200

รูปที่ 34 สภาพหลังการปรับปรุง นม.3052 กม.18+200

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

รูปที่ 30 แนวทางการปรับปรุง

• ตัดต้นไม้บริเวณทางโค้ง ติดตั้ง Anti-Skid Material สีแดงบนถนนบริเวณทางโค้ง
ด�ำเนินการยก Super Elevation ให้เหมาะสม ติดตั้งป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้า
ก่อนเข้าโค้งว่ารูปแบบโค้งข้างหน้าเป็นอย่างไร บริเวณทางโค้ง อาจติดตั้งป้ายเตือน
แนวโค้ง พร้อมไฟกระพริบ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้า ว่าจะมีทางโค้งข้างหน้า
• ขยายโค้งให้มีรัศมีความโค้งเพิ่มขึ้น โดยขยายที่โค้งนอก
• บริเวณสะพานข้ามคลองปลายบาง เนื่องจากเป็นสะพานแคบ ควรติดตั้ง Road
Stud บริเวณเส้นไหล่ทาง เพือ่ ป้องกันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หลุดออกจากสะพาน
• ติดตั้งเครื่องหมายจ�ำกัดความเร็วบนผิวทางก่อนเข้าสู่ทางโค้ง
• ติดตั้งเครื่องหมายลดความเร็วบนผิวทาง (Optical speed bar)
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2.8 ถนนบริเวณเขตชุมชน (กรมทางหลวงชนบท)

รูปที่ 35ลักษณะทางกายภาพ
สายทางปท. 3004 กม.7+200 (สามแยกหน้าตลาด)

ลักษณะโดยทั่วไปของบริเวณดังกล่าวแสดงในรูปที่ 35ทางแยกนี้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครัง้ เนือ่ งจากการใช้งานทางแยกทีไ่ ม่ได้เป็นไปตามรูปแบบทีอ่ อกแบบไว้เบือ้ งต้น
เดิมแยกดังกล่าวถูกออกแบบเป็น 3 แยก แต่เนือ่ งจากมีทางออกตลาดมาอยูบ่ ริเวณแยก
จึงท�ำให้พฤติกรรมการใช้งานเหมือนกับสีแ่ ยก อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ บ่อยมี 3 รูปแบบ ได้แก่
รถจักรยานยนต์ชนกันด้านข้าง รถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุกด้านข้าง และรถยนต์ชน
รถจักรยานยนต์ด้านข้าง กรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินการปรับปรุงจุดดังกล่าว
ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การติดตามผล ทั้งนี้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมี 3 ประเด็น (รูปที่ 36) ดังนี้
• ประเด็นที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางให้เป็น 4 แยก
• ประเด็นที่ 2 เพิ่มเฟสสัญญาณไฟจราจรจากเดิม ส�ำหรับ 3 แยก เป็น 4 แยก
• ประเด็นที่ 3 ยุบรวมทางเข้าเดิม มารวมกับทางออกจากตลาดบริเวณแยก

บทความเจาะลึก
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รูปที่ 36 แนวทางการปรับปรุงสายทาง ปท. 3004 กม.7+200
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3

การอภิปราย

การแก้ปัญหาในโครงการดังกล่าวท�ำให้ทั้งสองหน่วยงานได้รับความรู้ในการ
แก้ปญ
ั หาอุบตั เิ หตุทางถนนด้วยเทคโนโลยีหรือวิธกี ารใหม่ๆ อย่างไรก็ตามการแก้ปญ
ั หา
ในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่แนวทางที่เป็นการแก้ปัญหาโดยทั่วๆ ไป แต่เป็นแนวทางที่
ใช้ในการแก้ปญ
ั หาของถนนในต�ำแหน่งทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ (black spot) และไม่ใช่
เป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกครั้งหรือทุกแห่ง เปรียบเสมือนเป็นยา
ขนานพิเศษที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังของผู้ป่วยที่มีลักษณะเฉพาะ และไม่ได้เป็นยาที่รักษา
ได้ทุกโรค ถ้าเกิดใช้กันอย่างแพร่หลายโดยไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับการแก้ปัญหา
ในที่นั้นๆ หรือไม่ นอกจากอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว ก็อาจจะท�ำให้การแก้ปัญหา
ในต�ำแหน่งอื่นๆ ด้วยวิธีการแบบเดียวกันไม่ได้ผลด้วย ซึ่งก็เปรียบเสมือนการดื้อยา
การแก้ปัญหาที่ได้กล่าวมานี้เหมาะกับการใช้เป็นตัวอย่างในกรณีที่ไม่สามารถใช้
วิธีการพื้นฐานหรือวิธีการทั่วๆ ไปแก้ปัญหาได้ การจะแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากการ
ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้ใช้ถนนและสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และควรพิจารณาใช้วิธีการพื้นฐานหรือวิธีการทั่วๆ ไปในการแก้ปัญหาก่อน เช่น
การปรับปรุงกายภาพถนน หรือการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนขัน้ พืน้ ฐาน
(เช่น ป้ายจราจร หรือเส้นจราจร เป็นต้น) ในขอบเขตทีจ่ ะสามารถท�ำได้ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของ
แต่ละพืน้ ที่ แต่หากพิจารณาแล้ววิธพี นื้ ฐานหรือวิธกี ารทัว่ ๆ ไปไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ จึงค่อยพิจารณาแนวทางพิเศษในลักษณะที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นในเบื้องต้น
ทั้งสองหน่วยงานสามารถพิจารณาได้ว่ามีบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะพื้นที่ หรือลักษณะการใช้งานถนนใกล้เคียงกับบริเวณที่แก้ปัญหาภายใต้
ความร่วมมือนีห้ รือไม่ ถ้ามีกอ็ าจพิจารณาใช้แนวทางแก้ปญ
ั หาในลักษณะเดียวกันได้
ภายใต้การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่เหมาะสมและข้อจ�ำกัดหรือปัจจัยอื่นๆ ในพื้นที่
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สรุป

การด�ำเนินการปรับปรุงถนนภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและ
MLIT ท�ำให้ประเทศไทย โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เพิ่มศักยภาพ
ในการท�ำงาน พร้อมรับแนวคิดและการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนใหม่ๆ
อุปกรณ์ต่างๆ มีจุดประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ optical speed
bar หรืออุปกรณ์แสดงความเร็วในการลดความเร็วของรถ, การใช้พื้นสีแดง การใช้
สัญลักษณ์ขาว-แดงบนก�ำแพง หรือการใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์บนพื้นถนนเพื่อ
เป็นการเตือนผูข้ บั ขีใ่ ห้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนีก้ ารด�ำเนินการ
ตามมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในการด�ำเนินการปรับปรุงถนนภายใต้ความร่วมมือนี้ก็เป็น
แนวทางที่สามารถน�ำเอาไปปรับใช้ในอนาคตได้เช่น การปรับแนวการเดินรถใหม่
การปรับปรุงกายภาพของถนน หรือการปรับลักษณะรูปแบบของทางแยก เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการในลักษณะนี้ไม่ใช้แนวทางการแก้ปัญหาโดยทั่วๆ ไป
ควรจะต้องมีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่เหมาะสม พิจารณาข้อจ�ำกัดของพื้นที่ และ
พิจารณาการแก้ไขด้วยวิธพี นื้ ฐานก่อน หากไม่สามารถแก้ได้ดว้ ยวิธพี นื้ ฐานจึงพิจารณา
น�ำแนวทางพิเศษนี้มาใช้ ดังนั้นการจะแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ควรจะต้องพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้แนวทางที่น�ำมาใช้แก้ปัญหา
ได้จริงและเป็นการใช้งบประมาณที่เหมาะสม
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ดังนั้นเพื่อจะให้การแก้ปัญหาต�ำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งสอง
หน่วยงานควรต้องเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับทั้งบุคลากรทั้งในส่วนภูมิภาคและ
ในส่วนกลางของหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหา
ในพื้นที่ และมีงบประมาณบางส่วนที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ทันที ถ้ามีความรู้
ความสามารถทีเ่ หมาะสมก็จะสามารถวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาได้ตรงจุด หรือสามารถ
พิจารณาได้วา่ ต�ำแหน่งใดควรใช้แนวทางพิเศษในการแก้ปญ
ั หา ส่วนบุคลากรส่วนกลาง
ก็จะเป็นผู้ที่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับส่วนภูมิภาคในการแก้ปัญหา จึงควร
มีความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสมเพือ่ จะได้พจิ ารณาได้วา่ สิง่ ทีห่ น่วยงานส่วนภูมภิ าค
ขอมาเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้บุคลากรส่วนกลางควรจะเป็นผู้ที่สามารถแนะน�ำ
แนวทางการใช้เทคโนโลยีหรือแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปญ
ั หาได้อกี ด้วย ส�ำหรับในกรณี
ของหน่วยงานท้องถิน่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทีอ่ าจยังไม่มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูห้ รือความเชีย่ วชาญทางด้านวิศวกรรมเท่ากับ
กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท อาจยังต้องอาศัยความช่วยเหลือของ
ทั้งสองกรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนนอื่นๆ เช่น ศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในการให้คำ� แนะน�ำหรือให้ความรู้ส�ำหรับการแก้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
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บทความ
เรื่อง
ปฐมบทของระบบบริหารจัดการ
ใบสั่งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(PTM : Police Ticket Management)
พลต�ำรวจตรีเอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา และทีมงาน

บทน�ำ

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผู้ขับขี่
ยานพาหนะ และ ถนนหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ เป็น
ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน แต่การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รัฐบาลจะต้องมีมาตรการ
เข้ามาควบคุมพฤติกรรมให้ประชาชนเกิดวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้
ก�ำหนดไว้เพือ่ ความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน การบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
จึงนับเป็นทางเลือกหลักประการหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะเป็นไป
ได้มากขึ้น ถ้ามีการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับตั้งแต่ขั้นวางแผน น�ำแผนสู่การ
ปฏิบัติและก�ำกับติดตามประเมินผล ที่ผ่านมาระบบสารสนเทศของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ (สตช.) (ระบบ POLIS) รองรับงานทุกด้านของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นไปได้ยากที่ระบบเช่นนี้จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อันหลากหลายได้
แม่นตรงและทันการณ์
ด้วยความตระหนักดังกล่าว ในปี 2559 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจงึ ได้พฒ
ั นาระบบ
ฐานข้อมูลบริหารจัดการใบสั่งจราจร หรือ PTM (Police Ticket Management) เพื่อ
อ�ำนวยให้การบังคับใช้กฎหมายจราจรถูกต้อง และเป็นธรรม โดยระบบนี้จะสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งจราจร จ�ำนวนผู้มาช�ำระค่าปรับ เพิ่มความสะดวก
ในการช�ำระค่าปรับด้วยระบบออนไลน์ หรือผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับช�ำระ นอกจากนัน้
ระบบนี้ยังอาจอาจช่วยให้การออกใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำ� รวจเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เทีย่ งธรรม ด้วยการควบคุมใบสัง่ จราจรตัง้ แต่การเบิกจ่ายใบสัง่ ไปจนถึงการตรวจสอบ
การออกใบสัง่ ของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจร จึงอาจช่วยป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
น�ำไปสู่แนวทางการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนา
นโยบายและแผนงานจราจร
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1

องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญามอสโก ให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563
เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนน
ของโลกด้วยเช่นกัน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ
คนไทยลงครึง่ หนึง่ ซึง่ นับเป็นความท้าทายอย่างมาก เมือ่ ค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าทัว่ โลก
ในปี 2558 มีผเู้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน 1.25 ล้านคน โดยทีก่ ารจัดอันดับปรากฎว่า
ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูง
เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากลิเบีย ที่ผ่านมา (พ.ศ.2554 - 2558) อุบัติเหตุจราจรใน
ประเทศไทยเพิม่ จ�ำนวนขึน้ โดยทีจ่ ำ� นวนผูเ้ สียชีวติ ลดลงแต่ยงั มีความไม่แน่นอนเพราะ
ในปี 2559 ยอดผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คน นอกจากนี้ ยังไม่นับรวมตัวเลข
ของคนบาดเจ็บและคนพิการอีกหลายแสนคน ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าปัญหาอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขเพื่อความปลอดภัย
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ระบบฐานข้อมูล
บริหารจัดการ
ใบสั่งจราจร
หรือ PTM
(Police Ticket
Management)
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ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการใบสัง่ จราจร หรือ PTM (Police Ticket Management)
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้เงินสดของรัฐบาล (National E-Payment)
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าจะเป็นระบบ
อ�ำนวยให้บรรลุเป้าหมายเสริมสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนน และเพื่อลดความสูญเสีย
ทางชีวติ และทรัพย์สนิ โดยใบสัง่ แบบใหม่ตามระบบ PTM จะสามารถช�ำระค่าปรับจราจร
ได้ที่ธนาคารและหน่วยบริการรับช�ำระเงินต่างๆ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
งานด้านบริการแก่ประชาชน
นอกจากนั้น ระบบ PTM ยังสามารถตรวจสอบการออกใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ
ให้เป็นไปอย่างสุจริตและยุติธรรมตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อประเทศท�ำให้
เกิดความโปร่งใส่ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลดการเผชิญหน้าและ
การต่อรองของประชาชนผู้กระท�ำผิดกับเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ และปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่
จะสามารถกระท�ำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
สามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริง การโต้แย้ง และสิทธิอทุ ธรณ์การกระท�ำความผิดในกระบวนการ
ยุติธรรมได้อัตราค่าปรับเป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางเดียวกันตามกฏหมายระบุไว้
นอกจากนัน้ ยังช่วยปิดช่องทางเงินรัว่ ไหลออกจากการรับช�ำระเงินค่าปรับจราจร ท�ำให้
เงินค่าปรับจราจรจะถูกน�ำไปใช้ตามที่กฎหมายก�ำหนด และสามารถน�ำไปพัฒนา
ประเทศชาติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เช่น กองทุนต�ำรวจ ส่วนแบ่งพัฒนาท้องถิ่น
การปรับปรุงเครือ่ งหมายจราจรและถนนหนทางในท้องถิน่ เป็นต้น อีกทัง้ จะเป็นการสร้าง
ก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทัง้ ยุทธศาสตร์หน่วยงานและหน่วยงานย่อย ในการเรียกดู
รายการ ประมวลผล วิเคราะห์ เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการแสดงผล
และรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาและสาธารณะ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน
เป็นรูปธรรม
ดังนัน้ การพัฒนาระบบ PTM ให้ประสบความส�ำเร็จ จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย
จราจรมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผูฝ้ า่ ฝืนกฎจราจรลดลง อันจะน�ำไปสูก่ ารยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนน
ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นระบบ PTM ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ในการพัฒนาระบบรับช�ำระเงินค่าปรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.
2.
3.
4.

