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กิตติกรรมประกาศ
อุ บตั ิ เหตุ จราจรเป็ นปั ญ หาสาคัญที่ เกิ ด ขึ้น ทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทยที่ต ้อ งเผชิ ญกับ
ปั ญหานี้ ซึ่งทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นงานที่ทา้ ทายศักยภาพของแต่ละประเทศที่
จะแสดงขี ด ความสามารถในการลดปั ญหา ที่ มี ค วามสลับ ซับ ซ้อ นของปั ญ หาในหลายระดับ
จากปั ญหาที่ประชากรโลกต้อ งเสี ยชีวิตจากอุ บตั ิเหตุทางการจราจรทุกวันทัว่ โลก โดยรวมแล้ว
พบว่า มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บในอัตราเฉลี่ยสูงถึง 1.2 ล้านคนต่อปี ถึง 5 ล้านคนต่อปี จากการคาดการณ์
ทัว่ โลก พบว่า แนวโน้มทางด้านอุบตั ิเหตุจราจรจะเพิ่มสู งขึ้นในตลอดช่วงยีส่ ิ บปี ต่อจากนี้ ถ้าหาก
ยังไม่มีมาตรการในการป้ องกันของทุกประเทศ และไม่ให้ความร่ วมมือในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหานี้
ขอขอบคุณ กองทุนเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ให้งบประมาณสนับสนุ นการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบคุณขนส่ งจังหวัด ใน 20 จังหวัดที่เป็ นพื้นที่ศึกษา ที่ไ ด้ให้ความร่ วมมื อ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณผูใ้ ช้รถใช้ถนนทุกคนที่ให้ความร่ วมมือ
ในการกรอกข้อ มู ล แบบสอบถาม และขอขอบคุ ณ ผู ้ก ากับ การสถานี ต ารวจ 17 แห่ ง ที่ ไ ด้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คน้ ข้อมูลจากบันทึกประจาวัน และสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ที่ได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์อุษณี ย ์ พึ่งปาน และอาจารย์
จิตรลดา อารี ยส์ นั ติชยั จากวิทยาลัยวิท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ และให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุ ณท่านที่
ปรึ ก ษาโครงการวิ จ ัย แพทย์ห ญิ ง ฉายศรี สุ พ รศิ ล ปะชั ย ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรมควบคุ ม โรค
นายแพทย์ภานุ วฒั น์ ปานเกตุ ผูอ้ านวยการสานักโรคไม่ติดต่อ และนายแพทย์แท้จริ ง ศิริพานิ ช
หัวหน้ากลุ่มป้ องกันการบาดเจ็บ รวมทั้งน้องๆ นักวิชาการทุกท่านในกลุ่มป้ องกันการบาดเจ็บ
ท้ายสุ ดนี้ ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า รายงานวิจยั เล่ มนี้ จะเกิ ดประโยชน์ต่อ ไปในอนาคต
หากคุณูปการของรายงานฉบับนี้ มีต่อการลดและบรรเทาความสู ญเสี ยของผูป้ ระสบภัย ครอบครัว
ผูป้ ระสบภัย และสัง คมไทยโดยรวมแล้ว นักวิจ ัยขอมอบคาชมนั้นให้แก่ ผูส้ นับ สนุ น และผู ้
ช่วยเหลือ ทุกท่าน หากมี ขอ้ บกพร่ อ งหรื อผิดพลาดในส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรายงานวิจยั เล่มนี้ แม้
เพียงเล็กน้อย หัวหน้าโครงการและนักวิจยั ขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว

ผูว้ จิ ยั
โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์

บทคัดย่อ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “ผลของการเปิ ดไฟหน้ า รถจัก รยานยนต์ ในเวลากลางวัน ต่ อ การลดอุ บ ัติ เ หตุ
รถจักรยานยนต์” มี ว ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่ น ก่ อนและหลัง
ประกาศใช้มาตรการ 2) เพือ่ ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์
กับพาหนะอื่น ก่อนและหลังประกาศใช้มาตรการ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ล้อ ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน เป็ นการวิจยั
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 3 ส่ วน โดยส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 เป็ น
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ ใช้ Odds Ratio Test และ
ทดสอบความแตกต่างของค่า Odds โดยใช้สถิติ Chi square สาหรับส่ วนที่ 3 นาข้อมูลมาแจกแจงความถี่
ร้อยละ คานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน การวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการเปิ ดไฟ
หน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวั น ศึกษาข้อ มู ล ย้อนหลัง (Retrospective Study) ตั้งแต่ ปี 2544 – 2548
ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. และตลอด 24 ชัว่ โมง จากบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ ใน 5 จังหวัด
จานวน 14 แห่ง ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร (สถานีตารวจนครบาลเตาปูน และบางกอกน้อย) จังหวัดชลบุรี
(สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองชลบุรี และบ้านบึง) จังหวัดพระนครศรี อ ยุธยา (สถานี ตารวจภูธรอาเภอ
เมืองพระนครศรี อยุธยา) จังหวัดนครราชสีมา (สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองนครราชสี มา ปากช่อง และ
สู ง เนิ น ) จัง หวัด เชี ย งใหม่ (สถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ แม่ ริ ม และช้า งเผือ ก) จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช ท่าศาลา และทุ่งสง) และทาการศึกษา
เปรี ยบเทียบข้อ มู ล การเกิ ดอุ บตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะอื่น ในช่วงก่ อ นและหลังมี ม าตรการ
โดยไม่คานึ งถึงทิศทางการชน พบว่า มีอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะอื่ นเกิดขึ้น ตลอด 24 ชัว่ โมง
จานวนทั้งสิ้น 37,715 ครั้ง ในจานวนนี้รถจักรยานยนต์มีคู่กรณี ที่เป็ นรถเก๋ ง/ปิ กอัพมากที่สุด ร้อยละ 53.8
รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 35.4 เป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดในเวลากลางวัน ช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น.
ร้ อ ยละ 59.44 (22,419 ครั้ ง ) ในจ านวนนี้ เกิ ด กับ คู่ ก รณี ที่ เ ป็ นรถเก๋ ง/ปิ กอัพ มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 54.67
รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 34.33 จากการทดสอบทางสถิติค่า Odds ratio ของจานวนการเกิด
อุบตั ิเหตุในเวลากลางวัน ช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ที่ความ
เชื่อมัน่ ระดับ 95% พบว่ ามาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันไม่ มีผลต่ อการลดจานวน
การเกิดอุบัติเหตุในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ส่ วนที่ 2 ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์
กับพาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน ศึกษาจาก
ข้อมู ลระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ ของโรงพยาบาลเครื อข่ าย จานวน 21 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสี มา โรงพยาบาลศู นย์ล าปาง โรงพยาบาลศู นย์ราชบุ รี โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
โรงพยาบาลศู นย์ยะลา โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารั กษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ โรงพยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่ น โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ โรงพยาบาลอุ ดรธานี
โรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี โรงพยาบาลพระพุทธชิ นราช โรงพยาบาลตรั ง โรงพยาบาลนครปฐม และ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเปรี ยบเทียบค่า Abbreviated Injury Scale (AIS) ในช่วง 6.00 – 18.00 น. และ
ตลอด 24 ชัว่ โมง พบว่า มีผขู ้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรุ นแรง ทั้งสิ้ นจานวน 185,493 ราย ในจานวนนี้
เป็ น ผูข้ บั ขี่ที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. จานวน 91,285 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.21 และในช่วงเวลา
18.00 – 6.00 น. จานวน 94,208 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.79 โดยหลังปี 2545 แนวโน้มการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันลดลง ตรงกันข้ามกับช่วงเวลากลางคืนพบว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบ
ทางสถิติค่า Odds ratio พบว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันมีผลต่ อการลดความรุ นแรง
ทุกระดับของการบาดเจ็บในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมั่น 95 % โดย
การบาดเจ็บของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันที่ระดับความรุ นแรงไม่ มากลดลง 1.44 เท่ า ที่ระดับความ
รุนแรงมากลดลง 1.50 เท่ า และที่ระดับความรุนแรงมากที่สุดลดลง 1.27 เท่ า
ส่ วนที่ 3 ศึ กษาความคิดเห็ น ของผู้ใช้ รถจั กรยานยนต์ และผู้ ใช้ รถยนต์ ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน ศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ในกลุ่มผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ล้อ โดยเลือกพื้นที่ตามตามจังหวัดเครื อข่ายระบบ
เฝ้ าระวังการบาดเจ็บ จานวน 20 จังหวัด สุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่มาติดต่อขอรับบริ การที่สานักงานขนส่ งจังหวัด
นั้นๆ จานวน 50 ตัวอย่าง/ประเภท รวมทั้งสิ้ น 4,000 ตัวอย่าง ใช้ แบบสอบถาม โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ และ ใช้พาหนะอื่นๆ พบว่า ในกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
อายุระหว่า ง 25-34 ปี รองลงมาในกลุ่ มนักเรี ยน/นัก ศึกษา อายุระหว่าง 15-24 ปี ส่ วนใหญ่รับทราบ
มาตรการคิดเป็ นร้อยละ 96 มีส่วนน้อยที่ไม่รับทราบเรื่ องมาตรการ และในกลุ่มที่ไม่ทราบพบในกลุ่มอายุ
25-34 ปี ไม่ทราบมากที่สุด ร้อยละ 34.9 รองลงมาในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 30.2 เป็ นกลุ่มที่มีอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 58.1 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันว่าควรจะดาเนิ นการต่อไปถึงร้อยละ 83 – 84 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กลุ่มผูใ้ ช้รถขนาดใหญ่ รถ 6 ล้อและมากกว่า 6 ล้อ ที่เห็นด้วยอย่างยิง่ กับมาตรการนี้ มีส่วนน้อยที่เห็นว่า
ไม่ควรดาเนินการต่อ และมีบางส่วนในกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ กว่าร้อยละ 37 ที่เห็นว่าการเปิ ดไฟหน้า

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ทาให้สิ้นเปลืองหลอดไฟ ร้อยละ 28 เห็นว่าสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น และร้อยละ
39 เห็นว่าไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยู่
แล้ว นอกจากนี้ยงั ทาให้เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก ร้อยละ 17 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พบว่า
การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน มี มากขึ้ นกว่าเดิ มเมื่ อ เที ยบกับปี ที่ ผ่านมา ร้ อ ยละ 57.7
เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 29.1 และที่เห็นว่าเปิ ดน้อยลงกว่าเดิมเพียงร้อยละ 13.2
สรุ ปโดยรวมผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมี
ผลต่อการลดระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ แต่สาหรับการศึกษาการชน
ของรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันครั้งนี้พบว่ามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ไม่มี
ผลต่อการลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ อาจเนื่ องมาจากการเก็บข้อ มูลจากสถานี ตารวจมี
จานวนน้อย ไม่ได้เป็ นตัวแทนในภาพรวมทั้งประเทศ จึงอาจส่งผลต่อการศึกษาครั้งนี้ ในส่วนของผูข้ บั ขี่
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการว่าควรมีการดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
ต่อไป และเห็นด้วยว่าควรออกเป็ นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
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ผลการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ของ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลจากบันทึกประจาวัน
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลจากระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
ส่ วนที่ 3 ผลการสารวจความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวัน
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสอบถาม

หน้ า
ก
ค
ช
1
1
3
3
4
4
5
5
9
17
20
25
29
29
39
61
84
86
97
98
101
102

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ข
ข

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
รายชื่อสถานีตารวจและผูร้ ับผิดชอบเก็บข้อมูล
รายชื่อสานักงานขนส่งจังหวัดและผูร้ ับผิดชอบเก็บข้อมูล
รายชื่อโรงพยาบาลเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ 21 แห่ง
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1-1 จานวนครั้งของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ทุกประเภท
ตลอด 24 ชัว่ โมง ปี 2544-2548 แยกตามสถานี
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1-2 จานวนครั้งของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ทุกประเภท
ในช่วงเวลา 6-18 น. ปี 2544-2548 แยกตามสถานี
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1-3 Odds ratio test ของจานวนการเกิ ดอุ บตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(เปรี ยบเทียบ ปี 2544-2545 กับปี 2546-2548)
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1-4 Odds ratio test ของจานวนการเกิ ดอุ บตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(เปรี ยบเทียบก่อนและหลังดาเนินการ 1 ปี ปี 2545 กับปี 2547)
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1-5 Odds ratio test ของจานวนการเกิ ดอุ บตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(เปรี ยบเทียบก่อนและหลังดาเนินการ 2 ปี ปี 2544 กับปี 2548)
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สวมและไม่สวมหมวกนิรภัย ประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
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2-4 จานวนและร้อยละของผูบ้ าดเจ็บที่ศีรษะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมและ
ไม่สวมหมวกนิรภัย และ จานวนผูบ้ าดเจ็บที่ Coma score ≤ 8 ประเทศไทย พ.ศ.
2545 – 2549
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2-5 จานวนและร้อยละการบาดเจ็บรุ นแรงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จาแนกตามอวัยวะที่
ได้รับการบาดเจ็บ ประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
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ปี 2544 – 2548
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2-7 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บทุกระดับในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
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2-8 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่
ระดับความรุ นแรงเล็กน้อย Slight (AIS = 1 และ AIS = 2)
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2-9 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่
ระดับความรุ นแรงมาก Serious (AIS = 3 และ AIS = 4)
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ระดับความรุ นแรงมากที่สุด Critical (AIS = 5 และ AIS = 6)
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(ปี 2545 เทียบกับ ปี 2547)
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ความรุ นแรงมาก Serious (AIS = 3 และ AIS = 4) (ปี 2545 เทียบกับ ปี 2547)
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บทที่ 1
ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทย มีผเู ้ สียชีวติ เฉลี่ยปี ละ 13,000 ราย มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บไม่ต่ากว่าปี ละ 900,000 ราย
คิดเป็ นมู ลค่ าความสู ญ เสี ย ประมาณ 100,000 ล้า นบาทต่ อ ปี (3) ดังนั้นจึ งอาจกล่ าวได้ว่าอุ บตั ิ เหตุ
ทางถนนเป็ นปั ญหาที่ร้า ยแรงที่สุด ปั ญหาหนึ่ งของประเทศในขณะนี้ ที่ควรได้รับการแก้ไ ขอย่า ง
เร่ งด่ วน รัฐบาลมีความห่ วงใยต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นเป็ นอย่างมาก มี ความตั้งใจที่จะแก้ไขปั ญหานี้ อย่าง
จริ งจัง จึงได้กาหนดให้การลดอุบตั ิเหตุจราจรเป็ นวาระแห่ งชาติ ซึ่ งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
โดยมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2546 เพื่อแก้ไข
ปั ญหานี้ โดยเฉพาะ และมอบให้รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน มีรัฐมนตรี ว่าการและรัฐมนตรี ช่วยว่า
การกระทรวงจาก 4 กระทรวงหลัก เป็ นรองประธาน คือกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงศึ กษาธิ การ และมี อ ธิ บดี กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นเลขาฯ
คณะกรรมการในศู นย์ฯ ประกอบด้วยหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ไ ขปั ญหาอุ บ ัติ เหตุ
ทุกหน่ วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี การประชุ มเพื่อติดตามประเมิ นผลการ
ดาเนิ นงานสม่ าเสมอต่อเนื่ อง โดยเน้นแก้ปัญหาเร่ งด่วน 5 เรื่ อง คือ เมาไม่ขบั การสวมหมวกนิ รภัย
การขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างปลอดภัย เข็มขัดนิ รภัย ใบขับขี่ และความเร็ ว (3 ม 2 ข 1 ร) รวมทั้ง
มาตรการเปิ ดไฟใส่ หมวกโดยใช้ยทุ ธศาสตร์ที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย
ยุทธศาสตร์การให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วม ยุทธศาสตร์วิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตร์
การแพทย์ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์การประเมินผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (2) ปรากฏผลในปี 2548
สามารถลดผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั ิเหตุทางถนนลงได้ระดับหนึ่ง ลดลง จากปี 2547 ได้ถึ ง 6.60% เมื่อเทียบ
กับประมาณการผูเ้ สี ยชี วิตที่คาดว่าจะเกิ ดแล้วลดลงได้ 16.83% โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่ วงเทศกาล
สาคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนดาเนิ นงานป้ องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนน เพือ่ รองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ แต่ในปี ใหม่ 2550 นี้ มีผเู ้ สี ยชีวิตมากกว่าปี ที่ผ่าน
มา 1.81% และบาดเจ็บเพิ่มขึ้น 3.58% และพบว่ารถจักรยานยนต์ เป็ นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุ ด
86.29% (3)
จากรายงานระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System) ของสานักระบาด
วิทยา กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ในปี 2547 และ 2548 รถจักรยานยนต์ เป็ น
พาหนะของผู้บาดเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ร้อยละ 81.8 และ 82.8 ตามลาดับ ช่วงเวลาที่เกิด
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อุ บ ัติเ หตุ ม ากที่สุ ด คือ เวลา 16.00 – 19.59 น. ร้อ ยละ 28.6 และ28.9 ตามล าดับ นอกจากนี้ ย งั มี
พฤติกรรมเสี่ ยงอื่ นๆ ร่ วมด้วย คือ ผูข้ บั ขี่พาหนะทุกชนิ ดดื่ มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 46.7 และ 45.0
ตามลาดับ และในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่ าพาหนะอื่นคิดเป็ น ร้ อยละ 47.0 และ
49.0 ตามลาดับ ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2550 (7 วันอันตราย) มี การใช้รถใช้ถ นนกันมากกว่าปกติ
ทาให้มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ ได้ง่าย จากรายงานระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ พบว่า ผูข้ บั ขี่
รถจัก รยานยนต์บ าดเจ็บ มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 92.13 ของการขับ ขี่ พ าหนะทุ ก ประเภท และผูข้ ับ ขี่
รถจักรยานยนต์มี การดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง ร้อยละ 62.15 และจากข้อ มูลของศูนย์ อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ในช่วง 7 วันอันตรายพบว่า รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด
ร้อยละ 86.29 และช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุดคือ 16.01 – 20.00 น.ร้อยละ 30.20 รองลงมาคือ
เวลา 12.01 – 16.00 น. ร้อยละ 21.12 และช่วงอายุของผูเ้ สี ยชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด คือ 15 – 19 ปี
ร้อยละ 19.59 และในช่วงวัยทางาน อายุ 20 – 49 ปี เสียชีวติ จานวนมากถึง ร้อยละ 57.75 (3)
จัก รยานยนต์เ ป็ นพาหนะที่เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ถึ ง ตายเป็ น 20 เท่ า ของรถยนต์ด้ว ย
ระยะทางใช้งานที่เท่ากัน เนื่ อ งจากจักรยานยนต์มี สมรรถนะเกิ นตัว คือ อัตราเร่ งสู ง ทาความเร็ ว
ได้ม าก แต่ ท รงตัว ได้ไ ม่ ดี เ ท่ า รถยนต์ และไม่ ส ะดุ ด สายตาผูใ้ ช้ร ถใช้ถ นนเท่ า รถยนต์ กับ ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์เหมือนการเอาเนื้อไปหุม้ เหล็ก เมื่อประสบอุบตั ิเหตุร่างกายจึงกระทบพื้นถนนหรื อสิ่ ง
กีดขวางโดยตรงและรุ นแรงกว่า ครึ่ งหนึ่ งของคนขับรถที่ชนกับจักรยานยนต์ บอกว่ ามองไม่ เห็ น
จักรยานยนต์ ก่อนที่จะชนกัน (5) ดังนั้นจึงมีขอ้ บังคับให้รถจักรยานยนต์ที่ขายในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทุกคันติดตั้งระบบเปิ ดไฟหน้าทันทีที่ติดเครื่ องยนต์ และหลายประเทศที่มีกฎหมายบังคับให้ผขู ้ บั ขี่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้า เช่น ประเทศแคนนาดา เดนมาร์ก ฮังการี ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
และสวีเดน ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยลดการชนในเวลากลางวันแบบประสานงาและแบบชนด้านหน้า
แนวเฉี ยงเพราะการเปิ ดไฟหน้าทาให้สังเกตเห็นรถได้ง่ายในระยะไกล ทาให้คนขับคาดคะเนทิศทางรถที่
สวนมาแม่นยามากขึ้น จะเห็นได้วา่ หลักฐานทั้งหมดมาจากประเทศเหนือเส้นศูนย์สูตร ซึ่ งจะมีแสงแดดใน
เวลากลางวันน้อยกว่าในประเทศเขตร้อน (6) ประเทศไทยเริ่ มใช้มาตรการให้รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถ
ในเวลากลางวันมาตั้งแต่ปี 2546 เป็ นต้นมา โดยยังไม่ มีการประเมิ นผลว่ามาตรการดังกล่ าวสามารถลด
อุบตั ิเหตุและลดความรุ นแรงจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลของ
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่ชนกับพาหนะ
อื่น และศึกษาถึงความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ โดยเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการ
ประกาศใช้มาตรการ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ และผูใ้ ช้พาหนะอื่นๆ บนถนน
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่อนและหลังประกาศใช้มาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
2) เพือ่ ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์
กับพาหนะอื่น ก่อนและหลังประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
3) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ล้อ
ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาข้อมูลของผูบ้ าดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรที่ใช้รถจักรยานยนต์ ในปี 2544 – 2548
เฉพาะในรายที่มีการชนกับพาหนะอื่น ไม่รวมทีพ่ ลิกคว่าเอง
กาหนดให้ช่วงก่ อ นมาตรการ ปี 2544-2545 และช่ วงหลังมาตรการ ปี 2546-2547 (เริ่ มมี
มาตรการเดือนมีนาคม 2546)
ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุ บ ัติเหตุ รั กษาตัวใน
โรงพยาลเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ จานวน 21 แห่ ง (เฉพาะที่มีขอ้ มูลครบตั้งแต่ ปี 2544 –
2548) ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา โรงพยาบาลลาปาง โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาล
มหาราชนครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุ เคราะห์ โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์ โรงพยาบาลอุ ดรธานี โรงพยาบาลพระพุทธชิ นราช โรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี
โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
ศึกษาการชนของ จยย. กับพาหนะอื่น ไม่จากัดทิศทางของการชน และเลื อกจังหวัดที่มีสถิติการ
เกิ ดอุ บ ัติ เหตุ สู งในแต่ ละภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ คื อ จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคกลาง คื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คือ จังหวัดนครราชสี มา
และภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรี ธรรมราช รวมทั้ง กรุ งเทพมหานคร
สารวจความคิดเห็นของผูข้ บั ขี่รถ จยย. รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากว่า 6 ล้อ ใน 20 จังหวัด
เป็ นจังหวัดเดียวกับกับจังหวัดที่มีระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดลาปาง
จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดจันทบุ รี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
สงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และ
กรุ งเทพมหานคร
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ข้ อจากัดในการศึกษา
การศึกษาจากบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่สามารถระบุได้ว่ารถจักรยานยนต์เป็ นฝ่ าย
ชนหรื อถู กชนกับพาหนะอื่ น ไม่ ทราบทิศทางการชน และไม่ ทราบว่ารถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถ
หรื อไม่ ประกอบกับมี งบประมาณจากัดจึงเก็บข้อมู ลจากสถานี ตารวจเพียง 14 แห่ ง ซึ่ งทาให้ขอ้ มู ล
จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นมีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด และข้อมูลจาก
บันทึกประจาวันจะเป็ นเฉพาะกรณี เป็ นคดีเท่านั้น ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุไม่มีคู่กรณี หรื อมีคู่กรณี แต่ตก
ลงกันได้ก็ไม่ตอ้ งลงบันทึกประจาวัน ทาให้ขอ้ มูลจานวนอุบตั ิเหตุหายไปเป็ นจานวนกว่า 1 ใน 3
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับจากการดาเนินการตามโครงการ
1. ได้ทราบถึ งผลของมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันว่าได้ผลหรื อไม่
เพียงใดในประเทศไทย
2. นาผลการศึกษาไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ของการเปิ ด
ไฟหน้ารถในเวลากลางวัน ทาให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
3. นาผลการศึกษาไปใช้ในการผลักดัน ให้ขอ้ เสนอ แนะเชิงนโยบาย และออกกฎข้อบังคับ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้ในการกาหนด
กรอบแนวคิด ดังนี้
1. อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์
2. ผลการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
2547 – 2550
3. ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดและระดับชาติ (Injury Surveillances)
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สถานการณ์ของปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรทัว่ โลกมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น อัตราการเสี ยชีวิต
บาดเจ็บ และพิการเพิ่มขึ้น องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าเมื่อปี 2545 อุบตั ิเหตุทางถนนคร่ า
ชีวติ คนทัว่ โลกไปประมาณ 1.18 ล้านคน เฉลี่ยวันละประมาณ 3,242 คน ได้รับการบาดเจ็บประมาณ
20 - 50 ล้านคน และอย่างน้อ ยมี 5 ล้านคนที่พิการตลอดชีวิต มีการคาดการณ์ว่าปั ญหาความ
ปลอดภัยบนถนนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่ อ ย ๆ และในปี ค.ศ. 2020 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตและพิการจาก
การจราจรจะเพิม่ ขึ้นร้อยละ 65 ซึ่ งทาให้อุบตั ิเหตุทางถนนกลายเป็ นปั จจัยสาคัญของการเสี ยชีวิต
และพิการของประชากรโลก โดยเพิ่มขึ้นมาอยูอ่ นั ดับที่ 3 จากที่เคยอยูอ่ นั ดับที่ 9 ในปี ค.ศ. 1990
โดยวัด จากจานวนปี ที่ต อ้ งสู ญ เสี ย ไปเนื่ อ งจากการตายและทุพ พลภาพ (Disability Adjusted
Life Years, DALYs) ความสู ญเสี ยจากอุ บตั ิเหตุจราจรทั่วโลกปี ละประมาณ 520 ล้านล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ า ค่าเสี ยหายจะเป็ น 65 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญบางท่านเชื่ อ ว่าค่าเสี ยหายที่ประเมิ นนี้ ต่ากว่าความเป็ นจริ ง อัต รานี้ จะเพิ่ม มากขึ้ น ใน
ประเทศรายได้สูง เพราะประเทศเหล่านี้ ร่ ารวย จึงมีค่าใช้จ่ายในเรื่ องอุบตั ิเหตุจราจรมาก เช่น ค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ ค่าฟื้ นฟูสุขภาพ ค่าขึ้นศาล ค่าประกัน ค่า ใช้จ่า ยดู แ ลบุค คลทุพ พลภาพ ทั้ง หมดนี้
ทาให้ป ระเทศที่มี ร ายได้สู ง มี ค่า ใช้จ่า ยสาหรับ เรื่ อ งอุบตั ิเหตุจราจรคิดเป็ น ร้อยละ 2 ของรายได้
ประชาชาติ (GNP) ขณะที่ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ามี อ ัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ย เป็ น
ร้อยละ 1 และ ร้อยละ 2 ของรายได้ประชาชาติตามลาดับ ค่าใช้จ่าย 65 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่ามากกว่าค่าความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาที่ประเทศกาลังพัฒนาได้รับ อุบตั ิเหตุทาง
ถนนกลายเป็ นปั ญหาระดับนานาชาติ ที่ สังคมโลกต้อ งให้ความสนใจ และองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้ปี 2004 เป็ นปี แห่งความปลอดภัยทางถนน (2)
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สิ่งที่น่าสังเกตคือ แนวโน้มอัตราการเสี ยชีวิตเพราะอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศที่มีรายได้
สูงลดลง นับแต่ปี 1960 และ1970 ตัวอย่างเช่น ช่วงปี พ.ศ.2518-2531 อัตราการเสี ยชีวิตต่อ 1 แสนคน
ลดลง 27 %ในสหรัฐอเมริ กา และลดลง 63% ในแคนาดา ในขณะที่อตั ราการเสี ยชีวิตในประเทศที่มี
รายได้น้อ ยและรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เช่น ทวีปเอเชี ยในช่วงปี พ.ศ.2518-2531
อัตราการเสียชีวติ เพิม่ สูงถึง 44% ในมาเลเซีย และ 24.3% ในจีน (2)
อุบตั ิเหตุในประเทศไทย อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์เป็ น 70-80% ของอุบตั ิเหตุจราจรทั้งหมด
และเป็ นสาเหตุ ก ารตายของคนไทยทั้งชายและหญิ ง ไม่ น้อ ยกว่าปี ละหนึ่ ง หมื่ น คนต่อ เนื่ อ งเป็ น
ทศวรรษ ดังข้อมูลของสานักงานตารวจแห่งชาติ และแนวโน้มการเกิดอุบตั ิเหตุยงั ไม่มีทีท่าว่าจะลด
น้อยลงได้ง่ายๆ แต่การเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในแต่ละปี
ปี พ.ศ.
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

รับแจ้ งเหตุ
73,725
67,800
73,737
77,616
91,623
107,565
124,530
122,040
110,686
101,752

คดีอุบัตเิ หตุ
รถจักรยานยนต์
37,414
34,943
37,498
33,907
53,732
66,110
77,642
78,830
75,752
68,140

ร้ อยละของคดีอุบัตเิ หตุ
รถจักรยานยนต์ /รับแจ้ งเหตุ
50.75
51.54
50.85
43.69
58.64
61.46
62.35
64.59
68.44
66.97

จานวนผู้เสียชีวติ จาก
อุบัตเิ หตุจราจร
12,234
12,040
11,988
11,652
13,116
14,012
13,766
12,858
12,693
12,492

ที่มา : ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก 2004 ระบุถึงการสารวจในระดับนานาชาติ พบว่า การ
บาดเจ็บจากการอุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นสาเหตุให้คนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลบาดแผล ถึง 30-86%
ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง และผูบ้ าดเจ็บจะนอนพักรักษาตัวเฉลี่ ย 20 วัน สาหรับ
ประเทศไทย มีขอ้ มูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2545-2547 ที่รวบรวม
จานวนผูบ้ าดเจ็บจนพิการจากอุบตั ิเหตุทางถนน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง (2)
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ปี พ.ศ.