เพื่อให้พฤติกรรมเสี่ยงบนถนนลดลง
ลดจ�ำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร
เพิ่มความถูกต้องแม่นย�ำในการออกใบสั่ง
เพิ่มความสะดวกในการช�ำระเงินค่าปรับ

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่
1. การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใส เที่ยงธรรมมากขึ้น
2. การวางแผนบังคับใช้กฎหมายรัดกุมรอบด้านและทันสมัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น
3. รายได้จากค่าปรับจะได้รบั การบริหารจัดการให้ตรงตามกรอบกฎหมายจราจรมากขึน้

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเบือ้ งต้น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ขอแก้ไขกฎหมายบางส่วนของพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อให้สามารถด�ำเนินการจัดท�ำระบบ PTM ได้ดังนี้
มาตรา ๑๔๐ เมือ่ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ บด้วยตนเองหรือโดย
การใช้เครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับรถนัน้ ๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผูข้ บั ขี่ หรือ
ออกใบสัง่ ให้ผขู้ บั ขีช่ �ำระค่าปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีทไี่ ม่พบตัวผูข้ บั ขี่ ให้ตดิ
หรือผูกใบสัง่ ไว้ทรี่ ถทีผ่ ขู้ บั ขีเ่ ห็นได้งา่ ย และถ้าไม่สามารถติดหรือผูกใบสัง่ ไว้ทรี่ ถได้ไม่วา่
ด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ยังภูมิล�ำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถภายในระยะเวลาตามที่ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติกำ� หนด นับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบการ
กระท�ำความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นเมื่อพ้น
ก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันส่ง...
มาตรา ๑๔๑ ผูข้ บั ขีห่ รือเจ้าของรถซึง่ ได้รบั ใบสัง่ ตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือตามจ�ำนวนที่พนักงานสอบสวน
แจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่ระบุไว้...
(๒) ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งโดยการส่งธนาณัติ หรือการส่งตั๋ว
แลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน...
(๓) ในกรณีทไี่ ม่ เรียกเก็บใบอนุญาตขับขีโ่ ดยเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้า
หน้าที่ ให้ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนและภายในวันที่ระบุไว้ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์บตั รเครดิต หรือวิธกี ารอืน่ โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับช�ำระ
เงินได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการและสถานที่ที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติกำ� หนด เมื่อผู้ได้รับ
ใบสั่งได้ช�ำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน
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ภาพที่ 1 ภาพประชาสัมพันธ์รูปแบบใบสั่งจราจรของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการเครื่อง
อุปกรณ์ตรวจจับผู้กระท�ำความผิดกฎหมายจราจรและการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลไว้
ตามหนังสือ ตร. ที่ 007.34/2169 ลว. 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดการเครื่องอุปกรณ์ตรวจจับผู้กระท�ำความผิดกฎหมายจราจรและ
การจัดท�ำระบบฐานข้อมูล ดังนี้
ระบบ PTM หมายถึง ระบบการออกใบสั่งจราจร บันทึกข้อมูลใบสั่งจราจร ระบบ
ควบคุมและก�ำกับดูแลใบสัง่ จราจร เป็นระบบบริหารจัดการใบสัง่ จราจรในการประมวล
ผลการควบคุมและจัดสรรจ�ำนวนใบสัง่ ตลอดจนเป็นระบบการจัดการข้อมูลและค้นหา
ใบสัง่ เพือ่ ตรวจสอบการท�ำธุรกรรมให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง ในการด�ำเนินการติดตัง้
และใช้งานแบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาระบบการออกใบสั่งจราจรแบบส่งทางไปรษณีย์
ประกอบด้วยการจัดท�ำระบบบันทึกและออกใบสั่งแบบส่งทางไปรษณีย์ที่ตรวจพบ
การกระท�ำความผิดจากเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกล้อง แล้วเจ้าหน้าที่จะ
จัดส่งใบสั่งให้ผู้กระท�ำความผิดทางไปรษณีย์ประกอบด้วย ระบบการรายงานข้อมูล
ระบบการรับ - ส่งค่าปรับจากทางธนาคาร การอบรมผู้ปฏิบัติ และการติดตั้งใช้งาน
ระบบ PTM โดยรูปแบบใบสัง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเจ้าพนักงานจราจรทัว่ ราชอาณาจักร
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ภาพที่ 2 ภาพรูปแบบใบสั่งจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อก�ำหนดเจ้าพนักงาน

• ระยะที่ 2 ระบบการน�ำเข้าข้อมูลใบสั่งจราจรและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่
(ใบสั่งจราจรแบบเล่ม) เข้าสู่ระบบ PTM เป็นการปรับปรุงรูปแบบใบสั่งจากระยะที่ 1
จะเพิม่ เติมข้อความภาษาอังกฤษเพือ่ ความเป็นสากล เพิม่ บาร์โค้ดส�ำหรับทางเลือกใน
การช�ำระค่าปรับผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเพื่อรองรับมาตรการตัด
คะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่ รวมถึงบันทึกการปฏิเสธใบสั่ง
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ภาพที่ 3 รูปแบบใบสั่งแบบเล่มของเจ้าพนักงาน

• ระยะที่ 3 การออกใบสั่งจราจรจากเครื่องออกใบสั่งจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์
การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ PTM เข้าสู่แอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งจะด�ำเนินการต่อไป
ในอนาคต

คุณลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ ของการบังคับใช้กฎหมายจราจรทีม่ หี ลักฐานวิจยั
สนับสนุนว่าได้ผลคือ มาตรการตัดคะแนนความประพฤติ (Charles Goldenbeld,
Jelle Heidstra,Tapani Mäkinen, et al. Review of enforcement support systems
in EU countries May 2000 http://virtual.vtt.fi/virtual/proj6/escape/escape_wp4.
pdf) ด้วยความตระหนักถึงประสิทธิผลของมาตรการนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จึงได้มกี ารพัฒนาระบบ PTM เพือ่ รองรับมาตรการตัดคะแนนความประพฤติ โดย สตช.
ได้ด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ระยะที่ 1 เรื่องระบบ
คะแนนความประพฤติในการขับรถ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
และคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ทันภายในปี 2562
การตัดคะแนนความประพฤติเป็นมาตรการทางปกครองทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จะได้น�ำมาใช้เพื่อให้ประชาชนเกิดวินัยจราจร การตัดคะแนนความประพฤติเป็น
มาตรการที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้ ก�ำหนดให้มีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้
ได้รบั ใบอนุญาตขับขี่ โดยก�ำหนดให้ สตช.และกรมการขนส่งทางบกจัดให้มกี ารบันทึก
ข้อมูลและการประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด รวมทั้งข้อมูลทะเบียนรถ
และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หากผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตขับขีผ่ ใู้ ดถูกตัดคะแนนความประพฤติ
จนหมดคะแนนตามที่ก�ำหนดไว้ ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก�ำหนดคราวละ 90 วัน และ
ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพักใช้ไว้อีกด้วย เมื่อกฎหมายมีผล
บังคับใช้แล้ว ระบบ PTM จะมีขอ้ มูลซึง่ ได้เชือ่ มโยงกับกรมการขนส่งทางบกและจะก่อ
ให้การเกิดบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ
การด�ำเนินการติดตั้งระบบ

รูปแบบใบสั่งจราจรของ สตช.

ผลจากการพัฒนาระบบ PTM ท�ำให้ปัจจุบันรูปแบบใบสั่งจราจรของ สตช. มี 3 รูป
แบบ คือ
1) ใบสั่งแบบเล่ม (สมุดฉีก)
2) ใบสั่งผ่านกล้องประจ�ำที่ (เช่น กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร)
3) ใบสั่งผ่านกล้องแบบมีบาร์โค้ด (ใช้ได้กับกล้องประจ�ำที่และไม่ประจ�ำที่)
โดยระบบข้อมูลใบสัง่ แบบเล่ม จะมีการระบุขอ้ มูลเลขทีเ่ ริม่ ต้น ถึง เล่มสุดท้าย ของ
จ�ำนวนเล่มทั้งหมดที่รับมาจากโรงพิมพ์ และต้องบันทึกหน่วยงานที่รับใบสั่งไปใช้
เมือ่ มีการเบิกจ่ายใบสัง่ มีการตรวจรับใบสัง่ จราจรแบบเล่มผ่านระบบ PTM โดยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ ต้องเข้าระบบ เพือ่ ท�ำการตรวจสอบจ�ำนวนใบสัง่ ในแต่ละครัง้ ว่า ตรงกับจ�ำนวน
ที่ได้จัดสรรให้หรือไม่ การขอเบิกใบสั่งจะต้องระบุชื่อผู้ขอเบิกและจ�ำนวนเล่มที่ขอเบิก
ไว้อย่างชัดเจน
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ส�ำหรับใบสั่งแบบกล้อง จะสามารถระบุลักษณะของรถที่กระท�ำความผิด และมี
ความชัดเจนในข้อหามากกว่าใบสัง่ แบบเล่ม ซึง่ ใบสัง่ จะปรากฏ ประเภทรถ หมายเลข
ทะเบียน ข้อหาที่แสดงในใบสั่งก็จะขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ใช้ในการกระท�ำความผิด
ประเภทกล้องที่ใช้ในการตรวจจับ หมายเลขประจ�ำตัวกล้องที่ลงทะเบียนไว้กับทาง
ราชการ พร้อมทั้งระบุวันที่เกิดเหตุ และข้อมูลจุดเกิดเหตุอย่างชัดเจน

รายงานของระบบ PTM

การด�ำเนินงานและการท�ำงานของระบบ PTM จะมีการสรุปข้อมูลที่เจ้าหน้าที่
สามารถเรียกดูได้มี 7 ประเภทรายงาน ดังนี้
1) การช�ำระค่าปรับแยกตาม พ.ร.บ.
2) การช�ำระค่าปรับแยกตามพื้นที่เกิดเหตุ
3) การจ่ายเงินรายวันเฉพาะที่มาจ่ายกับธนาคาร
4) สรุปการออกใบสั่ง
5) สรุปการยกเลิกใบสั่ง
6) สรุปการตักเตือน
7) สรุปข้อมูลใบสั่งที่แจ้งช�ำรุด/สูญหาย

2.4 ขั้นตอนการช�ำระค่าปรับผ่านระบบ PTM

บทความเจาะลึก
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ที่ผ่านมาประชาชนสามารถช�ำระค่าปรับได้ที่สถานีต�ำรวจในท้องที่เกิดเหตุ หรือ
กรณีชำ� ระค่าปรับทางไปรษณีย์ ระบบใหม่ทอี่ าศัยระบบ PTM ขยายช่องทางการช�ำระ
ให้สะดวกมากขึน้ โดยใช้ระบบรับช�ำระค่าปรับผ่านธนาคารกรุงไทยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ธนาคารกรุงไทยสามารถให้บริการรับช� ำระค่าปรับทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทงั้ ใบสัง่ จากกล้องจราจร ใบสัง่ แบบเล่มทีไ่ ม่ถกู ยึดใบขับขี่ (การช�ำระ
ใบสั่งแบบเล่ม จะช�ำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว 2 วันท�ำการ) และใบเตือนทุก
ชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM ในระบบนี้ ช่องทางรับช�ำระย่อยๆ ได้แก่
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตู้ ATM และตู้ ADM กรุงไทย KTB Netbank โดย
มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 15-20 บาทต่อรายการทั้งนี้ เอกสาร/ สลิป/ ข้อความ (SMS)
ที่ได้จากการช�ำระเงินของหน่วยบริการรับช�ำระเงินต่างๆ (Banking Agent) สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำ� เป็นต้องส่งหลักฐานการช�ำระเงินไปสถานี
ต�ำรวจ
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ผลจากการ
ปฏิบัติ

เมื่อได้เริ่มใช้ระบบ PTM ตั้งแต่ปลายปี 2559 ได้รวบรวมจ�ำนวนการออกใบสั่ง
จราจรทั้งหมด โดยมีสถานีตำ� รวจทั่วประเทศที่เข้าร่วมใช้งานระบบ PTM ในปัจจุบัน
ดังนี้
• ใบสั่งจราจรแบบกล้อง จ�ำนวน 59 หน่วย
• ใบสั่งจราจรแบบเล่ม จ�ำนวน 1,236 หน่วย โดยคิดเป็นร้อยละ 80 จากจ�ำนวน
สถานีตำ� รวจทีม่ อี ำ� นาจในการเปรียบเทียบปรับคดีจราจรทัว่ ประเทศทัง้ หมด 1,539 หน่วย

จากสถิตขิ า้ งต้นจะเห็นได้วา่ สัดส่วนการช�ำระค่าปรับอยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ�่ มาก เนือ่ งจาก
ยังไม่มกี ารกระจายข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง ส่วนใหญ่เคยชินกับการไปช�ำระ
ค่าปรับทีส่ ถานีตำ� รวจ ซึง่ บางครัง้ ไม่สะดวก และมีประชาชนบางส่วนทีค่ ดิ ว่าไม่ไปช�ำระ
ค่าปรับก็ไม่เกิดผลกระทบอะไร ดังจะเห็นได้จากข่าวในโทรทัศน์และตามสื่อต่างๆ ที่
มีการแสดงภาพของใบสัง่ ทีโ่ ดนเปรียบเทียบปรับเป็นจ�ำนวนมากแล้วไม่ไปช�ำระค่าปรับ
ทั้งนี้ เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งกระบวนการติดตามภายหลังการออกใบสั่ง เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจไม่มีงบประมาณในการติดตาม หรือเมื่อติดตามไปแล้วประชาชนก็ยังไม่มีการ
ไปช�ำระค่าปรับ รวมถึงไม่มบี ทลงโทษแก่ผทู้ ไี่ ม่มาช�ำระค่าปรับ และพฤติกรรมเลียนแบบ
หลังจากมีการรับรู้ข่าวสารว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่มีมาตรการที่ชัดเจนกับผู้ไม่มา
ช�ำระค่าปรับ ตลอดจนทัศนคติในเชิงลบที่มีต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ

4

ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะ

ระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนโดยทั่วไป การที่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติน�ำระบบ PTM มาใช้บริหารจัดการข้อมูลใบสั่งกับงานของ
ต�ำรวจนัน้ เป็นการพัฒนาองค์กรเพือ่ ให้เกิดศักยภาพในการท�ำงานและเป็นมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากระบบ PTM ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลาย
ขัน้ ตอน อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลบางประเภท ข้อหาในการกระท�ำความผิดบางข้อหา
ที่ยังไม่ปรากฏในระบบ
ทั้งนี้ แนวทางที่จะท�ำให้ระบบ PTM เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต
จะต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจนฝึกอบรมเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีเ่ กีย่ วข้องในระบบ
PTM รวมถึงพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายให้สามารถเข้าใช้ระบบ PTM ประจ�ำหน่วยงาน
เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของทีมงาน PTM หากมีความขัดข้องของระบบ
เกิดขึน้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจราจรภายใต้ระบบ PTM ซึ่งถ้าหากระบบนี้มีประสิทธิภาพ เชื่อว่าการกระท�ำ
ความผิดกฎจราจรจะลดลง เนือ่ งจากการบังคับใช้กฎหมายจะมีความเข้มแข็งมากขึน้
อันเป็นหนทางน�ำไปสูก่ ารลดอุบตั เิ หตุทางถนนและลดจ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บ ความสูญเสีย
ในประเทศไทยจะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
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โดยมีสถิตกิ ารออกใบสัง่ จราจรทีบ่ นั ทึกในระบบ PTM ในปี 2561 มากกว่า 13 ล้าน
ใบสัง่ จราจรต่อปีในฐานความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร แต่มจี ำ� นวน
ใบสั่งจราจรที่บันทึกในระบบ PTM เพียงร้อยละ 12 หรือประมาณ 2 ล้านใบเท่านั้น
ที่มาจ่ายค่าปรับ อีกทั้งยังพบว่าประชาชนกระท�ำความผิดซ�ำ้ ในข้อหาเดิมเป็นจ�ำนวน
มาก จากข้อมูลสถิตกิ ารออกใบสัง่ จราจรในระบบ PTM ปี 2560 จ�ำนวน 5.2 ล้านใบสัง่
พบว่ามีผู้กระท�ำความผิดซ�ำ้ กว่า 4 ล้านใบสั่ง และมาช�ำระค่าปรับเพียง 9 แสนใบสั่ง
หรือร้อยละ 17.28 เท่านั้นที่มาช�ำระค่าปรับ
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บทความ
เรื่อง
ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
ในการโดยสารและขับขี่รถจักรยานยนต์
และการโดยสารรถยนต์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
วุฒิ พบ., ว.กุมารเวชศาสตร์ MPH, Karolinska Institute, Sweden
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก สาขาวิชา
เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

อุบตั ภิ ยั ทางถนนเป็นเหตุนำ� การตายของเด็กไทยทีอ่ ายุ 10 ปีขนึ้ ไปและเป็นเหตุการ
ตายล�ำดับสองของเด็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 10 ปี อุบตั เิ หตุจากการขับขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์
เป็นเหตุทมี่ สี ดั ส่วนสูงสุดในอุบตั ภิ ยั ทางถนน รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักของครอบครัว
ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวชนชั้นกลางในชนบท เด็กในครอบครัวเหล่านั้นต้อง
กลายเป็นผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ไปตามความจ�ำเป็นของครอบครัว ในขณะเดียวกันสังคม
ยอมรับการที่เด็กต้องโดยสารรถจักรยานยนต์ทั้งๆที่เป็นเหตุน�ำการตายที่ส�ำคัญของ
เด็ก อุบตั เิ หตุจากรถยนต์เป็นภัยทีค่ บื คลานเข้ามาแทนทีเ่ มือ่ ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน
ดีขึ้น เด็กเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากรถจักรยานยนต์เป็นการใช้รถยนต์ ในเทศกาลการ
หยุดยาวสัดส่วนของการตายจากรถยนต์ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์
การบาดเจ็บ
จากอุบัติภัย
ทางถนน
ในเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 15 ปี
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ตั้งแต่ปี 2543 จนถึง 2560 รวม 18 ปี อัตราการตายจากภัยทางถนนในเด็กอายุ
1-4+ ปีลดลงจาก 5.46 ต่อ 100,000 คน เหลือ 4.22 ต่อ 100,000 โดยอัตราการตาย
ลดลงได้น้อยในช่วง 9 ปีหลัง เด็กอายุ 5-9+ ปีลดลงจาก 4.43 ต่อ 100,000 คน เหลือ
2.93 ต่อ 100,000 แต่เด็กอายุ 10-14 ปีกลับเพิม่ จาก 7.30 ต่อ 100,000 คน เป็น 10.22
ต่อ 100,000 คน โดยอัตราการตายในช่วง 3 ปีหลัง 2558-2560 เปรียบเทียบกับ 3 ปี
แรก 2543-2545 ของเด็กวัย 10-14 ปีนี้เพิ่มขี้นร้อยละ 40 (รูปที่ 1)
อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ในเด็กอายุ 1-4 5-9 และ 10-14 ป (/100000)
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TMR อายุ1-4
TMR อายุ5-9
TMR อายุ10-14

7.62

6

ชวงป 2558-60

รูปที่ 1 อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (2562)