ตาบอด

แขนหรือ
นิว้ มือขาด

2545
2
6
2546
5
4
2547
1
3
ที่มา : โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ขา เท้าหรือ
นิว้ ขาด

ไม่รู้ สึกตัว

ช่ วยตัวเอง
ไม่ได้

ช่ วยตัวเอง
ได้ บ้าง

รวม

10
10
11

144
100
139

89
65
60

127
95
58

378
276
272

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2004 พบว่า ผูเ้ สี ยชีวิตจากรถจักรยานยนต์เทียบกับ
ผูเ้ สียชีวติ ทางถนนจากการเดินทางในรู ปแบบอื่นๆ ในประเทศต่างๆ เป็ นดังนี้
ในประเทศไทย คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 70 % ของการเสียชีวติ จากการเดินทางทั้งหมด
มาเลเซีย
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 58 %
อินโดนีเซีย คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 42 %
ศรี ลงั กา
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 34 %
อินเดีย
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 27 %
ญี่ปุ่น
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 20 %
ออสเตรลีย
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 10 %
เนเธอร์แลนด์ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 7 %
สหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 5%
รูปแบบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และการชน
จากการศึกษาของ ศ.นพ.วีระ กสานติกุล (7) เรื่ องรู ปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์
ที่พบบ่อย 10 อันดับแรก คือ
1. รถจักรยานยนต์ชนท้ายคู่กรณี
2. รถคู่กรณี เลี้ยวซ้ายหรื อขวาตัดหน้าในขณะที่อยูใ่ นทิศทางตรงกันข้ามกับรถจักรยานยนต์
แล้วถูกชนหรื อชนกับรถจักรยานยนต์
3. รถคู่กรณี เลี้ยวกลับรถ (U-Turn) ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่ขบั ตรงมาในทิศทางตรงกันข้าม
4. รถจักรยานยนต์และคู่กรณี เฉี่ยวชนกันในขณะที่ไปในทิศทางเดียวกันหรื อตรงข้ามกัน
5. รถจักรยานยนต์วงิ่ แหกโค้งไม่มีคู่กรณี หรื อพยายามหลีกเลี่ยงการชนกับคู่กรณี
6. บริ เวณทางแยกที่รถคู่กรณี เลี้ยวซ้ายหรื อขวาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ โดยทิศทางตั้งฉากกัน
7. รถจักรยานยนต์พยายามแซงรถคู่กรณี ที่กาลังเลี้ยวซ้ายหรื อขวา
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8. รถจักรยานยนต์ลม้ เอง ไม่มีคู่กรณี หรื อจากการหลีกเลี่ยงรถคู่กรณี
9. รถจักรยานยนต์ถูกชนท้าย
10. รถจักรยานยนต์ชนคน สัตว์ ที่กาลังข้ามถนนหรื อชนสิ่งข้างทาง เช่น รั้ว เสา ราวเหล็ก
จากรู ปแบบหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นสรุ ปได้วา่ 70 % ของอุบตั ิเหตุ
รถจักรยานยนต์เป็ นการชนด้านหน้า ประกอบด้วย การชนด้านหน้าตรง (29%) การชนด้านหน้าซ้าย
(22%) การชนด้านหน้าขวา (19%) ดังนั้นจึงไม่ควรให้เด็กนัง่ ซ้อนด้านหน้าเพราะเด็กจะมีโอกาส
บาดเจ็บสู งมากจากแรงปะทะของชิ้ นส่ วนยานพาหนะ หรื อ พื้นผิวจราจร และยังได้รับอันตราย
ซ้ าเติมจากน้ าหนักตัวผูใ้ หญ่ที่ขบั ขี่ การถูกชนบริ เวณกลางรถด้านซ้าย (10%) ถูกชนกลางขวา (9%)
การถูกชนด้านหลังประกอบด้วยถูกชนด้านหลังซ้าย (2%) ด้านหลังขวา (3.5%) ถูกชนด้านหลังหรื อ
ด้านท้าย (2.5%)
60% ของอุ บตั ิเหตุร ถจักรยานยนต์เกิ ดขึ้นในเวลากลางคืน และกว่า 50%ของอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ้นบนทางตรง ที่เหลือเกิดขึ้นบริ เวณทางแยกและทางโค้ง
ลักษณะการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
จากการศึกษาของ ศ.นพ.วีระ กสานติกุล(7) เรื่ อง ความถี่ของอวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ พบว่า
- ร่ างกายส่วนบน ศีรษะ (8%) ใบหน้า (15%) คอ (3%)
- ร่ างกายช่วงกลาง แขน (26%) ทรวงอก (7%) ช่องท้อง (3%) กระดูกเชิงกรานและกระดูก
สันหลัง (2%)
- ร่ างกายช่วงล่าง ขา (35%)
กล่าวได้ว่า ขา (35%) แขน (26%) ในหน้า (15%) และศีรษะ (8%) เป็ นตาแหน่ งที่เกิดการ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุดตามลาดับ โดยการบาดเจ็บบริ เวณขาและแขน หาก
เกิดกับข้อเท้า หัวเข่า ข้อมือ ข้อศอก อาจทาให้เกิดความพิการถาวรได้
การศึกษาอุ บตั ิเหตุรถจักรยานยนต์จึงให้ความสาคัญกับปั ญหาการบาดเจ็บช่ วงล่าง เป็ น
เพราะการบาดเจ็บที่พบมากที่สุด เช่น กระดูกขาหัก ข้อสะโพกหัก การบาดเจ็บรุ นแรงของเนื้ อเยือ่
บริ เวณขา Read และคณะ (อ้างใน Ouellet และ Vira, 2004) ตั้งข้อสังเกตว่าการบาดเจ็บช่วงล่าง
ส่งผลกระทบสาคัญต่อตัวคนเจ็บเอง ครอบครัวและสังคม ในหลากหลายรู ปแบบ ตั้งแต่ปัญหาการ
เคลื่อนไหวร่ างกายของคนไข้ สมรรถนะของร่ างกายที่ถดถอย ส่ งผลต่อการกลับไปทางานใหม่ ทา
ให้บางคนไม่ สามารถทางานแบบเดิ มได้ การฟื้ นฟูร่างกายที่ตอ้ งใช้ความพยายามสู ง เช่ น กรณี
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บข้อเท้า โอกาสที่จะฟื้ นกลับคืนมาดังเดิมแทบเป็ นไปไม่ได้ ส่ วนการบาดเจ็บที่ศีรษะ
โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 8

และคอมักเป็ นสาเหตุให้เสียชีวติ มากที่สุด ตามด้วยการบาดเจ็บบริ เวณทรวงอกและช่องท้อง จากการ
ฉีกขาดของหัวใจ ปอด ตับ ม้าม และไต
แม้ว่ารถจักรยานยนต์หรื อ เครื่ อ งยนต์ไ ม่ ใช่ สาเหตุโดยตรงของอุ บตั ิ เหตุส่ วนใหญ่ แต่ มี
ความสัม พันธ์กบั ความรุ นแรงของอุ บตั ิเหตุ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการบาดเจ็บช่วงล่าง พบว่า
รถจักรยานยนต์ในเมืองไทย มีเพียงร้อยละ 1.2 ที่เป็ นรถขนาดใหญ่ เครื่ องยนต์สูงกว่า 150 ซี ซี ส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 86 เครื่ องยนต์อยูร่ ะหว่าง 100 – 150 ซี ซี จากงานวิจยั เรื่ องอุบตั ิเหตุ พบว่า ในประเทศ
ไทยขนาดเครื่ องยนต์ไม่สมั พันธ์กนั กับความเร็วก่อนการชนและขณะที่ชน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะขนาด
ของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ในเมืองไทยไม่ต่างกันมากนัก แต่พบว่าความเร็ วก่อนชนสัมพันธ์กบั
การจากัดความเร็วบนถนน ดังนั้นการจากัดความเร็ วจึงส่ งผลต่อการขับขี่ที่ปลอดภัย และไม่พบข้อ
แตกต่างถึงผลกระทบของขนาดตัวรถกับการบาดเจ็บที่ขา แต่ส่วนที่พบว่ามีผลคือ กันชนรถยนต์ที่
เปลี่ยนจากเหล็กเป็ นพลาสติกที่มีการกระจายแรงออก ส่งผลให้เมื่อรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ใน
ระยะหลังจึงมีการบาดเจ็บที่ขาน้อยกว่า
2. ผลการป้ องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ของศู นย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน
2547 – 2550
จากการศึกษาของ นายภานุ แย้มศรี และนายชาญชัย อตมศิริกุล สานักบูรณาการสาธารณภัย
อุบตั ิภยั และความปลอดภัยทางถนน (4) ถึ งผลการดาเนิ นงานป้ องกันอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ของ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ปี 2547-2550 ผลเป็ นดังนี้
จากข้อ มู ล ของสานักงานต ารวจแห่ งชาติ จ านวนรถจักรยานยนต์ที่เกิ ดอุ บตั ิ เหตุเ พิ่มจาก
45,707 คัน ในปี 2538 เป็ น 77,642 คัน ในปี 2547 (10 ปี เพิ่มขึ้น 69.87%) และเพิ่มจากร้อยละ 28.6
ของรถที่เกิดอุบตั ิเหตุ (ปี 2538) เป็ นร้อยละ 39.4% (ปี 2547)
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
21 มกราคม 2546 มีรองนายกรัฐมนตรี เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์ฯ รัฐมนตรี ช่วยว่าการ 4 กระทรวง คือ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นรอง
ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ (ปั จจุบนั ยกระดับเป็ นรัฐมนตรี ว่าการ 4 กระทรวงเป็ นรองผูอ้ านวยการศูนย์ฯ)
คณะกรรมการประกอบด้วยส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้อ ง นักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน มี
อธิบดี กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นเลขานุ การศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้กาหนดมาตรการ แผนงาน/โครงการ กาหนดวิสัยทัศน์ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศไทย เพื่อ ลดความสู ญ เสี ย จากอุ บ ัติเ หตุจ ราจรอย่า งเร่ งด่ ว น และก าหนด
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร ทั้งนี้ ในระยะแรกของการดาเนิ นการภายใต้ร่มธง
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ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน เป็ นช่วงของการแสวงหาความรู ้ และทิศทางที่ถูกต้องใน
การกาหนดแนวทางที่ครอบคลุมทุกด้านในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
ต่อมาหลังช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2547 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้วิเ คราะห์ผ ลการดาเนิ น งานจากสถิ ติ อุ บตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้น ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2547 ซึ่ งผลการ
ดาเนิ นงานปรากฏว่า ผูเ้ สี ยชีวิตเพิม่ ขึ้น 9% ผูบ้ าดเจ็บลดลง 21% และในจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
เป็ นรถจัก รยานยนต์ถึ ง 77% และพบว่าไม่ สวมหมวกนิ รภัย ถึ ง 66% มาตรการและโครงการที่
ดาเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหาข้างต้น คือ
1. มาตรการรณรงค์ โครงการขับขี่ ปลอดภัยเปิ ดไฟใส่ หมวก (หนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0601/ ว101 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547) กระทรวงมหาดไทยได้ให้จงั หวัดทุกจังหวัดเร่ งดาเนิ นการ
รณรงค์โครงการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนั้นยังจัดให้มีการรณรงค์ “สัปดาห์
รณรงค์มหกรรมขับขี่ปลอดภัย เปิ ดไฟใส่ หมวก” ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2547 พฤติกรรม
ของประชาชนหลังสัปดาห์รณรงค์ซ่ ึ งท าการส ารวจใน 75 จังหวัด พบว่า ผูข้ บั ขี่ รถจักรยานยนต์
เปิ ดไฟ-ใส่ หมวก มี ประมาณ 74.95% เพิ่มขึ้นประมาณ 32.70% ผูโ้ ดยสารซ้อ นท้ายสวมหมวกมี
ประมาณ 51.19% เพิม่ ขึ้นประมาณ 25.25%
2. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ กาหนดให้ มีการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ ไข
อุบัติเหตุทางถนนอย่ างต่ อเนื่ องตั้งแต่ หลังเทศกาลสงกรานต์ 2547 โดยมาตรการที่สาคัญในการ
ดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ได้แก่
(1) มาตรการบังคับใช้กฎหมายเน้นหนักมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. ได้แก่ การสวมหมวก
นิรภัยของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไซค์มีอุปกรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตาม
กฎหมาย เมาแล้วไม่ขบั มีใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมาย คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสาร
ตอนหน้า และใช้ความเร็วรถตามกฎหมายกาหนด นอกจากนั้นยังมีมาตรการเพิม่ เติม ได้แก่
(1.1) เข้มงวด 6 พื้นที่วินัยจราจร (สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ
คิวรถรับจ้าง ตลาด/ชุมชน ถนนทางเข้าออกชุมชนเมือง)
(1.2) เร่ งรัดจัดหาเครื่ อ งตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1,000 เครื่ อ ง และเครื่ อ งตรวจจับ
ความเร็วนามาใช้ทวั่ ประเทศ
(1.3) พัฒนาตัวชี้วดั ทั้งเรื่ องการดาเนิ นการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย การวัด
ผลสัมฤทธิ์เปรี ยบเทียบระหว่างปี
(1.4) แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้ตารวจทางหลวงดูแลทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3 หลักเพิ่มเติมอีก 5,000 กิ โลเมตร เดิ ม 15,000 กิ โลเมตร เพื่อให้สามารถตรวจตราป้ องปรามระงับ
พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย
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(1.5) ให้หน่ วยงานที่รั บผิด ชอบด้านกฎหมายพิจ ารณาการเพิ่ม โทษเมาแล้วขับ
การให้ผูก้ ระท าผิด กฎหมายจราจรท างานบริ ก ารสาธารณะ การเจาะเลื อ ดผู ้ป ระสบอุ บ ัติ เ หตุ
การจัดตั้งศาลจราจร การควบคุมการบริ โภคสุ รา การบันทึกการตัดคะแนนในใบขับขี่ การอบรม
ทดสอบผูข้ บั ขี่
(2) การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ และการมีส่วนร่ วม
- ส่ วนกลางมอบให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมประชาสัมพันธ์
บูรณาการการรณรงค์โดย สสส. สนับสนุนงบประมาณ
- ภูมิภาคให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดบูรณาการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมีส่วน
ร่ วมในการสนับสนุนงบประมาณ
- สถานศึกษาทุกแห่ งต้อ งจัดระเบียบวินัยจราจรในสถานศึ กษา และรณรงค์ใ ห้
ความรู ้สร้างจิตสานึก
(3) ยุทธศาสตร์ดา้ นวิศวกรรมจราจร
- ให้จงั หวัดสารวจข้อมูลถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เป็ นอันตรายและแก้ไข
- จัดทาระบบประมวลผล สาเหตุ ปั ญหาด้านวิศวกรรมจราจร(รถ + ถนน) ในแต่ละ
จังหวัด เพือ่ ให้ปรับปรุ งแก้ไขอย่างเป็ นระบบทัว่ ประเทศ
(4) ยุทธศาสตร์ระบบการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน
- ให้โรงพยาบาลเตรี ยมความพร้อมในการช่วยเหลือ
- จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครให้มีศกั ยภาพในการช่วยเหลื อ ผูป้ ระสบอุ บตั ิเหตุ
เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ
(5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการประเมินผล
- ให้มีการจัดระบบติดตามประเมินผล
- ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด
3. การด าเนิ น การโครงการรณรงค์ รั ก และห่ วงใยใส่ หมวกนิ ร ภั ย ให้ น้ อ ง ในปี 2547
คณะอนุกรรมการมาตรการหมวกนิรภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน ในการส่ งเสริ มการสวมหมวกนิ รภัยในผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ ได้จดั ทาโครงการให้ความรู ้
และประชาสัมพันธ์ “รักและห่วงใย…ใส่หมวกนิรภัยให้นอ้ ง” โดยมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการใช้
หมวกนิ ร ภัย ในเด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง 2-4 ปี โดยกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
ฝ่ ายเลขานุ การศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขออนุ มัติใช้งบกลางเหลื อ จ่ายจากการ
รณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2547 จากรัฐบาลนามาจัดหาหมวกนิ รภัยที่ได้มาตรฐานสาหรับเด็ก
อายุ 2-4 ปี จานวน 15,000 ใบ โดยจะทาการรณรงค์ใน 15 จังหวัดนาร่ องที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ
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เปิ ดตัวโครงการในวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ในช่วงรณรงค์เทศกาลปี ใหม่ 2548 และกรมควบคุมโรค
ได้ ร่ ว มกั บ สสส. จัด ท าโครงการรณรงค์ และประชาสั มพันธ์ ตลอดจนท าการประเมิ นผลโดย
บุคคลภายนอก โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มาตรการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่ วง 6 เดื อน หลั งปี 2547 (ก.ค.-ธ.ค. 2547)
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้กาหนดแนวทางในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ในมิติที่ทา้ ทายศักยภาพของหน่วยงาน โดยได้กาหนดเป้ าหมายการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ในช่วง 6 เดือนหลังปี 2547 ไว้ 2 มิติ
- มิ ติด้าน out come ผลสัมฤทธิ์ ในการลดผูเ้ สี ยชี วิตโดยได้คานวณค่าประมาณการ
ผูเ้ สียชีวติ แต่ละจังหวัดโดยนาจานวนรถจดทะเบียนมาเป็ นปั จจัยในการคานวณ (ใช้ค่าอัตราผูเ้ สี ยชีวิต
ปี 2546 ต่อ รถจดทะเบี ยนหมื่ นคันมาคู ณกับประมาณการรถจดทะเบี ยน ณ 31 ธันวาคม 2547 ราย
จังหวัด) และกาหนดเป้ าหมายให้ลดผูเ้ สียชีวติ ทุกจังหวัดไม่นอ้ ยกว่า 10% ของประมาณการผูเ้ สียชีวติ
- มิ ติ ด้า น out put ได้ม อบหมายให้ทุ ก จัง หวัด ก าหนดเป้ าหมายการตรวจจับ ตาม
มาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. โดยมี เกณฑ์ว่าให้มีก ารเรี ยกตรวจต่ อ เดื อ น ไม่ น้อ ยกว่า 1 % ของรถที่จ ด
ทะเบียนในจังหวัดนั้น โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผลจังหวัด
 หมวกนิรภัย (ในเขตเทศบาลสวมหมวก ≥ 90% นอกเขตเทศบาลสวมหมวก ≥ 50%
 มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย (มอเตอร์ไซค์ดดั แปลงสภาพ ≤ 10%)
 เมาไม่ ข ับ (ผูป้ ระสบอุ บ ัติ เ หตุ มี แ อลกอฮอลล์ ≤ 25% ของจ านวนผู ้ป ระสบ
อุบตั ิเหตุ)
 เข็มขัดนิรภัย (คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ≥ 90%)
 ใบอนุญาตขับขี่ (ผูข้ บั ขี่รถบนถนนมีใบอนุญาตขับขี่ ≥ 90%)
 ความเร็ว (จานวนอุบตั ิเหตุมีสาเหตุเกิดจากขับรถเร็ว ≤ 25 %)
ผลการดาเนินงานในระยะ 6 เดือน 2547 (ก.ค.-ธ.ค. 2547) มิติดา้ น out come มีผเู ้ สี ยชีวิตใน
รอบ 6 เดือน 2547 (ก.ค.-ธ.ค. 2547) ประมาณการผูเ้ สี ยชีวิต 6,980 คน ผูเ้ สี ยชีวิต 6,823 คน ลดจาก
ประมาณการ -2.2% ยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ส่ วนมิติดา้ น out put ข้อมูลที่ได้ยงั ไม่สมบูรณ์พอจะ
ประเมินผลได้ เช่น ประเด็นผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุมีแอลกอฮอล์ ≤ 25% อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความเร็ว ≤ 25%
ผลการดาเนินดังกล่าวมีขอ้ ถกเถียงกันอย่างมากในประเด็นการกาหนดเป้ าหมายผลสัมฤทธิ์
(out put) และนาไปสู่ การนาค่าตัวแปรมาใช้ในการกาหนดเป้ าหมายรายจังหวัด 4 ตัวแปร ได้แก่
จานวนรถ จานวนประชากร ระยะทาง ปริ มาณการเดินทาง (รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2548 สัญจรจังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 มกราคม 2548)
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5. การรณรงค์ ภายใต้ ความร่ วมมื อกับภาคเอกชน กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
ฐานะฝ่ ายเลขานุ การศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดาเนิ นการโครงการรณรงค์ขบั ขี่
ปลอดภัยหลายโครงการ เช่น
(5.1) การจัด ตั้งศู นย์ขบั ขี่ปลอดภัย (เฉลิ มพระเกี ย รติ ) โดยความร่ ว มมื อ กับ สมาคม
ผูป้ ระกอบกิจการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) บริ ษทั เอ พี ฮอนด้า จากัด จัดสร้างสนามฝึ กขับขี่
ปลอดภัย โดยเริ่ ม ต้นโครงการในปี งบประมาณ 2548 ซึ่ งต่อ มาได้รับคัดเลื อ กเป็ นโครงการเฉลิ ม
พระเกียรติในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงครองสิ ริราชย์สมบัติ 70 ปี และ
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
โครงการดังกล่าวกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุ นงบประมาณใน
การปรับปรุ งสถานที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเป็ นสนามขับขี่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย บริ ษทั เอ พี ฮอนด้า จากัด และบริ ษทั เอ พี ฮอนด้า จากัด ได้สนับสนุ น
งบประมาณในการก่อสร้างบางส่ วน รวมทั้งอุปกรณ์ และวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรของกรม
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้ มี ค วามรู ้ ใ นการฝึ กอบรมการขับ ขี่ ป ลอดภัย ส าหรั บ ผู ้ใ ช้
รถจักรยานยนต์ ตลอดจนร่ วมกับร้านค้าตัวแทนจาหน่ ายสนับสนุ นรถจักรยานยนต์ ในการฝึ กอบรม
จานวนแห่ งละ 10 คัน และได้จดั สร้างสนามฝึ กขับขี่ปลอดภัยไปแล้ว 6 สนาม (ปี 2548 - ปี 2549)
สาหรับในปี 2550 อยูร่ ะหว่างก่ อสร้างสนามเพิ่มเติม จานวน 6 แห่ ง ในศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต
(5.2) การฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริ มสร้างวินัยจราจร มีโครงการที่ดาเนิ นการร่ วมกับ
ภาคเอกชนหลายแห่งทั้งที่ใช้งบประมาณในการดาเนิ นการของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอง หรื องบประมาณของกรมการขนส่งทางบก หรื อการดาเนินการโดยความร่ วมมือดาเนิ นโครงการ
โดยภาคเอกชนโดยตรง เช่น
- โครงการเสริ ม สร้ า งความรู ้ ข ับ ขี่ ป ลอดภัย แก่ พ นัก งานในองค์ก ร และสถาน
ประกอบการ ปี 2548 จานวน 12 จังหวัด 1,429 คน
- โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริ มสร้ างวินัยจราจรในเด็กนักเรี ยนมัธยม อาชี วศึกษา
อุดมศึกษา ปี 2548-2549 จานวน 33,600 คน
- โครงการรณรงค์ของสมาคมผูป้ ระกอบกิจการรถจักรยานยนต์ไ ทย ดาเนิ นการ
ตั้งแต่ปี 2546-2549 รวม 409 ครั้ง
- โครงการฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยของบริ ษทั จักรยานยนต์ “สุ ภาพบุรุษ วินมอเตอร์ไซค์”
ของบริ ษทั ไทยซูซูกิ จากัด “ขับขี่ปลอดภัย และทาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในสถานศึกษา”
โดยบริ ษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
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6. ความพยายามในการปรั บปรุงข้ อกฎหมาย
(6.1) ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้เสนอขอแก้ไขกฎหมายใน พ.ร.บ.จราจร
ทางบก ได้แ ก่ การจัด ตั้ง ศาลจราจร การเพิ่ ม โทษผู ้ข ับ ขี่ ข ณะเมาสุ ร า การเพิ่ ม โทษผู ้ข ับ ขี่
รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารมิได้สวมหมวกนิ รภัยตั้งแต่ปี 2547 ซึ่ งบางฉบับก็ติดขัดในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา บางฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วรัฐสภาปิ ดเสี ยก่อ น เมื่อ วันที่ 16
มกราคม 2550 รัฐบาลชุดที่มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่ างแก้ไข
พ.ร.บ. จราจรทางบกที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วใน
บทบัญญัติที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีมติให้ขอแก้ไขตั้งแต่ปี 2547 ได้แก่ การเพิ่ม
โทษผูข้ บั ขี่ขณะเมาสุ รา เสพยาเสพติด หรื อวัตถุอ อกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การเพิ่มโทษผูข้ บั ขี่ขณะ
ผูโ้ ดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย
(6.2) กฎหมายควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ “ตัด ต้น ทาง เมาแล้ว ขับ ”
ศูน ย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้เ สนอนายกรั ฐมนตรี ในสมัย พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัต ร
พิจารณามาตรการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ไว้ 6 ประเด็น ซึ่ ง
ต่อมาได้มีผลเป็ นรู ปธรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 อย่างน้อยใน 2 ประเด็น คือ กระทรวงการคลัง
ได้ออกกฎกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
- ลดเวลาขายสุราของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตขายสุ ราปลีกให้เหลือเพียงช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น.
และ 17.00 – 24.00 น.
- จากัดสถานที่ขายสุ ราไม่ให้ขายในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานี บริ การน้ ามัน
เชื้อเพลิงหรื อบริ เวณติดต่อ
- ห้ามจาหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
7. สนั บ สนุ น ให้ ประเด็น การแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุท างถนน เป็ นยุท ธศาสตร์ จั ง หวั ด
ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เห็นชอบและเริ่ มใช้เป็ นประเด็นหนึ่ งในการประเมิ นผล
ยุทธศาสตร์จงั หวัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548
8. การพัฒนาศักยภาพการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ แก่ หน่ วยงานระดับ
จังหวัด
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่ วมกับ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ และคณะทางานสนับสนุนการดาเนิ นการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนในจังหวัดนาร่ อง(สอจร.) ได้ประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
หน่วยงานระดับจังหวัด ที่เป็ นภาคีในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดการ
ทางานแบบบูรณาการในระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการพัฒนาแนวทางป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
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มีหลายโครงการในการดาเนินงานของจังหวัดที่มี Impact โดยตรงต่อการป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุจากมอเตอร์ไซค์ เช่น
จังหวัดขอนแก่น
: เทศกาลสงกรานต์ปลอดเหล้าบริ เวณถนน “ข้าวเหนียว”
จังหวัดอุดรธานี