เมื่อพิจารณาตามภาค จะเห็นได้ว่าในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา อัตราการตายของเด็ก
จากอุบตั ภิ ยั ทางถนนของกลุม่ เด็ก 10-14 ปีเคลือ่ นย้ายจากภาคทีม่ รี ายได้สงู ไปยังภาค
ที่มีรายได้ตำ�่ กว่า
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รูปที่ 2 แสดงอัตราการตาย (/100000 คน) จากอุบัติภัยทางถนนในเด็กลุ่มอายุ 10-14 ปีในช่วงปี 2543-2560
เปรียบเทียบรายภาคจากภาคที่มีรายได้จังหวัดเฉลี่ยต�่ำสุด (ด้านซ้าย) ไปยังภาคที่มีรายได้สูงสุด (ด้านขวา)
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ความปลอดภัย
ส�ำหรับเด็ก
อายุตำ�่ กว่า 15 ปี
ในการโดยสารและ
ขับขี่รถจักรยานยนต์

อุบัติภัยทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี และมี
แนวโน้มอัตราการตายที่สูงขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักของการตายในกลุ่มนี้ยังคงเป็นรถ
จักรยานยนต์ ทั้งการขับขี่ก่อนวัย เมาแล้วขับ ขับเร็ว และไม่ใส่หมวกนิรภัย ผลการ
ส�ำรวจเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2556 พบว่าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว 1627 คน ใน 2858 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.9 แม้ว่า พรบ.
จราจรจะห้ามไม่ให้เด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์ ในทางปฏิบตั กิ ฎระเบียบ
นี้ถูกละเลยทั้งสังคม

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านบุคคลในวัยเด็ก

ปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลต่อการบาดเจ็บมีความเกี่ยวข้องทั้งลักษณะทางกายภาพ
ทางพันธุกรรม ทักษะ พฤติกรรม ความรู้ ความรับรู้ความเสี่ยง การเสื่อมสภาพของ
ร่างกายตามวัยเป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามวัยดังนี้

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

วัยเด็ก
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เด็กไม่ใช่ผใู้ หญ่ยอ่ ส่วน เด็กมีลกั ษณะกายภาพและพัฒนาการทีเ่ ฉพาะตัว ในแต่ละ
วัยจะมีความเฉพาะตัวในวัยนัน้ แตกต่างกันไป ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น สัดส่วนศีรษะต่อล�ำตัวของเด็กทารกจะมีขนาด
ใหญ่ ท�ำให้ศรี ษะมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บได้งา่ ย ขนาดศีรษะทีใ่ หญ่สง่ ผลให้มวลสาร
ด้านบนมีมาก จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง ในขณะที่จุดหมุนของล�ำตัวจะอยู่ต�่ำกว่า คืออยู่ที่
ข้อสะโพก (hip joint) จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายจะลดต�ำ่ ลงมาอยู่ที่กระดูกหัว-เหน่าหรือ
ประมาณจุดกลางล�ำตัว เมื่ออายุประมาณ 10 ปี ขนาดศีรษะที่ใหญ่และหนัก ท�ำให้
เมื่อมีการพลัดตกจากที่สูง ศีรษะเด็กมักตกเป็นส่วนน�ำและกระแทกกับพื้นก่อน
ส่วนอื่นของร่างกาย
เด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 ปีเมือ่ ศีรษะได้รบั แรงกระแทกอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของ
กระดูกต้นคอและไขสันหลังได้ง่ายเนื่องจากขนาดศีรษะที่ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูก
ต้นคอที่ยังไม่แข็งแรงเต็มที่ กระดูกต้นคอของเด็กวัยนี้มีจุดหมุนที่สูงเมื่อเกิดกระดูก
ต้นคอหักหรือเคลือ่ นจะกดไขสันหลังระดับสูงๆก่อให้เกิดการอ่อนแรงของทัง้ แขนและขา
และกล้ามเนือ้ ทีช่ ว่ ยการหายใจหยุดท�ำงานได้ บางครัง้ ไม่มภี าวะกระดูกต้นคอหักเกิดขึน้
แต่การก้มหงายศีรษะอย่างรวดเร็วรุนแรงในเด็กวัยนี้ก่อให้เกิดการช�้ำของไขสันหลัง
และเกิดภาวะอ่อนแรงดังกล่าวได้โดยไม่มภี าวะกระดูกต้นคอหักได้ (Brown, Brunn,&
Garcia, 2001)

เด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปีมคี วามเสีย่ งต่อการถูกรถชนเมือ่ เดินหรือเล่นอยูใ่ กล้ถนน
ไม่ควรให้เด็กวัยนี้เล่นใกล้ถนน หรือเดินถนนโดยล�ำพัง จะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเสมอ
หากเดินริมถนนที่มีรถสัญจรต้องจูงเดินตลอดเวลา
เด็กอายุตำ�่ กว่า 6 ปีเมือ่ โดยสารรถจักรยานยนต์จะไม่สามารถวางเท้าบนทีว่ างเท้า
ได้ ท�ำให้พลัดตกจากจักรยานยนต์ได้ง่าย (The Motorcycle Action Group, 2004)
เด็กอายุต�่ำกว่า 6 ปีเป็นวัยที่ผู้ดูแลต้องให้การดูแลใกล้ชิดแบบที่สามารถมองเห็นได้
ตลอดเวลา ไม่สามารถทิง้ ไว้ตามล�ำพังได้ ดังนัน้ หากถูกจัดให้นงั่ โดยสารรถจักรยานยนต์
ในต�ำแหน่งหลังสุดต้องใช้มอื โอบกอดคนทีน่ งั่ ข้างหน้า โดยผูใ้ หญ่ทอี่ ยูบ่ นรถคันเดียวกัน
ไม่สามารถมองเห็นเด็กปฐมวัยที่นั่งอยู่หลังสุด เด็กมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากรถ
ทั้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือพลัดตกโดยตรงซึ่งจัดเป็นการดูแลที่ไม่เหมาะสมและ
เข้าข่ายการละเลยในการดูแลเด็ก (neglect)
เด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 8-9 ปี ส่วนเด็กชายจะเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 9-10 ปี วัยรุ่น
ชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (risk taking behaviour) เนื่องจากแรงผลักดันภายใน
ให้เกิดความต้องการที่จะเสี่ยง (risk homeostasis) ในระดับหนึ่งของวัยรุ่นซึ่งสูงกว่า
กลุม่ วัยอืน่ ทัง้ นีอ้ าจมีแรงเสริมจากอารมณ์ของวัยรุน่ แรงผลักดันจากเพือ่ น และความ
เครียดอื่นๆ พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในวัยรุ่นพบได้ในพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ
เช่นการขับขี่ด้วยความเร็วสูง การแซงกระชั้นชิด การเบรคในระยะประชิด การเลี้ยว
ตัดหน้า เป็นต้น นอกจากนั้นความชอบเสี่ยงยังท�ำให้วัยรุ่นเลือกขับขี่ในสถานการณ์
ท้าทายต่างๆ เช่นการขับแข่งขัน การขับโลดโผน การขับกลางคืน เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัยอื่นแล้วสัดส่วนผู้ขับรถเวลากลางคืนในกลุ่มวัยรุ่นจะสูงกว่า
การบาดเจ็บในกลุ่มวัยนี้มีความสัมพันธ์กับทักษะความปลอดภัย ความตระหนัก
ต่อความเสีย่ ง ซึง่ มักเกิดขึน้ จากการสะสม เรียนรู้ ประสบการณ์ในชีวติ วัยเด็กทีผ่ า่ นมา
ร่วมกับการฝึกอบรม กฏระเบียบที่ก�ำกับต่อทั้งการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน เช่น
กฏระบียบการใช้ถนน หรือ การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การใช้ชวี ติ ทีต่ อ้ งอยูก่ บั ความเสีย่ งโดยขาดทักษะความปลอดภัย ขาดความตระหนัก
ต่อความเสี่ยง ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ตัวอย่างการขาดทักษะความปลอดภัยเช่น
นักขับมือใหม่ (novice driver) ขาดประสบการณ์ในการขับขี่ การขับขีเ่ ป็นกระบวนการ
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เด็กอายุมากกว่าสามปีสามารถขีร่ ถจักรยานสามล้อได้ อย่างไรก็ตามเด็กอายุนอ้ ย
กว่า 5 ปียังไม่สามารถทรงตัว รักษาสมดุลบนของเล่นที่ต้องใช้ทักษะการทรงตัวเช่น
จักรยานสองล้อ สกูตเตอร์ รองเท้าสะเก๊ตเป็นต้น ของเล่นประเภทนี้มีความเสี่ยงต่อ
การล้มคว�ำ่ ตกที่สูง หรือถูกชนกระแทก เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปีไม่ควรเล่นเพราะเป็น
วัยทีย่ งั ไม่สามารถทรงตัวได้ดเี มือ่ เคลือ่ นทีอ่ ย่างเร็ว เด็กทีเ่ ริม่ หัดเล่นควรมีผฝู้ กึ ทีช่ ำ� นาญ
คอยดูแลเสมอ ให้เล่นได้ในสถานที่ที่เหมาะสม ปลอดจากการถูกรถชน และต้องใช้
อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเช่นหมวกนิรภัย
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ที่ซับซ้อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถของระบบประสาท และการตัดสินใจที่
ดี นักขับมือใหม่มกั จะมีความสามารถในการรับรูแ้ ละตอบสนองอันตรายได้นอ้ ย ความ
สามารถในการควบคุมเครื่องยนต์ไม่ดี การคาดประมาณความเร็วที่ใช้และระยะทาง
ทีค่ วรหยุดไม่เหมาะสม นอกจากนัน้ นักขับมือใหม่ ยังมีความสามารถทีไ่ ม่ดพี อในการ
ตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าต่างๆ ตัวอย่างการขาดความตระหนักและเคยชิน
กับวิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงที่พบเห็นทุกวันตั้งแต่วัยเด็กจนสะสมเป็นปัจจัยก�ำหนด
พฤติกรรมของตนเองเช่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
ทัง้ การใช้หมวกนิรภัยในการขับขีจ่ กั รยานยนต์ และการใช้เข็มขัดนิรภัยในการขับขีร่ ถยนต์
ทั้งๆ ที่มีความรู้เรื่องอันตราย และพบเห็นภาพข่าวการสูญเสียจากสื่อต่างๆ หากมีการ
ใช้สารเสพติด หรือสารทีม่ ผี ลต่อระบบจิตประสาท จะใช้เพือ่ ความเคลิบเคลิม้ สนุกสนาน
ในกลุ่มเพื่อน เพื่อพ้นจากความเครียดในการด�ำเนินชีวิต หรือกระตุ้นให้ท�ำงานได้นาน
จะมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนน
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ปัจจัยเสี่ยง
ด้านยานพาหนะ
และอุปกรณ์
เสริมความปลอดภัย
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1. การใส่หมวกนิรภัย
การบาดเจ็บรุนแรงจากรถจักรยานยนต์ที่ท�ำให้เสียชีวิตนั้นคือการบาดเจ็บศีรษะ
และสมองจากการชนกระแทกเป็นเหตุให้เกิดภาวะเลือดออกในสมอง ดังนัน้ หมวกนิรภัย
จึงเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่ส�ำคัญที่สุด การใช้หมวกนิรภัยจักรยานสามารถ
ลดอัตราเสีย่ งของการเกิดอันตรายต่อศีรษะและสมองได้ถงึ ร้อยละ 63-88)( American
Academy of Pediatrics, 2001) และช่วยลดความรุนแรงของอันตรายต่อสมองลงได้
แต่ในประเทศพัฒนาไม่มกี ารศึกษาและพัฒนาหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กบนรถจักรยานยนต์
เพราะมีกฎหมายห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 7-15 ปีโดยสารรถจักรยานยนต์ต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ ในประเทศไทยไม่มกี ฎหมายจ�ำกัดอายุเด็กในการโดยสารรถจักรยานยนต์
แต่มีกฎหมายบังคับให้เด็กทุกวัยที่โดยสารต้องสวมใส่หมวกนิรภัย ในขณะที่ในตลาด
ไม่มีหมวกนิรภัยที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กที่อายุต�่ำกว่าสองปี
ปัจจุบันหมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานเป็นมาตรฐานของปีพ.ศ. 2557 โดยได้รับ
เครือ่ งหมายการค้า มอก 369/2557 (มาตรฐานหมวกนิรภัยส�ำหรับผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์
มอก 369-2557) ขนาดของหมวกวัดจากเส้นรอบวงศีรษะ วัยแรกเกิดมีเส้นรอบวงศีรษะ
35 เซนติเมตร วัยอายุสองปีมีเส้นรอบวงศีรษะเฉลี่ย 49 เซนติเมตร เส้นรอบวงศีรษะ
เด็ก 3-5 ปีมีค่าอยู่ที่ 49-51 เซนติเมตร และเด็กอายุ 6-9 ปีมีเส้นรอบวงศีรษะที่ 51-53
เซนติเมตร แต่หมวกนิรภัยขนาดที่เล็กที่สุดที่มีการผลิตมีเส้นรอบวงศีรษะเท่ากับ 50
เซนติเมตร ส่วนใหญ่แล้วในตลาดหมวกนิรภัยที่ผู้ผลิตนิยมผลิตให้เป็นหมวกเด็กจะมี
เส้นรอบวงอยู่ที่ 530-550 มิลลิเมตร
หมวกนิรภัยทีด่ ตี อ้ งใส่พอดีศรี ษะ มีสายรัดทีด่ ไี ม่หลุดง่าย เปลือกนอกมีความแข็งแรง
ต้านทานการเจาะทะลุได้ (penetration force) เนือ้ ในสามารถดูดซับพลังงาน ป้องกัน
แรงจากการกระแทกได้ (impact force) ในเด็กน�้ำหนักหมวกมีความส�ำคัญเช่นกัน
เนื่องจากกล้ามเนื้อต้นคอเด็กยังไม่แข็งแรงและศีรษะเด็กมีสัดส่วนที่ใหญ่ ดังนั้น
หมวกที่หนักจะท�ำให้เกิดการหักของกระดูกต้นคอเมื่อเกิดการชนกระแทกได้

ผู้ขับขี่ 2854 รายให้ประวัติว่าเคยประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมี
เด็กก่อนวัยเรียนเป็นผูโ้ ดยสารถึงร้อยละ 7.4 (210 ราย) ซึง่ ความชุกของการเกิดอุบตั เิ หตุ
สูงกว่าอุบัติการณ์การใส่หมวกนิรภัย (ร้อยละ 6.8)

2. การนั่งซ้อนโดยสารรถจักรยานยนต์
แม้วา่ เด็กก่อนวัยเรียนจะเป็นเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 6 ปี พัฒนาการด้านการเรียนรูข้ อง
เด็กวัยนี้ยังเป็นวัยที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงอย่างแท้จริง ยังไม่สามารถเข้าใจเหตุและผล
ของการปฏิบัตินั้น รวมทั้งวัยนี้พละก�ำลังต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น ความสนใจสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ชอบส�ำรวจ ชอบทดลองท�ำเลียนแบบ และบางครั้งมีพฤติกรรมต่อต้าน ดังนั้น
ผู้ดูแลต้องให้การดูแลในระยะที่มองเห็นตลอดเวลา โดยต้องอยู่ในระยะมองเห็นและ
คว้าในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี และต้องอยู่ในระยะมองเห็นและเข้าถึงในเด็ก 3-6 ปี
ขณะเดี ยวกั นด้ านกายวิภ าคเด็ กวั ยนี้ เมื่ อ นั่ งซ้อ นท้ ายรถจั กรยานยนต์ส องล้ อ
ขนาดความยาวของขาจะไม่เพียงพอในการวางเท้าบนที่พักเท้า

รูปที่ 3 แสดงพฤติกรรมและการปฏิบัติของเด็ก
ในการโดยสารรถจักรยานยนต์

ทีม่ า : “รายงาน โครงการศึกษาพฤติกรรมการโดยสารจักรยานยนต์
ของเด็กอายุ 2-6 ปี และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 9 จังหวัด” ศูนย์วิจัย
เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
(2556)

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้กำ� หนดให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 6-7 ปีห้าม
โดยสารรถจักรยานยนต์เพราะไม่สามารถวางเท้าบนที่วางเท้าได้ ขณะเดียวกันเด็กวัย
นีย้ งั ไม่มพี ละก�ำลังพอทีจ่ ะโอบกอดผูข้ บั ได้ตลอดเวลาเพือ่ ป้องกันการพลัดตก นอกจาก
นั้นโดยพัฒนาการด้านการเรียนรู้แล้ว เด็กวัยต�่ำกว่า 6 ปีนี้ยังเป็นวัยที่ไม่เข้าใจเหตุผล
อย่างแท้จริง อาจปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้ดูแลแบบไม่ซับซ้อนได้ แต่ไม่สามารถรับรู้
ความเสีย่ งถึงขัน้ เป็นพฤติกรรมความปลอดภัยของตัวเด็กเองในการปฏิบตั เิ พราะค�ำนึง
ถึงผลที่จะตามมาได้ เด็กวัยต�ำ่ กว่า 6 ปีนี้จึงต้องมีผู้ดูแลมองเห็นตลอดเวลา การเป็น
ผูโ้ ดยสารโดยการนัง่ ซ้อนหลังผูข้ บั ขีน่ นั้ เด็กต้องอยูใ่ นภาวะดูแลตนเองเพราะผูข้ บั ขีไ่ ม่
สามารถมองเห็นได้ หากเด็กหลับหรือปล่อยแขนที่โอบกออดผู้ขับขี่ไม่สามารถช่วย
เหลือเด็กได้ทนั ที ขณะเดียวกันการโดยสารด้านหน้าท�ำให้บงั การมองเห็นของผูข้ บั และ
การควบคุมการขับขีท่ ำ� ได้ยากขึน้ พระราชบัญญัตจิ ราจรได้จำ� กัดการโดยสารรถจักรยานยนต์
ไม่เกินสองคน ท�ำให้การโดยสารสามคนโดยให้เด็กนั่งกลางนั้นผิดกฎจราจร
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ศูนย์วจิ ยั ความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำ� การ
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัยทีเ่ ดิน
ทางจากบ้านมาโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยใน 9 จังหวัดจ�ำนวนรวม
4500 ราย ผลพบว่าใส่หมวกนิรภัยจ�ำนวน 304 ราย หรือ ร้อยละ 6.8 (รูปที่ 3 ) โดย
พบว่าอัตราการใช้หมวกนิรภัยของจังหวัดต่างๆ อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1 ถึง 18.9 ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์เหล่านัน้ มีอตั ราการใช้หมวกนิรภัยที่ ร้อยละ 25.1 กลุม่ ผูข้ บั ขีท่ ใี ส่หมวก
นิรภัยจะมีผโู้ ดยสารเด็กก่อนวัยเรียนทีใ่ ส่หมวกนิรภัยมากกว่ากลุม่ ผูข้ บั ขีท่ ไี่ ม่ใส่หมวก
นิรภัย ถึงสามเท่า ร้อยละ 72 ของผู้ขับขี่รู้แล้วว่ามีหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กเล็กวางขาย
ในตลาดแล้ว และร้อยละ 36.6 ได้จัดหาและมีหมวกนิรภัยพร้อมใช้อยู่แล้ว แต่ใช้จริง
ในวันส�ำรวจเพียงร้อยละ 6.8 เหตุผลหลักที่ไม่ใส่ให้เด็กคือ ไม่ได้หยิบใส่ให้/ไม่ได้ใส่
ประจ�ำ และลืม
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การศึกษาโดยศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีได้ทำ� การส�ำรวจพฤติกรรมการนั่งโดยสารรถจักรยานยนต์ สองล้อ สามล้อ
และมีพว่ งข้างพบว่า ร้อยละ 27.7 ของการโดยสารรถจักรยานยนต์ของเด็กก่อนวัยเรียน
ถูกจัดให้นั่งโดยสารในต�ำแหน่งหลังสุด (รูปที่ 3) ซึ่งเด็กวัยนี้เท้าเหยียบไม่ถึงที่วางเท้า
ต้องใช้มือโอบกอดคนที่นั่งข้างหน้า โดยผู้ใหญ่ที่อยู่บนรถคันเดียวกันไม่สามารถมอง
เห็นเด็กก่อนวัยเรียนที่นั่งอยู่หลังสุด ร้อยละ 39 ของรถจักรยานยนต์บรรทุกผู้โดยสาร
มากกว่า 1 คน ผู้โดยสารมากที่สุดคือ 5 คน

3. การขับขี่ก่อนวัยในวัยรุ่น
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จากข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 28 โรงพยาบาลของส�ำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบค�ำนวณกับทะเบียนการตาย พบว่า
การตายจากอุบตั ภิ ยั ทางถนนในเด็กน้อยกว่า 15 ปี ในปี 2554 มีจำ� นวนรวมทัง้ ประเทศ
เท่ากับ 614 ราย เป็นการขับขี่ 208 ราย และเป็นการโดยสาร 285 ราย ร้อยละ 85
ของผูข้ บั ขีเ่ ป็นการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ คิดเป็น 178 ราย และร้อยละ 57 ของผูโ้ ดยสาร
เป็นการโดยสารรถจักรยานยนต์คดิ เป็น 164 ราย รวมแล้วเป็น 342/614 ราย (ร้อยละ 56)

126

การบาดเจ็บจากอุบตั ภิ ยั ทางถนนทัง้ ทีเ่ สียชีวติ และไม่เสียชีวติ ในเด็กน้อยกว่า 15 ปี
ในปี 2554 มีจำ� นวนรวมทั้งประเทศเท่ากับ 15577 ราย เป็นการขับขี่และโดยสารรถ
จักรยานยนต์คดิ เป็น 11593 ราย (ร้อยละ 74) ในกลุม่ ผูข้ บั ขีเ่ ป็นการขับขีร่ ถจักรยานยนต์
5913 ราย (ร้อยละ 73 ของกลุ่มผู้ขับขี่) และในกลุ่มผู้โดยสารเป็นการโดยสารรถ
จักรยานยนต์ 5680 ราย (ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้โดยสาร)
จากสถิตินี้จะเห็นได้ว่า แม้การขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีจะผิด
กฎหมายแต่จำ� นวนผู้ขับขี่ที่ตายและได้รับบาเจ็บมีเป็นสัดส่วนที่สูง
ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในการเกิดอุบัติเหตุยานยนต์ในวัยรุ่น ได้แก่
3.1 วัยรุ่นเป็นนักขับมือใหม่ (novice driver) ขาดประสบการณ์ในการขับขี่
การขับขีเ่ ป็นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อนทีต่ อ้ งอาศัยทัง้ ความรู้ ความสามารถของระบบประสาท
และการตัดสินใจที่ดี วัยรุ่นมักจะมีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองอันตราย
ได้น้อย ความสามารถในการควบคุมเครื่องยนต์ไม่ดี การคาดประมาณความเร็วที่ใช้
และระยะทางที่ควรหยุดไม่เหมาะสม นอกจากนั้นวัยรุ่นยังมีความสามารถที่ไม่ดีพอ
ในการตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าต่างๆ ด้วยเหตุผลทังหมดนีจ้ ะเห็นได้วา่ การ
ให้ศึกษาทางทฤษฎีในเรื่องการขับขี่อย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้วัยรุ่นบรรลุคุณสมบัติ
ผู้ขับที่ดีได้ (Committee on Injury and Poison Prevention and Committee on
Adolescence, American Academy of Pediatrics, 1996)

3.3 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ถนนไร้สิ่งป้องกัน (unprotected
road user) ตามกฎระเบียบจราจร บุคคลอายุตำ�่ กว่า 15 ปีไม่สามารถขับขีร่ ถจักรยานยนต์ได้
อายุ 15-17 ปีขบั ขีเ่ ครือ่ งยนต์ได้ไม่เกิน 110 ซีซี แต่ขนาดเครือ่ งยนต์ทวี่ างขายในตลาด
ส่วนใหญ่มีขนาด 120 ซีซี หรือสูงกว่า วัยรุ่นโดยเฉพาะก่อน 18 ปี ยังเป็นวัยที่ พรบ.
คุม้ ครองเด็กจัดให้เป็นวัยเด็ก ซึง่ ต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครองโดยสังคม การอนุญาต
ให้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์ซงึ่ เป็นยานพาหนะทีอ่ อกแบบมาให้เป็นยานพาหนะทีม่ คี วามเร็ว
แต่ไม่มโี ครงสร้างปกป้องผูข้ บั ขี่ และละเมิดกฏเกณฑ์ทกี่ ฎหมายได้กำ� หนดไว้ จึงเข้าข่าย
ประเด็นทีล่ ะเมิดต่อการยุยงส่งเสริมให้กระท�ำสิง่ อันตรายตาม พรบ. คุม้ ครองเด็กมาตรา 26
รูปที่ 4 ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กแรกเกิดถึงสองปี

ทีม่ า http://crihb.org/files/Child%20Safety%20Seats%20
Presentation.pdf

“มาตรา ๒๖ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอืน่ ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรือไม่
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการ ดังต่อไปนี้
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่า
จะท�ำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�ำผิด
(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�ำงานหรือกระท�ำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท�ำ
การใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญ
เติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
การศึกษาในต่างประเทศเกีย่ วกับการขับขีร่ ถจักรยานยนต์พบมานานแล้วว่ามีความ
เสีย่ งต่อการบาดเจ็บและการตายสูงกว่าผูใ้ ช้รถยนต์ 10-50 เท่า กลุม่ วัยรุน่ มีความเสีย่ ง
สูงสุด ผูใ้ ช้ในชนบทมีความเสีย่ งสูงกว่าผูใ้ ช้ในเมือง 6-7 เท่า (Baker, O’Neill, Ginsburg,
Li; 1992)) จากการศึกษาในประเทศสวีเดนเกีย่ วกับการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจกั รยานยนต์
พบว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กวัยรุน่ อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี และไม่มใี บอนุญาติขบั ขี่ (Bjornstig,
Bylund, Lekander, Brorsson; 1985) การศึกษาในประเทศอังกฤษที่เมืองเบอร์มิง
แฮมพบว่าวัยรุน่ อายุ 17 ปี เป็นกลุม่ เสีย่ งต่อการตายจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์สงู สุด
(Williams, 1985)
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3.2 วัยรุ่นชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (Committee on Injury and Poison
Prevention and Committee on Adolescence, American Academy of Pediatrics,
1996) เนือ่ งจากแรงผลักดันภายในให้เกิดความต้องการทีจ่ ะเสีย่ ง (risk homeostasis)
ในระดับหนึง่ ของวัยรุน่ ซึง่ สูงกว่ากลุม่ วัยอืน่ ทัง้ นีอ้ าจมีแรงเสริมจากอารมณ์ของวัยรุน่
แรงผลักดันจากเพื่อน และความเครียดอื่นๆ (Mayhew, Simpson, 1991) พฤติกรรม
เสีย่ งอันตรายในวัยรุน่ พบได้ในสถานการณ์การขับขีป่ กติเช่นการขับขีด่ ว้ ยความเร็วสูง
การแซงกระชั้นชิด การเบรคในระยะประชิด การเลี้ยวตัดหน้า เป็นต้น นอกจากนั้น
ความชอบเสีย่ งยังท�ำให้วยั รุน่ เลือกขับขีใ่ นสถานการณ์ทา้ ทายต่างๆ เช่นการขับแข่งขัน
การขับโลดโผน การขับกลางคืน เมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่นแล้วสัดส่วนผู้ขับรถเวลา
กลางคืนในกลุม่ วัยรุน่ จะสูงกว่า การขับกลางคืนมีความเสีย่ งต่อการตายสูงกว่าการขับ
ในเวลากลางวันถึง 4 เท่า (Williams, 1985)
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การศึกษาในประเทศไทยพบว่า พ่อแม่ ครู และภาคีเครือข่ายยังคงอยูเ่ ฉยต่อการคุม้ ครอง
เด็กในเรื่องนี้ผลการส�ำรวจเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 3000 ราย พบว่ามี
พฤติกรรมขับขีก่ อ่ นวัยถึง ร้อยละ 57.6 แม้วา่ พรบ.จราจรจะห้ามไม่ให้เด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ ในทางปฏิบตั กิ ฎระเบียบนีถ้ กู ละเลยทัง้ สังคม (ผลิตผลการพิมพ์, 2556)
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3.4 วัยรุ่นมักมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาก่อนการขับขี่
วัยรุ่นที่ขับขี่แล้วได้รับบาดเจ็บมารับการตรวจในห้องฉุกเฉินพบภาวะเมาแล้วขับ
มีค่ามากกว่า 50 มก./ดล. ซึ่งเป็นค่าที่กฎหมายก�ำหนด แม้ว่าสัดส่วนการเมาในวัย
กลางคนจะสูงกว่าวัยรุน่ ก็ตามแต่เมือ่ พิจารณาความรุนแรงจะพบว่าวัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะเมา
จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ในระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เท่ากัน
กลุ่มวัยรุ่นจะบาดเจ็บรุนแรงกว่ากลุ่มอายุอื่น
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3.5 วัยรุ่นมักไม่นิยมใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ทั้งการใช้หมวกนิรภัยใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์ และการใช้เข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต์ การศึกษาของ
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ในสหรัฐฯพบว่าหมวก
นิรภัยสามารถลดการตายจากการชนของมอเตอร์ไซด์ลงได้รอ้ ยละ 29 และลดการตาย
จากการบาดเจ็บที่ศีรษะลงได้ร้อยละ 40 ผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่าผู้ใช้ประมาณ 3 เท่า การใช้หมวกนิรภัยจะช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการรักษาการบาดเจ็บทางสมองคิดเป็นเงิน 15000 U.S.$ ต่อคน
มีการวิจยั มากมายทีส่ นับสนุนว่าหมวกนิรภัยไม่เพิม่ การบาดเจ็บของกระดูกต้นคอ เช่น
การศึกษาซึง่ ตีพมิ พ์ใน Annals of Emergency Medicine ปี 1994 ทีไ่ ด้วเิ คราะห์การชน
ของมอเตอร์ไซด์ 1,153 ราย (National highway traffic safety administration, 1996)

แนวทาง
ทศวรรษถัดไป
ในการจัดการ
ความปลอดภัย
จากการขับขี่
และโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ส�ำหรับเด็ก
อายุต�่ำกว่า 15 ปี

1. แนวทางการจัดการความปลอดภัยรถจักรยานยนต์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
1.1 รณรงค์ค่านิยม การคุ้มครองเด็ก โดยหลักการตามพรบ.จราจร “ผู้ขับขี่และผู้
โดยสารทุกคน ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย” เด็กปฐมวัยทีไ่ ม่ใส่หมวกนิรภัย นับได้วา่ เป็นการ
ละเลยต่อสิ่งจ�ำเป็นในชีวิตโดยผู้ขับขี่หรือผู้ปกครอง ตามมาตรา 26 ได้แก่
		 “มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอม
หรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการ ดังต่อไปนี้
		 (๑) กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจ
ของเด็ก
		 (๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สงิ่ จ�ำเป็นแก่การด�ำรงชีวติ หรือการรักษาพยาบาล
แก่เด็กทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่รา่ งกายหรือจิตใจของเด็ก …”
1.2 รณรงค์ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการน�ำเด็กที่อายุต�่ำกว่า 6 ปี
โดยสารรถจักรยานยนต์ ในอนาคตหากสังคมมีความตระหนักและยอมรับการเปลี่ยน
วิธีการเดินทางได้มากขึ้น ควรพิจารณาก�ำหนดเป็นกฎหมายการจ�ำกัดอายุในการ
โดยสารรถจักรยานยนต์ต่อไป