: 3 กรองโมเดล
- ขั้นที่ 1 กรองโดยพลังชุ มชนในหมู่ บา้ นมี บญ
ั ชี กลุ่ มเสี่ ยง
3ม. 2ข. 1ร. สกัดกลุ่มเสี่ยง
- ขั้นที่ 2 การตั้งด่านสาขากรองบนถนนระหว่างอาเภอ
- ขั้นที่ 3 กรองโดยชุดตรวจเคลื่อนที่
จังหวัดสุรินทร์
: พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
จังหวัดมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกมาตรการบังคับใช้
กับนักศึกษาให้สวมหมวกนิรภัยและอาสาจราจรจาก
นักศึกษาคอยตรวจจับ ใครทาผิดห้ามลงทะเบียนเรี ยน
1 ภาคการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ : จัดให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้สมั ผัสความจริ งจากการซิ่งรถ
โดยพาไปดู ส ถานที่ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ริ ง พาไปคุ ย กั บ
ผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุจริ งที่โรงพยาบาล
จังหวัดจันทบุรี
: จัดประกวดตาบลต้นแบบปลอดอุบตั ิเหตุ
จังหวัด นครนายก : ประกวดองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลต้น แบบด้านการ
ป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
จังหวัดนนทบุรี
: วิทยาลัยอาชีวศึกษาพัฒนาชุด Sensor การสวมหมวก
กันน็อค หากไม่สวมหมวกรถจะสตาร์ทไม่ติด
จังหวัดลพบุรี
: กาหนดพื้นที่ปลอดภัยควบคุมวินยั จราจร
- โครงการโรงเรี ยนนาร่ อง โรงเรี ยนวินยั จราจร
จังหวัดตราด
: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จัดทาโครงการปลูก
จิตสานึ กในการเคารพกฎจราจร โดยการอบรมครู ผสู ้ อน
ในการสร้างสื่อการเรี ยนการสอน อบรมแกนนานักเรี ยน
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรี ยน
จังหวัดกระบี่
: โครงการชุมชนนาร่ องป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ
ทางถนน
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จังหวัดชุมพร

: โครงการส่ งเสริ มความปลอดภัยมีวินัยจราจรแก่ผขู ้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
- โครงการผูน้ าเยาวชนด้านวินยั จราจร

แม้ผลการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา จะลดลงได้ระดับหนึ่ ง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่
น่าพึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนยังขาดสานึกด้านวินยั จราจร สิ่งที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่องต่อไป
(1) การบังคับใช้ก ฎหมายด้านการจราจร ถึ ง เวลาแล้วหรื อ ยังที่ จะต้อ งด าเนิ น การอย่า ง
เข้มงวดใช้บทกาหนดโทษสูงสุดเท่าที่กฎหมายกาหนด ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายที่น่าสนใจซึ่งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- การใช้บทลงโทษสูงสุด
- การกระทากฎหมายจราจรบางข้อ หาที่มีแต่โทษปรับ หากไม่เสี ยค่าปรับให้เสนอศาล
พิจารณาลงโทษ
- การกาหนดอายุของผูม้ ีใบอนุ ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไ ว้ที่อายุ 15 ปี นั้น เหมาะสม
หรื อไม่ ทั้งนี้ประเด็นนี้ยงั มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อย่างเหนียวแน่น
- มาตรการบันทึกคะแนนผูข้ บั ขี่ ซึ่งดาเนินการมาประมาณ 2 ปี ในเขตนครบาล ถึงเวลา
แล้วที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างจริ งจัง
(2) การประสัมพันธ์ซ่ ึงกระทาต่อผูใ้ หญ่อาจมีผลระยะสั้น ถึงเวลาที่จะกาหนดให้เป็ นเนื้ อหา
บังคับในหลักสูตรของเด็กนักเรี ยนหรื อไม่เพียงใด เพื่อปลูกฝังความเชื่อ ค่านิ ยม ทัศนคติ สานึ กด้าน
ความปลอดภัย
(3) การใช้ม าตรการทางกฎหมายอื่ น มาควบคุ ม พฤติ ก รรมเด็ ก อายุต่ า กว่า 15 ปี ขับ ขี่
มอเตอร์ ไ ซค์เป็ นมาตรการเสริ มที่จาเป็ น เช่ น พ.ร.บ. คุ ม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาหนดว่าบุคคลใด
ยินยอมส่ งเสริ มให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าสู่ ภาวะความเสี่ ยงต่อการกระทาความผิด บุคคลนั้นจะมี
ความผิดด้วย หรื อการใช้กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาสาหรับผูใ้ หญ่มาใช้กบั เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
กรณี การกระทาผิดเกิดความเสียหายร้ายแรง เช่น ทาให้เสียชีวติ เป็ นต้น
(4) การประชาสัมพัน ธ์ให้เป็ นข่าว การลงโทษผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรที่ มี ความผิด
ร้ายแรง เช่น เมาแล้วขับ เป็ นต้น ให้ประชาชนรับรู ้บ่อยๆ เป็ นหนทางที่ช่วยลดปั ญหาได้ในระดับหนึ่ง
(5) การจัดการให้รถจักรยานยนต์อยูใ่ นช่องทางจราจรที่เหมาะสมเป็ นทางหนึ่ งที่ตอ้ งทาใน
ระยะยาว
(6) ขณะนี้ ยัง ไม่ มี ร ะบบข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล อุ บ ัติ เ หตุ จ ากรถจัก รยานยนต์อ ย่า งละเอี ย ด
มีประเด็นวินยั จราจรบางประเด็นที่ดูจะมีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ประเด็นการขับรถย้อนศร ตลอดจน
การวิจยั ด้านพฤติกรรมของผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่เจาะลึกไปถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรม
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3. ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดและระดับชาติ (Injury Surveillances)
กาญจนี ย ์ ดานาคแก้ว ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้บรรยายในการสัม มนาระดับชาติ เรื่ อ ง อุ บตั ิเหตุจ ราจร ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์แ สดงสิ นค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดและระดับชาติ (Injury Surveillances)
1) วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดทาฐานข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับพัฒนาระบบบริ การและการส่งต่อผูบ้ าดเจ็บ
- ได้ขอ้ มูลแสดงแนวโน้มการบาดเจ็บและเป็ นแนวทางในการควบคุมป้ องกันการบาดเจ็บ
โดยเน้นให้จงั หวัดเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์ขอ้ มูล
- แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
2) กลุ่มประชากรที่เฝ้ าระวัง
ผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงจากสาเหตุภายนอกทุกสาเหตุ ทั้ง Unintentional และ Intentional จัดกลุ่ม
สาเหตุตาม (ICD-10 chapter 20 : External causes of morbidity and mortality, code V01-Y36) ดังนี้
2.1) Unintentional injury ผูท้ ี่มีสาเหตุภายนอกใดๆ ที่เกิดเหตุบาดเจ็บมา ไม่เกิน 7 วัน
- อุบตั ิเหตุจากการขนส่ง (transport accident) (V01-V99)
- อุบตั ิเหตุอื่นๆ (Unintentional injury) (W00-X59)
2.2) Intentional injury เช่น การตั้งใจฆ่าตัวตาย การตั้งใจทาร้ายตัวเอง ถูกผูอ้ ื่นทาร้าย
และเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยไม่ ท ราบความตั้ง ใจ ปฏิ บ ัติ ก ารทางกฎหมาย และ/หรื อ สงคราม
(X60-Y36)
3) แนวทางการรายงานผูบ้ าดเจ็บ
นิ ยามของผูบ้ าดเจ็บรุ นแรง (Criteria of severe injury) คือ ผูบ้ าดเจ็บที่บาดเจ็บมาไม่
เกิน 7 วัน ที่มารับการรักษา ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล แล้วรับไว้สังเกตอาการ/รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล หรื อ ตาย (ไม่เกิน 30 วันหลังเกิดเหตุ)
ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
คือ พยาบาลห้องฉุกเฉินทุกคน
ผูล้ งรหัส
คือ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
ผูบ้ นั ทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ คือ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ หรื อ พนักงาน/ลูกจ้าง
การจัดส่งข้อมูลสู่ส่วนกลาง ส่งให้สานักระบาดวิทยา/สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่
1 – 12 ทุก 6 เดือน
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อุบตั ิเหตุขนส่ง ส่งข้อมูลทุก 3 เดือน และในช่วงวันหยุดเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
ส่งข้อมูลให้สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคเป็ นรายวัน
4) ตัวแปร มี 72 ตัวแปร (ปี 2550 มีตวั แปรเพิม่ ประมาณ 20 ตัววแปร)
- ข้อมูลทางระบาดวิทยา บุคคล เวลา สถานที่
- ประเภทผูบ้ าดเจ็บ ประเภทพาหนะ กลไกการบาดเจ็บ
- พฤติกรรมเสี่ยง 3 เรื่ อง หมวกนิรภัย เข็ม ขัดนิ รภัย แอลกอฮอล์ และเพิ่มการรายงาน
เรื่ อง โทรศัพท์มือถือ ในปี 2550
- การนาส่งผูบ้ าดเจ็บไปสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
- การปฐมพยาบาล
5) การรวบรวม/ตรวจสอบคุณภาพ/วิเคราะห์/นาไปใช้ประโยชน์
ระดับจังหวัด โรงพยาบาลเครื อข่าย และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระดับเขต สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 1 -12
ระดับประเทศ สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
6) ประโยชน์และจุดแข็งของระบบฯ
6.1) เป็ นระบบเดียวที่แสดงขนาดของปั ญหาการบาดเจ็บที่รุนแรงร่ วมกับปั จจัยเสี่ ยง
สาคัญของการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมเสี่ ยงสาคัญ (ตามนโยบาย 3 ม 2 ข 1 ร) ของ
รัฐบาลได้ ถึง 5 เรื่ อง จาก 6 เรื่ อง (ยกเว้นเพียงความเร็ว) และในอนาคตจะสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
Products ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงได้
6.2) Flexibility สู งสุ ดใน NCD Surveillance สามารถบอกแนวโน้มการบาดเจ็บ และ
ปรับความรวดเร็วการรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงได้ต้งั แต่รายวัน รายเดือน ราย 6 เดือน หรื อรายปี
6.3) Sensitivity สู ง สามารถ detect ปั ญหาได้เร็ ว มี early warning สามารถ detect risk
group และ behavior ใหม่ ๆ ได้อ ย่างต่อเนื่ อง เช่น การฆ่าตัวตายในเด็ก 7 ขวบ การขับขี่ในเด็ก 7
ขวบ การดื่ มแล้วขับในเด็ก 11 ขวบ การใช้ยา paracetamol ฆ่าตัวตายในผูห้ ญิงกลุ่ มวัยรุ่ น การ
สูงขึ้นของผูบ้ าดเจ็บจากการถูกสุ นัขกัด ฯลฯ และจะเป็ นฐานข้อมูลสาคัญในการพิสูจน์ประโยชน์
ของหมวกนิรภัยเด็กที่ใช้จกั รยานยนต์ ใน พ.ศ.2549 นี้ โดยเป็ นประเทแรกของโลก
6.4) เป็ นระบบข้อมู ลเดี ยวที่มีศกั ยภาพแสดงแนวโน้มและ severity ที่เปลี่ ยนไปของ
terrorism ของ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้ไม่ว่าจะเป็ นการใช้อาวุธปื น ระเบิด อาวุธเคมี หรื อแม้แต่อาวุธ
ชีวภาพ
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6.5) ในระดับจังหวัดปรับข้อมูลเพื่อ intervention อย่างเต็มที่ เช่ น กาหนดโรงเรี ยนที่มี
การบาดเจ็บร่ วมกับพฤติกรรมเสี่ยงสูงของอาเภอเมืองได้ ใช้กาหนดอาเภอหรื อโรงงานที่มีปัญหาการ
บาดเจ็บจากการทางานสู งและสามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไ ขปั ญหาได้อ ย่างเหมาะสมตาม
ความจาเป็ นเร่ งด่วน
6.6) บอกการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการบาดเจ็บและ risk ที่ associate กับประเภท
ของการบาดเจ็บนั้น โดยมีความละเอียดเป็ นรายวัน รายชัว่ โมง ซึ่งยังไม่มีระบบใดทาได้
6.7) เป็ นข้อมูลสนับสนุนการออกมาตรการ และนโยบายของประเทศคือ
- การกาหนดเวลาโฆษณาเครื่ องดื่ม alcohol
- สนับสนุนการปรับปรุ ง พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็กปี 2546
- สนับสนุนการออกนโยบาย งดเหล้าเข้าพรรษา และ งดเหล้าวันปี ใหม่ไทย
6.8) แสดงความครอบคลุม คุณภาพและปั ญหาระบบบริ การแพทย์ดา้ นการบาดเจ็บใน
โรงพยาบาลจังหวัดการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน และสถานพยาบาลในจังหวัด
6.9) แสดงการบาดเจ็บจาแนกตามที่อยู่ปัจจุบนั ของผูบ้ าดเจ็บ อาเภอที่เกิดเหตุ และ
ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญในผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงในระดับ
7) ข้อดีของข้อมูลเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด (I.S.)
- มี ข ้อ มู ล เพื่ อ การพัฒ นาการรั ก ษาพยาบาลในผูบ้ าดเจ็บ ซึ่ งเป็ นภารกิ จ หลัก ของ
กระทรวงสาธารณสุข
- มี รายละเอี ยดลักษณะทางบุ คคล เวลาเกิดเหตุ และสถานที่ เพียงพอสาหรับจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มเสี่ยงของการบาดเจ็บ/ตายจากอุบตั ิเหตุขนส่ง
-เป็ นนโยบายกกระทรวงสาธารณสุขให้ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไปดาเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8) ข้อจากัด
- ปริ มาณงานเก็บข้อมูลเพิม่ ขึ้นมาก โดยเฉพาะรู ปแบบการเฝ้ าระวังในระดับจังหวัด
- ไม่ครอบคลุมการตาย ณ จุดเกิดเหตุนอกอาเภอเมืองในบางราย
- ต้องมีความรู ้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาก
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จัก รยานยนต์เป็ นพาหนะที่ เสี่ ยงต่อ การเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ถึง ตายเป็ น 20 เท่า ของรถยนต์ด้ว ย
ระยะทางใช้งานที่เท่ากัน เนื่ อ งจากจักรยานยนต์มี สมรรถนะเกิ นตัว คือ อัตราเร่ งสู ง ทาความเร็ ว
ได้ม าก แต่ ท รงตัว ได้ไ ม่ ดี เ ท่ ารถยนต์ และไม่ ส ะดุ ดสายตาผูใ้ ช้ร ถใช้ถ นนเท่ า รถยนต์ กับ ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์เหมือนการเอาเนื้ อไปหุ ้มเหล็ก เมื่อประสบอุบตั ิเหตุร่างกายจึงกระทบพื้นถนนหรื อ
สิ่งกีดขวางโดยตรงและรุ นแรงกว่า ครึ่ งหนึ่งของคนขับรถที่ชนกับจักรยานยนต์ บอกว่ ามองไม่ เห็น
จักรยานยนต์ ก่อนที่จะชนกัน ดังนั้นจึงมีขอ้ บังคับให้รถจักรยานยนต์ที่ขายในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทุกคันติดตั้งระบบเปิ ดไฟหน้าทันทีที่ติดเครื่ องยนต์ และหลายประเทศที่มีกฎหมายบังคับให้ผขู ้ บั ขี่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้า (1)
อุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้อ งกับรถจักรยานยนต์เกิดขึ้น เนื่ องจากที่ผขู ้ บั ขี่ยานพาหนะคันอื่นๆหรื อ
แม้กระทัง่ คนเดินเท้า ไม่สามารถเห็นหรื อทราบได้วา่ มีรถจักรยานยนต์แล่นเข้ามา (10)(11) วิธีการหนึ่ ง
ที่ถูกนามาใช้เพื่อช่วยให้รถจักรยานยนต์สามารถเป็ นที่มองเห็นหรื อเป็ นที่สังเกตได้ง่ายและชัดเจน
ยิง่ ขึ้น คือ การเปิ ดไฟหน้ารถตลอดเวลาในช่ วงเวลากลางวัน (Daytime running lights) โดยงาน
ศึกษาวิจยั ในอดีตที่ผา่ นมาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา (25) ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป (13) นิ ซีแลนด์ (21)
และในประเทศบ้านใกล้เรื อนเคียงซึ่งได้แก่ มาเลเซีย (16)(17) ให้ขอ้ สรุ ปที่คล้ายคลึงกันว่า การเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ตลอดช่วงเวลากลางวันนั้น สามารถช่วยลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับย่นพาหนะมากกว่าหนึ่งคัน และในจานวนนั้นเป็ นรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงศักยภาพในการลด
จานวนผูข้ บั ขี่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
จากการวิจยั ในประเทศสิงคโปร์ Wu Yaun (24) ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิผลของการบังคับใช้
กฎหมายเปิ ดไฟหน้ า รถจัก รยานยนต์ใ นเวลากลางวัน ซึ่ งมี ก ารประกาศใช้ต้ งั แต่ ปี 1995 โดย
ทาการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1992 – 1996 พบว่า กฎหมายดังกล่าวไม่มีผลในการลดจานวนใน
กลุ่มผูบ้ าดเจ็บเล็กน้อย แต่ได้ผลดีในการลดจานวนในกลุ่มผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บรุ นแรง แต่การศึกษา
นี้มีขอ้ จากัดเนื่องจากข้อมูลหลังการประกาศใช้กฎหมายมีเพียง 14 เดือนเท่านั้น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่
สั้นอาจจะยังไม่เห็นผลเต็มที่
จากการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ของ Elvik (8) ถึงประสิ ทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายเปิ ดไฟหน้า
รถยนต์ในเวลากลางวันในปี 1985 และรถทุกประเภท ในปี 1988 พบว่าจานวนอุ บตั ิเหตุจากการชนในเวลา
กลางวันและคนเดินเท้าในช่วงพลบค่าไม่ลดลง แต่จะช่วยลดอุบตั ิเหตุในช่วงฤดูร้อนได้ 15 %
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Farmer and William (9) ศึกษาพบว่าการเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันมีการชนกันแบบสอง
คันขึ้นไปน้อยกว่าไม่เปิ ดไฟ ร้อยละ 3.2
Sparks และคณะ (19) ได้ศึกษาใน Saskatchewan พบว่า การเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน
สามารถลดการชนในเวลากลางวันแบบ two vehicle crashes ได้ร้อยละ 28
Radin Umar (18) ได้ศึกษาคุณค่าของมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
ในประเทศมาเลเซีย พบว่า ผลต่อการลดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ และ ค่า odds ratio ก่อนดาเนิ นการ
มากกว่า (p<0.06) odds ratio หลังดาเนินการ
หลายการศึ ก ษาที่ พ บว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้า รถ ช่ ว ยลดอุ บ ัติ เ หตุ จ ากการชนกัน แบบ
ประสานงานหรื อชนด้านข้างได้ เพราะการเปิ ดไฟหน้าทาให้สงั เกตเห็นรถได้ง่ายในระยะไกล ทาให้
คนขับคาดคะเนทิศทางที่รถสวนได้แม่นยามากขึ้น Janoff และคณะ(12) ได้ศึกษาในสหรัฐอเมริ กา
โดยเปรี ยบเทียบ 4 รัฐที่ใช้มาตรการและ 4 ที่ไม่มีมาตรการ พบว่า การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ลด
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุลง ร้อยละ 41.3 แต่ Muller ได้ศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในรัฐที่มี
การใช้และไม่ใช้กฎหมายบังคับให้เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันเหมือนกับการศึกษาของ Waller
and Griffin(20) และการศึกษาของ Williams and Hoffman (22) จะเห็นได้ว่ายังมีการศึกษาของหลาย
ท่านที่พบว่าไม่ มีความแตกต่างกันระหว่างเปิ ดไฟและไม่เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน จึงจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ในประเทศไทยต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ยืนยันประสิทธิผลของการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 21

ตารางที่ 1 แสดงการวิ จ ัย ในกลุ่ ม ประเทศสแกนดิ เ นเวี ย ประเทศแคนนาดา และประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ประเทศ
นอร์เวย์

ปี ที่วิจัย(พ.ศ.)
2523-2533

ผลลัพธ์
รถชนกันในเวลากลางวันลดลง ร้อยละ 10

เดนมาร์ก

2533-2534
(15 เดือน)

รถชนกันในเวลากลางวันลดลง ร้อยละ 7
รถชนในจังหวะเลี้ยวซ้ายลดลง ร้อยละ 37

2533-2535
(2 ปี 9 เดือน)

รถชนกันในเวลากลางวันลดลง ร้อยละ 6
รถชนในจังหวะเลี้ยวซ้ายลดลง ร้อยละ 34

แคนาดา

เปรี ยบเทียบรถรุ่ นปี 2532 รถชนกันในเวลากลางวันลดลง ร้อยละ 11
(1989) กับปี 2533 (1990)

สหรัฐอเมริ กา

2503
2528

รถชนกันในเวลากลางวันลดลง ร้อยละ 18
รถชนกันในเวลากลางวันลดลง ร้อยละ 7

ที่มา : ตาราระบาดวิทยา อุบตั ิเหตุจราจร, 2546 (1)
จากข้อมูลของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวถึงความเป็ นมาของมาตรการ
เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันไว้ว่า ประเทศแรกที่นามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มาใช้
ได้แก่ฟินแลนด์ โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2515 ในถนนชนบทช่ วงฤดูหาวและต่อ มาได้บงั คับใช้ทวั่
ประเทศในทุกฤดู กาล ซึ่ งประเทศต่างๆ ในแถบยุโรปได้นามาตรการดังกล่าวมาใช้ เช่ น คานาดา
เดนมาร์ก ฮังการี ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหรัฐอเมริ กา (ในบางรัฐ) รวมถึงประเทศใน
เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์
ประเทศญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 40 ของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์เกิดจากการกระทาโดยรถคันอื่น
หลังจากที่ ได้มีการใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันด้วยระบบอัตโนมัติ (AHO) ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2533 - 2545 พบว่า อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดจากการกระทาโดยรถคันอื่นลดลงถึง 13,000
ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 39 ของจานวนอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ท้งั หมด
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ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ได้นามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันมาบังคับใช้เป็ น
กฎหมาย พบว่า สามารถลดอุบตั ิเหตุทางถนนในเวลากลางวันได้ถึงร้อยละ 30
ประเทศไทยประกาศใช้ก ฎหมายให้รถจัก รยานยนต์ทุ ก คัน ที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง แต่ ว นั ที่ 1
มกราคม 2548 เป็ นต้นไป จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เปิ ดไฟหน้ารถโดยระบบอัตโนมัติในขณะที่สตาร์ท
รถและเครื่ องยนต์ทางาน
จากการศึกษาวิจยั โดยสถาบันเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนของสหรัฐอเมริ กา พบว่า การเปิ ด
หลอดไฟกาลังสว่าง 7,000 แรงเทียน อันเป็ นกาลังสูงสุดที่กาหนดไว้ใช้งานในเวลากลางวันมีผลต่อ
สายตา เทียบเท่า 1 ใน 8 ของระดับที่ทาให้ไม่ สบายตาเท่านั้น นอกจากนี้ แสงสว่างของหลอดไฟ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยมีกาลังส่องสว่างน้อยมากเมื่อเทียบกับแสงอาทิตย์ ดังนั้นการนา
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถมาใช้จึงไม่ทาให้คนขับรถที่สวนทางมามีอาการตาพร่ ามัวอย่าแน่นอน
ข้อมูลจากสานักงานพาณิ ชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุ งบรัสเซลล์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551
แจ้งว่าคณะกรรมาธิการยุโรปได้ตดั สิ นใจให้รถยนต์ใหม่ทุกประเภทใน EU จะต้องติดตั้งระบบไฟ
Daytime Running Lights (DRL) ตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นไป
ระบบ DRL เป็ นหลอดไฟพิเศษ ซึ่ งมีสวิทซ์เปิ ดให้แสงสว่างอัตโนมัติ เมื่อ มี การสตาร์ ท
เครื่ องยนต์รถ ซึ่งจะช่วยเพิม่ การมองเห็นรถยนต์ของผูใ้ ช้ถนนอื่นๆ ได้อย่างมาก และใช้พลังงานต่า
เปรี ยบเทียบกับไฟส่ องหน้ารถยนต์ (dipped-beam head lamps) ที่ใช้กันอยูใ่ นปั จจุบนั รถยนต์ที่
ติดตั้งระบบ DRL จะมีไฟที่มีสวิทซ์เปิ ดอัตโนมัติเมื่อเครื่ องยนต์ถูกสตาร์ท โดยในช่วงเวลากลางคืน
ผูข้ ับ จะต้องเปิ ดสวิทซ์ ไ ฟขับ ด้ว ยมื อ และระบบ DRL จะปิ ดเองโดยอัต โนมัติ ในมุ ม มองด้า น
สิ่งแวดล้อม ระบบ DRL จะใช้พลังงานเพียง 25-30 % ของพลังงานที่ใช้โดยไฟขับปกติ และเมื่อใช้
ร่ วมกับเทคโนโลยี Light Emitting Diode (LED) จะใช้พลังงานลดลงเหลือเพียง 10%
จะเห็นได้ว่าหลักฐานส่ วนใหญ่มาจากประเทศเหนื อเส้นศูนย์สูตร ซึ่ งจะมีแสงแดดในเวลา
กลางวันน้อยกว่าในประเทศเขตร้อน ส่วนประเทศในแถบเอเชียยังมีไม่กี่ประเทศที่มีการใช้กฎหมาย
ดังกล่าว ประเทศไทยเริ่ มใช้มาตรการให้รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันมาตั้งแต่ปี
2546 ซึ่งเป็ นเพียงมาตรการที่ใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เท่านั้น ยังไม่เป็ นกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นให้ขอ้ สรุ ปโดยทัว่ ไปที่สนับสนุ นการ
เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันที่อาจช่วยเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผขู ้ บั ขี่ ยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อ
โต้แย้งต่าง ที่อาจทาให้การกาหนดข้อบังคับให้รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องเปิ ดไฟหน้ารถตลอดเวลา
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ไม่ ว่าจะเป็ นระบบไฟหน้า แบบธรรมดาหรื อ จากระบบไฟหน้าเปิ ดอัตโนมัติ ขาดประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร อาทิเช่ น การใช้พลังงานเชื้ อ เพลิ งที่เพิ่มขึ้นในการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน
รวมไปถึงมลพิษจากไอเสียที่อาจจะเพิม่ ขึ้นตามมา อายุการใช้งานของหลอดไฟหน้ารถที่ส้ นั ลงทาให้
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หรื อแม้กระทัง่ ผลเสียจากการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ที่อาจส่ องหรื อสะท้อน
เข้าตาผูข้ บั ขี่ยานพาหนะคันอื่นๆ โดยส่ วนหนึ่ งอาจเกิ ดจากการใช้หลอดไฟหน้าชนิ ดเดี ยวกันกับ
หลอดไฟที่มีกาลังวัตต์สูงสาหรับการให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงในการ
เกิดอุบตั ิเหตุและทาให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันนั้นกลับเป็ นผลเสี ยมากกว่า
ผลดี ดังนั้น ถึงแม้ว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันได้ดาเนิ นการมาแล้วตั้งแต่ปี
2546 รวมไปถึ งระบบไฟหน้า เปิ ดอัตโนมัติที่ได้เริ่ มติดตั้งในรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ต้ งั แต่ปี 2548
การศึกษาวิจยั เพื่อวิเคราะห์หาผลกระทบในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ ง
ดาเนินการต่อ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ศึกษาผลของมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน ในประเด็นการ
ลดการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนกับพาหนะอื่น โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Study)
ตั้งแต่ปี 2544 – 2548 ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. และตลอด 24 ชัว่ โมง จากบันทึกประจาวันของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ใน 5 จังหวัด จังหวัดละ 3 แห่ ง โดยเลือกอาเภอเมืองและอาเภอใกล้เคี ยงที่ มี
อุบตั ิเหตุมากอีก 2 แห่ง และกรุ งเทพมหานคร 2 แห่ ง รวมทั้งสิ้ น 17 แห่ ง ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร
(สถานีตารวจนครบาลเตาปูน และบางกอกน้อย) จังหวัดชลบุรี (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองชลบุรี
พัทยาและบ้านบึ ง) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมื องพระนครศรี อยุธยา
วังน้อย และบางปะอิน) จังหวัดนครราชสี มา (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองนครราชสี มา ปากช่อง
และ สู งเนิ น) จังหวัดเชี ยงใหม่ (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ แม่ริม และช้างเผือก)
จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช ท่าศาลา และทุ่งสง) และ
ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะอื่นในช่วงก่อนและ
หลังมีมาตรการ โดยไม่คานึงถึงทิศทางการชน
ส่ วนที่ 2 ศึกษาผลของมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน ในประเด็นการ
ลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนกับพาหนะอื่น ศึกษาจาก
ข้อมูลระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ และเปรี ยบเทียบจากค่า Abbreviated Injury Scale (AIS) โดยเจ้าหน้าที่
ของสานักระบาดวิทยาเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลย้อนหลังทุกรายที่เป็ นอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี
2544 – 2548 ในช่ วง 6.00 – 18.00 น. และตลอด 24 ชัว่ โมง จากข้อมูลระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
(Injury Surveillance System) ของโรงพยาบาลเครื อข่าย จานวน 21 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสี มา โรงพยาบาลศูนย์ลาปาง โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ โรงพยาบาล
อุดรธานี โรงพยาบาลพระพุทธชิ นราช โรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี โรงพยาบาลตรั ง โรงพยาบาล
นครปฐม และโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
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การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ Odds ratio test
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ าดเจ็บก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Fisher’s Exact Test) ใช้ตาราง two by two ดังนี้
ก่ อนมีมาตรการ หลังมีมาตรการ