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลสามารถจัดโครงการสนับสนุนการใช้
หมวกนิรภัยด้วยวิธีต่างๆ จากการศึกษาผลการด�ำเนินโครงการพบว่าสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ เช่น การศึกษาในประเทศไทยที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 12
แห่งพบว่าในกลุ่มที่ด�ำเนินการให้ความรู้และมีหมวกนิรภัยให้เช่ายืมมีจ�ำนวนการใช้
หมวกนิรภัยในการโดยสารจักรยานสูงกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยคิดเป็นร้อยละ 56, 62, 69, 57 และ 38 ในเดือนที่ 1, 2, 3, 4 และ 7 ตามล�ำดับ
ส่วนในกลุ่มควบคุมนั้น พบว่าไม่มีการใช้หมวกนิรภัยในเด็กที่โดยสารรถจักรยานเลย
Britt และคณะ ท�ำการศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดให้มี
กิจกรรมในห้องเรียน การให้ความรูก้ บั ผูป้ กครอง และจัดหาหมวกนิรภัยทีเ่ หมาะสมให้
พบว่ามีจำ� นวนผู้ใช้หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 2 เท่า (จากร้อยละ 43 เป็น 89) (Britt, Silver,
& Rivara, 1998)
การสร้างนิสัยการใส่หมวกนิรภัยแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ โดยให้พ่อแม่เริ่ม
สอนให้ลูกใส่ตั้งแต่เริ่มขับขี่สามล้อของเล่น ประโยชน์ที่ได้ในทันที คือ จะช่วยลดการ
บาดเจ็บจากการเล่นของเล่นประเภทขับขี่ การบาดเจ็บต่อศีรษะจากการเล่นกลางแจ้ง
นอกจากนัน้ ในระยะยาวยังเป็นการสร้างให้เด็กมีนสิ ยั รักการใส่หมวกนิรภัยเมือ่ เติบโต
ขึน้ อย่างไรก็ตามไม่มกี ารศึกษาทีแ่ สดงผลอย่างชัดเจนว่าการสร้างนิสยั ตัง้ แต่วยั เยาว์
นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อเด็กอย่างไร
การเสียชีวิตจากกอุบัติเหตุรถจักรยานส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและ
สมอง นอกจากจักรยานที่เด็กปฐมวัยต้องเป็นผู้โดยสารแล้ว เด็กปฐมวัยยังมีโอกาส
เกิดการบาดเจ็บต่อศีรษะจากของเล่นที่ใช้ขับขี่ (riding toys) เช่นเดียวกัน การศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าในปี ค.ศ.1999 มีการบาดเจ็บจากของเล่นจนต้องมา
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เด็กทีโ่ ดยสารอยูห่ ลังผูข้ บั ขีโ่ ดยไม่มรี ะบบยึดเหนีย่ วใดๆถือได้วา่ เด็กเหล่านีจ้ ะต้อง
ช่วยเหลือตนเอง ต้องจับยึดผู้ขับขี่ด้วยพละก�ำลังของตนเอง ต้องมีความเข้าใจความ
เสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คาดหวังเกินความเป็นไปได้ตามพัฒนาการของเด็ก
การวิเคราะห์กรณีการเสียชีวติ ของเด็กเล็กจากรถจักรยานยนต์พบกรณีเด็กทารกทีซ่ อ้ น
รถจักรยานยนต์ รวมถึงกลุ่มเด็กเล็กๆ นั่งเกาะหลังและต้องบาดเจ็บเพราะ เด็กเผลอ
หลับ ทรงตัวไม่ดี ไม่มีที่ยึดจับ เมื่อรถเสียการทรงตัวหรือเบรกกะทันหัน เด็กถูกเหวี่ยง
กระเด็นตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ บางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
1.3 รณรงค์การใช้หมวกนิรภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ และในการขี่
รถจักรยาน และของเล่นประเภทขับขีใ่ นเด็กปฐมวัย จากการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์
เด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 12 ศูนย์ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 พบว่าร้อยละ 76 ของเด็กส่วนใหญ่เคยโดยสารรถจักรยาน เด็กปฐมวัยทีเ่ คย
โดยสารรถจักรยานเคยได้รับบาดเจ็บ 16 รายใน 1000 ราย (ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร,
2550 ) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานล้ม ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
โดยเฉพาะแผลถลอกตามตัว เช่น ข้อศอก หัวเข่า เป็นต้น ส่วนการบาดเจ็บที่รุนแรง
พบน้อย ส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะ
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รับการรักษาในห้องฉุกเฉินจ�ำนวน 152,600 ราย ร้อยละ 46 (69,600 ราย) เป็นเด็ก
อายุน้อยกว่า 5 ปี เป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะ 22,100 ราย โดยเป็นรถม้า 7,700 ราย
และเป็นสามล้อ 6,000 ราย (Consumer Product Safety Commission,2000) ใน
ประเทศแคนาดา ได้รายงานการบาดเจ็บในเด็กจากรถสามล้อจนต้องมารับการรักษา
ในห้องฉุกเฉินจ�ำนวน 125 ราย (ร้อยละ 0.1) ร้อยละ 9.6 มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ ร้อย
ละ 53 เป็นการพลัดตกหกล้มลงบนพืน้ ทีม่ คี วามแข็ง ร้อยละ 8 ของเด็กทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ
นีใ้ ส่หมวกนิรภัย (Canadian hospitals injury reporting and prevention program,1998)
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การใช้หมวกนิรภัยจักรยานสามารถลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อศีรษะ
และสมองได้ถงึ ร้อยละ 63-88)( American Academy of Pediatrics, 2001) และช่วย
ลดความรุนแรงของอันตรายต่อสมองลงได้ ด้วยเหตุนใี้ นต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น จึงออกกฎหมายบังคับใช้หมวกนิรภัย
จักรยาน แต่ในประเทศไทยยังไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายเช่นในต่างประเทศ และการ
ใช้หมวกนิรภัยจักรยานไม่เป็นที่นิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
1.4 ผลักดันให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่นจัดบริการรถสาธารณะเพื่อรองรับการเดิน
ทางของเด็กเพือ่ ให้เด็กมีทางเลือกในการเดินทางทางอืน่ นอกจากการใช้รถจักรยานยนต์
1.5 ในปัจจุบนั ยังไม่สามารถหลีกเลีย่ งการโดยสารรถจักรยานยนต์ของเด็กทีอ่ ายุ
ต�ำ่ กว่า 6 ปีทั้งหมดได้ ควรแนะน�ำ
		 • ให้หลีกเลี่ยงการน�ำเด็กที่อายุต�่ำกว่า 2 ปีโดยสารรถจักรยานยนต์ก่อน
และให้มีการพัฒนาหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กที่อายุสองปีขึ้นไปให้เหมาะสม น่าใช้
		 • ควรมีการทบทวนกฎระเบียบการจราจรในการห้ามโดยสารมากกว่าสอง
คนในกรณีที่มีผู้โดยสารอายุน้อยกว่า 6 ปี เนื่องจากไม่สมควรจัดให้เด็กนั่งในต�ำแหน่ง
ด้านหลังสุดโดยล�ำพัง ดังนั้นควรจัดให้เด็กนั่งในต�ำแหน่งตรงกลางหลังคนขับและ
มีผู้โดยสารผู้ใหญ่หรือเด็กโตอีกหนึ่งคนเป็นผู้โดยสารด้านหลังสุด
		 • ควรมีกฎระเบียบจ�ำกัดความเร็วของรถเมื่อมีผู้โดยสารอายุตำ�่ กว่า 6 ปี
เช่นไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชม
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ในวัยเรียนและวัยรุ่น

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กน้อยกว่า 15 ปี ในปี 2554 มีจำ� นวนรวมทั้ง
ประเทศเท่ากับ 15577 ราย เป็นการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์คิดเป็น 11593
ราย (ร้อยละ 74) เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ 5913 ราย (ร้อยละ 73) และเป็นการ
โดยสารรถจักรยานยนต์ 5680 ราย (ร้อยละ 70) การส�ำรวจในปี 2556 พบว่าเด็ก ป.6
ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้ว 1627 คน ใน 2858 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.9
เป้าหมายเชิงพฤติกรรมต้องลดพฤติกรรมขับขี่ก่อนวัย 15 ปีให้เหลือ (ก่อน15ปีไม่
ขี่) และโดยสารรถจักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัย 100% ไม่โดยสารผู้ขับขี่เมา ผู้ขับขี่อายุ
น้อยกว่า 15 ปี โดยให้มีการขยายกิจกรรมที่จะท�ำให้เด็กวัยนี้ ครอบครัวและชุมชน
รับรู้ความเสี่ยง รับรู้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดมาตรการ
เปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเด็กและเพือ่ นในการไม่ขบั ขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ภาระทีต่ อ้ งท�ำให้เด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีไม่ขบั ขีน่ ี้ เป็นภารกิจร่วมของครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชน ต�ำรวจ และผู้ร่วมใช้ถนนในการบรรลุเป้าหมายจะต้องด�ำเนินการดังนี้
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1. สร้างค่านิยมการคุ้มครองเด็ก จัดให้เป็นประเด็นการคุ้มครองเด็กตาม พรบ.
คุ้มครองเด็ก การอนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ออกแบบมาให้
เป็นยานพาหนะที่มีความเร็วแต่ไม่มีโครงสร้างปกป้องผู้ขับขี่ และละเมิดกฏเกณฑ์ที่
กฎหมายได้กำ� หนดไว้ เข้าข่ายประเด็นทีล่ ะเมิดต่อการยุยงส่งเสริมให้กระท�ำสิง่ อันตราย
ตาม พรบ. คุ้มครองเด็กมาตรา 26
“มาตรา ๒๖ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอืน่ ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรือไม่
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการ ดังต่อไปนี้
		 (๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือ
น่าจะท�ำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�ำผิด
		 (๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำ� งานหรือกระท�ำการอันอาจเป็นอันตรายแก่รา่ งกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
สนับสนุนให้กฎหมายทีม่ อี ยูม่ กี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจังเพือ่ ให้เกิดผลในการลดการบาดเจ็บ
กฎหมายที่มีอยู่ เช่น ก�ำหนดอายุผู้ขับขี่ไม่ตำ�่ กว่า 18 ปี การใช้หมวกนิรภัย การจ�ำกัด
อายุดังกล่าวแล้ว และกฎหมายก�ำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในผู้ขับขี่ เป็นต้น
2. สร้างมาตรฐานการฝึกการขับขี่วัย 15-18 ปี ให้เป็นเรื่องสังคมให้ความส�ำคัญ
ไม่สามารถฝึกเอง ฝึกจากเพื่อนได้ ควบคุมการขับขี่ 15-18 ปี ให้เป็นการฝึกสอน
ฝึกปฏิบตั ริ ว่ มกันของผูใ้ หญ่ในสังคม เพือ่ ให้วยั รุน่ มีทกั ษะใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างรอด
ปลอดภัย เช่น
		 o การปรับปรุงการออกใบอนุญาติขบั ขี่ (licensing system) ในผูข้ บั ขีท่ อี่ ายุ
น้อยกว่า 18 ปี เพือ่ ให้มกี ารฝึก ควบคุม ให้เข้มงวดขึน้ โดยมีสว่ นร่วมทัง้ เจ้าหน้าทีข่ นส่ง
ผู้ปกครอง ครู ภาคเอกชน
		 o จัดการศึกษาเกีย่ วกับการขับขีท่ งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ (driver education
and training class) โดยเน้นที่ความรู้และการปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัย
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สถานการณ์อันตราย และโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บ
ต่างๆ ในผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
		 o จ�ำกัดเวลาขับขีย่ ามวิกาล จ�ำกัดถนน จ�ำกัดการมีผโู้ ดยสาร จ�ำกัดความเร็ว
เป็นพิเศษ ในผูข้ บั ขีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี และมีการอนุญาตโดยผูป้ กครองซึง่ เป็นผูค้ วบคุม
ระดับครอบครัว (nighttime/ passenger/ speed restriction/ parent permission)
3. วัยทองในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย การยอมรับความเสีย่ ง ได้แก่กลุม่
กลุ่มวัยเรียน 6-12 ปี (school age) ให้ความรู้แก่กลุ่มวัยเรียน 6-12 ปีในหลักสูตร
“เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยรุ่น” (preparing to be teen) โดยมีหัวข้อเรื่องของการตาย
และบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรเป็นหัวข้อหนึง่ ในหลักสูตรนัน้ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยรุ่น กลุ่มวัย 6-12 ปีนี้เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้ เข้าใจเหตุผล และ
ยังไม่มแี รงผลักดันภายในให้เกิดความอยากเสีย่ ง ดังนัน้ การสร้างเจตคติทดี่ ใี นวัยนีจ้ ะ
น�ำไปสู่พฤติกรรมที่ดีในวัยรุ่นได้ กลุ่มวัยเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เห็นถึงอันตราย
ของการใช้ยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รถจักรยานยนต์ การหลีกเลีย่ งการขับขีก่ อ่ น
อายุ 18ปี การหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และความส�ำคัญของการใช้อุปกรณ์เสริม
ความปลอดภัยแม้จะเป็นเพียงผู้โดยสาร
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4. ผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการบันเทิง มีส่วนร่วม
กับชุมชนในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น และมีมาตรการร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บของวัยรุ่น
5. รณรงค์ให้พ่อ แม่ และครู ให้มีความรับผิดชอบในการดูแลวัยรุ่นมิให้มีความ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยไม่สนับสนุนลูกหลานอายุน้อยกว่า 18 ปีขับขี่ยานยนต์ ดังที่
กล่าวแล้วในปัจจัยเสีย่ งข้อ 1-2 จะเห็นได้วา่ วัยรุน่ เป็นวัยทีไ่ ม่พร้อมทีจ่ ะให้ขบั ขีเ่ ครือ่ งยนต์
ที่มีพลังงานสูง เนื่องจากยังขาดความสามารถในการควบคุมเครื่องยนต์ที่ซับซ้อน มี
การตัดสินใจไม่ดใี นสถานการณ์อนั ตราย และมีพฤติกรรมชอบเสีย่ ง ดังนัน้ การฝึกสอน
การขับขี่จึงมีขีดจ�ำกัด ไม่สามารถบรรลุผลได้ ดังนั้นการลดโอกาสในการขับขี่จึงน่าจะ
เป็นวิธที มี่ ปี ระโยชน์ กล่าวคือผูด้ แู ลเด็กไม่ควรสนับสนุนให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า 18 ปีขบั ขี่
เช่น ไม่จัดซื้อจัดหารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในยามวิกาล
(curfews) ครูและโรงเรียนไม่สนับสนุนให้ใช้เช่นไม่อนุญาตให้น�ำมาเมื่อมีงานเลี้ยง
สังสรรค์ที่โรงเรียน เป็นต้น
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แนวทางการจัดการ
ความปลอดภัย
ในการโดยสารรถยนต์
ส�ำหรับเด็ก
อายุต�่ำกว่า 15 ปี
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1. ส่งเสริมการใช้ระบบยึดเหนี่ยวในเด็ก
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้โดยสารรถยนต์เกิดจากผู้โดยสารเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วเท่ากับความเร็วของรถยนต์ เมื่อเกิดการชนกระแทกความเร็วของรถยนต์ลด
ลงอย่างกะทันหันแต่ผู้โดยสารยังเคลื่อนที่ต่อภายในรถยนต์ท�ำให้ชนกระแทกถูก
โครงสร้างภายในรถยนต์หรือกระเด็นออกนอกรถ ดังนั้นการยึดเหนี่ยวผู้โดยสารไว้ไม่
ให้เคลือ่ นทีต่ อ่ เมือ่ รถยนต์ถกู หยุดยัง้ ให้ลดความเร็วลงกะทันหันจึงเป็นหลักการทีส่ �ำคัญ
ในการสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในรถยนต์
ระบบยึดเหนีย่ วตัวผูข้ บั และผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นมาตรฐานทัว่ ไปของรถยนต์ในปัจจุบนั
คือเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งมากับตัวรถยนต์ หลายประเทศจะมีกฎหมายบังคับการใช้
เข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทั้งหมดในรถยนต์ ส�ำหรับประเทศไทย พระราช
บัญญัติจราจรก�ำหนดเพียงผู้ขับและผู้โดยสารแถวหน้า มีการศึกษาผลจากอุบัติเหตุ
รถชนรุนแรงในเด็กอายุน้อยกว่า 11 ปี จ�ำนวนถึง 5972 คนพบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการยึด
เหนีย่ วไว้จากทีน่ งั่ นิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธจี ะตายในอุบตั เิ หตุทรี่ นุ แรงเป็น 2
เท่าของเด็กที่ถูกยึดเหนี่ยวไว้อย่างถูกวิธี (National Transportation Safety Board,
1988) อย่างไรก็ตามเข็มขัดนิรภัยใช้ได้อย่างเหมาะสมส�ำหรับเด็กที่มีอายุเกินกว่า 9
ปีขนึ้ ไปเท่านัน้ เด็กทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 9 ปีจะคาดเข็มขัดนิรภัยได้ไม่พอดี สายคาดไหล่อาจ
สูงถึงบริเวณล�ำคอ ขณะที่สายคาดเอว อาจสูงถึงช่องท้อง ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของ
ล�ำคอ ช่องท้อง กระดูกสันหลังได้ง่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุความเร็วสูง จึงจ�ำเป็นต้องมี
อุปกรณ์เฉพาะของเด็กได้แก่ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก (child safety seat)