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม

Odds

Odds ratio

A/B AD
C/D BC

A

B

(A+B)

A/B

C

D

(C+D)

C/D

(A+C)

(B+D)

โดย A/C เป็ นค่า odds ของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันก่อนมีมาตรการ และ B/D เป็ น
ค่า odds ของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันหลังมีมาตรการ และได้ค่า Odds Ratio (OR) คื อ
(AD)/(BC) ถ้า Odds ratiao มีค่า = 1 หรื อเข้าใกล้ 1 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
การแปลผล ถ้าระยะความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่า 1 อยู่ระหว่างช่วงนั้น แสดงว่าค่า Odds ratio
ที่ได้น้ นั ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เช่น ช่วงระยะความเชื่ อมัน่ 95% = 0.8-1.5 แต่ถา้ ไม่มีค่า 1 อยู่
ระหว่างช่วงระยะความเชื่อมัน่ ที่ 95% แสดงว่าค่า Odds ratio นั้นมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่น คานวณ
ได้ = 1.5-3.5 เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้ รถยนต์ ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
เป็ นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative methodology) เป็ นหลักในการดาเนินการ ได้แก่
1. ประชากร การสุ่ มตัวอย่ าง และจานวนกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิ คอัพ) รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดเล็ก) และรถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถบัส)
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1.2 การสุ่มตัวอย่ าง
ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายชั้น ดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง : ผูว้ ิจยั เลือกพื้นที่ทาการสารวจในสานักงานขนส่ งจังหวัดแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 20 จังหวัดตามจังหวัดเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ ได้ดงั นี้ จังหวัดนครราชสี มา ลาปาง
ราชบุรี นครศรี ธรรมราช ยะลา จันทบุรี นครสวรรค์ สงขลา เชียงราย ระยอง กรุ งเทพ ชลบุรี ขอนแก่น
อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก สุราษฏร์ ธานี ตรัง นครปฐม และนนทบุรี
ขั้นที่สอง : ผูว้ ิจยั เลือกตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเลือก
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิ คอัพ) รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดเล็ก) และ
รถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบัส) จากผูท้ ี่มาติดต่อขอรับบริ การที่สานักงานขนส่ ง
จังหวัดนั้นๆ
1.3 จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ มี จานวน 4,000 ตัวอย่าง (200 ตัวอย่าง/จังหวัด)
ประกอบด้วยผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 50 คน รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิ คอัพ) จานวน
50 คน รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดเล็ก) จานวน 50 คน และรถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถบัส) จานวน 50 คน
2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นคาถาม
3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ประเภทของ
พาหนะที่ขบั ขี่ พฤติกรรมการขับขี่
3.2 ความคิ ดเห็ นต่อมาตรการให้รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน
ในด้านผลต่อการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ ผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บ ผลของการรณรงค์ ผลการ
บังคับใช้มาตรการ และความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม การขยายผลให้ครอบคลุมรถทุกประเภท ฯลฯ
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ข ั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ จ านวน 10 ข้ อ
เป็ นแบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ ลัก ษณะข้อ ค าถาม
ประกอบด้วยข้อความที่เป็ นทางบวกและทางลบ แต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่
หมายถึง ข้อความตรงกับการกระทาของท่านมากที่สุด
เห็นด้วย
หมายถึง ข้อความตรงกับการกระทาของท่านมากพอควร
ไม่แน่ใจ
หมายถึง ข้อความตรงกับการกระทาของท่านบางครั้ง
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง ข้อความตรงกับการกระทาของท่านน้อย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
หมายถึง ข้อความไม่ตรงกับการกระทาของท่าน
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เกณฑ์การให้คะแนนตามความหมายของคาถามแต่ละข้อดังนี้
ระดับความเห็น
ข้อความทางบวก
(คะแนน)
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
สาหรับข้อคาถามที่มีเนื้อหาเชิงบวก ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 10
ข้อคาถามที่มีเนื้อหาเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 6, 7, 8, 9

ข้อความทางลบ
(คะแนน)
1
2
3
4
5

การประเมิน ผูศ้ ึกษากาหนดช่วงการวัดระดับ ดังนี้ (Best, 1977)
ช่วงการวัด = ค่าคะแนนสูงสุ ด – ค่าคะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
= 5-1
3
= 1.33
การแปลความหมายของคะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินค่าความหมายแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33
หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นๆ น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.66
หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นๆ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00
หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ อย่างมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลอุบตั ิเหตุจากบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ ส่วนที่ 2 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อ มู ลการบาดเจ็บจากระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance) และส่ วนที่ 3 เป็ นการ
น าเสนอผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ข ับ ขี่ ร ถหลายประเภทต่ อ มาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน

ส่ วนที่ 1 ศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการ
เปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่ น ก่ อนและ
หลังประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษา
จานวนครั้งของการเกิ ดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์กบั พาหนะอื่น (ไม่รวมที่พลิกคว่าเอง) โดยศึกษา
ข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Study) ตั้งแต่ปี 2544 – 2548 ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. และ
ตลอด 24 ชัว่ โมง จากบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยให้เจ้าหน้าที่ตารวจเป็ นผูร้ วบรวบ
ข้อมูลย้อนหลังทุกกรณี ที่เป็ นอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ ใน 5 จังหวัด จังหวัดละ 3 แห่ง โดยเลือก
อ าเภอเมื อ งและอ าเภอใกล้เ คี ย งที่ มี อุ บ ัติ เ หตุ ม ากอี ก 2 แห่ ง และกรุ ง เทพมหานคร 2 แห่ ง
รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง แต่ได้รับข้อมูลกลับมาเพียง 14 แห่ง ดังนี้ กรุ งเทพมหานคร (สถานี ตารวจนคร
บาลเตาปูน และบางกอกน้อย) จังหวัดชลบุรี (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมือ งชลบุ รี และบ้านบึง)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา) จังหวัดนครราชสี มา
(สถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอเมื อ งนครราชสี ม า ปากช่ อ งและสู ง เนิ น ) จัง หวัด เชี ย งใหม่ (สถานี
ตารวจภูธรอาเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม และช้างเผือก) จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี ตารวจภูธร
อาเภอเมือ งนครศรี ธรรมราช ท่าศาลา และทุ่งสง) และทาการศึกษาเปรี ยบเทียบข้อ มูล การเกิ ด
อุ บ ัติ เ หตุ ร ถจัก รยานยนต์ช นกับ พาหนะอื่ น ในช่ ว งก่ อ นและหลัง มี ม าตรการ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ทิศทางการชน
ก่อนอื่นผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอสถานการณ์และแนวโน้มของการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ใน
ภาพรวมของประเทศ โดยใช้ขอ้ มูลสถิติจราจรทางบกทัว่ ราชอาณาจักร ของศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
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สานักงานตารวจแห่ งชาติ ตั้งแต่ปี 2541 – 2550 และข้อมูลฝ่ ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน
กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ปี 2543 – 2550 พบว่า
การเกิ ดอุ บตั ิเหตุของรถทุกประเภทยังสู งอยู่ในแต่ล ะปี โดยในปี 2542-2544 ลดลงจาก
ปี 2541 แต่ในปี 2545 – 2547 การเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มสู งขึ้นอย่างเห็นได้ชดั และลดลงหลังจากปี 2548
ดังรู ปที่ 1-1 ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถคิดเป็ นอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุต่อจานวนรถที่จดทะเบียนได้ เนื่ องจาก
ในปี 2546 มีการ clear ทะเบียนรถที่ไม่ใช้ออกจากระบบ ทาให้จานวนรถในปี 2547 ลดลงประมาณ
5 – 6 ล้านคัน จึงไม่สามารถนาข้อมูลของจานวนรถสะสมทั้งหมดมาเปรี ยบเทียบกันได้
แนวโน้มการเกิดอุบตั ิเหตุ รถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบตั ิเหตุในสัดส่ วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับพาหนะอื่น เช่น รถยนต์นงั่ และรถปิ คอัพ ดังรู ปที่ 1-2
การเกิดอุบตั ิเหตุแยกตามรายเดือน พบว่า มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นมากในช่วงเทศกาลของทุกปี คือ
เดือนมกราคม และธันวาคม มีเทศกาลปี ใหม่ เดือนเมษายน มีเทศกาลสงกรานต์ แต่เป็ นที่น่าสังเกต
ว่า เดื อ นกรกฎาคมและเดื อ นพฤศจิก ายนมี อุ บ ัติ เหตุ เ หตุเ กิ ด ขึ้น มากเช่ น กัน เนื่ อ งด้ว ยในเดื อ น
กรกฎาคมเป็ นช่ ว งออกพรรษาอาจจะมี ผูข้ บั ขี่ ดื่ม สุ ร ามากขึ้น กว่า ช่ ว งเข้าพรรษา และในเดื อ น
พฤศจิกายน มีประเพณี ลอยกระทง ดังรู ปที่ 1-3
รู ปที่ 1-1 จานวนครั้งการรับแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของรถทุกประเภท ปี 2541 – 2550

รู ปที่ 1-2 จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์
รถยนต์นงั่ และรถปิ คอัพ ปี 2541-2550
90,000

140000
124530

80,000

122040

107565
100000

101752

จำนวน (ครงั้ )

91623
80000
73725

73737

70,000

110666

77616

67800
60000

ั้ )
จำนวน (ครง

120000

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

40000

10,000
0

20000

41
0

ปี 41

ปี 42

ปี 43

ปี 44

ปี 45

ปี 46

ปี 47

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ที่มา : งานที่ 4 กองกากับการ 1 ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ

42

43

44

รถจักรยานยนต์

45

46
รถยนต์นั่ง

47

48

49

50

ปี พ.ศ.

รถปิ คอัพ

ที่มา : งานที่ 4 กองกากับการ 1 ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 30

รู ปที่ 1-3 จานวนครั้งการเกิดอุบตั ิเหตุของรถทุกประเภท
แยกตามรายเดือน ปี 2541 – 2550

รู ปที่ 1-4 จานวนครั้งการเกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์
แยกตามรายเดือน ปี 2541 – 2550
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จากข้อมูลของสานักงานตารวจแห่งชาติ ปี 2541 – 2550 พบว่า
จานวนผูเ้ สียชีวติ เพิม่ ขึ้นเล็กน้อยจากปี 2541 – 2544 แต่ในปี 2545 มีผเู ้ สี ยชีวิตเพิ่มขึ้นมาก
ร้อยละ 11.16 หลังจากนั้นเพิม่ ขึ้นช้าๆตั้งแต่ปี 2546-2549 และ เริ่ มลดลงในปี 2550 เช่นเดียวกันกับ
ผูบ้ าดเจ็บสาหัสที่มีแนวโน้มทรงตัวช่วงปี 2541 – 2544 แต่ในปี 2545 เพิ่มขึ้นจากปี 2544 อย่างเห็น
ได้ชดั ร้อยละ 28.39 หลังจากนั้นเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี จนถึงปี 2549 และเริ่ มลดลงในปี 2550
สาหรับผูบ้ าดเจ็บเล็กน้อย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2544 – 2548 โดยในปี 2545 เพิ่มขึ้น
จากปี 2544 ร้อยละ 20.15 และในปี 2546 เพิม่ จากปี 2545 ร้อยละ 16.17 และปี 2547 เพิ่มจากปี 2546
ร้อยละ 17.10 หลังจากนั้นเริ่ มลดลงในปี 2548 และลดลงอย่างชัดเจนในปี 2549 - 2550 ดังรู ปที่
1-5 และเมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนของผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บสาหัส และบาดเจ็บเล็กน้อย พบว่า สัดส่ วน
ของผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บสาหัสลดลงช้าๆ แต่บาดเจ็บเล็กน้อยมีสัดส่ วนเพิม่ มากขึ้น แสดงให้เห็น
ว่าความรุ นแรงของอุ บตั ิเหตุล ดลง จากที่เสี ยชี วิตและบาดเจ็บสาหัสก็เป็ นเพียงบาดเจ็บเล็กน้อ ย
ดังรู ปที่ 1-6
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รู ปที่ 1-5 จานวนผูเ้ สี ยชีวิต บาดเจ็บสาหัสและเล็กน้อย
แยกเป็ นรายปี ปี 2541-2550
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รู ปที่ 1-6 สัดส่ วนของผูเ้ สี ยชีวิต บาดเจ็บสาหัสและ
เล็กน้อย แยกเป็ นรายปี ปี 2541-2550
80%

60,000
50,000

60%

40,000

40%

30,000
20,000
10,000

20%
0%

0

ปี 41 ปี 42

ปี 41 ปี 42 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50
ตาย

เจ็บสาหัส

ปี 43 ปี 44 ปี 45
ตาย

เจ็บเล็ก นอ้ ย

ที่มา : งานที่ 4 กองกากับการ 1 ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ

ปี 46 ปี 47

เจ็บสาหัส

ปี 48 ปี 49 ปี 50

เจ็บเล็ก น ้อย

ที่มา : งานที่ 4 กองกากับการ 1 ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ

แนวโน้มการเพิ่มของรถจักรยานยนต์ของไทยอยู่ใ นอัตราสู ง แม้ในช่ วงเศรษฐกิ จไม่ ดี
ตลาดรถจักรยานยนต์ก็ขยายตัวต่อเนื่ อง สะท้อนถึงเป็ นความจาเป็ นต้องใช้พาหนะชนิ ดนี้ เพื่อการ
เดิ น ทาง ดู ไ ด้จ ากจ านวนรถจัก รยานยนต์ จ ดทะเบี ย นใหม่ (ป้ ายแดง) ที่ จ ดทะเบี ย นประเภท
รถจักรยานยนต์ (รย.12) รวมทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ปี 2543 – 2550 พบว่ามีจานวนเพิม่ มากขึ้นทุกปี
ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 และลดจานวนลงในปี 2550 ดังรู ปที่ 1-7
อุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนเกิน ร้อ ยละ 50 ของ
อุบตั ิเหตุที่ได้รับแจ้งทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 50.75 ในปี 2541 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 – 5ต่อปี ตั้งแต่
ปี 2542 – 2549 และเริ่ มลดลงในปี 2550 จากร้อยละ 68.45 เหลือร้อยละ 66.97 ดังรู ปที่ 1-8
รู ปที่ 1-7 จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
ปี 2543-2550

รู ปที่ 1-8 สัดส่ วนของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ต่อ
อุบตั ิเหตุที่ได้รับแจ้งทั้งหมด ปี 2541-2550
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จากการศึกษาข้ อมูลย้ อนหลังของผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุชนกับพาหนะอื่น
ตลอด 24 ชั่ วโมง จากบันทึกประจาวันของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ โดยเปรี ยบเทียบก่อนการประกาศใช้
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ในปี 2544 - 2545 และหลังการประกาศใช้
มาตรการ ในปี 2546 - 2548 รวมจานวน 14 สถานี พบว่า มีอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะ
อื่นเกิดขึ้น ตลอด 24 ชัว่ โมง จานวนทั้งสิ้น 37,715 ครั้ง แยกตามสถานี ได้ดงั ตารางที่ 1-1 ในจานวน
นี้รถจักรยานยนต์มี คู่กรณี ที่เป็ นรถเก๋ ง/ปิ กอัพมากที่สุด ร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์
ร้อยละ 35.4 รถบรรทุกมีเพียงร้อยละ 3.5 และรถอื่นๆ ร้อยละ 7.3 ดังรู ปที่ 1-9
ตารางที่ 1-1 จานวนครั้งของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ทุกประเภท
ตลอด 24 ชัว่ โมง ในปี 2544 – 2548 แยกตามสถานี
ชื่อสถานีตารวจ
สภอ.เมืองเชียงใหม่
สภอ.ช้างเผือก
สภอ.แม่ริม
สภอ.บ้านบึง
สภอ.เมืองชลบุรี
สภอ.นครราชสีมา
สภอ.สูงเนิน
สภอ.ปากช่อง
สน.บางกอกน้อย
สน.เตาปูน
สภอ.เมืองพระนครศรี อยุธยา
สภอ.เมืองนครศรี ธรรมราช
สภอ.ทุ่งสง
สภอ.ท่าศาลา
รวม
สัดส่ วนการเพิ่ม/ลดเมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้านี้

ปี 2544
1,182
988
151
250
291
1,107
113
206
364
443
560
728
272
94
6,749

จานวนครั้งของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
1,164
1,212
1,185
1,087
1,324
1,065
897
1,015
162
221
80
68
392
398
523
452
458
593
365
514
1,377
1,454
1,350
1,314
96
146
131
128
397
293
245
159
212
372
255
246
475
310
527
437
761
410
875
961
568
809
508
678
418
293
268
651
90
107
207
263
7,894
7,683
7,416
7,973
+1,145
-215
-271
+565
(+14.50%) (-2.72%) (-3.53%) (+7.08%)

รวม
5,830
5,289
682
2,015
2,221
6,602
614
1,300
1,449
2,192
3,567
3,291
1,902
761
37,715
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จากตารางที่ 1-1 จะเห็นได้วา่ สัดส่วนการเพิม่ ของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ตลอด 24 ชัว่ โมง
ในช่วงก่อนมีมาตรการ ร้อยละ 14.50 แต่หลังจากมีการดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
ในปี 2546 พบว่าสัดส่วนการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ลดลงจากปี ก่อนหน้านี้ ร้อยละ 3.53 และ
เริ่ มเพิม่ ขึ้นหลังมีมาตรการ 2 ปี โดยในปี 2548 เพิม่ ขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 7.08
รู ปที่ 1-10 จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์
ในเวลากลางวัน 6 – 18 น. แยกตามประเภทคู่กรณี
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รู ปที่ 1-9 จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์
ตลอด 24 ชัว่ โมงแยกตามประเภทของคู่กรณี
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สาหรับอุ บตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะอื่นในเวลากลางวัน ช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น.
มีจานวนทั้งสิ้น 22,419 ครั้ง ดังตารางที่ 1-2 ในจานวนนี้ เกิดกับคู่กรณี ที่เป็ นรถเก๋ ง/ปิ กอัพมากที่สุด
ร้อยละ 54.67 รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 34.33 รถบรรทุกมี เพียงร้อยละ 3.85 และ
รถอื่นๆ ร้อยละ 7.15 ดังรู ปที่ 1-10
ตารางที่ 1-2 จานวนครั้งของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ทุกประเภท
ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ปี 2544 – 2548 แยกตามสถานี
ชื่อสถานีตารวจ
สภอ.เมืองเชียงใหม่
สภอ.ช้างเผือก
สภอ.แม่ริม
สภอ.บ้านบึง
สภอ.เมืองชลบุรี
สภอ.นครราชสีมา

จานวนครั้งของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ปี 2544
ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547
504
422
495
470
521
571
733
779
123
141
133
35
175
209
244
347
153
317
433
214
806
995
1074
960

ปี 2548
398
566
18
226
365
952

รวม
2,289
3,170
450
1,201
1,482
4,787
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ชื่อสถานีตารวจ
สภอ.สูงเนิน
สภอ.ปากช่อง
สน.บางกอกน้อย
สน.เตาปูน
สภอ.เมืองพระนครศรี อยุธยา

สภอ.เมืองนครศรี ธรรมราช
สภอ.ทุ่งสง
สภอ.ท่าศาลา
รวม
สัดส่ วนการเพิ่ม/ลดเมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้านี้

จานวนครั้งของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ปี 2544
ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
62
42
84
80
73
128
308
236
138
84
119
88
131
118
112
255
248
157
245
246
312
463
218
532
573
437
325
414
251
350
255
396
271
231
606
62
45
68
109
168
3912
4570
4691
4509
4737
+685
+121
-181
+288
(+14.39%) (+2.58%) (-4.04%) (+4.81%)

รวม
341
894
568
1,151
2,098
1,777
1,759
452
22,419

จากตารางที่ 1-2 จะเห็นได้วา่ สัดส่ วนการเพิ่มของอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
6 – 18 น. ช่ ว งก่ อ นมี ม าตรการ ร้ อ ยละ 14.39 แต่ ห ลัง จากมี ก ารด าเนิ น มาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ในปี 2546 พบว่าสัดส่ วนการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ลดลงจากปี ก่อนหน้านี้
ร้อยละ 4.04 และเริ่ มเพิม่ ขึ้นหลังมีมาตรการ 2 ปี โดยในปี 2548 เพิม่ ขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 4.81
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ Odds ratio test
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ าดเจ็บก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Fisher’s Exact Test) ใช้ตาราง two by two ดังนี้
ก่อนมีมาตรการ หลังมีมาตรการ

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม

Odds

Odds ratio

A/B AD
C/D BC

A

B

(A+B)

A/B

C

D

(C+D)

C/D

(A+C)

(B+D)

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 35

โดย A/C เป็ นค่า odds ของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันก่อนมีมาตรการ และ B/D เป็ น
ค่า odds ของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันหลังมี มาตรการ และได้ค่า Odds Ratio (OR) คื อ
(AD)/(BC) ถ้า Odds ratio มีค่า = 1 หรื อเข้าใกล้ 1 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
การแปลผล ถ้าระยะความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่า 1 อยูร่ ะหว่างช่วงนั้น แสดงว่าค่า Odds ratio
ที่ได้น้ ันไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น ช่ วงระยะความเชื่ อมัน่ 95% = 0.8-1.5 แต่ถา้ ไม่ มีค่า 1 อยู่
ระหว่างช่วงระยะความเชื่อมัน่ ที่ 95% แสดงว่าค่า Odds ratio นั้นมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น คานวณ
ได้ = 1.5-3.5 เป็ นต้น
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติเปรี ยบเทียบข้อ มูลการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน โดยมาตรการเริ่ มใช้ใน
เดือนมีนาคม 2546 ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
- ก่อนมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน นับตั้งแต่ ปี 2544-2545
- หลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน นับตั้งแต่ ปี 2546-2548
จากการทดสอบทางสถิติค่า Odds ratio ของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลากลางวัน ในช่วง
ก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ที่ความเชื่อมัน่ ระดับ 95% มีค่า
ต่าสุดและค่าสูงสุดเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันไม่มีผล
ต่อการลดจานวนครั้งของการเกิดอุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 Odds ratio test ของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(เปรี ยบเทียบปี 2544-2545 กับปี 2546-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
8,482

จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลา
6,161
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม
14,643
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
13,937

รวม
22,419

9,135

15,296

23,072
.902
(.865, .941)

37,715
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เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติเปรี ยบเทียบข้อ มูลการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 1 ปี โดยให้ปี 2546 เป็ น
ปี ที่ดาเนินการ
- ก่อนมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 1 ปี คือปี 2545
- หลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 1 ปี คือปี 2547
จากการทดสอบทางสถิติค่า Odds ratio ของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลากลางวัน ในช่วงก่อน
และหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ที่ความเชื่อมัน่ ระดับ 95% มีค่าต่าสุ ด
และค่าสูงสุดเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันไม่มีผลต่อการ
ลดจานวนครั้งของการเกิดอุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ ดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 Odds ratio test ของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(เปรี ยบเทียบก่อนและหลังดาเนินการ 1 ปี คือปี 2545 กับปี 2547)
ก่ อนมีมาตรการ
4,570

จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลา
3,324
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม
7,894
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
4,509

รวม
9,075

2,907

6,231

7,416
.886
(.831, .946)

15,310

เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติเปรี ยบเทียบข้อ มูลการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 2 ปี โดยให้ปี 2546 เป็ น
ปี ที่ดาเนินการ
- ก่อนมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 2 ปี คือปี 2544-2545
- หลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 2 ปี คือปี 2547-2548
จากการทดสอบทางสถิติค่า Odds ratio ของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลากลางวัน ในช่วงก่อน
และหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ที่ความเชื่อมัน่ ระดับ 95% มีค่าต่าสุ ด
และค่าสูงสุดเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันไม่มีผลต่อการ
ลดจานวนครั้งของการเกิดอุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ ดังตารางที่ 1-5
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ตารางที่ 1-5 Odds ratio test ของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(เปรี ยบเทียบก่อนและหลังดาเนินการ 2 ปี คือปี 2544 กับปี 2548)
ก่ อนมีมาตรการ
8,482

จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลา
6,161
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม
14,643
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
9,246

รวม
17,728

6,143

12,304

15,389
.915
(.874, .958)

30,032

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 38

ส่ วนที่ 2 ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์ กับ
พาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
จุดประสงค์ของการศึกษาเพือ่ ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชน
ของรถจักรยานยนต์กับพาหนะอื่ น โดยเปรี ยบเทียบก่ อนและหลังประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ใช้ขอ้ มูลของผูบ้ าดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลที่เป็ นเครื อข่ายของระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance System) จานวน
21 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา โรงพยาบาลศูนย์ลาปาง โรงพยาบาลศูนย์ราชบุ รี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารั กษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุ เคราะห์ โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลพระพุทธชินราช โรงพยาบาล
สุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า โดยทาการศึกษา
ข้อมูลย้อนหลังของผูบ้ าดเจ็บจากอุ บตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่ชนกับพาหนะอื่น (ไม่รวมที่พลิกคว่าเอง)
ไม่ได้ระบุทิศทางของการชน ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. และตลอด 24 ชัว่ โมง ในประเด็นความ
รุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่ รถจักรยานยนต์ ก่อ นการประกาศใช้มาตรการ ปี พ.ศ. 2544 –
2545 และหลังการประกาศใช้ ปี 2546 – 2548
ก่ อนอื่นขอนาเสนอภาพรวมของการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงลักษณะทางระบาดวิทยา และพฤติกรรมเสี่ ยงต่ างๆ รวมทั้งลักษณะของการบาดเจ็บ โดยทา
การวิเคราะห์จากข้อมู ลของระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสานักระบาด
วิทยา ได้จดั ตั้งระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลผูบ้ าดเจ็บที่มารับบริ การ
ทุกราย ณ ห้องอุ บตั ิเหตุฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในแต่ละภาคและในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด เพื่อจัดทาฐานข้อ มูลสาหรับใช้ในการวางแผน
ควบคุม ป้ องกันและแก้ปัญหาการบาดเจ็บในระดับจังหวัดและประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 และ
ได้ขยายเครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ จนถึงปั จจุบนั มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็ นเครื อข่ายเฝ้ า
ระวังการบาดเจ็บ จานวน 28 แห่ ง (Sentinel sites) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สานักระบาดวิทยาได้
ปรับรู ปแบบเป็ นการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ โดยเก็บและรวบรวมข้อมู ลเฉพาะผูบ้ าดเจ็บ
รุ นแรง ได้แก่ ผูบ้ าดเจ็บเสียชีวติ ก่อนถึงโรงพยาบาล (DBA) ผูบ้ าดเจ็บเสียชีวติ ที่ห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
(Dead ER) และผูบ้ าดเจ็บที่รับไว้สังเกตอาการ/รับไว้รักษา(Admitted/observed) เป็ นฐานข้อมูล
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รายงานสถานการณ์ระดับชาติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงจากอุบตั ิเหตุการขนส่ งเฉพาะ
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ ใช้ฐานข้อมูล จาก 24 โรงพยาบาลเครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ที่สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลกันได้ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2549
การบาดเจ็บรุ น แรงของผูข้ บั ขี่ รถจักรยานยนต์ รายงานจาก 24 โรงพยาบาลเครื อ ข่ายที่
รายงานข้อมูล ปี พ.ศ.2545 – 2549 พบว่าจานวนผูบ้ าดเจ็บมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด ดังรู ปที่ 2-1 ส่ วน
การเสี ยชี วิตของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์มี แนวโน้มลดลง จากปี 2545 ร้อ ยละ 20.48 เหลื อ ร้อ ยละ
17.69 ในปี 2549 ดังรู ปที่ 2-2
รู ปที่ 2-1 จานวนและร้อยละของการบาดเจ็บรุ นแรง
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประเทศไทย
ปี 2545 – 2549