การใช้ทนี่ งั่ นิรภัยส�ำหรับเด็กนีต้ อ้ งใช้ให้เหมาะสมกับอายุและขนาดของเด็ก วิธกี าร
เลือกชนิดของที่นั่งนิรภัย และวิธีการใช้ที่สำ� คัญมีดังต่อไปนี้
1. ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี (รูปที่ 4) ต้องใช้ที่นั่งที่หันหน้าไปทาง
ด้านหลังรถ (rearward facing seat) หรือ ทีน่ งั่ ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก (convertible
seat) ที่สามารถใช้กับเด็ก แรกเกิดถึงอายุ4 ปีได้ด้วย แต่ต้องใช้บนที่นั่งด้านหลังและ
หันหน้าไปทางด้านหลังเท่านัน้ การนัง่ หันหน้าไปทางด้านหลังรถนีจ้ ะช่วยลดการบาด
เจ็บจากการเบรกกะทันหันและชนสิง่ กีดขวางด้านหน้า ซึง่ กลไกการชนดังกล่าวจะท�ำให้
ศีรษะเด็กทารกซึง่ มีขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับล�ำตัว สะบัดไปทางด้านหน้าเท่ากับความเร็ว
ของรถในขณะรถเบรกและสะบัดไปทางด้านหลังเมือ่ รถมีการชนกระแทก การเคลือ่ นที่
ของศีรษะบนต้นคอสองทิศทางอย่างรวดเร็วคล้ายกันสะบัดแส้ม้านี้จะท�ำให้เกิดการ
หักของกระดูกต้นคอและกดทับไขสันหลังซึ่งเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทต่างๆที่ส่งจาก
สมองไปควบคุมร่างกายส่วนต่างๆตัง้ แต่ตน้ คอถึงปลายแขนปลายขารวมทัง้ การหายใจ
และการขับถ่ายด้วย
2. การใช้ถุงลมนิรภัยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับ
ถุงลมนิรภัยเมื่อระเบิดกางออกโดยปฏิกิริยาเคมีก่อให้เกิดก๊าซไนโตรเจน 30-100 ลิตร
แล้วแต่รนุ่ ปฏิกริ ยิ าดังกล่าวเกิดขึน้ เมือ่ รถมีการชนด้วยแรงเท่ากับชนก�ำแพงนิง่ ๆ ด้วย
ความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชม หรือชนรถคันหน้าประมาณ 40 กิโลเมตร/ชม หรือหากชน
ไม่เต็มเป็นการชนแบบท�ำมุม อาจต้องใช้ความเร็วสูงกว่านี้ เมื่อเซนเซอร์สั่งการถุงลม
จะกางออกเต็มที่อย่างรวดเร็วในเวลา 1/20 วินาที ผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัย
เสริมจากถุงลมต่อเมือ่ นัง่ ห่างถุงลมอย่างน้อย 25 เซนติเมตร เท่านัน้ หากนัง่ ใกล้กว่านี้
จะเกิดอันตรายจากการกระแทกของถุงลมเอง โดยเฉพาะในเด็กที่ใช้ที่นั่งนิรภัย
ด้านหน้าข้างคนขับ เด็กทีน่ งั่ ตักแม่ทำ� ให้เด็กอยูห่ า่ งจากระยะระเบิดของถุงลมน้อยเกินไป
มีรายงานการเสียชีวิตจากถุงลมในอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงกว่าสองร้อยราย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กน้อยกว่าสิบสามปี และการบาดเจ็บของสมองเป็น
สาเหตุหลัก (CDC,1996) ดังนั้นเด็กที่อายุน้อยกว่า 13ปีจึงไม่ควรให้นั่งด้านหน้าข้าง
คนขับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ให้เด็กนัง่ ทีน่ งั่ นิรภัยทีจ่ ดั วางไว้ทนี่ งั่ แถวหน้าของรถยนต์
ทีม่ ถี งุ ลมนิรภัยข้างคนขับ (side air bag)นอกจากนัน้ การระเบิดของถุงลมในระยะใกล้
ยังก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ดวงตาจากการกระแทกโดยตรงและ ความเสียหาย
ต่อประสาทการได้ยิน เนื่องจากถุงลมระเบิดก่อให้เกิดเสียงกว่า 160 เดซิเบล ซึ่งหาก
เป็นการระเบิดออกในขณะที่เด็กเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจากการเบรคของรถจนแนบชิด
กับจุดศูนย์กลางการระเบิด ระดับเสียงดังกล่าวจะเป็นอันตรายได้
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ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กในการโดยสารรถยนต์ (child seat) นับได้ว่าเป็นนวัตกรรม
ที่ส่งผลในการลดการตายของเด็กจากการเดินทางด้วยรถยนต์อย่างมาก ประเทศ
พัฒนาทัง้ ในสหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย และยุโรปตะวันตกได้มคี ำ� แนะน�ำและกฎหมาย
บังคับใช้ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กมานานหลายปีแล้ว ในสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเรื่องนี้
อย่างจริงจัง รวมทัง้ การให้คำ� แนะน�ำและแนวทางการลดการบาดเจ็บโดยใช้ทนี่ งั่ นิรภัย
ส�ำหรับเด็กตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 ได้มีการศึกษาที่พบว่า ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กนี้จะลด
ความเสี่ยงต่อการตายในเด็กทารกและเด็ก 1 - 4 ปี ถึงร้อยละ 69 ถ้าใช้อย่างถูกวิธี
ขณะเดียวกันจะลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็กอายุมากกว่า 5 ปีได้ร้อยละ 45 และ
ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงร้อยละ 50 (Charles,1986)( Hertz, 1996)
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โครง
แผ่นหมอนรองศีรษะ
คลิปหนีบช่วยให้ สายรัดตัวกระชับร่าง
อุปกรณ์ที่ล็อคสายรัดตัว
ปุ่มปรับที่นั่งให้ลาดเอียง

ช่องส�ำหรับปรับระดับสายรัดตัว เมื่อเด็กโตขึ้น
สายรัดตัวบนที่นั่งนิรภัย
ช่องสอดใส่เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์
ที่ปรับสายรัดให้กระชับกับร่างการ

รูปที่ 5 ที่นั่งนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหน้าส�ำหรับเด็กอายุ 1-6 ปี
ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กวัยนี้จะมีสายรัดตัว 5 จุด วางหันหน้าไปทางหน้ารถ (forward facing seat)

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ที่มา http://crihb.org/files/Child%20Safety%20Seats%20Presentation.pdf
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รูปที่ 6 ที่นั่งนิรภัยแบบที่นั่งเสริม (booster seat)
ส�ำหรับเด็กอายุ 4-11 ปี

ทีม่ า http://crihb.org/files/Child%20Safety%20Seats%20
Presentation.pdf

3. ในรถยนต์ที่มีที่นั่งตอนหลังควรจัดให้เด็กอายุน้อยกว่า 13 ปีนั่งที่นั่งตอนหลัง
เท่านัน้ การนัง่ เบาะทีน่ งั่ ตอนหลังจะลดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บรุนแรงเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
ลงได้ถึง 5 เท่า ยกเว้นที่นั่งตอนหลังของรถปิกอัพซึ่งอาจมีความกว้างไม่เพียงพอ เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุพบว่าอัตราการบาดเจ็บไม่แตกต่างจากผู้นั่งตอนหน้า ได้มีการศึกษาที่
ประเทศกรีซในเด็ก 129 รายอายุ 0-11 ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ และถูก
น�ำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล พบว่าความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บของเด็กที่นั่ง
ด้านหน้าและไม่ได้ใช้ที่นั่งพิเศษส�ำหรับเด็กเท่ากับ 5 เท่าเทียบกับเด็กที่นั่งด้านหลัง
และไม่ได้ใช้ที่นั่งพิเศษส�ำหรับเด็กเช่นกัน จากการศึกษาในปี 1988-95 โดยเปรียบ
เทียบความเสีย่ งของเด็กอายุนอ้ ยกว่า 13 ปีทนี่ งั่ ด้านหน้าและด้านหลัง พบว่าผูน้ งั่ ด้าน
หลังมีความเสี่ยงต่อการตายลดลงร้อยละ 35 ในรถที่ไม่มีถุงลม และลดลงร้อยละ 46
ในรถที่มีถุงลมส�ำหรับส�ำหรับผู้นั่งข้างคนขับ (Braver, Whitfield, &Ferguson,1998)
4. เด็กอายุ 2-6 ปี ใช้ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กเล็ก (รูปที่5) โดยให้นั่งเบาะหลังและ
หันหน้าไปทางด้านหน้ารถตามปกติได้ (forward facing seat) ที่นั่งนิรภัยส�ำหรับเด็ก
วัยนี้ยังคงมีสายรัดตัวเป็นแบบยึดเหนี่ยวร่างกายเด็กไว้ 5 จุด
5. เด็กอายุ 4-11 ปี ให้ใช้ที่นั่งที่นั่งเสริม (booster seat) (รูปที่6) เพื่อยกตัวให้สูง
พอที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ได้ ซึ่งจะราคาประหยัด ไม่มีสายรัดตัวยึดเหนี่ยว
เด็กแต่ใช้เข็มขัดนิรภัยรถยนต์เป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว เด็กวัยนี้ยังคงต้องนั่งเบาะหลัง
เท่านั้น ควรใช้ที่นั่งเสริม (booster seat) จนกว่าสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยได้พอดี โดย
ทั่วไปควรจะต้องมีอายุ 9 ปีหรือมากกว่า การใช้เข็มขัดนิรภัยในต�ำแหน่งไม่เหมาะสม
ก่อให้เกิดผลเสียเรียกว่า โรคของเข็มขัดนิรภัย (safety belt syndrome) ซึ่งประกอบ
ด้วย การบาดเจ็บในช่องท้อง ไขสันหลัง ล�ำคอและใบหน้า

สรุปการใช้ที่นั่งนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบต่างๆตามอายุต่างๆได้ดังรูปที่ 7
ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กให้มีความสนใจในการ
จัดการให้ลกู ได้โดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยโดยใช้ทนี่ งั่ พิเศษนีพ้ บว่า การสอนอบรม
โดยทางโรงพยาบาลหรือโรงเรียนอนุบาล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการให้ยืมที่
นัง่ นีโ้ ดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย หรือการให้ซอื้ ในราคาถูกแก่แม่ทงั้ ก่อนคลอดและหลังคลอด
และแม่ของเด็กปฐมวัย ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ที่นั่งเด็กมากขึ้น
ในระยะสัน้ แต่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในระยาวได้นนั้ ต้องมีการให้ความรูแ้ ละกระตุน้
เตือนต่อเนื่อง แก่ผู้ดูแลเด็ก (ปาจารีย์, 2549) (ธีรนันท์, 2553)

อายุ
แรกเกิด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ที่นั่งนิรภัยแบบหันหนาไปดานหลังรถ
ที่นั่งนิรภัยแบบหันหนาไปดานหนารถ
ที่นั่งนิรภัยแบบที่นั่งเสริม
เข็มขัดนิรภัยรถยนต

ที่นั่งนิรภัยแบบหันหนาไป
ดานหลังรถ

ที่นั่งนิรภัยแบบหันหนาไป
ดานหนารถ

ที่นั่งนิรภัยแบบที่นั่งเสริม

รูปที่ 7 แผนภูมิการใช้ที่นั่งนิรภัยแบบต่างๆตามอายุที่แตกต่างกัน
ตามค�ำแนะน�ำของ National Highway Traffic Safety Administration ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา http://www.safercar.gov/parents/Right-Car-Seat-Age-Size.htm

เข็มขัดนิรภัยรถยนต

13

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ในกรณีรถปิกอัพ ห้ามมิให้มีผู้โดยสารในกะบะหลัง โดยเพาะอย่างยิ่งเด็กโดยเด็ด
ขาด ผู้โดยสารในกะบะหลังมีความเสี่ยงมากกว่าผู้นั่งในรถ 3 เท่าตัว เด็กที่นั่งในรถ
ปิกอัพต้องใช้ที่นั่งนิรภัยเหมือนกัน แต่หากที่นั่งตอนหลังมีความกว้างไม่เพียงพอที่จะ
วางทีน่ งั่ นิรภัยได้ ให้วางทีน่ งั่ นิรภัยกับทีน่ งั่ ตอนหน้าโดยหันหลังหรือหน้าตามปกติ (ขึน้
กับว่าขนาดและช่องของทีน่ งั่ นัน้ สามารถวางในลักษณะแบบใดได้) และต้องไม่มถี งุ ลม
ข้างคนขับ (หรือมีแต่สามารถปิดการท�ำงานได้)
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2. ส่งเสริมการจัดการรถโรงเรียน และรถสาธารณะ
ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งเด็ก

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนโยบายด�ำเนินการให้มีการจัดการความปลอดภัย
ของรถโรงเรียนทุกมิติได้แก่ มาตรฐานรถ ผู้ขับขี่ ผู้ควบคุมในรถ กฎจราจร และการให้
ความรู้ผู้ปกครองและเด็กในการใช้รถโรงเรียนให้ถูกต้องปลอดภัย พบว่ารถโรงเรียน
เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนที่ปลอดภัยมากที่สุด เมื่อเปรียบ
เทียบกับรถยนต์แล้วรถโรงเรียนมีความปลอดภัยสูงกว่าถึง 8 เท่า ในแต่ละวันประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะใช้รถโรงเรียน กว่า 440,000 คันเพื่อขนส่งเด็กนักเรียนกว่า 23ล้าน
คน อย่างไรก็ตามยังมีรายงานการตายและการบาดเจ็บทีเ่ กีย่ วข้องกับรถโรงเรียน โดย
พบว่าในแต่ละปี จะมีผู้เสียชีวิตจากรถโรงเรียน 7 คน และมีอุบัติเหตุคนเดินถนนที่ถูก
รถโรงเรียนชนจนเสียชีวิตอีกประมาณ 21 คน (McCray, &Brewer, 2554)
มาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียน
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องค์กรความปลอดภัยทางถนนทางหลวงแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้กำ� หนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียนโดย รถโรงเรียนจะต้องมีขนาดใหญ่
สูง มีนำ�้ หนักมาก เพื่อให้มีการกระจายแรงเมื่อถูกชน โดยรถคู่กรณีส่วนใหญ่จะต้องมี
ขนาดเล็กกว่า ความสูงน้อยกว่า แรงที่ชนจะกระจายต�ำ่ กว่าระดับของผู้โดยสาร ที่นั่ง
ของเด็กจะต้องถูกออกแบบให้เบาะที่นั่งรับแรงกระแทกได้ ความสูงของที่นั่งจะแตก
ต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีความสูงเกินกว่าระดับศีรษะของผู้นั่งด้านหลัง และ
วางระยะห่างระหว่างเก้าอี้แต่ละชุดในระยะที่พอดีที่เด็กจะไม่ลอยข้ามพนักพิงด้าน
หน้าออกไป เรียกหลักการนีว้ า่ การออกแบบเพือ่ จ�ำกัดให้ผโู้ ดยสารเคลือ่ นทีใ่ นช่องของ
ตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (compartmentalization) (รูปที่8) การออกแบบแบบนี้ท�ำให้
เด็กไม่ตอ้ งคาดเข็มขัดนิรภัยแต่ตอ้ งนัง่ ทีท่ นี่ งั่ ไม่ลกุ ยืน หรือเดินไปมา แม้การออกแบบ
นี้จะเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 แต่มีงานวิจัยที่พบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถ
โรงเรียนชนกับรถขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนทางด้านข้าง
เด็กที่เสียชีวิตยังมีเหตุจากการกระเด็นออกนอกรถ ดังนั้นต่อมาจึงมีการแนะน�ำให้ใช้
เข็มขัดนิรภัย (McCray, &Brewer: 2554)
รถโรงเรียนที่ใช้ในประเทศของเราไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศพัฒนา
มีการใช้รถตูซ้ งึ่ มีความเสีย่ งเท่ากับรถยนต์ทวั่ ไป การใช้ระบบยึดเหนีย่ ว ทีน่ งั่ นิรภัยและ
เข็มขัดนิรภัยจึงมีความจ�ำเป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไป การใช้ที่นั่งเสริม (booster
seat) ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งของรถตู้ส�ำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปจึงเป็นการเดิน
ทางที่เหมาะสมที่เป็นไปได้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย การใช้รถสองแถวที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย
และโครงสร้างด้านข้างรถไม่มตี วั ถังป้องกันการกระแทกและไม่มสี ว่ นปกปิดการกระเด็น
ออกนอกรถจึงเป็นรถที่มีความเสี่ยงสูงส�ำหรับเด็กปฐมวัย

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ
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รูปที่ 8 การออกแบบที่นั่งของเด็กบนรถโรงเรียนให้จ�ำกัดให้ผู้โดยสารเคลื่อนที่ในช่องของตนเอง
(compartmentalization) และใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมด้วย

ที่มา http://www.yutong.com/english/news/press/09/43952.shtml

ส่วนอืน่ ของรถโรงเรียนนอกจากโครงสร้างรถแล้วยังต้องค�ำนึงถึงการแสดงสัญลักษณ์
ให้ชัดเจนว่าเป็นรถโรงเรียนเช่นการก�ำหนดให้ใช้สีเหลือง มีตัวหนังสือบ่งบอกชัดเจน
มีประตูขึ้นลงที่สามารถควบคุมการปิดประตูได้ มีกระจกส่องมองเห็นเด็กได้รอบด้าน
ขณะลงจากรถแล้วอาจเดินด้านหน้าหรือด้านหลังของตัวรถ มีอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่น
อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

ผู้ขับขี่รถโรงเรียน

นอกจากตัวรถแล้ว ต้องมีการคัดเลือก ฝึกอบรม และตรวจสอบผูข้ บั ขีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
ผู้ขับขี่ต้องมีความสามารถในการขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ไม่มี
ภาวะโรคที่ท�ำให้ขาดสติหรือไม่สามารถบังคับเคลื่อนยนต์ได้แม้เพียงชั่วขณะเช่นไม่
เป็นโรถลมชัก มีภาวะผิดปกติทางสุขภาพจิต มีวฒ
ุ ภิ าวะ มีความรับผิดชอบในการดูแล
เด็กซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างจากผู้โดยสารผู้ใหญ่ ผ่านการอบรมการขับขี่รถโรงเรียน
การดูแลเด็ก การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉิน ได้รบั การตรวจสอบความสมบูรณ์รา่ งกาย
และจิตใจอย่างสม�่ำเสมอ มีระบบการเฝ้าระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการ
ใช้สารเสพติดอื่นๆ มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการขับขี่เช่นขับขี่เร็ว ออกรถโดยไม่ระวัง
การขึน้ ลงของเด็กเป็นต้น ซึง่ การรายงานพฤติกรรมอาจมาจากการสอบถามเด็ก ผูด้ แู ล
เด็กในรถ ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ดูแลการจราจร

ความร้อนสูงเกินขนาดเมื่อลืมเด็กไว้ในรถ
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ได้เกิดกรณีผู้ขับขี่และผู้ดูแลเด็กในรถโรงเรียนละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบวิธีการท�ำงาน โดยมิได้ตรวจสอบจ�ำนวนนักเรียนทีข่ ึ้นรถและลงจากรถเมื่อมา
ถึงโรงเรียนแล้วว่าเป็นจ�ำนวนเท่ากันหรือไม่ทำ� ให้มเี ด็กปฐมวัยทีน่ อนหลับอยูใ่ นบริเวณ
ที่นั่งด้านหลังที่อาจมองไม่เห็น เมื่อจอดรถไว้ในที่แจ้งโดยปิดประตูและหน้าต่างไว้
ทั้งหมดจะท�ำให้เด็กในรถเสียชีวิตได้จากภาวะความร้อนสูงเกินขนาด (heat stroke)
ร่างกายคนจะควบคุมอุณหภูมภิ ายในร่างกายไว้ทปี่ ระมาณที่ 37 องศาเซลเซียส กลไก
การควบคุมมีหลายอย่างเช่นหากอุณหภูมิภายนอกเย็นเกินไป ร่างกายจะปิดกั้นการ
ถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกโดยการหดรัดเส้นเลือด ท�ำให้ปลายมือปลายเท้าซีด
มีการสร้างความร้อนภายในทดแทนโดยการสัน่ ของกล้ามเนือ้ หากความร้อนภายนอก
สูงมาก และแผ่รังสีเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายต้องก�ำจัดออกให้ทันเวลาโดยการสร้างเหงื่อ
และการขยายของเส้นเลือดส่วนปลายเพื่อระบายความร้อน กลไกเหล่านี้ของร่างกาย
จะมีขีดจ�ำกัดในการต่อสู้ เมื่อหนาวมากเกินไป หรือร้อนมากเกินไป กลไกการควบคุม
ความร้อนของร่างกายก็เสียหาย ไม่สามารถท�ำงานได้ตามปรกติ
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กรณีทลี่ มื เด็กไว้ในรถซึง่ จอดอยูใ่ นทีแ่ จ้งหรือทีอ่ บั ลม ชัว่ เวลาเพียงไม่นาน อุณหภูมิ
ภายในรถจะสูงขึน้ หากอุณหภูมภิ ายนอกสูงเช่นในเวลากลางวัน ความร้อนจะยิง่ ทวีคณ
ู
อย่างรวดเร็ว ความร้อนในรถที่เพิ่มขึ้นนี้ เด็กอาจปรับตัวได้ในระยะแรก แต่เมื่อร้อน
มากเกินไปกลไกของร่างกายจะเสียหาย ร่างกายจะไม่สามารถขับเหงือ่ ได้อกี อุณหภูมิ
ภายในร่างจะสูงขึ้นจนเกิน 42 องศาเซลเซียส เกิดการท�ำลายเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกล้ามเนื้อ สมอง หรือเม็ดเลือด ก่อให้เกิดภาวะไตวาย เลือดเป็นกรด วิงเวียน
หมดสติจนกระทั่งหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นในที่สุด
ดังนัน้ ผูป้ ฎิบตั หิ น้าทีด่ แู ลเด็กบนรถโรงเรียนและผูข้ บั ควรก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงาน
ทีช่ ดั เจน และมีตารางตรวจสอบขัน้ ตอนการท�ำงาน (check list) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทุกขัน้ ตอน ผูบ้ ริหารของโรงเรียนควรมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของรถ
โรงเรียนทั้งที่เป็นรถของโรงเรียนเองหรือรถของผู้ประกอบการภายนอก

ความปลอดภัยรถสาธารณะที่มีเด็กเป็นผู้โดยสาร

การเดินทางไปกลับโรงเรียนโดยรถสาธารณะของเด็กนั้นต้องมีผู้ดูแลเด็กไปด้วย
เสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีผโู้ ดยสารอายุตำ�่ กว่า 6 ปี เพราะเด็กวัยนีท้ ยี่ งั ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ การเดินทางโดยรถเมล์ รถสองแถวมีความเสี่ยงดังนี้
1. เด็กเป็นวัยซุกซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง อาจเล่นของเล่นหรือเด็กเล่นกันเองขณะรอรถ
โดยสาร ผูด้ แู ลต้องอยูใ่ กล้ชดิ เด็กขณะรอรถ จัดให้ยนื รอรถทีป่ า้ ยรถ ให้มรี ะยะห่างจาก
ที่รถเข้าจอด ไม่ยืนบนถนนหรือใกล้เขตที่รถเข้าจอด
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บทความ
เรื่อง
เสี่ยงหรือไม่กับการนั่งท้ายรถกระบะ
ในแบบวิถีชีวิตของคนไทย
ณัฐพงศ์ บุญตอบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิไทยโรดส์

1

คงต้องเป็นที่ยอมรับกันว่า “รถกระบะหรือรถปิคอัพ” นั้น จัดเป็นยานพาหนะ
อีกหนึง่ ประเภททีเ่ ป็นทีน่ ยิ มใช้กนั ในเมืองไทย หากเทียบกับรถยนต์สว่ นบุคคล (รถเก๋ง)
รถกะบะมีอรรถประโยชน์ต่อการใช้งานมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ขนของ ขนคน อีกทั้งยัง
สามารถเดินทางสมบุกสมบันในทุกสภาวะของถนน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในต่างจังหวัด
จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าท�ำไมประชาชนในต่างจังหวัดถึงนิยมใช้รถกระบะกันเป็น
ส่วนใหญ่ ซึง่ สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายรถกระบะในประเทศไทย [1] ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2560) พบว่า “รถกระบะ 1 ตัน ในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์”
ยังคงมียอดขายเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกๆ ปี และมีสดั ส่วนยอดขายเฉลีย่ ร้อยละ 45
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจ�ำหน่ายรวมของรถยนต์ทุกประเภท (รูปที่ 1)

ทิศทางตลาด
รถกระบะ
ในประเทศไทย

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตส�ำหรับรถกระบะทีม่ อี ตั ราการเก็บภาษีทตี่ ำ�่ กว่ารถยนต์นงั่ [2]
อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการและความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มประเภทรถยนต์นั่งที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า
1,800 ซีซี จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ร้อยละ 30 และเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 50
ในกลุ่มรถยนต์นั่งที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3,000 ซีซี ในขณะที่กลุ่มประเภท
รถกระบะ 1 ตัน ทัง้ แบบ 2 ประตูและ 4 ประตู ทีม่ ขี นาดเครือ่ งยนต์นอ้ ยกว่า 3,250 ซีซี
มีอัตราภาษีสรรพสามิตเพียงร้อยละ 3 และ 12 ตามล�ำดับ
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ปัจจัยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด
และการบริการ [3, 4, 5, 6] ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ยอดจ� ำหน่ายรถกระบะ
ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของตัว
รถกระบะเอง ตลอดจนเงือ่ นไขการช�ำระเงิน อัตราดอกเบีย้ ของการให้สนิ เชือ่ และโปรโมชัน่
ส่งเสริมการขายต่างๆ ยิ่งส่งผลท�ำให้รถกระบะเป็นยานพาหนะอีกหนึ่งประเภทที่จะ
ถูกจัดเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ส�ำหรับประชาชนคนไทยทีจ่ ะพิจารณาเลือกซือ้ รถสักคัน
เอาไว้ใช้งาน
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จํานวนยอดขายรถกระบะเชิงพาณิชย (คัน)
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รูปที่ 1 สัดส่วนและจ�ำนวนยอดขายรถกระบะเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ปี 2551-2560

แหล่งข้อมูล: สถิติการขายรถยนต์ในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2560 [1]
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รูปที่ 2 จ�ำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) จดทะเบียนสะสม ปี 2551-2560

แหล่งข้อมูล: สถิติคดีอุบัติเหตุจราจร ปี 2560 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ [8]

สถิตจิ ำ� นวนรถจดทะเบียนสะสมของกรมการขนส่งทางบก สะท้อนให้เห็นถึงความ
นิยมต่อรถกระบะของคนไทยได้เป็นอย่างดี [7] และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จนในปี 2560 มีจำ� นวน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) (จดทะเบียนป้ายขาวตัวหนังสือสีเขียว) จดทะเบียน
สะสมถึง 6,437,291 คัน ซึ่งข้อมูลตัวเลขต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยม
รถกระบะของประชาชนคนไทยได้อย่างชัดเจน และคงยากที่จะปฎิเสธได้ว่า แนวโน้ม
อุบัติเหตุรถประเภทนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวตามยอดจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปีอย่างแน่นอน

2

สถานการณ์
อุบัติเหตุ
รถกระบะ
ในปัจจุบัน

ยอดขายของรถกระบะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนรถกระบะที่ประสบ
อุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกัน สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก [8] จ�ำแนกตามประเภทผู้ใช้ทางของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปี 2551-2560
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจ�ำนวนรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 และเพิ่มขึ้นสูงเกือบเท่าตัว
(จาก 8,966 คัน ในปี 2554 เป็น 15,714 คัน ในปี 2560) (รูปที่ 3)
เช่นเดียวกันกับสถิติอุบัติเหตุรถกระบะที่เกิดขึ้นบนทางหลวง ในช่วงระหว่าง
ปี 2551-2560 [9] พบว่า รถกระบะมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับสองรองจาก
รถประเภทอื่นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา และ
สูงเป็นอันดับหนึ่งในปี 2560 (รูปที่ 4)
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รูปที่ 3 จ�ำนวนรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นคดีอุบัติเหตุจราจร ปี 2551-2560

แหล่งข้อมูล: สถิติคดีอุบัติเหตุจราจร ปี 2560 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ [8]
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รูปที่ 4 สัดส่วนยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวง ปี 2551-2560
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รถยนตนั่ง
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แหล่งข้อมูล: สถิติข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง [9]

และเมือ่ พิจารณาประเภทของรถกระบะตามนิยามข้อมูลของกรมทางหลวง พบว่า
รถกระบะส่วนใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงนั้น กว่าร้อยละ 90 เป็นกลุ่มของ
รถกระบะบรรทุก และส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มของรถกระบะโดยสาร (รูปที่ 5)
100%
80%
60%
40%

88%

90%

89%

88%

88%

88%

89%

90%

92%

91%

12%

10%

11%

12%

12%

12%

11%

10%

8%

9%

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

20%
0%

รถโดยสาร

รถกระบะบรรทุก

รูปที่ 5 สัดส่วนรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวง ปี 2551-2560

แหล่งข้อมูล: สถิติข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง [9]

3

รูปแบบ
การใช้งาน
รถกระบะ

รูปที่ 6 ตัวอย่างการใช้งานรถกระบะที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน

ภาพข้างต้น (รูปที่ 6) คงพอจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้งานรถกระบะ
ทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปบนท้องถนนในปัจจุบนั ซึง่ แตกต่างจากในอดีตทีร่ ถกระบะส่วนใหญ่
เอาไว้ใช้ขนของเท่านั้น จากข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย [10]
เคยส�ำรวจการใช้งานรถกระบะในกลุม่ ทีม่ กี ารใช้งานขนส่งผูค้ นเป็นหลัก พบว่า กระบะ
ประเภทที่มีตัวถังรูปแบบ Space Cab นิยมใช้ในการบรรทุกสินค้าและขนส่งผู้คน
มากที่สุด รองลงมาเป็นกระบะที่มีตัวถังรูปแบบ Single Cab และกระบะแบบ 4 ประตู
(Double Cab) ตามล�ำดับ (รูปที่ 7) เมือ่ พิจารณาระยะการเดินของรถกระบะทีใ่ ช้สำ� หรับ
ขนส่งผู้คน ข้อมูลจากการส�ำรวจ พบว่า ในกรณีที่กระบะใช้ขนส่งผู้คนกลุ่มเครือญาติ
นั้น มีระยะการเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 130 กิโลเมตร แต่หากเป็นการขนส่งผู้คน
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จะมีระยะการเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลเมตร และหาก
พิจารณาระยะการเดินทางของการใช้งานทั้ง 2 รูปแบบนั้นประกอบกับโอกาสที่ผู้ขับขี่
จะขับขีด่ ว้ ยความเร็วสูง ยิง่ ส่งผลท�ำให้ผโู้ ดยสารทีต่ อ้ งนัง่ ในกระบะมีความเสีย่ งสูงเพิม่
ขึ้นตามไปด้วย
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นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสืบสวนอุบตั เิ หตุเชิงลึก “อุบตั เิ หตุรถกระบะ” ของศูนย์วจิ ยั
อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยในหลายๆ กรณี พบว่า อุบัติเหตุรถกระบะที่เกิดขึ้นและ
มีความรุนแรงสูง ส่วนใหญ่จะเป็นอุบตั เิ หตุรถกระบะในกลุม่ ทีม่ กี ารใช้ในรูปแบบบรรทุก
ผู้โดยสารเป็นจ�ำนวนมากนั่นคือผู้โดยสารนั่งในกระบะ และในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็จะเกิดการกระเด็นหลุดออกจากท้ายกระบะ ส่งผลท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บจนถึงขึน้ เสียชีวติ
ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ ค้นพบ
อีกหนึ่งข้อมูลที่ส�ำคัญของอุบัติเหตุรถกระบะ คือ อุบัติเหตุรถกระบะที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ของการบรรทุกผู้คนนั้น ส่วนใหญ่จะพบเจอได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
(เดือนมกราคมและเมษายน) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาใน
ต่างจังหวัดหรือการเดินทางไปท่องเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ ในช่วงเทศกาล ซึง่ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวรถกระบะจะกลายเป็นยานพาหนะหลักอีกหนึ่งประเภทที่มีการใช้งานบรรทุก
ผู้คนเดินทางกลับภูมิล�ำเนาจนกลายเป็นเรื่องปกติและเห็นจนชินตาในช่วงเวลา
เทศกาลแห่งความสุขของคนไทย และเป็นที่น่าตกใจ คือ อุบัติเหตุรถกระบะในกลุ่ม
ของการบรรทุกผูค้ นนัน้ มีความรุนแรงสูงมาก โดยในแต่ละครัง้ เฉลีย่ แล้วจะมีผเู้ สียชีวติ
เฉลี่ยสูงถึง 3-4 ราย [10]
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รูปที่ 7 ประเภทรถกระบะจ�ำแนกตามรูปแบบตัวถัง
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ตัวเลขผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อผลการส�ำรวจ
พบว่า โดยเฉลี่ยจะมีผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะประมาณ 4-7 คน แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ
ในกรณีของการขนส่งผูค้ นทีเ่ ป็นกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน พบว่า บางคันมีผโู้ ดยสารนัง่ ท้ายกระบะ
เป็นจ�ำนวนมากถึง 10-15 คน ซึ่งไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าหากมีอุบัติเหตุรถกระบะ
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการใช้งานของรถกระบะกลุ่มนี้ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง
ล้วนแล้วมีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะ ถึงเรื่องความปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 1 ใน 3 (30%) ของผู้โดยสารที่นั่งท้ายคิดว่า
การนัง่ ท้ายกระบะไม่ได้มคี วามอันตรายมากกว่าการนัง่ ในต�ำแหน่งทีน่ งั่ อืน่ แต่อย่างใด
ในขณะทีค่ รึง่ นึง (50%) ของผูโ้ ดยสารทีท่ ำ� การส�ำรวจให้ความเห็นว่า การนัง่ ท้ายกระบะ
นั้นอันตรายแต่ไม่มีทางเลือกอื่น และมีเพียงส่วนน้อยที่ให้ความเห็นว่า ถ้าหลีกเลี่ยง
ได้จะไม่บรรทุกผูโ้ ดยสารในตอนท้ายของรถกระบะ เนือ่ งจากมีความเสีย่ งและอันตราย
มาก [10]

ด้วยรูปร่าง หน้าตา และดีไซน์ของรถกระบะนัน้ วัตถุประสงค์หลักคือการออกแบบ
มาเพื่อใช้งานส�ำหรับบรรทุกหรือขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารที่
จ�ำกัดทีน่ งั่ ทีส่ ามารถนัง่ ได้ 2 คนทัง้ รถกระบะแบบ Single Cab หรือ Space Cab กระบะ
บรรทุกด้านท้ายที่มีพื้นที่กว้างขวางส�ำหรับการบรรทุกสินค้า หรือแม้แต่ช่วงล่างระบบ
แบบแหนบที่ออกแบบมาให้รองรับการบรรทุกและใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันและ
มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า (รูปที่ 8) รวมไปถึงขนาดและมิติของตัวรถกระบะเอง
ออกแบบมาให้มีความสูงกว่ารถเก๋งทั่วๆ ไปอย่างเห็นได้ชัดเจน
การออกแบบรถกระบะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ก็ตอ้ งแลกมาด้วยข้อจ�ำกัด
ต่างๆ ในประสิทธิภาพของตัวรถที่ลดลง อย่างเช่น ระบบช่วงล่างแบบแหนบที่มีความ
แข็งกระด้างเพิ่มขึ้นอาจจะไม่นุ่มนวลเท่ารถเก๋ง ความสูงตัวรถท�ำให้เสถียรภาพ
การทรงตัวด้อยกว่ารถเก๋ง เป็นต้น แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบรรทุกเอง
รถกระบะทุกค่ายในไทยก็ได้มกี ารระบุนำ�้ หนักบรรทุกทีส่ ามารถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย
เอาไว้ชดั เจน แม้กระนัน้ เองผูใ้ ช้งานก็ยงั คงมีพฤติกรรมใช้งานรถกระบะบรรทุกน�ำ้ หนัก
เกินกว่าทีผ่ ปู้ ระกอบการได้ระบุเอาไว้ ประกอบกับการขับขีข่ องรถกระบะทีไ่ ม่ปลอดภัย
เช่น ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ยิ่งส่งผลท�ำให้รถกระบะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
ง่ายขึน้ และหากเมือ่ พิจารณาจากการใช้งานรถกระบะในบ้านเรา สามารถแยกประเด็น
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถกระบะ ออกเป็น 3 ประเด็นหลักส�ำคัญ
ได้แก่