รู ปที่ 2-2 จานวนและร้อยละของการเสียชีวิตจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ประเทศไทย
ปี 2545 – 2549
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แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาล เครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
24 แห่ ง สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ปี 45

ปี 46

ปี 47

ปี 48

ปี 49

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาล เครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
24 แห่ ง สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ลักษณะทั่วไปของการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
พบเพศชายบาดเจ็บมากกว่าเพศหญิงประมาณ 5 เท่า ในปี พ.ศ. 2545 – 2546 และลดลงเป็ น
4 เท่าในปี พ.ศ. 2547 – 2549
กลุ่ม อายุ 15 – 19 ปี บาดเจ็บสู งสุ ดทุกปี ร้อ ยละ 21.30, 21.56, 21.51, 20.55 และ 20.52
ตามล าดับ รองลงมากลุ่ ม อายุ 20 – 24 ปี และยัง พบเด็ ก อายุน้ อ ยกว่า 15 ปี มี แ นวโน้ ม ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์และบาดเจ็บสู งขึ้น ส่ วนอายุน้อยที่สุดที่บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในปี
พ.ศ. 2545 อายุ 9 ปี พ.ศ. 2546 – 2547 อายุ 8 ปี พ.ศ. 2548 – 2549 อายุ 7 ปี
อาชีพ เป็ นผูใ้ ช้แรงงาน บาดเจ็บสู งสุ ดทุกปี ปี พ.ศ. 2545 – 2548 มีสัดส่ วนสู งขึ้น จากร้อยละ
37.93 เป็ นร้อยละ 46.61 และเริ่ ม ลดลงในปี 2549 เหลื อ ร้ อ ยละ 45.98 รองลงมาคื อ นักเรี ย น/
นักศึกษา และทาสวน ทานา ทาไร่
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ช่วงเวลา 16.00 – 19.59 น. เป็ นช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุ ดตลอดทั้ง 5 ปี โดยสู งที่สุดในปี พ.ศ.
2549 คือ ร้อยละ 29.28 รองลงมา คือ เวลา 20.00 – 23.59 น. และเวลา 12.00 – 15.59 น. ของทุกปี
เวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือ เวลา 19.00 น. จานวน 1,875 - 2,015 คน วันเกิดเหตุสูงสุ ดเป็ นวันหยุดสุ ด
สัปดาห์ของทุกปี เดื อนที่เกิดเหตุสูงสุ ดคือ เดือ นธันวาคมทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ.2546 สู งสุ ด เดือ น
พฤศจิกายน สูงสุด ร้อยละ 10.73, 9.70, 9.95, 9.96 และ 10.14 ตามลาดับ
กลไกการบาดเจ็บ พบ เกิดจากการชนสูงสุด รองลงมาเกิดจากพาหนะ ล้ม คว่า ตก และตก
จากพาหนะ ทุกปี (ตารางที่ 2-1) กลไกการบาดเจ็บที่เกิดจากการชน ของทุกปี พบว่า ถูกชนหรื อชน
กับจักรยานยนต์ ด้วยกันสู งสุ ด แต่มี แนวโน้มลดลงเล็กน้อ ย คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.69, 18.94,
18.61, 18.40 และ 18.58 ตามลาดับ รองลงมา คือ ถูกชนหรื อชนกับรถกระบะหรื อรถตู ้ ถูกชน
หรื อชนกับรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ถูกชนหรื อชนกับวัตถุสิ่งของ สิ่ งก่อสร้าง ถูกชนหรื อชนกับสัตว์
รถเทียมสัตว์ ส่วนพาหนะ ล้ม คว่า มีแนวโน้มสู งขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.76, 38.68, 39.04,
39.94 และ 39.96 ตามลาดับ เมื่อกระจายรายเดือน พบว่า พาหนะล้ม คว่า สู งสุ ดในเดือนธันวาคม
ทุกปี ยกเว้นปี 2546 เป็ นเดือ น เมษายน สัดส่ วนร้อยละ 10.95, 9.74, 9.72, 9.98 และ 9.98
ตามลาดับ รองลงมา คือเดื อนเมษายน ในปี พ.ศ. 2545, 2548 และ ปี 2549 ส่ วนปี 2546 และ
ปี 2547 คือเดือนพฤศจิกายน (ความสัมพันธ์กบั ช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์มีประเพณี
สาดน้ า เทศกาลปี ใหม่)
จุดเกิ ดเหตุนอกจากถนนหรื อทางหลวงที่มีสัดส่ วนการเกิดเหตุสูงแล้ว รองลงมาเป็ นบ้าน
บริ เวณบ้าน สัดส่วนระหว่างร้อยละ 1.14 – 2.13
การบาดเจ็บจากการทางานในอาชีพ หรื อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางาน สัดส่ วน
ระหว่างร้อยละ1.01 – 1.15
ตารางที่ 2-1 ลักษณะทางระบาดวิทยาของผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – 2549
ลักษณะทางระบาดวิทยา
อัตราส่ วนการบาดเจ็บ
ชาย:หญิง
อายุ
5 - 9 ปี
10 - 14 ปี
15 - 19 ปี

2545
จานวน ร้ อยละ
5.1 :1

2546
จานวน ร้ อยละ
5.2:1

2547
2548
2549
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
4.7:1
4.7:1
4.2:1

18
1,802
8,239

24
1,878
8,754

38
2,055
8,782

0.05
4.66
21.30

0.06
4.63
21.56

0.09
5.03
21.51

62
2,181
8,511

0.15
5.27
20.55

91
2,386
8,861
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0.21
5.53
20.52

ลักษณะทางระบาดวิทยา
20 - 24 ปี
25 - 29 ปี
30 - 34 ปี
35 - 39 ปี
40 - 44 ปี
45 - 49 ปี
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม
3. อาชีพ
ผูใ้ ช้แรงงาน
นักเรี ยน/นักศึกษา
ทาสวน ทานา ทาไร่
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย
ข้าราชการ
อื่นๆ
รวม
4. เวลาเกิดเหตุ
0.00 - 03.59 น.
0400 - 07.59 น.
08.00 - 11.59 น.
12.00 - 15.59 น.
16.00 - 19.59 น.
20.00 - 23.59 น.
รวม
5. วันเกิดเหตุ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

2545
จานวน ร้ อยละ
7,172
18.54
6,144
15.88
2,967
7.67
3,299
8.53
2,811
7.27
2,235
5.78
1,506
3.89
948
2.45
1,542
3.99
38,683 100.00

2546
จานวน ร้ อยละ
7,699
18.96
6,435
15.85
3,010
7.41
3,487
8.59
2,805
6.91
2,297
5.66
1,625
4.00
997
2.46
1,593
3.92
40,604 100.00

2547
2548
2549
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
7,398 18.12 7,323 17.68 7,066 16.36
6,440 15.78 6,430 15.53 6,573 15.22
2,956 7.24
3,096 7.48 3,191
7.39
3,439 8.42
3,459 8.35 3,751
8.69
2,971 7.28
3,084 7.45 3,243
7.51
2,245 5.50
2,444 5.90 2,593
6.01
1,624 3.98
1,822 4.40 2,012
4.66
1,106 2.71
1,165 2.81 1,305
3.02
1,769 4.33
1,838 4.44 2,108
4.88
40,823 100.00 41,415 100.00 43,180 100.00

13,512
6,682
5,568
1,661
1,184
938
6,079
35,624

37.93
18.76
15.63
4.66
3.32
2.63
17.06
100.00

17,356
7,318
5,453
1,953
1,339
933
6,281
39,347

44.11
18.60
13.86
4.96
3.40
2.37
15.96
100.00

17,663 44.95
7,620 19.39
5,407 13.76
1,973 5.02
1,191 3.03
858
2.18
6,131 15.60
39,299 100.00

18,592 46.61 19,004
7,679 19.25 8,240
5,096 12.78 5,180
1,589 3.98 1,565
1,227 3.08 1,330
829
2.08
845
6,425 16.11 7,065
39,887 100.00 41,329

45.98
19.94
12.53
3.79
3.22
2.04
17.09
100.00

4,435
2,478
4,709
5,666
11,020
9,666
37,974

11.68
6.53
12.40
14.92
29.02
25.45
100.00

5,097
2,570
4,565
5,809
11,434
10,621
40,096

12.71
6.41
11.39
14.49
28.52
26.49
100.00

5,032 12.44
2,596 6.42
4,715 11.65
5,751 14.22
11,775 29.11
10,586 26.17
40,455 100.00

4,829 11.76 4,970
2,745 6.68 2,949
4,862 11.84 5,366
6,082 14.81 6,478
11,915 29.01 12,552
10,641 25.91 10,557
41,074 100.00 42,872

11.59
6.88
12.52
15.11
29.28
24.62
100.00

5,207
5,331
4,938
4,988

13.47
13.79
12.77
12.90

5,279
5,,231
5,508
5,145

13.00
12.88
13.56
12.67

5,345
5,222
5,324
5,,747

5,399
5,303
5,612
5,,526

13.28
13.09
13.00
13.69

13.09
12.79
13.04
14.07

13.03
12.80
13.55
13.34

5,737
5,656
5,617
5,917
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ลักษณะทางระบาดวิทยา
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รวม
6. เดือนเกิดเหตุ
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
7.กลไกการบาดเจ็บ
เกิดจากการชน
พาหนะ ล้ม คว่า ตก
ตกจากพานะ
รวม

2545
จานวน ร้ อยละ
5,700
14.74
6,490
16.78
6,014
15.55
38,668 100.00

2546
จานวน ร้ อยละ
6,097
15.01
6,677
16.44
6,679
16.44
40,616 100.00

2547
2548
2549
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
6,211 15.21 6,183 14.92 6,315 14.61
6,,571 16.09 6,947 16.77 6,942 16.06
6,414 15.71 6,459 15.59 7,032 16.27
40,834 100.00 41,429 100.00 43,216 100.00

3,068
3,190
2,997
3,289
2,818
2,865
3,,107
3,136
3,037
3,445
3,590
4,153
38,695

7.93
8.24
7.75
8.50
7.28
7.40
8.03
8.10
7.85
8.90
9.28
10.73
100.00

3,426
3,307
3,550
3,577
3,100
3,233
3,062
3,104
3,010
3,648
3,942
3,675
40,634

8.43
8.14
8.74
8.80
7.63
7.96
7.54
7.64
7.41
8.98
9.70
9.04
100.00

3,364 8.24
3,583 8.77
3,540 8.67
3,225 7.90
3,073 7.52
3,262 7.99
3,546 8.68
2,998 7.34
2,954 7.23
3,506 8.58
3,729 9.13
4,064 9.95
40,844 100.00

3,592 8.67 3,775
3,544 8.55 3,477
3,541 8.55 3,854
3,473 8.38 3,697
3,095 7.47 3,210
3,219 7.77 3,262
3,496 8.44 3,261
3,093 7.46 3,382
3,178 7.67 3,296
3,590 8.66 3,669
3,490 8.42 3,962
4,126 9.96 4,384
41,437 100.00 43,229

8.73
8.04
8.92
8.55
7.43
7.55
7.54
7.82
7.62
8.49
9.17
10.14
100.00

2,4588
1,4079
28
38,695

63.54
36.38
0.07
100.00

24,992
15,608
32
40,632

61.51
38.41
0.08
100.00

24,999 61.22
15,811 38.72
28
0.07
40,838 100.00

24,987 60.31 26,035
16,408 39.60 17,138
37
0.09
43
41,432 100.00 43,216

60.24
39.66
0.10
100.00

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาล เครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ 24 แห่ ง สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ ในผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงดื่มแอลกอฮอล์ จานวน
ตั้งแต่ 15,548 - 18,604 คน คิดเป็ นสัดส่ วนระหว่าง ร้อยละ 43.65 – 49.36 โดยสู งสุ ด ในปี พ.ศ.
2546 จานวน 18,604 คน ร้อยละ 49.36 พบผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ดื่มแอลกอฮอล์ อายุน้อยที่สุด คือ
11 ปี อายุม ากที่ สุด 86 ปี ส่ วนผูเ้ สี ย ชี วิต ดื่ มแอลกอฮอล์จานวน ตั้งแต่ 672 – 1,032 คน จะมี
สัดส่วนมากกว่าผูบ้ าดเจ็บ คิดเป็ น ร้อยละ 44.39 – 53.65 ดังตารางที่ 2-2
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ตารางที่ 2-2 จานวนและร้อยละของผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงและเสียชีวติ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่ม
และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ ประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
ปี พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549

ดื่ม
15,548
18,604
18,560
17,928
17,807

บาดเจ็บรุนแรง
ไม่ดื่ม รวมดื่มและไม่ดื่ม
20,071
35,619
19,087
37,691
19,655
38,215
20,596
38,524
22,329
40,136

ดื่มร้ อยละ
43.65
49.36
48.57
46.54
44.37

ดื่ม
834
1,032
1,013
8,55
672

ไม่ดื่ม
1,036
1,015
875
833
842

เสียชีวติ
รวมดื่มและไม่ดื่ม
1,870
2,047
1,888
1,688
1,514

ดื่มร้ อยละ
44.60
50.42
53.65
50.65
44.39

ผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิ รภัย มีจานวนตั้งแต่ 30,852
– 32,662 คน คิดเป็ นสัดส่ วนระหว่างร้อ ยละ 81.01 – 90.99 ในปี พ.ศ. 2545 – 2546 พบเด็ก อายุ
10 – 14 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย สัดส่วนระหว่าง ร้อยละ 90.26 - 91.73 ปี พ.ศ. 2547 – 2549 พบอายุ
30 – 34 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย สัดส่วน ระหว่างร้อยละ 94.51 – 99.09 อาชีพที่ไม่สวมหมวกนิ รภัย
สู งสุ ด คือ นัก เรี ยน/นักศึ กษา ทุ กปี สัด ส่ ว นร้อ ยละ 96.27, 84.98, 82.94, 81.33 และ 81.72
ตามล าดับ ส่ ว นผู ้เ สี ย ชี วิ ต ไม่ ส วมหมวกนิ ร ภัย มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า ผู ้บ าดเจ็ บ จ านวน ตั้ง แต่
1,535 – 2,120 คน คิดเป็ นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 89.80 – 95.16 ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 จานวนและร้อยละของผูบ้ าดเจ็บรุ นแรงและเสียชีวติ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์สวม
และไม่สวมหมวกนิรภัย ประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
ปี พ.ศ.
สวม
2545
2546
2547
2548
2549

3,162
4,545
6,806
7,233
6,889

บาดเจ็บรุนแรง
รวมสวมและ
ไม่สวม
ไม่สวม
31,925
35,087
31,735
36,280
30,992
37,798
30,852
38,085
32,662
39,551

ไม่สวม
ร้ อยละ
90.99
87.47
81.99
81.01
82.58

สวม

ไม่สวม

96
131
198
189
121

1,887
1,989
1,757
1,668
1,535

เสียชีวติ
รวมสวมและ
ไม่สวม
1,983
2,120
1,955
1,857
1,656

ไม่สวม
ร้ อยละ
95.16
93.82
89.87
89.82
92.69

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาล เครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ 24 แห่ ง สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข
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ตารางที่ 2-4 จานวนและร้อยละของผูบ้ าดเจ็บที่ศีรษะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมและไม่สวม
หมวกนิรภัย และ จานวนผูบ้ าดเจ็บที่ Coma score ≤ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
ปี พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549

จานวนการสวม/
ไม่สวมหมวกนิรภัย
สวม
ไม่สวม
สวม
ไม่สวม
สวม
ไม่สวม
สวม
ไม่สวม
สวม
ไม่สวม

จานวนผู้บาดเจ็บที่
ศีรษะ
3,162
31,925
4,545
31,735
6,806
30,992
7,233
30,825
6,889
32,662

24.92
39.55
27.61
40.67
22.14
41.89
28.87
41.39
29.10
40.43

Coma Score ≤8
จานวน
103
3,102
160
3,170
266
2,836
224
2,544
137
2,349

ร้ อยละ
13.07
24.56
12.75
24.56
17.65
21.84
10.73
19.94
6.38
17.79

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาล เครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ 24 แห่ ง สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข

ปี พ.ศ.2545 ผูบ้ าดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 38,695 คน สวมหมวกนิ รภัย
จานวน 3,162 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 788 คน Glasgow Coma Score ≤ 8 จานวน 103 คน (ร้อยละ 13.07)
ไม่สวมหมวกนิ รภัยจานวน 31,925 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 12,629 คน Glasgow Coma Score ≤ 8
จานวน 3,102 คน (ร้อยละ 24.56)
ปี พ.ศ.2546 ผูบ้ าดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 40,634 คน สวมหมวกนิ รภัย
จานวน 4,545 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 1,255 คน Glasgow Coma Score ≤ 8 จานวน 160 คน
(ร้อยละ 12.75) ไม่ใส่หมวกนิรภัยจานวน 31,735 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 12,907 คน Glasgow Coma
Score ≤ 8 จานวน 3,170 คน (ร้อยละ 24.56)
ปี พ.ศ.2547 ผูบ้ าดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 40,844 คน สวมหมวกนิ รภัย
จานวน 6,806 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 1,507 คน Glasgow Coma Score ≤ 8 จานวน 266 คน
(ร้อยละ 17.65) ไม่สวมหมวกนิ รภัยจานวน 30,992 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 12,983 คน Glasgow
Coma Score ≤ 8 จานวน 2,836 คน (ร้อยละ 21..84)
ปี พ.ศ.2548 ผูบ้ าดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 41,437 คน สวมหมวกนิ รภัย
จานวน 7,233 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 2,088 คน Glasgow Coma Score ≤ 8 จานวน 224 คน (ร้อยละ 10.73)
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ไม่ใส่ หมวกนิ รภัยจานวน 30,852 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 12,757 คน Glasgow Coma Score ≤ 8
จานวน 2,544 คน (ร้อยละ 19.94)
ปี พ.ศ.2549 ผูบ้ าดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 43,329 คน สวมหมวกนิ รภัย
จานวน 6,889 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 2,005 คน Glasgow Coma Score ≤ 8 จานวน 137 คน
(ร้อ ยละ 6.83) ไม่ สวมหมวกนิ รภัยจานวน 32,662 คน บาดเจ็บที่ศีรษะ 13,205 คน Glasgow
Coma Score ≤ 8 จานวน 2,349 คน (ร้อยละ 17.79)
Glasgow Coma Score : GCS is scored between 3 and 15, 3 being the worst, and 15 the
best. It is composed of three parameters: Best Eye Response, Best Verbal Response, Best Motor
Response, as given below:
 A Coma Score of 13 or higher correlates with a mild brain injury
 9 to 12 is a moderate injury and
 8 or less a severe brain injury
Reference : G Teasdale, B Jennet: Assessment of coma and impaired consciousness: a practical
scale, Lancet 2:81-84, 1974
อวัยวะที่บาดเจ็บรุ นแรงสู งสุ ด ในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ จาแนกการวินิจฉัยตาม ICD 10
ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head) (S00 – S09) มีจานวนตั้งแต่ 20,643 – 22,394 คน คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อ ยละ 30.36 - 31.65 รองลงมา คือ การบาดเจ็บหลายส่ วนของร่ างกาย (Injuries of multiple
regions) (T00 – T07) มีจานวนตั้งแต่ 12,271 – 14,044 คน (สัดส่ วน ร้อยละ 18.08 – 19.16) และการ
บาดเจ็บที่เข่าและปลายขา (Knee and Lower leg) (S80 – S89) มีจานวนตั้งแต่ 7,091–7,777 คน (สัดส่ วน
ร้อยละ 10.02 – 10.98) ดังตารางที่ 2-5
การวินิจฉัยผูบ้ าดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ตาม ICD 10 ในปี พ.ศ.2549 เรื่ อง การ
บาดเจ็บ ที่ศีรษะ (S00 – S09) รหัส ICD 10 สู งสุ ด คือ S060 การกระทบกระเทือ นที่ศีรษะ
(Concussion 24.77 %) รองลงมา คือ S018 แผลเปิ ดของส่ วนอื่น ๆ ของศีรษะ (open wound of
other parts of head 22.10 %) S069 บาดเจ็บในกะโหลกศีรษะ(18.05 %) การบาดเจ็บหลายส่ วนของ
ร่ างกาย (T00 – T07) รหัส ICD 10 สู งสุ ด คือ T07 การบาดเจ็บหลายแห่ งไม่ระบุ (ร้อยละ 42.31)
รองลงมา คือ T029 การแตก หัก ร้าว ของกระดูกหลายแห่ งที่มิได้ระบุรายละเอียด (ร้อยละ 25.51)
การบาดเจ็บที่เข่าและปลายขา (S80 – S89) รหัส ICD 10 สู งสุ ด คือ S822 การแตก หัก ร้าว
ตอนกลางของกระดูกน้าแข้ง (ร้อยละ 34.37) รองลงมา คือ S820 การแตก หัก ร้าวของกระดูกสะบ้า
ลูกสะบ้า (ร้อยละ29.10)
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ตารางที่ 2-5 จานวนและร้อยละการบาดเจ็บรุ นแรงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จาแนกตามอวัยวะที่ได้รับ
การบาดเจ็บ ประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
อวัยวะทีไ่ ด้ รับ
บาดเจ็บ
1.Head
2. Injuries of
multiple regions
3. Knee and Lower leg
4. Elbow and
Forearm
5. Ankle and Foot
6. อื่นๆ
รวม

2545
จานวน ร้ อยละ

2546
2547
2548
2549
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

20,643

30.42

22,259

30.36 22,329 30.79 22,372 30.52 22,394

31.65

12,271
7,453

18.09
10.98

13,809
7,777

18.83 13,862 19.12 14,044 19.16 13,532
10.61 7,676 10.59 7,443 10.16 7,091

19.12
10.02

4,564
4,207
18,715
67,853

6.73
6.20
27.58
100.00

5,009
4,618
19,845
73,317

6.83 4,781 6.59
6.30 4,670 6.59
27.07 19,193 26.47
100.00 72,511 100.00

6.35
6.47
26.38
100.00

4,765 6.50
4,760 6.49
19,908 27.16
73,292 100.00

4,495
4,580
18,670
70,762

หมายเหตุ : ผูบ้ าดเจ็บแต่ละราย อาจถูกแจงนับได้มากกว่า 1 ครั้ง เพราะอาจมีการบาดเจ็บได้หลายหมวดอวัยวะ
แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาล เครื อข่ายเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ 24 แห่ ง สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

ระดับ ความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ แต่ ล ะหมวดอวัย วะของผู ้บ าดเจ็ บ จากการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. 2545 – 2549 พบ Head/Neck injuries การบาดเจ็บของศีรษะและคอ
( BR1) หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่สมองเส้นประสาทบริ เวณศีรษะ คอ กะโหลกศีรษะ หรื อ
การแตกของกระดูก สันหลังส่วนคอ (Cervical Spine) รวมถึงส่วนของหูเฉพาะชั้นกลางและชั้นใน
(middle and inner ear) มีระดับความรุ นแรงปานกลาง (AIS 2) จานวนระหว่าง 6,148 – 8,748 คน
คิดเป็ นสัดส่ วนตั้งแต่ 41.92 – 53.20 รองลงมาระดับความรุ นแรงมาก (AIS 3) จานวนระหว่าง
3,081 – 3,365 คน คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 18.74 – 22.53 Facial injuries (BR2)
การบาดเจ็บที่ปาก (mouth) ลูกตา จมูก(nose) ส่ วนใต้ skin และกระดูกหน้า (facial bone) Maxilla,
Mandible, Zygoma เป็ นต้น มีระดับความรุ นแรงปานกลาง (AIS 2) จานวนระหว่าง 1,510 – 1,754 คน
คิดเป็ น สัดส่วน ร้อยละ 67.19 – 72.35 Chest injuries (BR3) หมายถึง การบาดเจ็บตั้งแต่ภายนอก
ทรวงอกไปจนถึงอวัยวะภายในทรวงอก ซึ่งจะรวมถึงกระบังลม(diaphragm) กระดูกซี่ โครง (ribs)
และกล้ามเนื้ อระหว่างซี่ โครง (intercostals muscle) และ กระดูกสันหลัง (thoracic spine) ระดับ
ความรุ นแรงมาก (AIS3) สัดส่ วนระหว่าง ร้อยละ 46.13 – 46.58 Abdominal or pelvic content
injuries (BR 4) หมายถึ ง การบาดเจ็บต่อ ผนังหน้าท้อ ง แผ่นหลัง และกระดู กสันหลังส่ วนเอว
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อวัยวะภายในช่องท้อง (abdominal cavity) และช่องเชิงกราน (pelvic cavity) lumbar spine มีพิเศษ
คือ รวมบริ เวณ Perineum ตั้งแต่ skin เข้าไป มีระดับความรุ นแรงปานกลาง (AIS 2) สัดส่ วน
ระหว่างร้อยละ 33.47 - 37.80 Extremities or pelvic girdle injuries (BR5) หมายถึงการบาดเจ็บ
ของแขน ขา มือและเท้า หรื อการบาดเจ็บของเชิงกราน และไหล่ (Scapula, Shoulder) ไม่ว่าจะเป็ น
sprain, fracture, dislocation หรื อ amputation มีระดับความรุ นแรงปานกลาง (AIS 2) สัดส่ วนระหว่าง
ร้อยละ 58.82 – 61.32 External injuries (BR6) หมายถึง laceration (แผลแตกหรื อแยกของ
ผิวหนัง) contusion, abrasions ไม่ ว่าจะอยู่ส่วนใดของร่ างกาย เช่ น Leg laceration, Scalp
laceration, thigh laceration any body surface เป็ นต้น ทั้งนี้ จะรวมการบาดเจ็บของเปลือกตา
(eyelid) ริ มฝี ปาก (lips) และหู ช้ นั นอกซึ่ งรวมใบหู ด้วย มีระดับความรุ นแรงเล็กน้อย (AIS 1)
สัดส่วนระหว่างร้อยละ 74.21 – 95.95
ระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บรวมทุกหมวดอวัยวะ พบว่า สัดส่ วนของระดับความ
รุ นแรงปานกลาง (AIS 2) สูงสุด และมีแนวโน้มสูงขึ้น ระหว่าง ร้อยละ 48.10 – 53.37
ระดั บ ความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะและคอของผู ้บ าดเจ็ บ จากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย สัดส่วนของระดับความรุ นแรงปานกลาง (AIS 2) สู งสุ ด และ
มีแนวโน้มสูงขึ้น ระหว่าง ร้อยละ 44.96 – 57.59
จากข้อมู ล เฝ้ าระวัง การบาดเจ็บจาก 24 โรงพยาบาลเครื อ ข่าย พ.ศ. 2545 – 2549 พบว่า
จานวนและสัดส่วนของการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มสู งขึ้น แต่การเสี ยชีวิต
ลดลงเล็กน้อ ย เพศชายมากกว่าเพศหญิง พบเด็กอายุน้อ ยกว่า 10 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกปี
อาชี พผูใ้ ช้แรงงาน และนักเรี ยน/นักศึก ษา มี แนวโน้ม สู งขึ้น เกิ ดเหตุสูงสุ ด ในช่ วงเวลาเย็นถึ ง
ช่วงค่า วันหยุดสุดสัปดาห์ เดือนเมษายน และธันวาคม กลไกการบาดเจ็บเกิดจากการชนสู งสุ ด
การดื่มแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขี่ และการไม่ สวมหมวกนิ รภัยลดลงเล็กน้อย ผูไ้ ม่สวมหมวกนิ รภัย
บาดเจ็บที่ศีรษะ มี Glasgow Coma Score ≤ 8 ลดลงเล็กน้อย
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การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท าการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ ความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ของผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน (ปี 2544-2545
กับ ปี 2546-2548)
ระบบรายงานการบาดเจ็บที่สามารถบอกถึงระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บได้มีเพียง
ระบบเดียวเท่านั้นในประเทศไทย คือ ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance
System) ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ระบุได้ว่าผูบ้ าดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์เป็ นผูข้ บั ขี่ มีพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างไร ส่ วนใดของร่ างกายที่ได้รับบาดเจ็บ
ชนิดของการบาดเจ็บ (Blunt และ Prenetrate) สามารถบอกได้ถึงระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บ
รวมทั้ง บอกค่า โอกาสรอดชี วิตของผูบ้ าดเจ็บในแต่ ล ะราย โดยเปรี ยบเทียบจากค่า Abbreviated
Injury Scale (AIS) ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
รหัส 1 หมายถึง ระดับความรุนแรงเล็กน้ อย (Minor)
รหัส 2 หมายถึง ระดับความรุนแรงปานกลาง (Moderate)
รหัส 3 หมายถึง ระดับความรุนแรงมากแต่ ไม่ คุกคามต่อชี วิต (Serious)
รหัส 4 หมายถึง ระดับความรุนแรงมากและคุกคามต่ อชีวิต (Severe : Life threatening)
รหั ส 5 หมายถึง ระดับความรุ นแรงวิกฤต ไม่ แน่ ใจในโอกาสรอดชี วิต (Critical : Survival
uncertain)
รหัส 6 หมายถึง ระดับความรุนแรงที่สุด ส่ วนใหญ่ ไม่ รอดชี วิต (Maximum injury)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มความรุ นแรงออกเป็ น 3 ระดับ ตามภาวะการคุกคามต่อ
ชีวติ ได้ดงั นี้
ระดับ 1 ระดับความรุนแรงไม่ มาก Slight (AIS 1 และ AIS 2) เป็ นการบาดเจ็บเล็กน้ อยถึง
ปานกลาง ไม่ คุกคามต่ อชี วิต
ระดับ 2 ระดับความรุนแรงมาก Serious (AIS 3 และ AIS 4) เป็ นการบาดเจ็บมากและคุกคามต่ อชี วิต
ระดับ 3 ระดับความรุนแรงมากที่สุด Critical (AIS 5 และ AIS 6) เป็ นการบาดเจ็บที่รุนแรง
ที่สุด มีโอกาสรอดชี วิตน้ อย ส่ วนใหญ่ ไม่ รอดชี วิต
จากข้อมูลของโรงพยาบาลเครื อข่าย ตั้งแต่ปี 2544 – 2548 จานวน 21 แห่ ง พบว่า มีจานวน
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรุ นแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทั้งสิ้ น 185,493 ราย
ในจ านวนนี้ เป็ น ผูข้ บั ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ไ ด้รั บ บาดเจ็บจากอุ บตั ิ เ หตุ ในเวลากลางวัน ช่ วงเวลา
6.00 – 18.00 น. จานวน 91,285 ราย และในเวลากลางคืน ช่ วงเวลา 18.00 – 6.00 น. มีจานวน
94,208 ราย ดังตารางที่ 2-6
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ตารางที่ 2-6 จานวนผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บแยกตามระดับความรุ นแรง ปี 2544 – 2548
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
รุนแรงไม่ มาก (Slight) รุนแรงมาก (Serious) รุนแรงมากที่สุด (Critical)
เวลากลางวัน 6.00 – 18.00 น.
2544
11,339
5,179
902
2545
13,493
5,991
1,083
2546
11,155
5,175
990
2547
11,571
5,242
938
2548
12,003
5,347
877
รวม
59,561
26,934
4,790
เวลากลางคืน 18.00 – 6.00 น.
2544
8,972
4,585
933
2545
10,926
4,478
1,253
2546
13,843
6,607
1,467
2547
13,055
6,457
1,264
2548
13,032
6,133
1,203
รวม
59,828
28,260
6,120
ปี พ.ศ.

รวม
17,420
20,567
17,320
17,751
18,227
91,285
14,490
16,657
21,917
20,776
20,368
94,208

แหล่งข้อมูล : จากระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 21 แห่ ง ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข

เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบข้อมูลการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ในภาพรวมทุกระดับ
ความรุ นแรง ในเวลากลางวัน กลางคืน และตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า การบาดเจ็บในช่ วงเวลา
กลางวัน มี แ นวโน้ ม ลดลงหลั ง จากมี ม าตรการ ซึ่ งตรงกั น ข้ า มกั บ การบาดเจ็ บ ของผู ้ข ับ ขี่
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน ที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นหลังมีมาตรการ ดังรู ปที่ 2-3
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รู ปที่ 2-3 จานวนผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
เปรี ยบเทียบเวลากลางวันและกลางคืน

รู ปที่ 2-4 จานวนผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรุ นแรง
ไม่มาก (Slight) เปรี ยบเทียบเวลากลางวันและกลางคืน

25,000

20,000

20,000

15,000

จำนวน (รำย)

จำนวน (รำย)

15,000

10,000

10,000

5,000

5,000

0
44

45

46

กลางวัน 6-18 น.

47

48

ปี พ.ศ

0
44

45

กลางคืน 18 - 6 น.

46
กลางวัน

48 ปี พ.ศ.

47
กลางคืน

รูปที่ 2-5 จานวนผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรุ นแรง รูปที่ 2-6 จานวนผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรุ นแรง
มาก (Serious) เปรี ยบเทียบเวลากลางวันและกลางคืน
มากที่สุด (Critical) เปรี ยบเทียบเวลากลางวันและกลางคืน

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

จำนวน (รำย)

จำนวน (รำย)

5,000
4,000
3,000

4,000
3,000
2,000

2,000

1,000

1,000

0

0
44

45

46
กลางวัน

47
กลางคืน

48

ปี พ.ศ.

44

45

46
กลางวัน

47

48

ปี พ.ศ.

กลางคืน

เมื่อแยกวิเคราะห์ความรุ นแรงของการบาดเจ็บแต่ละระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับได้ดงั นี้
การบาดเจ็บ ในเวลากลางวัน ของผูข้ ับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ที่ มี ร ะดับ ความรุ น แรงไม่ ม าก
(เล็กน้อ ยถึ งปานกลาง) มี แนวโน้มเพิ่ม ขึ้นในปี 2544ถึ ง 2545 และเริ่ มลดลงอย่างมากในปี 2546
และค่อยๆ เพิม่ ขึ้นช้าๆ ในปี 2547 จนถึง 2548 แต่ตรงกันข้ามกับการบาดเจ็บที่เกิดในเวลากลางคืนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2544 ถึ ง 2546 และค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ ในปี 2547 และ 2548
ดังรู ปที่ 2-4
การบาดเจ็บในเวลากลางวันของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงมากมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึ้นในปี 2544ถึง 2545 และเริ่ มลดลงในปี 2546 แต่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นช้าๆ ในปี 2547 ถึง 2548 ตรงกัน

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 51

ข้ามกับการบาดเจ็บที่เกิดในเวลากลางคืนที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากปี 2544 ถึง 2545 และเพิ่มขึ้น
อย่างมากในปี 2546 แล้วจึงค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ ในปี 2547 และ 2548 ดังรู ปที่ 2-5
การบาดเจ็บ ในเวลากลางวัน ของผูข้ ับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ที่ มี ร ะดับ ความรุ น แรงมากที่ สุ ด มี
แนวโน้มเพิม่ ขึ้นจากปี 2544 ถึง 2545 และเริ่ มลดลงในปี 2546 ถึง 2548 ตรงกันข้ามกับการบาดเจ็บ
ที่เกิดในเวลากลางคืนที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างมากจากปี 2544 ถึง 2546 และค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ
ในปี 2547 และ 2548 ดังรู ปที่ 2-6
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ Odds ratio test
เมื่ อวิเคราะห์ทางสถิ ติเปรี ยบเทียบข้อ มู ลการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน โดยมาตรการ
เริ่ มใช้ในเดือนมีนาคม 2546 ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
- ก่อนมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน นับตั้งแต่ เดือนมกราคม 2544
ถึง เดือนธันวาคม 2545
- หลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน นับตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546
ถึง เดือนธันวาคม 2548
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้ปี 2546 อยูใ่ นช่วงหลังมี มาตรการ เนื่ อ งจากมี การ
ดาเนิ นงานในต้นเดื อ นมี นาคม ตั้งแต่ ตน้ ปี ซึ่ งการดาเนิ น งานเป็ นไปอย่างเข้มข้นมี ก ารรณรงค์
ประชาสัมพันธ์พร้อมกันทัว่ ประเทศ
การวิเคราะห์ Odds ratio test โดยเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันต่อ
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางคืน ในช่วงก่อนมีมาตรการและหลังมีมาตรการ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ าดเจ็บก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Fisher’s Exact Test) ใช้ตาราง two by two ดังนี้
ก่อนมีมาตรการ หลังมีมาตรการ

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม

Odds

Odds ratio

A/B AD
C/D BC

A

B

(A+B)

A/B

C

D

(C+D)

C/D

(A+C)

(B+D)
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โดย A/C เป็ นค่า odds ของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันก่อนมีมาตรการ และ B/D เป็ น
ค่า odds ของจานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลากลางวันหลังมี มาตรการ และได้ค่า Odds Ratio (OR) คือ
(AD)/(BC) ถ้า Odds ratio มีค่า = 1 หรื อเข้าใกล้ 1 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
การแปลผล ถ้าระยะความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่า 1 อยูร่ ะหว่างช่วงนั้น แสดงว่าค่า Odds ratio
ที่ไ ด้น้ ันไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติ เช่ น ช่ วงระยะความเชื่ อ มั่น 95% = 0.8-1.5 แต่ถ ้าไม่ มีค่า 1
อยู่ระหว่า งช่ ว งระยะความเชื่ อ มั่นที่ 95% แสดงว่า ค่า Odds ratio นั้น มี นัย สาคัญทางสถิ ติ เช่ น
คานวณได้ = 1.5-3.5 เป็ นต้น
จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน
ในภาพรวมของความรุ นแรงทุกระดับ ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวัน มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุดและค่าสูงสุด แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
ในเวลากลางวันมี ผลต่อ การลดความรุ นแรงทุกระดับของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังตารางที่ 2-7
ตารางที่ 2-7 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บทุกระดับในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2546-2548)

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม

ก่ อนมีมาตรการ

หลังมีมาตรการ

รวม

37,987

53,298

91,285

31,147

63,061

94,208

69,134

116,359

185,493

Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

1.443
(1.416, 1.471)

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน
ที่ระดับความรุ นแรงไม่มาก ในช่วงก่อ นและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุดและค่าสูงสุด แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความ
รุ นแรงไม่มาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังตารางที่ 2-8
โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 53

ตารางที่ 2-8 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงเล็กน้อย Slight (AIS = 1 และ AIS = 2) (ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2546-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
24,832

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
34,729
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
59,561
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
19,898

รวม
44,730

39,930

74,659

59,828
119,389
1.430
(1.401, 1.469)

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันที่
ระดับความรุ นแรงมาก ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
พบว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมี ผลต่อ การลดความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 % ดังตารางที่ 2-9
ตารางที่ 2-9 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงมาก Serious (AIS = 3 และ AIS = 4) (ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2546-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
11,170

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
9,063
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม
20,233
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
15,764

รวม
26,934

19,197

28,260

34,961
55,194
1.501
(1.450, 1.554)

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 54

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันที่
ระดับความรุ นแรงมากที่สุด ในช่วงก่อ นและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุดและค่าสูงสุด แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความ
รุ นแรงมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังตารางที่ 2-10
ตารางที่ 2-10 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงมากที่สุด Critical (AIS = 5 และ AIS = 6) (ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2546-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
1,985

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
2,186
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
4,171
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
2,805

รวม
4,790

3,934

6,120

6,739
10,910
1.274
(1.178, 1.376)

เมื่อวิเคราะห์ ทางสถิติเปรี ยบเทียบข้ อมูลการบาดเจ็บของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ใ นเวลา
กลางวันในช่ วงก่ อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน 1 ปี คือ
ปี 2545 เปรี ยบเทียบกับปี 2547 โดยให้ปี 2546 เป็ นปี ที่ดาเนิ นการ จากการทดสอบค่า Odds ratio
ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน ในภาพรวมของความรุ นแรงทุกระดับ
ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 1 ปี พบว่าค่า Odds ratio
มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงทุกระดับของการบาดเจ็บใน ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังตารางที่ 2-11

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 55

ตารางที่ 2-11 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บทุกระดับในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(ปี 2545 เทียบกับ ปี 2547)
ก่ อนมีมาตรการ
20,567

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
16,657
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
37,224
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
17,751

รวม
38,324

20,776

37,433

38,533
75,757
1.445
(1.404, 1.487)

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน
ที่ระดับความรุ นแรงไม่มาก ในช่วงก่อ นและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน 1 ปี (ปี 2545 เทียบกับปี 2547) มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุดและค่าสูงสุด แสดงว่า มาตรการ
เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมี ผลต่อ การลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงไม่มาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ดังตารางที่ 2-12
ตารางที่ 2-12 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงเล็กน้อย Slight (AIS = 1 และ AIS = 2) (ปี 2545 เทียบกับ ปี 2547)
ก่ อนมีมาตรการ
13,493

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
10,926
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
24,419
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
11,571

รวม
25,064

13,055

23,981

24,626
49,045
1.393
(1.345, 1.444)

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 56

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันที่
ระดับความรุ นแรงมาก ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
1 ปี (ปี 2545 เทียบกับปี 2547) มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟ
หน้ า รถจัก รยานยนต์ใ นเวลากลางวัน มี ผ ลต่ อ การลดความรุ น แรงของการบาดเจ็บ ในผู ้ข ับ ขี่
รถจักรยานยนต์ที่มี ระดับความรุ นแรงมาก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่อ มัน่ 95 %
ดังตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-13 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงมาก Serious (AIS = 3 และ AIS = 4) (ปี 2545 เทียบกับ ปี 2547)
ก่ อนมีมาตรการ
5,991

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
4,478
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม
10ม469
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
5,242

รวม
11,233

6,457

10,935

11ม699
22,168
1.648
(1.563, 1.738)

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันที่
ระดับความรุ นแรงมากที่สุด ในช่วงก่อ นและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน 1 ปี (ปี 2545 เทียบกับปี 2547) มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุดและค่าสูงสุ ด แสดงว่า มาตรการ
เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมี ผลต่อ การลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ดังตารางที่ 2-14

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 57

ตารางที่ 2-14 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงมากที่สุด Critical (AIS = 5 และ AIS = 6) (ปี 2545 เทียบกับ ปี 2547)
ก่ อนมีมาตรการ
1,083

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
1,253
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
2,336
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
938

รวม
2,021

1,264

2,517

2202
4,538
1.165
(1.036, 1.310)

เมื่ อวิเคราะห์ทางสถิ ติเปรี ยบเทียบข้อ มู ลการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันในช่ วงก่ อนและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 2 ปี คือ
ปี 2544-2545 เปรี ยบเทียบกับปี 2547-2548 โดยให้ปี 2546 เป็ นปี ที่ดาเนิ นการ จากการทดสอบค่า
Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ไ ด้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน ในภาพรวมของความ
รุ นแรงทุกระดับ ในช่วงก่อนและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 2 ปี
มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด แสดงว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงทุกระดับของการบาดเจ็บใน ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังตารางที่ 2-15
ตารางที่ 2-15 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บทุกระดับในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
(ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2547-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
37,987

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
35,978
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
73,965
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
31,147

รวม
69,134

41,144

77,122

72,291
146,256
1.395
(1.366, 1.424)

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 58

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน
ที่ระดับความรุ นแรงไม่มาก ในช่วงก่อ นและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน 2 ปี (ปี 2544-2545 เทียบกับปี 2547-2548) มี ค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด แสดงว่า
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงไม่มาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
95 % ดังตารางที่ 2-16
ตารางที่ 2-16 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงเล็กน้อย Slight (AIS = 1 และ AIS = 2) (ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2547-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
24832

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
23574
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
48406
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
19898

รวม
44730

26087

49661

45985
94391
1.381
(1.346, 1.417)

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันที่
ระดับความรุ นแรงมาก ในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
2 ปี (ปี 2544-2545 เทีย บกับปี 2547-2548) มี ค่ ามากกว่า 1 ทั้งค่ าต่ าสุ ดและค่ าสู งสุ ด แสดงว่า
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงมาก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อ มั่น
95 % ดังตารางที่ 2-17
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ตารางที่ 2-17 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงมาก Serious (AIS = 3 และ AIS = 4) (ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2547-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
1,170

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
9,063
กลางคืน (18.00 – 6.00 น.)
รวม
20,233
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
10,589

รวม
21,759

12,590

21,653

23,179
43,412
1.465
(1.411, 1.522)

จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันที่
ระดับความรุ นแรงมากที่สุด ในช่วงก่อ นและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวัน 2 ปี (ปี 2544-2545 เทียบกับปี 2547-2548) มีค่ามากกว่า 1 ทั้งค่าต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด แสดงว่า
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
95 % ดังตารางที่ 2-18
ตารางที่ 2-18 Odds ratio test ของความรุ นแรงการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ระดับความ
รุ นแรงมากที่สุด Critical (AIS = 5 และ AIS = 6) (ปี 2544-2545 เทียบกับ ปี 2547-2548)
ก่ อนมีมาตรการ
1,985

จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
กลางวัน (6.00 – 18.00 น.)
จานวนผูบ้ าดเจ็บในเวลา
2,186
กลางคืน (18.01 – 5.59 น.)
รวม
4,171
Odds Ratio
95% confidence interval for the odds ratio

หลังมีมาตรการ
1,815

รวม
3,800

2,467

4,653

4,282
8,453
1.234
(1.133, 1.345)
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ส่ วนที่ 3 ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้ รถยนต์ ต่อมาตรการ
เปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
พืน้ ที่ทาการสารวจความคิดเห็น จานวน 20 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ลาปาง ราชบุรี
นครศรี ธรรมราช ยะลา จันทบุรี นครสวรรค์ สงขลา เชียงราย ระยอง กรุ งเทพ ชลบุรี ขอนแก่น
อุบลราชธานี อุ ดรธานี พิษณุ โลก สุ ราษฏร์ ธานี ตรัง นครปฐม และนนทบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 4,000 ตัวอย่าง (200 ตัวอย่าง/จังหวัด) ประกอบด้วยผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ จานวน 50 คน
รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิ คอัพ) จานวน 50 คน รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดเล็ก) จานวน 50 คน
และรถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบัส) จานวน 50 คน ในส่ วนนี้ จะแบ่งวิเคราะห์เป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ และกลุ่มผูใ้ ช้พาหนะทุกประเภท (รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ
รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ล้อ)
ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยนต์
ตารางที่ 3-1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การใช้
รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะหลัก
(n = 1,068 ราย)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
551
51.6
หญิง
517
48.4
รวม
1,068
100.00
อายุ (ปี )
- น้อยกว่า 15
43
4.0
- 15 - 24
340
31.8
- 25 - 34
387
36.3
- 35 - 44
213
19.9
- 45 – 54
56
5.3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 55 ปี
29
2.7
รวม
1,068
100.00
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- สูงกว่าปริ ญญาตรี
- อื่นๆ
อาชีพ
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- รับจ้าง
- เกษตรกรรม
- นักเรี ยน/นักศึกษา
- จักรยานยนต์รับจ้าง
- อื่นๆ
การใช้ รถจักรยานยนต์ เป็ นพาหนะหลัก
- ใช้ประจา
- ใช้เป็ นบางครั้ง
- ใช้นานๆ ครั้ง

จานวน (คน)

ร้ อยละ

183
548
308
25
4

17.1
51.3
28.8
2.3
.4

152
426
39
271
42
138

14.2
39.9
3.7
25.4
5.9
12.9

751
234
83

70.3
21.9
7.8

เพศ
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 1,068 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
51.6 และเพศหญิงร้อยละ 48.5
เพศชายส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 25-34 ปี ร้อยละ 34.3 รองลงมาช่วงอายุ 15-24 ปี ร้อยละ
31.8 การใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะหลัก ใช้เป็ นประจามากว่าเพศหญิง ใช้เป็ นประจา ร้อยละ
74.0 รองลงมาใช้เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 18.7 ทราบถึงมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากกว่า
เพศหญิง ทราบมาตรการ ร้ อยละ 95.6 มี เพียง ร้อ ยละ 4.4 เท่านั้น ที่ไ ม่ ทราบ การเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ เปิ ดทุกครั้งมากกว่าเพศหญิง เปิ ดทุกครั้ง ร้อยละ 83.1 เปิ ดเป็ นบางครั้ง ร้อยละ14.2
และไม่เปิ ดเลยมีเพียง ร้อยละ 2.7 เหตุผลที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย และกลัว
ถูกจับมากกว่าเพศหญิง โดยให้เหตุผลเพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 66.9 และกลัวถูกจับร้อยละ 10.5
มีความคิดเห็นต่อ มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เห็นว่าควรดาเนิ นการต่อ มากกว่าเพศหญิง
เล็กน้อย เห็นว่าควรดาเนินการต่อ ร้อยละ 83.7 และไม่ควรดาเนิ นการต่อ ร้อยละ 16.3 การเปิ ดไฟ
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หน้ารถจักรยานยนต์ใ นเวลากลางวันเป็ นอย่างไรเมื่ อ เทียบกับ 1 ปี ที่ ผ่านมา พบว่า เปิ ดมากขึ้ น
ร้อยละ 67.5 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 24.3 และเปิ ดน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 8.2
เพศหญิงส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 25-34 ปี ร้อยละ 38.3 รองลงมาช่วงอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 31.8
การใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะหลัก ใช้เป็ นประจา ร้อยละ 66.3 รองลงมาใช้เป็ นบางครั้ง ร้อยละ
25.3 ทราบถึ งมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ ร้อ ยละ 96.3 มีเพียง ร้อยละ 3.7 เท่านั้นที่ไ ม่
ทราบ การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ เปิ ดทุกครั้ง ร้อยละ78.9 เปิ ดเป็ นบางครั้ง ร้อยละ 18.6 และ
ไม่เปิ ดเลยมีเพียง ร้อยละ 2.5 เหตุผลที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 70.4
ไม่ไ ด้ต้ งั ใจเปิ ด ร้อยละ 19.3 และกลัวถูกจับร้อ ยละ 10.3 มี ความคิดเห็ นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์เห็นว่าควรดาเนิ นการต่อ ร้อยละ 83.7 และไม่ควรดาเนิ นการต่อ ร้อยละ 16.3 การเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นอย่างไรเมื่ อเทียบกับ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า เปิ ดมากขึ้ น
ร้อยละ 64.0 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 26.1 และเปิ ดน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 9.9
อายุ
อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี
และ ช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.6 และ 20.1 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3-1
การใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะหลัก ช่วงอายุที่ใช้เป็ นประจามากที่สุด คือช่วงอายุ 15-24 ปี
ร้ อ ยละ 35.8 รองลงมาคื อ ช่ ว งอายุ 25-34 ปี และ ช่ ว งอายุ 35-44 ปี ร้ อ ยละ 34.9 และ 18.1
ตามล าดับ ช่ วงอายุทุ กกลุ่ มอายุที่ทราบมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากที่ สุ ด คื อช่ วงอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 36.3 รองลงมาช่วงอายุ 15-24 ปี และช่วงอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 31.9 และ
20.2 ตามลาดับ ช่วงอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 55 ปี ทราบมาตรการน้อยที่สุด ร้อยละ 2.5 การเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ ช่วงอายุที่เปิ ดทุกครั้งมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อ ยละ 36.0 รองลงมา
ช่วงอายุ 15-24 ปี และ 35-44 ปี ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 19.9 ตามลาดับ มีเพียง 28 รายที่ไม่เปิ ดไฟ
เลย โดยส่ วนใหญ่อ ยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อ ยละ 42.5 รองลงมาช่ วงอายุ 15.24 ปี ร้อยละ 25.0
เหตุผลที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อยละ
34.4 รองลงมาช่วงอายุ 15.24 ปี และ ช่วงอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 31.6 และ 21.2 ตามลาดับ กลัวถูกจับ
มีจานวน 111 ราย อยูใ่ นช่วงอายุ 25-34 ปี มากที่สุด ร้อ ยละ 40.5 รองลงมา คือช่ วงอายุ 15.24 ปี
ร้อยละ 23.4 ช่วงอายุที่มีความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เห็นว่าควรดาเนิ นการ
ต่อมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 35.3 รองลงมา ช่วงอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 33.5 และเห็นว่า
ไม่ควรดาเนินการต่อ มีจานวน 178 ราย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 41.0 การเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับ 1 ปี ที่ผา่ นมา ช่วงอายุที่พบว่าเปิ ดมากขึ้น
มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 36.1 รองลงมา ช่วงอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 33.9
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ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบมัธยมศึกษาหรื ออนุ ปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ
51.30 รองลงมาจบปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และประถมศึกษา คิดเป็ นร้อ ยละ 28.80 และ 17.10
ตามลาดับ ดังตารางที่ 3-1
ระดับการศึกษาที่ทราบมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยายนต์ มากที่สุด คือระดับมัธยมศึกษา
หรื อ อนุ ป ริ ญญา ร้อ ยละ 51.2 รองลงมา คื อ ระดับปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า และ ประถมศึกษา
ร้อ ยละ 29.6 และ 16.8 ตามล าดับ ส าหรั บกลุ่ มที่ ไ ม่ ท ราบมาตรการ มี เ พีย ง 43 ราย ส่ วนใหญ่
การศึกษาอยูใ่ นระดับ มัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา ร้อยละ 53.5 รองลงมา ระดับประถมศึกษา และ
ปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า ร้อ ยละ 25.6 และ 11.6 ตามล าดับ ระดับการศึกษาที่มี การเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุ ปริ ญญา ร้อยละ 52.2
รองลงมาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 28.5 ไม่เปิ ดเลยมีเพียง 28 ราย ส่ วนใหญ่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา ร้อยละ 39.3
อาชีพ
อาชี พ ของกลุ่ ม ตัว อย่าง ร้ อ ยละ 39.9 มี อ าชี พ รับ จ้า ง รองลงมาเป็ นนักเรี ย น/นัก ศึก ษา
ร้อยละ 25.4 ดังตารางที่ 3-1
อาชี พ ที่ใ ช้รถจัก รยานยนต์เป็ นพาหนะหลักเป็ นประจา คื อ อาชี พรั บจ้า ง ร้ อ ยละ 42.1
รองลงมา คือ นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 29.0 อาชีพที่ทราบมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
มากที่สุด คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 39.1 รองลงมา คือ นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อ ยละ 25.5 และที่ไ ม่
ทราบมาตรการ มี เ พีย ง 43 ราย ส่ ว นใหญ่มี อ าชี พรั บ จ้า ง ร้ อ ยละ 58.1 รองลงมา คือ นัก เรี ย น/
นักศึกษา ร้อยละ 23.3 อาชีพที่เห็นว่าควรมีการดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อไป
คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38.7 รองลงมา คือนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 27.3
การใช้ รถจักรยานยนต์ เป็ นพาหนะหลัก
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้เป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ 70.3 รองลงมาใช้เป็ นบางครั้ง ร้อยละ
21.9 ใช้นานๆ ครั้งมีเพียง ร้อยละ 7.8 ดังตารางที่ 3-1
แหล่ งที่ได้ รับข่ าวสาร
การทราบเรื่ องมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่รับทราบมาตรการถึงร้อยละ 96 มีส่วนน้อยที่ไม่รับทราบเรื่ องมาตรการ มีเพียงร้อยละ 4 และ
แหล่งที่ได้รับข่าวสารมากที่สุดคือ โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 77.7 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์
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ของหน่วยงานราชการ และ วิทยุ ร้อยละ 38.70 และ 35.1 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั ได้รับข่าวสารจาก
ช่องทางอื่นๆ เช่น website ต่างๆ ดังตารางที่ 3-2
การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ เวลาขับขี่ในตอนกลางวัน
การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เวลาขับขี่ในตอนกลางวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิ ดทุกครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 81.1 และเปิ ดเป็ นบางครั้ง ร้อยละ 16.3 มีเพียงร้อยละ 2.6 ที่ไม่เปิ ดเลย สาหรับเหตุผลที่
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเพื่อความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ
70.1 มีบางส่ วนไม่ ได้ต้ งั ใจเปิ ด ไฟหน้ารถติดเองอัตโนมัติ คิดเป็ นร้อยละ 19.5 และมีกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 10.4 ที่กลัวถูกจับ ดังตารางที่ 3-2 สาหรับชนิ ดของไฟหน้ารถจักรยานยนต์ติดอัตโนมัติเมื่ อ
สตาร์ทรถและต้องเปิ ดสวิทซ์เองมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 56.3 และ 43.7
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาเคยเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้
รถจักรยานยนต์มีเพียง ร้อยละ 16.3 เท่านั้นที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ
จานวน 1 – 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 90.8 และร้อยละ 8.0 ที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ 3 – 4 ครั้ง มี เพียง
ร้อยละ 1.1 ที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ มากกว่า 4 ครั้ง ดังตารางที่ 3-2 ลักษณะการชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 47.7 มี การชนแนวเฉี ยงหรื อด้านข้าง รองลงมาชนท้าย ร้อยละ 23.0 และชนประสานงา
ร้อยละ 10.3 สาหรับอื่นๆ มี ร้อยละ 19.0 ที่เป็ นการล้ม คว่าเอง ชนกับสุ นัข หรื อสิ่ งของข้างทาง
ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม แหล่งที่ได้รับข่าวสาร การเปิ ดไฟหน้า
รถในเวลากลางวัน เหตุผลที่เปิ ด และประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุ
(n = 1,068 ราย)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
การทราบถึงมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถในเวลากลางวัน
- ทราบ
1,025
96.0
- ไม่ทราบ
43
4.0
แหล่ งที่ได้ รับข่ าวสาร
- โทรทัศน์
830
77.7
- วิทยุ
375
35.1
- หนังสือพิมพ์
316
29.6
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
- การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ
- อื่นๆ
การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ เวลาขับขี่เวลากลางวัน
- เปิ ดทุกครั้ง
- เปิ ดบางครั้ง
- ไม่เปิ ดเลย
เหตุผลที่เปิ ด
- เพือ่ ความปลอดภัย
- ไฟหน้ารถติดเองอัตโนมัติ
- กลัวถูกจับ
ชนิดของไฟหน้ ารถจักรยานยนต์
- ติดเองอัตโนมัติ
- ต้องเปิ ดสวิทซ์เอง
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ
- เคย
- ไม่เคย
จานวนครั้งในผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
- 1 – 2 ครั้ง
- 3 – 4 ครั้ง
- มากกว่า 4 ครั้ง
ลักษณะการชน
- ชนประสานงา
- ชนด้านท้าย
- ชนแนวเฉี ยงหรื อด้านข้าง
- อื่นๆ