Single Cab

กระบะ Space Cab

ภายในห้องโดยสารกระบะ Single Cab

รถกระบะที่นิยมในบ้านเรานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะบรรทุกขนาด 1 ตัน ซึ่งหมาย
ถึง รถบรรทุกส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ Single Cab รถกระบะ Space Cab
และรถกระบะ Double Cab (กระบะ 4 ประตู) สามารถบรรทุกของหรือสินค้าได้ไม่เกิน
1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้งาน ซึง่ โดยปกติแล้วจะจดทะเบียน
เป็นรถยนต์สว่ นบุคคลไม่เกิน 7 ทีน่ งั่ (รย.1 ส�ำหรับรถกระบะ 4 ประตู และ รย.3 ส�ำหรับ
รถกระบะ Single Cab หรือ Space Cab) แต่หากต้องการใช้งานในรูปแบบประเภท
อื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถโดยสาร) หรือดัดแปลงเพื่อการบรรทุก
ในรูปแบบต่างๆ จ�ำเป็นต้องดัดแปลงสภาพรถไม่วา่ จะเป็นการติดตัง้ หลังคา การปรับ
เปลีย่ นช่วงล่าง การต่อเติมโครงเหล็กด้านท้ายกระบะ ฯลฯ ซึง่ จะต้องแจ้งการจดทะเบียน
เป็นอีกประเภทพร้อมทั้งรายละเอียดการดัดแปลงสภาพรถเพิ่มเติมต่อกรมการขนส่ง
ทางบกตามข้อก�ำหนดที่ประกาศใน พรบ.จราจร 2522 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การใช้
งานรถกระบะเพื่อขนส่งผู้คนที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น เป็นการน�ำรถกระบะที่จดทะเบียน
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง มาใช้งานในลักษณะที่ผิดประเภท โดยเฉพาะ
ในการขนส่งผูค้ นเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ง่ ผลท�ำให้นำ�้ หนักบรรทุกทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากตัวรถ
กระบะเองไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อรองรับการบรรทุก
ที่มากขึ้น ส่งผลท�ำให้เกิดความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยในการใช้

ภายในห้องโดยสารกระบะ Space Cab

ระบบกันสะเทือนช่วงล่าง
แบบแหนบในระกระบะ
รูปที่ 7 ประเภทรถกระบะจ�ำแนกตามรูปแบบตัวถัง

กระบะขนแรงงานพม่าเต็มคัน ยางระเบิดพลิกคว�ำ่ ชนเสาไฟ ดับ 4 เจ็บระงม 19
ที่มา: https://www.matichon.co.th

ตัวอย่างภาพข่าวด้านบนสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเสีย่ งของการน�ำรถ
กระบะบรรทุกส่วนบุคคลมาใช้ขนส่งผู้คน ถึง 23 คน (รวมในห้องโดยสารและท้าย
กระบะ) ซึ่งหากค�ำนวณถึงน�้ำหนักบรรทุกคร่าวๆ โดยคิดน�้ำหนักเฉลี่ยต่อผู้โดยสาร
ประมาณ 60 กิโลกรัม ก็จะรวมน�ำ้ หนักบรรทุกได้ถึง 1,380 กิโลกรัม ผู้ขับขี่ต้องเติมลม
ยางมากกว่าปกติเพื่อการบรรทุกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเดินทางในระยะทางไกล
ยิ่งท�ำให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น
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4.1 การบรรทุก
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4.2 เสถียรภาพการทรงตัวของรถกระบะ
Static Stability Factor (SSF)
SSF = tan q
SSF = T/ 2 H

รูปที่ 9 การหาอัตราการพลิกคว�่ำจากค่าสัมประสิทธิ์เสถียรภาพการทรงตัว (SSF)
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ที่มา: Rollover Stability Measurement for New Car Assessment Program (NCAP)
Static Stability Factor (SSF) Measurement 2013, NHTSA [11]
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กรณีที่ 1
หากรถมีน�้ำหนัก 1,500 กก.
ความกว้างฐานล้อ 160 ซม.
ความสูงจุดศูนย์ถ่วง 60 ซม.
รถของคุณจะมีค่า SSF เท่ากับ 1.33
มีความเสี่ยงในการพลิกคว�่ำ 12%
กรณีที่ 2
หากมีผู้โดยสารนั่ง 10 คน
น�้ำหนักคนละ 60 กก.
จะท�ำให้จุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้นเป็น 74 ซม.
รถของคุณจะมีค่า SSF เท่ากับ 1.06
มีความเสี่ยงในการพลิกคว�่ำ 28%

กรณีที่ 3
หากมีผู้โดยสารยืน 10 คน
น�้ำหนักคนละ 60 กก.
จะท�ำให้จุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้นเป็น 83 ซม.
รถของคุณจะมีค่า SSF เท่ากับ 0.97
มีความเสี่ยงในการพลิกคว�่ำ 50%
ที่มา: การศึกษาอุบัติเหตุเชิงลึก ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย [12]

หากเปรียบเทียบเรือ่ งเสถียรภาพการทรงตัวระหว่างรถเก๋งกับรถ
กระบะ เชื่อว่าผู้ใช้รถส่วนใหญ่คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “รถเก๋ง
มีเสถียรภาพการทรงตัวดีกว่ารถกระบะแน่นอน” และหากรถ
มีเสถียรภาพการทรงตัวที่ดีก็จะยิ่งมีโอกาสในการพลิกคว�่ำน้อย
ซึ่งทาง National Highway Traffic Safety Administration หรือ
NHTSA [11] ได้ทำ� ศึกษาและทดสอบเพือ่ หา “แบบอัตราการพลิกคว�ำ่
แบบคงที่ (Rollover Rating Statistical Model)” เอาไว้ใช้ทดสอบ
รถใหม่และให้ดาวในเรือ่ งของความปลอดภัยของรถแต่ละประเภท
โดยใช้คา่ “สัมประสิทธิเ์ สถียรภาพการทรงตัวของรถ (Static Stability
Factor)” หาได้จาก ค่าความกว้างของฐานล้อ (Track Width)
หารด้วยความสูงจุดศูนย์ถ่วงของรถ (Center of Gravity Height)
มาหาโอกาสในการพลิกคว�ำ่ ของรถแต่ละประเภท (รูปที่ 9)
ถ้าหากรถประเภทใดมีคา่ สัมประสิทธ์เสถียรภาพการทรง (SSF)
ตัวน้อย ซึ่งหมายถึงรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงสูงก็จะยิ่งมีความเสี่ยงใน
การพลิกคว�่ำสูงเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น รถกระบะมีจุดศูนย์ถ่วงสูง
กว่ารถเก๋งเลยมีโอกาสในการพลิกคว�ำ่ สูง
จากการเปรียบเทียบความเสีย่ งในการพลิกคว�ำ่ ในกรณีรถกระบะ
บรรทุกผูโ้ ดยสารบริเวณด้านท้ายกระบะทีส่ ามารถพบเจอได้ในบริบท
ของสังคมไทย ทั้ง 3 กรณี (รูปที่ 10) จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงในการ
พลิกคว�ำ่ จะเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีการยืนของ
ผู้โดยสารบริเวณด้านท้ายกระบะ และการโดยสารในลักษณะ
ดังกล่าวจะพบเห็นได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ ซึง่ สอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล ตั ว เลขที่ ไ ด้ จ ากการส� ำ รวจของศู น ย์ วิ จั ย อุ บั ติ เ หตุ
แห่งประเทศไทย ทีพ่ บว่า อุบตั เิ หตุรถกระบะบรรทุกผูโ้ ดยสารพลิกคว�ำ่
ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ บ่อยในช่วงเดือนมกราคม (เทศกาลปีใหม่) และ
เมษายน (เทศกาลสงกรานต์)

การขับขีร่ ถด้วยความเร็วของรถกระบะ ถือเป็นอีกหนึง่ ประเด็นส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลต่อ
การเกิดอุบตั เิ หตุและมีความสัมพันธ์กบั ประเด็นอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการบรรทุก
หรือเสถียรภาพการทรงตัวของรถกระบะ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการขับขี่รถด้วยความเร็วของรถกระบะ แต่จากสถิติตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บนทางหลวง ในช่วงปี 2558-2560 พบว่า รถกระบะ เป็น 1 ใน 3 ของประเภทยานพาหนะ
ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็ว [9]
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4.3 การใช้ความเร็ว

รถกระบะ

รถเกง

8%
อื่นๆ

รูปที่ 11 สัดส่วนประเภทยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วบนทางหลวง 2558-2560

แหล่งข้อมูล: สถิติข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง [9]

นอกจากนี้ สถิตอิ บุ ตั เิ หตุในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ ระหว่างปี 2559-2560
พบว่า รถกระบะถูกจัดเป็นยานพาหนะทีเ่ ป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีสาเหตุ
มาจากการใช้ความเร็วในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ รองลงมาจาก รถจักรยานยนต์
(รูปที่ 12)
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รูปที่ 12 อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการใช้ความเร็วในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2559-2560

แหล่งข้อมูล สถิติข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ปี 2559-2560 [13]

จากการสืบค้นข่าวออนไลน์ที่ปรากฏตามส�ำนักข่าวต่าง ๆ ย้อนหลังภายใน
ปี 2560 - 2561 ถึงกรณีอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 244 กรณี พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุนั้น
เกิดจากการใช้ความเร็ว (58%) รองลงมาคือ ความไม่ช�ำนาญทาง/ประมาท (27%)
เมาแล้วขับ (7%) ฝ่าสัญญาณจราจร (6%) และอื่นๆ (2%) (รูปที่ 13)
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รูปที่ 13 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของรถกระบะ ปี 2560-2561

บทความเจาะลึก
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แหล่งข้อมูล การสืบค้นข่าวอุบัติเหตุรถกระบะจากสื่อออนไลน์ ปี 2560-2561 มูลนิธิไทยโรดส์ [14]
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ซึ่งสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะจากหลายๆ แหล่งข้อมูลที่ได้น�ำเสนอไป
ข้างต้นนั้นก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการใช้ความเร็วในการขับขี่ของผู้ใช้รถ
กระบะ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญที่ส่งผลต่อประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ของรถ
กระบะ โดยสามารถอธิบายได้ในลักษณะทีว่ า่ หากผูข้ บั ขีร่ ถกระบะขับขีด่ ว้ ยความเร็วสูง
ในขณะทีม่ กี ารบรรทุกผูโ้ ดยสารเป็นจ�ำนวนมาก (จุดศูนย์ถว่ งสูงขึน้ รถมีคา่ เสถียรภาพ
การทรงตัวน้อยลง โอกาสในการพลิกคว�่ำสูง) ก็จะยิ่งส่งผลต่อการควบคุมรถได้ยาก
ในกรณีฉกุ เฉินและเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้สงู ในทางตรงกันข้าม หากผูข้ บั ขีร่ ถกระบะ
มีการใช้ความเร็วต�ำ่ และมีความเหมาะสม ก็จะท�ำให้สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

5

ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุรถกระบะ
ในประเทศไทย

แน่นอนว่าทิศทางการตลาดของรถกระบะในประเทศไทยที่มีแนวโน้มโตขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดในอนาคตและจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุรถกระบะก็แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวตามยอดจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ข้อค้นพบทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้งานรถกระบะทีไ่ ม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่
การน�ำรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคลมาใช้ในรูปแบบการขนส่งผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก
ทีส่ ามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปในปัจจุบนั ตลอดจนการใช้ความเร็วทีถ่ อื ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อย่างหนึ่งของการเกิดอุบตั เิ หตุรถกระบะทีส่ ่งผลและมีความสัมพันธ์ตอ่ ประเด็นความ
เสีย่ งอืน่ ๆ ของการใช้รถกระบะ ซึง่ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ น่าจะเพียงพอต่อการท�ำให้หน่วย
งานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชน ควรตระหนักและให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถกระบะ
ที่นับวันยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หนึ่งในช่องว่างที่ส�ำคัญเพื่อลดปัญหาดังกล่าวควรเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้อย่างชัดเจนและควรมีการก�ำหนดมาตรการที่ส�ำคัญอย่าง
เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถกระบะให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดที่สำ� คัญ ดังนี้

ภาครัฐ

• ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ก�ำหนดมาตรการด้านยานพาหนะ
โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะให้มีการเข้มงวดกวดขันรถกระบะบรรทุกผู้โดยสาร
ในช่วงเทศกาล โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมการใช้ความเร็วของรถกระบะ
เป็นหลัก
• กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ปรับปรุงข้อก�ำหนดหรือกฎระเบียบใน
การจดทะเบียนรถกระบะ เพือ่ เป็นการป้องการการใช้รถกระบะทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์ ตลอด
จนก�ำหนดบทลงโทษให้มีความชัดเจนหากมีผู้กระท�ำผิด
• ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ในการใช้อ�ำนาจให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดหรือกฎระเบียบทีจ่ ะออกประกาศใหม่ ตลอดจนรูป
แบบการบังคับใช้ที่อาจจะเริ่มด้วยการประชาสัมพันธ์ในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะมีการ
บังคับใช้อย่างจริงจังและเข้มงวด

ภาคเอกชน

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก�ำหนดเรือ่ งความปลอดภัยให้เป็นหนึง่ ประเด็น
ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มคี วามทัดเทียมสากล โดยเฉพาะในกลุม่
ของรถกระบะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ

แม้วา่ ทีผ่ า่ นมา ในส่วนของภาครัฐเองก็ได้มกี ารออกค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 14-15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ซึง่ ได้กำ� หนดให้ผขู้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารรถยนต์ รถตูโ้ ดยสารและ
รถขนส่งสาธารณะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกทีน่ งั่ ขณะเดินทาง และขยายผลมาสูม่ าตรการ
เข้มห้ามนั่งท้ายกระบะรถและห้ามนั่งแค็บ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุ
และจ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทมี่ าจากกลุม่ เสีย่ ง
ของรถกระบะ แต่ก็ไม่สามารถด�ำเนินการผ่านการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแท้จริง
จากกระแสต่อต้านของประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะกลุม่ ผูใ้ ช้รถกระบะ เนือ่ งจากกฎหมาย
สวนทางกับความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้รถกระบะและวิถชี วี ติ ของ
คนไทย ยิง่ ไปกว่านัน้ ภาครัฐเองขาดการสือ่ สารและสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับประชาชน
ถึงความเสี่ยงอันตรายการใช้งานรถกระบะที่ผิดวัตถุประสงค์ แม้จะดูสวนทางกับ
กฎหมายที่อนุญาตให้ใช้งานรถสองแถวที่มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ตาม จนท้ายที่สุด
มาตรการรณรงค์หา้ มนัง่ ท้ายกระบะรถและห้ามนัง่ แค็บ รถกระบะสองประตูนนั้ ถูกสัง่
ระงับไปพร้อมกับการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวที่ค่อยๆ เงียบหายไป
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• สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกว่า 130 บริษัท ควรปรับเปลี่ยนทิศทางการท�ำงาน โดยมุ่ง
เน้นการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ เช่น การสือ่ สารถึงความไม่ปลอดภัยของ
การใช้งานรถกระบะที่ไม่เหมาะสม หรือการพิจารณาเน้นเรื่องความปลอดภัยในการ
ออกแบบรถกระบะ แทนการเน้นเรื่องของพละก�ำลังความแรงของเครื่องยนต์ เป็นต้น

ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน

• ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถกระบะทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์ โดยมุง่ เน้นรูปแบบการสือ่ สาร รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีความต่อเนื่อง

ภาคประชาชน

• ภาคประชาชน ในฐานะผู้ใช้รถกระบะควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
การออกมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถกระบะ ตลอดจนแนวทางหรือวิธี
การในการบังคับใช้มาตรการ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และท�ำความเข้าใจ ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและประชาชน

บทความเจาะลึก
สถานการณ์ในประเด็นสำ�คัญ
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