จานวน (คน)
413
38

ร้ อยละ
38.7
3.6

866
174
28

81.1
16.3
2.6

749
208
111

70.1
19.5
10.4

601
467

56.3
43.7

174
894

16.3
83.7

158
14
2

90.8
8.0
1.1

18
40
83
33

10.3
23.0
47.7
19.0
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ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันจะช่วยลด
การเกิ ด อุ บตั ิเหตุ รถชนได้ถึ งร้อ ยละ 83.3 และเห็ นว่ามี การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อ เทียบกับปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 65.8 เปิ ดเหมือ นเดิม ร้อยละ 25.2 และที่
เห็นว่าเปิ ดน้อยลงกว่าเดิมเพียงร้อยละ 9.0 ดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 จานวนและร้อยละความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ต่อมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
(n = 1,068 ราย)
ข้ อความ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ควรดาเนินการให้ มีมาตรการเปิ ดหน้ ารถจักรยานยนต์ ใน
เวลากลางวันต่ อไปหรือไม่
- ควรดาเนินการต่อ
890
83.3
- ไม่ควรดาเนินการต่อ
178
16.7
การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
- มากขึ้นกว่าเดิม
703
65.8
- เหมือนเดิม
269
25.2
- น้อยลงกว่าเดิม
96
9.0
จากตารางที่ 3-4 พบว่า มีขอ้ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อมาตรการที่อยูใ่ นระดับ
มากในข้อ คาถามต่างๆ ได้แก่ การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สังเกตเห็ น
รถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น (  = 4.04 S.D. = .970) การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันช่วยลดการเกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้ (  = 3.98 S.D. = .969) การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
ในเวลากลางวัน ช่ วยให้สามารถประเมิ นได้ว่ารถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิ ศทางใด การเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้
อย่า งแม่ น ยายิ่งขึ้ น และเห็ น ด้ว ยมากว่าควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใ นเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
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ส าหรั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มาตรการที่ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ การเปิ ดไฟหน้ า
รถจัก รยานยนต์ใ นเวลากลางวัน ช่ ว ยลดความรุ น แรงของการบาดเจ็บ จากอุ บ ัติ เหตุ รถชนได้
รถจักรยานยนต์ไม่ จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิ งเพิ่มขึ้น
การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันท าให้ สิ้ นเปลื อ งหลอดไฟ และการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้เสี ยเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
ตารางที่ 3-4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นรายข้อ
( n = 1,068 ราย )
ข้อ
ข้อความ
S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดการ 3.98 .969 เห็นด้วยมาก
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
3.59 1.044
เห็นด้วย
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้
ปานกลาง
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้ท่าน 4.04 .970 เห็นด้วยมาก
สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
4. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน 3.79 .962 เห็นด้วยมาก
สามารถประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน 3.74 .961 เห็นด้วยมาก
สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมา
ได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
3.03 1.189
เห็นด้วย
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
ปานกลาง
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
3.22 1.123
เห็นด้วย
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
ปานกลาง
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
2.90 1.186
เห็นด้วย
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
ปานกลาง
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
3.65 1.075
เห็นด้วย
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
ปานกลาง
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ข้อ

ข้อความ

10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ

ระดับ
ความคิดเห็น
3.75 1.119 เห็นด้วยมาก


S.D.

รวม 3.57 1.059
สาหรับความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน แยกสรุ ปเป็ น
ข้อๆ ได้ดงั นี้
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใ นเวลากลางวันจะช่ ว ยลดการเกิ ด อุ บตั ิเหตุ รถชนได้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 74.2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.3 และที่
ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 8.5
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุรถชนได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 58.1 ไม่แน่ ใจ
ร้อยละ 26.5 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 15.4
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 79.4 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 10.7
และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 10.0
4. การเปิ ดไฟหน้ า รถจัก รยานยนต์ ใ นเวลากลางวัน ช่ ว ยให้ ส ามารถประเมิ น ได้ ว่ า
รถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ
67.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.1 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 11.1
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่ วยให้สามารถคาดคะเนทิศทางของ
รถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วย
อย่างยิง่ ร้อยละ 65.3 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 23.6 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 11.1
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทา
ให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 42.6
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.4 และเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 39.0
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 45.0 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 27.0 และเห็น
ด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 28.1
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8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สิ้นเปลื อ งหลอดไฟ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 42.6 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 18.4 และเห็นด้วยและ
เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 39.0
9.การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้เสี ยเวลาในการขับขี่และเป็ นการ
ยุ่งยาก พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไ ม่ เห็ นด้ว ยและไม่ เห็ น ด้วยอย่า งยิง่ ร้อ ยละ 67.6 ไม่ แ น่ ใ จ
ร้อยละ 15.4 และเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 17.1
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ท ั่วประเทศ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นด้วยและเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ร้อ ยละ 68.0 ไม่ แน่ ใจ
ร้อยละ 15.4 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 16.6
เมื่อแยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวัน พบว่า ผูข้ บั ขี่ที่เปิ ดไฟหน้ารถทุกครั้ง ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับข้อความ
นั้นๆ ในระดับ มากได้แก่ ข้อ การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใ นเวลากลางวัน ช่ วยลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ ทาให้สังเกตเห็ น
รถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่ารถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด สามารถ
คาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น และควรกาหนดให้การเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า ผูข้ บั ขี่ที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เป็ นบางครั้งและไม่เปิ ดเลย ดังตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์แยกตามการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นรายข้อ
( n = 1,068 ราย )
ข้อ
ข้อความ
เปิ ดทุก
เปิ ด
ไม่เปิ ด
ครั้ง บางครั้ง เลย
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้ท่าน
สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น







4.09

3.57

3.18

3.67

3.33

2.89

4.10

3.68

3.29
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ข้อ

ข้อความ

4. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน
สามารถประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน
สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมา
ได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
รวม

เปิ ดทุก
ครั้ง

เปิ ด
บางครั้ง

ไม่เปิ ด
เลย







3.86

3.51

3.18

3.81

3.45

3.21

3.10

2.72

2.50

3.25

3.09

2.93

2.94

2.71

2.93

3.68

3.53

3.18

3.85

3.36

2.86

3.64

3.30

3.01

เมื่อแยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อและไม่ควรดาเนิ นการต่อ พบว่า กลุ่มที่เห็นว่าควรมีการ
ดาเนิ นการต่อ มี คะแนนเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นมากกว่ากลุ่ม ที่เห็ นว่าไม่ ควรดาเนิ นการต่อ
อย่า งชัด เจน โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ เ ห็ น ด้ว ยและเห็ น ด้ว ยอย่า งยิ่ง กับ การเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ช่วยลดการเกิ ดอุ บตั ิเหตุรถชนได้ ช่ วยลดความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ ทาให้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมิ น
ได้วา่ รถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้
อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น และควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมี
ผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ ดังตารางที่ 3-6
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ตารางที่ 3-6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์แยกตามการเห็นว่าควรดาเนินมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อและไม่ควรดาเนินการต่อ เป็ นรายข้อ
( n = 1,068 ราย )
ข้อ
ข้อความ
ควรทาต่อ ไม่ควรทาต่อ
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้ท่าน
สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
4. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน
สามารถประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน
สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมา
ได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
รวม





4.25

2.65

3.83

2.43

4.26

2.78

4.01

2.66

3.95

2.68

3.24

1.94

3.36

2.52

3.10

1.92

3.74

3.16

4.02

2.38

3.78

2.51
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่ า 6 ล้อ
ตารางที่ 3-7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
พาหนะที่ใช้ ประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุ และจานวนครั้งการเกิดอุบตั ิเหตุ

ปัจจัยส่ วนบุคคล

(n = 3,015 ราย)
จานวน (คน)
ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
- น้อยกว่า 15
- 15 - 24
- 25 - 34
- 35 - 44
- 45 – 54
มากกว่าหรื อเท่ากับ 55 ปี
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- สูงกว่าปริ ญญาตรี
- อื่นๆ
อาชีพ
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ค้าขาย
- เกษตรกรรม
- นักเรี ยน/นักศึกษา
- พนักงานขับรถ
- อื่นๆ

2,374
641

78.7
21.3

317
992
971
564
171

10.5
32.9
32.2
18.7
5.7

842
1430
679
52
12

27.9
47.4
22.5
1.7
0.4

355
745
244
159
1047
465

11.8
24.7
8.1
5.3
34.7
15.4

ยานพาหนะทีใ่ ช้
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
- รถ 4 ล้อ
- รถ 6 ล้อ
- รถมากกว่า 6 ล้อ
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ
- เคย
- ไม่เคย
จานวนครั้งในผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
- 1 – 2 ครั้ง
- 3 – 4 ครั้ง
- มากกว่า 4 ครั้ง

จานวน (คน)
1412
914
689

ร้ อยละ
46.8
30.3
22.9

425
2,590

14.1
85.9

367
49
9

86.4
11.5
2.1

เพศ
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 3,015 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
78.7 และเพศหญิงร้อยละ 21.3
เพศชายส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 35-44 ปี ร้อยละ 33.2 รองลงมาช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อยละ
31.4 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/อนุ ปริ ญ ญา ร้อ ยละ 48.7 รองลงมาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 32.4 มีอาชีพเป็ นพนักงานขับรถมากที่สุด ร้อยละ 42.2 รองลงมา คืออาชีพค้าขาย ร้อยละ
22.9 ยานพาหนะเป็ นรถ 4 ล้อ และรถ 6 ล้อ มากพอๆ กัน ร้อยละ 37.1 และ 35.8 เคยเกิดอุบตั ิเหตุใน
ช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 14.2 มีความคิดเห็นต่อ มาตรการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์เห็นว่าควรดาเนินการต่อมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่า และเห็นว่าควรดาเนิ นการต่อ
ร้อยละ 85.9 และไม่ควรดาเนินการต่อ ร้อยละ 14.1 การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับ 1 ปี ที่ผา่ นมา เห็นว่า เปิ ดมากขึ้น ร้อยละ 55.6 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 29.9
และเปิ ดน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 14.4
เพศหญิงส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 25-34 ปี ร้อยละ 38.5 รองลงมาช่วงอายุ 35-44 ปี ร้อยละ
28.4 การศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา/อนุ ปริ ญญาและระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าใกล้เคียงกัน
ร้อยละ 42.6 และ 42.4 ตามลาดับ มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ร้อ ยละ 19.8 ยานพาหนะเป็ นรถ 4 ล้อมากที่สุด ร้อ ยละ 83.0 และรถ 6 ล้อ ร้อ ยละ 10.0 เคยเกิ ด
อุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.6 มีความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์เห็ นว่าควรดาเนิ นการต่อ ร้อยละ 78.2 และไม่ ควรดาเนิ นการต่อ ร้อยละ 19.7
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การเปิ ดไฟหน้า รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน เป็ นอย่างไรเมื่ อ เทีย บกับ 1 ปี ที่ ผ่า นมา พบว่า
เปิ ดมากขึ้น ร้อยละ 51.8 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 32.8 และเปิ ดน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 15.4
อายุ
อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 25 - 34 ปี และ ช่วงระหว่าง 35 – 44 ปี มีใกล้เคียงกัน ร้อยละ 32.9 และ
32.2 ตามลาดับ รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 18.7 ดังตารางที่ 3-7 ช่ วงอายุที่เคยเกิ ด
อุบตั ิเหตุในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมามากที่สุด คือ ช่ วงอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ ช่ วงอายุ
45-54 ปี และ ช่วงอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 31.4 และ 20.9 ตามลาดับ
ช่ วงอายุ 15-24 ปี เป็ นเพศชาย ร้อยละ 61.5 เพศหญิง ร้อ ยละ 38.5 มี การศึ กษาในระดับ
มัธยมศึกษา/อนุปริ ญญา ร้อยละ 69.7 รองลงมา ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 19.0 มีอาชีพ
เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 33.8 รองลงมาอาชีพพนักงานขับรถ ร้อยละ 21.0 ใช้รถ 4 ล้อ ร้อยละ
65.1 รองลงมา รถ 6 ล้อ ร้อยละ 17.9 มีประวัติเคยเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ในช่วง 1
ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 14.4 เห็ นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ ร้อ ยละ 82.6
และเห็นว่ามีการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ 64.1 เหมือนเดิม ร้อยละ
25.1 และน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 10.8
ช่วงอายุ 25-34 ปี เป็ นเพศชาย ร้อยละ 75.1 เพศหญิง ร้อยละ 24.9 มี การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา/อนุ ปริ ญญา ร้อยละ 50.8 รองลงมา ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 28.4 มีอาชีพ
เป็ นพนักงานขับรถ ร้อยละ 31.1 รองลงมาอาชีพค้าขาย ร้อยละ 28.0 ใช้รถ 4 ล้อมากที่สุด ร้อยละ
49.1 รองลงมาใช้รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 29.7 มีประวัติเคยเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น.
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 14.9 เคยเกิดอุ บตั ิเหตุ 1-2 ครั้งในปี ที่ผ่านมา ร้อ ยละ 85.0 เห็นว่าควร
ด าเนิ น มาตรการเปิ ดไฟหน้ า รถจัก รยานยนต์ต่ อ ร้ อ ยละ 83.5 และเห็ น ว่ า มี ก ารเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 54.6 เหมือนเดิม ร้อยละ 32.9 และน้อยลงกว่าเดิม
ร้อยละ 12.5
ช่วงอายุ 35-44 ปี เป็ นเพศชาย ร้อ ยละ 81.3 เพศหญิง ร้อ ยละ 18.7 มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา/อนุปริ ญญา ร้อยละ 46.2 รองลงมา ระดับประถม ร้อยละ 30.2 และปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ร้อยละ 21.3 มี อาชี พเป็ นพนักงานขับรถ ร้อยละ 38.3 รองลงมาอาชี พค้าขาย ร้อ ยละ 25.4 ใช้รถ
4 ล้อมากที่สุด ร้อยละ 41.6 รองลงมาใช้ 6 ล้อ ร้อ ยละ 33.1 มีประวัติเคยเกิ ดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา
6.00 – 18.00 น. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 14.1 เคยเกิดอุบตั ิเหตุ 1-2 ครั้งในปี ที่ผ่านมา ร้อยละ
90.5 มีความเห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ ร้อยละ 84.3 และเห็นว่ามี
การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 54.2 เหมือนเดิม ร้อยละ 29.5 และ
น้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 16.3
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ช่ ว งอายุ 45-54 ปี เป็ นเพศชาย ร้ อ ยละ 87.9 เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 12.1 มี ก ารศึ ก ษาใน
ระดับประถม ร้อยละ 42.0 ระดับมัธยมศึกษา/อนุปริ ญญา รองลงมา ร้อยละ 39.0 มีอาชีพเป็ นพนักงาน
ขับรถ ร้อยละ 44.1 รองลงมาอาชีพค้าขาย ร้อยละ 22.5 ใช้รถ 4 ล้อมากที่สุด ร้อยละ 36.5 รองลงมา
ใช้ 6 ล้อ ร้อยละ 35.8 มี ประวัติเคยเกิดอุ บตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา
ร้อยละ 13.3 เห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ ร้อยละ 87.6 และเห็นว่ามี
การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 51.8 เหมือนเดิม ร้อยละ 30.0 และ
น้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 18.3
ช่วงอายุ มากกว่าหรื อเท่ากับ 55 ปี ทั้งหมดเป็ นเพศชาย มีการศึกษาในระดับประถม ร้อยละ
78.6 ระดับมัธยมศึกษา/อนุ ปริ ญญา รองลงมา ร้อยละ 21.4 มีอาชีพเป็ นพนักงานขับรถ ร้อยละ 42.9
รองลงมาอาชีพค้าขาย ร้อยละ 28.6 และเกษตรกรรม ร้อยละ 21.4 ใช้รถ 4 ล้อมากที่สุด ร้อยละ 42.9
รองลงมาใช้ 6 ล้อ ร้ อ ยละ 30.5 กลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมดเคยมี ป ระวัติ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ใ นช่ ว งเวลา
6.00 – 18.00 น. ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา เกิดอุบตั ิเหตุจานวน 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 92.9 และมีความเห็น
ว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ ร้อยละ 92.9 และเห็ นว่ามีการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 64.3 น้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 21.4 และ เหมือนเดิม
ร้อยละ 14.3
ระดับการศึกษา
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ
47.4 รองลงมาจบประถมศึ ก ษา และ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.9 และ 22.5
ตามลาดับ ดังตารางที่ 3-7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญาเคยเกิดอุบตั ิเหตุในระยะเวลา
1 ปี ที่ผา่ นมามากที่สุด ร้อยละ 45.4 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30.6
การศึ ก ษาระดับ ประถม เป็ นเพศชาย ร้ อ ยละ 91.2 เพศหญิ ง ร้อ ยละ 8.8 มี อ าชี พ เป็ น
พนักงานขับรถ ร้อยละ 57.7 รองลงมาอาชี พค้าขาย ร้ อ ยละ 16.2 ใช้พ าหนะรถ 6 ล้อ มากที่สุ ด
ร้อ ยละ 38.2 รองลงมาใช้พ าหนะรถมากกว่า 6 ล้อ ร้ อ ยละ 32.9 เคยเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ใ นช่ ว งเวลา
6.00 – 18.00 น. ในช่ ว ง 1 ปี ที่ ผ่า นมา ร้ อ ยละ 15.4 เห็ น ว่า ควรด าเนิ น มาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ต่อ ร้อยละ 85.0 เกิดอุบตั ิเหตุจานวน 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 85.4 และเห็นว่ามีการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 52.5 เหมือนเดิ ม ร้อยละ 31.7 และน้อยลง
กว่าเดิม ร้อยละ 15.8
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุ ปริ ญญา เป็ นเพศชาย ร้อยละ 80.9 เพศหญิง ร้อ ยละ
19.1 มีอาชีพเป็ นพนักงานขับรถ ร้อยละ 35.5 รองลงมาอาชีพค้าขาย ร้อยละ 26.2 ใช้รถ 4 ล้อมาก
ที่สุด ร้อยละ 44.8 รองลงมาใช้รถ 6 ล้อ ร้อยละ 32.7 เคยเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น.
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ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ 13.5 เกิดอุบตั ิเหตุจานวน 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 86.6 และมีความเห็นว่า
ควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่ อ ร้อ ยละ 85.1 และเห็ น ว่า มี ก ารเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 56.3 เหมือนเดิม ร้อยละ 31.0 และน้อยลงกว่าเดิม
ร้อยละ 12.7
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า เป็ นเพศชาย ร้อยละ 59.9 เพศหญิง ร้อยละ 40.1
มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 32.0 รองลงมาอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.5 ใช้รถ 4 ล้อ มากที่สุด
ร้อยละ 71.9 รองลงมาใช้รถ 6 ล้อ ร้อยละ 15.9 เคยเกิ ดอุบตั ิเหตุในช่ วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ในช่วง
1 ปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ 14.1 เกิดอุบตั ิเหตุจานวน 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 85.4 และมีความเห็นว่าควรดาเนิ น
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ ร้อยละ 81.3 และเห็นว่ามีการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มาก
ขึ้นกว่าปี ที่ ผ่านมา ร้อยละ 54.6 เหมือนเดิม ร้อยละ 28.4 และน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 16.9
การศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี เป็ นเพศชาย ร้อยละ 63.5 เพศหญิง ร้อยละ 36.5 มีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 42.3 รองลงมาอาชีพค้าขายร้อยละ 25.0 ใช้รถ 4 ล้อมากที่สุด ร้อยละ
65.4 รองลงมาใช้รถ 6 ล้อ ร้อยละ 23.1 เคยเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่าน
มา ร้อยละ 9.6 เกิดอุบตั ิเหตุจานวน 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 60.0 และมีความเห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการ
เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ ร้อยละ 76.9 และเห็นว่ามีการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่า
ปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ 53.8 เหมือนเดิม ร้อยละ 25.0 และน้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 21.2
อาชีพ
อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 34.7 มีอาชีพพนักงานขับรถ รองลงมาค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว
ร้อยละ 24.7 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.8 ดังตารางที่ 3-7 อาชีพที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมามากที่สุด คือ อาชีพ พนักงานขับรถ ร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ อาชีพ ค้าขาย
และราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.6 และ 10.4 ตามลาดับ และมากกว่าร้อยละ 80 ของทุกอาชีพมี
ความเห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ และทุกอาชีพเห็นว่ามีการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์มากกว่าปี ที่ผา่ นมา มากกว่าร้อยละ 50
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมาเคยเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. พบว่า มีจานวน 425 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 14.1 ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 85.9
และเกิดอุบตั ิเหตุจานวน 2 ครั้ง ร้อยละ11.5 ผูใ้ ช้รถ 4 ล้อเคยเกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด ร้อยละ 43.1
รองลงมาเป็ นรถ 6 ล้อ ร้อยละ 34.8 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุ ปริ ญญามากที่สุด ร้อยละ
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45.4 รองลงมา ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30.6 อาชีพที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด คือ พนักงานขับรถ
ร้อยละ 36.5 รองลงมา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.6 ดังตารางที่ 3-7
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างต่ อมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันว่าควรจะ
ดาเนิ นการต่อ ไปถึ งร้อ ยละ 84.2 และส่ วนใหญ่ เห็ นว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันมีมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อ เทียบกับปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 54.8 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 30.5 และ
ที่เห็นว่าเปิ ดน้อยลงกว่าเดิมมี ร้อยละ 14.7 ดังตารางที่ 3-8
ตารางที่ 3-8 จานวนและร้อยละความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 3,015 ราย)
ข้ อความ
ควรดาเนินการให้ มีมาตรการเปิ ดหน้ ารถจักรยานยนต์ ใน
เวลากลางวันต่ อไปหรือไม่
- ควรดาเนินการต่อ
-ไม่ควรดาเนินการต่อ
การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
- มากขึ้นกว่าเดิม
- เหมือนเดิม
- น้อยลงกว่าเดิม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

2,540
475

84.2
15.8

1,653
920
442

54.8
30.5
14.7

กลุ่ม ตัวอย่างมี ความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างมากกับข้อ ความต่างๆ ได้แก่ การเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ใ นเวลากลางวัน ท าให้สัง เกตเห็ น รถจัก รยานยนต์ไ ด้ง่า ยยิ่ง ขึ้ น ช่ วยลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุรถชนได้ เห็นควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมี
ผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยา
ยิ่ง ขึ้ น ช่ ว ยให้ ส ามารถประเมิ น ได้ ว่ า รถจัก รยานยนต์ วิ่ ง ไปในทิ ศ ทางใด การเปิ ดไฟหน้ า
รถจัก รยานยนต์ใ นเวลากลางวัน ช่ ว ยลดความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ จากอุ บ ัติ เ หตุ ร ถชนได้
มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.06, 4.04, 3.84, 3.80, 3.79 และ 3.70 ตามลาดับ ส่วนในข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลางนั้น มีค่าเฉลี่ย 3.64, 3.30, 3.09 และ 2.90 ในข้อที่ว่า การเปิ ดไฟ
หน้ า รถจั ก รยานยนต์ ใ นเวลากลางวั น ท าให้ เ สี ยเวลาในการขั บ ขี่ แ ละเป็ นการยุ่ ง ยาก
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ทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อ เพลิงเพิ่มขึ้น รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว และการเปิ ดไฟทาให้สิ้นเปลืองหลอดไฟ
ดังแสดงในตารางที่ 3-9
ตารางที่ 3-9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นรายข้อ
( n = 3,015 )
ข้อ
ข้อความ
S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดการ 4.04 .965 เห็นด้วยมาก
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
3.70 1.040 เห็นด้วยมาก
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้ท่าน 4.06 .915 เห็นด้วยมาก
สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
4. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน 3.79 .968 เห็นด้วยมาก
สามารถประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน 3.80 .943 เห็นด้วยมาก
สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมา
ได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
3.09 1.170
เห็นด้วย
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
ปานกลาง
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
3.30 1.109
เห็นด้วย
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
ปานกลาง
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
2.90 1.189
เห็นด้วย
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
ปานกลาง
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
3.64 1.065
เห็นด้วย
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
ปานกลาง
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
3.84 1.119 เห็นด้วยมาก
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
รวม 3.60 1.052
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สาหรับความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน แยกสรุ ปเป็ นข้อๆ ดังนี้
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใ นเวลากลางวันจะช่ ว ยลดการเกิ ดอุ บตั ิเหตุ รถชนได้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 79.2 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 11.3 และ
ที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 9.4
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุรถชนได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 64.6 ไม่แน่ ใจ
ร้อยละ 20.9 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 14.5
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 83.2 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 7.9
และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 8.9
4. การเปิ ดไฟหน้ า รถจัก รยานยนต์ ใ นเวลากลางวัน ช่ ว ยให้ ส ามารถประเมิ น ได้ ว่ า
รถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ
68.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.3 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 11.8
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่ วยให้สามารถคาดคะเนทิศทางของ
รถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วย
อย่างยิง่ ร้อยละ 68.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.3 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 10.9
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทา
ให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 45.9
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.6 และเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 35.4
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 49.6 ไม่ แน่ ใจ ร้อยละ 25.4 และ
เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 24.9
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สิ้นเปลื อ งหลอดไฟ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อ ยละ 42.8 ไม่แน่ ใจ ร้อ ยละ 20.2 และ ไม่เห็ นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 37.0
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้เสี ยเวลาในการขับขี่และเป็ นการ
ยุ่งยาก พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไ ม่ เห็ นด้ว ยและไม่ เห็ น ด้วยอย่า งยิ่ง ร้อ ยละ 68.3 ไม่ แ น่ ใ จ
ร้อยละ 14.1 และเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 17.6
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ท วั่ ประเทศ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นด้วยและเห็ นด้วยอย่างยิง่ ร้อ ยละ 73.1 ไม่ แน่ ใจ
ร้อยละ 10.8 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 16.1
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เมื่ อ แยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างที่ขบั ขี่รถแต่ล ะประเภทที่มี ต่ อ
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ พบว่า ผูข้ บั ขี่รถที่มีขนาดใหญ่ มากกว่า 6 ล้อ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็ นที่เห็ น ด้วยอย่างมากกับการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ช่ ว ยลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่ วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ ทาให้สังเกตเห็ น
รถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่ารถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด สามารถ
คาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น และควรกาหนดให้การเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า รถ 6 ล้อและรถ 4 ล้อ ดังตารางที่ 3-10
ตารางที่ 3-10 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภทต่อมาตรการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นรายข้อ
( n = 3,015 ราย )
ข้อ
ข้อความ
รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถมากกว่า
6 ล้อ
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วย
3.91
4.1
4.20
ลดการเกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
3.52
3.83
3.91
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
3.99
4.08
4.18
ท่านสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
4. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วย
3.71
3.82
3.94
ให้ท่านสามารถประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วงิ่ ไปใน
ทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วย
3.71
3.80
3.96
ให้ท่านสามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์
ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลา
3.06
3.10
3.11
กลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
3.24
3.32
3.40
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจั กรยานยนต์ 81

ข้อ

ข้อความ

รถ 4 ล้อ

รถ 6 ล้อ

2.88

2.91

รถมากกว่า
6 ล้อ
2.92

3.63

3.65

3.64

3.69

3.85

4.13

3.53

3.65

3.74

8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
รวม

เมื่อแยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อและไม่ควรดาเนิ นการต่อ พบว่า กลุ่มที่เห็นว่าควรมีการ
ดาเนิ นการต่อ มี คะแนนเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นมากกว่ากลุ่ม ที่เห็ นว่าไม่ ควรดาเนิ นการต่อ
อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ช่วยลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ ทาให้สังเกตเห็น
รถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่ารถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด สามารถ
คาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น และควรกาหนดให้การเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ ดังตารางที่ 3-11
ตารางที่ 3-11 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นผูข้ บั ขี่รถ 4 ล้อ 6 ล้อ และมากกว่า 6 ล้อ แยกตามการเห็นว่าควร
ดาเนินมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อและไม่ควรดาเนินการต่อ เป็ นรายข้อ

ข้อ

ข้อความ

1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้ท่าน
สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น

( n = 3,015 ราย )
ควรทาต่อ ไม่ควรทาต่อ




4.27

2.71

3.89

2.53

4.26

2.93
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ข้อ

ข้อความ

4. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน
สามารถประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้ท่าน
สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมา
ได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
รวม

ควรทาต่อ

ไม่ควรทาต่อ





3.99

2.76

3.97

2.79

3.26

2.06

3.42

2.55

3.06

2.03

3.74

3.11

4.09

2.37

3.80

2.58

สรุป ความคิดเห็นของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ล้อต่อมาตรการ
เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวัน ช่วยลดการเกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
รถชนได้ ทาให้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่ารถจักรยานยนต์
วิง่ ไปในทิศทางใด สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น
ควรมีการดาเนินมาตรการต่อและผลักดันให้เป็ นกฎหมายบังคับใช้ทวั่ ประเทศต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ผลของการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อการลดอุบตั ิเหตุ
รถจักรยานยนต์” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่อนและ
หลังประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 2) เพือ่ ศึกษาความรุ นแรงของ
การบาดเจ็บ จากอุ บตั ิ เหตุ ที่เ กิ ด จากการชนของรถจัก รยานยนต์กับพาหนะอื่ น ก่ อ นและหลัง
ประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิ คอัพ) รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดเล็ก)
และรถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบัส) ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวัน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่ น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการ
เปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Study) ตั้งแต่ปี
2544 – 2548 ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. และตลอด 24 ชัว่ โมง จากบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่
ตารวจ จานวน 14 แห่ง ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร (สถานี ตารวจนครบาลเตาปูน และบางกอกน้อย)
จังหวัดชลบุรี (สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองชลบุรี และบ้านบึง) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (สถานี
ตารวจภูธรอาเภอเมื องพระนครศรี อ ยุธยา) จังหวัดนครราชสี มา (สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมื อ ง
นครราชสี มา ปากช่ อ ง และสู งเนิ น) จังหวัดเชี ยงใหม่ (สถานี ตารวจภูธรอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่
แม่ ริม และช้างเผือ ก) จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานี ตารวจภูธรอ าเภอเมื อ งนครศรี ธรรมราช
ท่าศาลา และทุ่งสง) และทาการศึกษาเปรี ยบเทียบข้อ มูลการเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับ
พาหนะอื่นในช่วงก่อนและหลังมีมาตรการ โดยไม่คานึงถึงทิศทางการชน
ส่ วนที่ 2 ศึ ก ษาความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการชนของ
รถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลา
กลางวัน ศึกษาจากข้อมูลระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ และเปรี ยบเทียบจากค่า Abbreviated Injury Scale
(AIS) โดยเจ้าหน้าที่ของสานักระบาดวิทยาเป็ นผูร้ วบรวมข้อมู ลย้อนหลังทุ กรายที่เป็ นอุ บตั ิเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2544 – 2548 ในช่วง 6.00 – 18.00 น. และตลอด 24 ชัว่ โมง จากข้อมูลระบบ
เฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance System) ของโรงพยาบาลเครื อข่าย จานวน 21 แห่ง ได้แก่
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โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา โรงพยาบาลศู นย์ล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ราชบุ รี โรงพยาบาล
มหาราชนครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุ เคราะห์ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเลิดสิ น
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพ
สิ ทธิ ประสงค์ โรงพยาบาลอุ ดรธานี โรงพยาบาลพระพุท ธชิ นราช โรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี
โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
ส่ วนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้ รถยนต์ ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
เป็ นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจ ัย
เชิงปริ มาณ (Quantitative methodology) เป็ นหลักในการดาเนิ นการ
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิ คอัพ) รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดเล็ก) และรถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถบัส) ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายชั้น ขั้นที่หนึ่ ง : เลือกพื้นที่ทาการสารวจในสานักงานขนส่ ง
จัง หวัดแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 20 จังหวัด ตามจังหวัด เครื อ ข่า ยระบบเฝ้ าระวัง การบาดเจ็บ
ได้ดงั นี้ จังหวัดนครราชสี มา ลาปาง ราชบุรี นครศรี ธรรมราช ยะลา จันทบุรี นครสวรรค์ สงขลา
เชี ยงราย ระยอง กรุ งเทพ ชลบุรี ขอนแก่ น อุ บลราชธานี อุ ดรธานี พิษณุ โลก สุ ราษฏร์ ธานี ตรั ง
นครปฐม และนนทบุรี ขั้นที่สอง : เลือ กตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม แบบบังเอิ ญ (Accidental sampling)
โดยเลือกผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รถ 4 ล้อ (รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิ คอัพ) รถ 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาด
เล็ก) และรถมากกว่า 6 ล้อ (รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบัส) จากผูท้ ี่มาติดต่อขอรับบริ การที่สานักงาน
ขนส่ งจังหวัดนั้นๆ จานวน 50 ตัวอย่าง/ประเภท รวมทั้งสิ้ น 4,000 ตัวอย่าง เครื่ องมือในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมู ลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
เป็ นความคิดเห็นต่อมาตรการให้รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ ใช้ Odds Ratio Test และทดสอบความแตกต่างของค่า Odds โดยใช้สถิติ Chi square
2. ข้อ มู ลส่ วนที่ 3 นามาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค านวณหาค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
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สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการเปิ ดไฟ
หน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
จากการศึกษาข้อ มูลย้อนหลังของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุชนกับพาหนะอื่ น
ตลอด 24 ชัว่ โมง จากบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ ก่อนการประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ในปี 2544 - 2545 และหลังการประกาศใช้มาตรการ ในปี
2546 - 2548 รวมจานวน 14 สถานี พบว่า มี อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะอื่นเกิดขึ้น
ตลอด 24 ชั่วโมง จานวนทั้งสิ้ น 37,715 ครั้ง ในจานวนนี้ รถจักรยานยนต์มีคู่กรณี ที่เป็ นรถเก๋ ง/
ปิ กอัพมากที่สุด ร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 35.4
อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับพาหนะอื่นในเวลากลางวัน ช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. มีจานวน
ทั้งสิ้น 22,419 ครั้ง ในจานวนนี้เกิดกับคู่กรณี ที่เป็ นรถเก๋ ง/ปิ กอัพมากที่สุด ร้อยละ 54.67 รองลงมา
เป็ นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 34.33
จากการทดสอบทางสถิ ติค่า Odds ratio ของจานวนการเกิดอุ บตั ิเหตุในเวลากลางวัน
ช่วงก่อนและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ที่ความเชื่อมั่นระดับ 95%
สรุ ปได้ว่ามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันไม่ มีผลต่อการลดจานวนการเกิ ด
อุบตั ิเหตุในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
การศึกษาการชนของรถจักรยานยนต์ กับพาหนะอื่น ก่อนและหลังประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน พบว่า จานวนครั้งของการเกิ ดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับ
พาหนะอื่ น ตลอด 24 ชัว่ โมงปี ในปี 2545 เพิ่ม ขึ้นจาก ปี 2544 เล็กน้อ ย และในปี 2546 ลดจาก
ปี 2545 เล็กน้อย เช่นเดียวกับจานวนครั้งของการเกิดอุบตั ิเหตุในเวลากลางคืน ซึ่ งต่างจากอุบตั ิเหตุ
ในเวลากลางวันที่ในปี 2546 เพิม่ จากปี 2545 เล็กน้อย และในปี 2547 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2546
ในปี 2548 กลับเพิม่ ขึ้นจากปี 2547 จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2546 รัฐบาลเห็นความสาคัญของปั ญหา
อุบตั ิเหตุทางถนน จึงได้กาหนดให้อุบตั ิเหตุจราจรเป็ นวาระแห่ งชาติ ต้องเร่ งแก้ไข โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยบนท้อ งถนนขึ้น เมื่ อวันที่ 26 มกราคม 2546 เพื่อ แก้ไ ขปั ญหานี้
โดยเฉพาะ และมอบให้ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน มี รัฐมนตรี ว่าการและรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงจาก 4 กระทรวงหลัก เป็ นรองประธาน คือกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงศึ กษาธิ การ และมี อธิ บดี กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นเลขาฯ
คณะกรรมการในศูนย์ฯ ประกอบด้วยหน่ วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทุก
หน่ วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน มี การประชุ มเพื่อ ติดตามประเมิ นผลการ
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ดาเนินงานสม่าเสมอต่อเนื่องทุกเดือน โดยเน้นแก้ปัญหาเร่ งด่วน 5 เรื่ อง คือ เมาไม่ขบั การสวมหมวก
นิรภัย การขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างปลอดภัย เข็มขัดนิ รภัย ใบขับขี่ และความเร็ ว (3 ม 2 ข 1 ร)
รวมทั้งมาตรการเปิ ดไฟใส่ หมวก โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้
กฎหมาย ยุทธศาสตร์การให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วม ยุทธศาสตร์วิศวกรรมจราจร
ยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์การประเมินผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่ งในช่วง
นั้น มี ก ารด าเนิ น งานอย่า งจริ ง จัง เข้ม ข้น ทุ ก พื้นที่ ท าให้จ านวนอุ บ ัติ เ หตุ ล ดลงอย่า งเห็ น ได้ชัด
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน แต่ในช่วงกลางวันอุ บตั ิเหตุไ ม่ลดลง ส่ วนหนึ่ งอาจเนื่ องมาจากการ
ตั้งด่านตรวจจับผูข้ บั ขี่ที่เมาสุราแล้วขับรถ มักจะปฏิบตั ิการในเวลากลางคืน แต่ในช่วงเวลากลางวัน
จะไม่ มี ด่านตรวจ ประกอบกับจานวนยานพาหนะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ฉะนั้นโอกาสเกิ ด
อุบตั ิเหตุก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย ทาให้อุ บตั ิเหตุในตอนกลางวันไม่ล ดลง และเมื่ อทดสอบทางสถิ ติ
พบว่ามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันไม่ มีผลต่อการลดจานวนครั้งการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Muller ที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในรัฐที่มีการใช้และ
ไม่ใช้กฎหมายบังคับให้เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันเหมือนกับการศึกษาของ Waller and Griffin
และ การศึกษาของ Elvik ที่ศึกษาถึงประสิ ทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายเปิ ดไฟหน้ารถยนต์ใน
เวลากลางวันในปี 1985 และรถทุกประเภท ในปี 1988 พบว่าจานวนอุบตั ิเหตุจากการชนในเวลา
กลางวันและคนเดิ นเท้าในช่ วงพลบค่ าไม่ ล ดลง แต่จะช่ วยลดอุ บตั ิเหตุในช่ วงฤดู ร้อ นได้ 15 %
ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Farmer and William (2002) ที่พบว่าการเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันมี
การชนกันแบบสองคันขึ้นไปน้อ ยกว่าไม่ เปิ ดไฟ ร้อ ยละ 3.2 และ Sparks & คณะ ได้ศึกษาใน
Saskatchewan พบว่า การเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันสามารถลดการชนในเวลากลางวันแบบ
two vehicle crashes ได้ร้อยละ 28 ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จากัดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบันทึกประจาวันของสถานี ตารวจ มีเพียง 14 แห่ ง ซึ่ งมีจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุ
เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัด ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากบันทึกประจาวัน
ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถหรื อไม่ เพราะหลังมีมาตรการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันแล้วยังมีรถจักรยานยนต์บางส่ วนที่ไม่ปฏิบตั ิตาม จากข้อมูลการ
สารวจในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ละสงกรานต์ ปี 2548 ใน 25 จังหวัด พบว่าผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ไ ม่
เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน ร้อยละ 26.8 และ 30.2 ตามลาดับ จึงอาจทาให้ผลของการศึกษาครั้ง
นี้ คลาดเคลื่ อ นได้ สาเหตุอี ก ประการที่ทาให้จ านวนครั้ งของการเกิ ดอุ บ ัติเหตุในเวลากลางวัน
ไม่ลดลง อาจเนื่ องมาจากยานพาหนะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย
ในช่วงปี 2546 รัฐบาลเห็นความสาคัญของปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ได้กาหนดให้เป็ นวาระแห่ งชาติ
มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนขึ้น มีการดาเนินงานอย่างจริ งจังเข้มข้นทุกพื้นที่

โครงการวิจัย ผลการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวันต่ อการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 87

ทาให้อุ บตั ิเหตุลดลงในเวลากลางคืนอย่างเห็ นได้ชัด อาจเนื่ อ งมาจากมี การตั้งด่านตรวจในเวลา
กลางคืนมากขึ้น แต่ในช่วงเร่ งด่ วนเวลากลางวันกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจต้อ งอานวยความสะดวก
การจราจร ไม่มีการตั้งด่านตรวจ จึงอาจส่งผลให้อุบตั ิเหตุในช่วงกลางวันไม่ลดลง
ส่ วนที่ 2 ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์ กับ
พาหนะอื่น ก่ อนและหลังประกาศใช้ มาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
จากข้อมูลของโรงพยาบาลเครื อข่าย ตั้งแต่ปี 2544 – 2548 จานวน 21 แห่ง พบว่า มีจานวน
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ไ ด้รับบาดเจ็บรุ นแรงจากการเกิ ดอุ บตั ิเหตุ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทั้งสิ้ น
185,493 ราย ในจานวนนี้ เป็ น ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุในเวลากลางวัน
ช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. จานวน 91,285 ราย และในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 18.00 – 6.00 น.
มีจานวน 94,208 ราย
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบข้อมูลการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ในภาพรวมทุกระดับ
ความรุ นแรง ในเวลากลางวัน กลางคืน และตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า การบาดเจ็บในช่ วงเวลา
กลางวัน มี แ นวโน้ ม ลดลงหลั ง จากมี ม าตรการ ซึ่ งตรงกั น ข้า มกั บ การบาดเจ็ บ ของผู ้ข ับ ขี่
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน ที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นหลังมีมาตรการ
เมื่อแยกวิเคราะห์ความรุ นแรงของการบาดเจ็บแต่ละระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับได้ดงั นี้
การบาดเจ็บ ในเวลากลางวัน ของผูข้ บั ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ที่ มี ระดับ ความรุ น แรงไม่ ม าก
รุ นแรงมาก มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในปี 2544ถึง 2545 และเริ่ มลดลงในปี 2546 และค่อยๆ เพิ่มขึ้น ในปี
2547 จนถึง 2548
การบาดเจ็บที่เกิดในเวลากลางคืนของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีระดับความรุ นแรงไม่มาก
และรุ นแรงมากที่สุด มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในปี 2544 ถึง 2546 และค่อยๆ ลดลงช้าๆ ในปี 2547 และ
2548 ส่ วนการบาดเจ็บที่มีระดับความรุ นแรงมากมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากปี 2544 ถึง 2545 และ
เพิม่ ขึ้นอย่างมากในปี 2546 แล้วจึงค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ ในปี 2547 และ 2548
จากการทดสอบค่า Odds ratio ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวัน
ในภาพรวมของความรุ นแรงทุกระดับ ในช่วงก่อนและหลังมี มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
ในเวลากลางวัน พบว่ามาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีผลต่อการลดความ
รุ นแรงทุกระดับของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่ อ มั่น 95 % โดยการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ที่ระดับความรุ นแรง
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ไม่มากลดลง 1.44 เท่า ที่ระดับความรุ นแรงมากลดลง 1.50 เท่า และที่ระดับความรุ นแรงมากที่สุด
ลดลง 1.27 เท่า
การศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์
กับพาหนะอื่ น ก่ อ นและหลังประกาศใช้มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
พบว่า การบาดเจ็บรุ นแรงของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ รายงานจาก 24 โรงพยาบาลเครื อข่ายที่รายงาน
ข้อ มู ล ปี พ.ศ.2545 – 2549 ผูข้ ับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ไ ด้รั บ บาดเจ็บ มี แ นวโน้ม เพิ่ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี
ส่ วนการเสี ยชีวิตของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะหลังปี 2546 ลดลงเรื่ อยๆ
จนถึงปี 2549
เมื่อแยกพิจารณาในช่วงเวลากลางวัน (6.00-18.00 น.) และกลางคืน (18.00-6.00 น.) พบว่า
ผูข้ บั ขี่ร ถจักรยานยนต์ที่บ าดเจ็บรุ นแรงในเวลากลางวัน ลดลงหลัง ปี 2546 แต่ต รงกัน ข้ามกับ
ช่วงเวลากลางคืนที่พบว่ามีการบาดเจ็บรุ นแรงเพิม่ ขึ้น และเมื่อแยกพิจารณาตามระดับความรุ นแรง
พบว่ า ที่ ทุ ก ระดับ ความรุ น แรงลดลงเล็ ก น้ อ ยในแต่ ล ะปี ทั้ง ในเวลากลางวัน และกลางคื น
เมื่ อ ทดสอบทางสถิติพบว่า มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน มี ผลต่อ การลด
ความรุ นแรงทุกระดับของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 % โดยการบาดเจ็บของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันที่ระดับความรุ นแรง
ไม่มากลดลง 1.44 เท่า ที่ระดับความรุ นแรงมากลดลง 1.50 เท่า และที่ระดับความรุ นแรงมากที่สุด
ลดลง 1.27 เท่า จะเห็ นได้ว่าการบาดเจ็บรุ นแรงในเวลากลางวันลดลง อาจเนื่ อ งมาจากในช่ วง
ปี 2546 มีการดาเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนอย่างจริ งจัง ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนสัง่ การไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดาเนิ นการ
ตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร และมีการกาหนดตัวชี้วดั จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน ทาให้
จังหวัดมี การตื่นตัวในการดาเนิ นงาน นอกจากนี้ ยงั ได้มีการรณรงค์ “เปิ ดไฟใส่ หมวก” ซึ่ งมี การ
ดาเนินงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี 2546 เป็ นต้นมา จากการสารวจในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์
ปี 2548 ใน 25 จังหวัด พบว่าผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ไม่เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน คิดเห็นร้อยละ
26.8 และ 30.2 ตามล าดับ นับว่ามี การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เป็ นส่ วนใหญ่ จึงน่ าจะมี ผลต่อ
การลดระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บ เนื่องจากการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
เป็ นการเพิ่มจุดสังเกตให้ผอู ้ ื่นสามารถมองเห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ทาให้สะดุดตา และรู ้ว่ารถที่วิ่งอยู่
นั้นวิ่งมาในทิศทางเดียวกับเราหรื อวิ่งเข้ามาหาเรา โดยสังเกตจากสี ของไฟ ถ้าเป็ นสี ขาวแสดงว่า
รถคันนั้นวิง่ เข้ามาหาตัวเรา แต่ถา้ เป็ นสีแดงแสดงว่ารถคันนั้นวิง่ ไปทางเดียวกับเรา ทาให้เราสามารถ
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ใช้รถใช้ถนนได้ง่ายขึ้น จากผลการวิจยั ของของหลายแห่ง พบว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวันจะช่วยลดการชนกันแบบประสานงา และแบบชนด้านหน้าแนวเฉี ยง เพราะการเปิ ด
ไฟหน้าทาให้สงั เกตเห็นรถได้ง่ายในระยะไกล และคาดคะเนทิศทางของรถที่สวนทางมาได้อย่าง
แม่นยายิง่ ขึ้น เมื่อเกิดการชนกันก็จะทาให้เหยียบเบรกหยุดรถได้เร็ วขึ้น ทาให้การชนนั้นมีรุนแรง
ลดลง ส่ งผลให้ระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บลดลงได้ ดังผลการวิจยั ที่พบว่าผูบ้ าดเจ็บที่มี
ระดับรุ นแรงมากและมากที่สุดลดลง แต่ที่มีระดับความรุ นแรงไม่มากเพิม่ ขึ้น
การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันอาจจะไม่ใช่มาตรการเดียวที่ทาให้ระดับ
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บลดลง พฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ก็มีส่วนอย่างมากที่สาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ การสวมหมวกนิ รภัยก็มีผลทาให้ความรุ นแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะลดลง ดังที่ นพ.วิทยา
ชาติบญั ชาชัย กล่าวไว้ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยขึ้นๆลงๆ ตามการบังคับใช้กฎหมาย กลางวันคน
จะใส่ หมวกนิ รภัยมาก เกื อบจะ 100% แต่กลางคืนจะลดลง” ซึ่ งถ้าอัตราการสวมหมวกนิ รภัยใน
เวลากลางวันมากกว่าในเวลากลางคืนก็น่าจะส่ งผลต่อการลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บ แต่จาก
ข้อมูลระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ ของสานักระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี 2545-2549 พบว่าอัตราการสวม
หมวกนิ รภัยในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บรุ นแรงไม่ ได้เพิ่มสู งขึ้นมากนัก อี กประหนึ่ งการมี
พฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ก็มีผลต่อการบาดเจ็บด้วยเช่นกัน เนื่ องจากใน
กลุ่ ม ผูข้ ับ ขี่ ที่ ดื่ม แอลกอฮอล์ป ระสบปั ญ หาการควบคุ มรถไม่ ไ ด้ม ากกว่า คนที่ ไ ม่ ดื่ ม และยัง มี
พฤติกรรมฝ่ าไฟแดงมากกว่าพวกที่ไม่ดื่มถึงสองเท่า ในกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ที่ประสบอุบตั ิเหตุจะ
ได้รับบาดเจ็บรุ นแรงมากกว่าคนที่ไม่ดื่ม ในขณะที่ อุบตั ิเหตุในกลุ่มคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ไ ม่ดื่ม
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน และเป็ นการชนกับรถคันอื่น โดยสาเหตุที่ชนมาจากความผิดของ
รถคันอื่นครึ่ งหนึ่ ง และคนขับขี่รถจักรยานยนต์เองอีกครึ่ งหนึ่ ง แต่จากข้อมูล ระบบเฝ้ าระวังการ
บาดเจ็บ ของสานักระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี 2545-2549 พบว่า ผูข้ บั ขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์กลับมีอตั ราเพิม่
มากขึ้น ฉะนั้นพอจะสรุ ปได้วา่ มาตรเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นมาตรการหนึ่ ง
ที่ น่ า จะมี ผ ลให้ ล ดระดับ ความรุ น แรงของการบาดเจ็บ ลงได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Wu Yaun ที่พบว่าการเปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันได้ผลดีในการลดจานวนในกลุ่มผูเ้ สี ยชีวิตและ
บาดเจ็บรุ นแรง
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ส่ วนที่ 3 ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้ รถยนต์ ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน
กลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ จานวน 1,068 ราย
เป็ นเพศชาย ร้อยละ 51.6 และเพศหญิง ร้อยละ 48.5 อายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 34.8
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา ร้อยละ 51.30 รองลงมาจบปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า ร้อ ยละ 28.80 อาชี พรับจ้าง ร้อ ยละ 39.9 ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นประจา ร้อ ยละ 70.3
ส่ วนใหญ่รับทราบมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ถึงร้อ ยละ 96 มี เพียง
ร้อยละ 4 ที่ไม่รับทราบเรื่ องมาตรการ และแหล่งที่ได้รับข่าวสารมากที่สุดคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 77.7
รองลงมาคื อ การประชาสัม พัน ธ์ข องหน่ ว ยงานราชการ และ วิ ท ยุ ร้ อ ยละ 38.70 และ 35.1
ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั ได้รับข่าวสารจาก ช่องทางอื่นๆ เช่น website ต่างๆ
ส่ วนใหญ่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เวลาขับขี่ในช่วงเวลากลางวันทุกครั้ง ร้อยละ 81.1
เหตุผลที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 70.1 และกลัวถูกจับ
ร้อยละ 10.4 สาหรับชนิดของไฟหน้ารถจักรยานยนต์ติดอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถและต้องเปิ ดสวิทซ์เอง
มีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 56.3 และ 43.7
ในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมามี กลุ่ มตัวอย่าง ร้อยละ 16.3 ที่เคยเกิ ดอุบตั ิเหตุในช่ วงเวลา 6.00 – 18.00 น.
และในจานวนนี้ส่วนใหญ่เคยเกิดอุบตั ิเหตุจานวน 1 – 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 90.8 และร้อยละ 8.0
ที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ 3 – 4 ครั้ง มีเพียง ร้อยละ 1.1 ที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ มากกว่า 4 ครั้ง ลักษณะการชน
ร้อยละ 47.7 มีการชนแนวเฉี ยงหรื อด้านข้าง รองลงมาชนท้าย ร้อยละ 23.0 และชนประสานงา
ร้อยละ 10.3 สาหรับอื่นๆ มีร้อยละ 19.0 ที่เป็ นการล้ม คว่าเอง ชนกับสุนขั หรื อสิ่งของข้างทาง
การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน พบว่าส่ วนใหญ่เห็ นว่ามีการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 65.8 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 25.2
และที่เห็นว่าเปิ ดน้อยลงกว่าเดิมมีเพียงร้อยละ 9.0
สาหรับความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ส่ วนใหญ่ที่
เห็นด้วยอย่างยิง่ และเห็ นด้วยในข้อการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันจะช่วยลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้ การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บจากอุ บตั ิเหตุรถชนได้ การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สังเกตเห็ น
รถจัก รยานยนต์ไ ด้ง่า ยยิ่ง ขึ้ น การเปิ ดไฟหน้า รถจัก รยานยนต์ในเวลากลางวัน ช่ วยให้สามารถ
ประเมินได้วา่ รถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วย
ให้ส ามารถคาดคะเนทิ ศ ทางของรถจักรยานยนต์ที่ สวนไปมาได้อ ย่างแม่ นย ายิ่ง ขึ้ น และควร
กาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
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สาหรับความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ส่ วนใหญ่ที่
ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ในข้อ รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวัน
เพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทา
ให้สิ้นเปลืองหลอดไฟ และการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้เสี ยเวลาในการ
ขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก
เมื่อแยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางวัน พบว่า ผูข้ บั ขี่ที่เปิ ดไฟหน้ารถทุกครั้ง มี คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ นมากกว่า
ผูข้ บั ขี่ที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เป็ นบางครั้งและไม่เปิ ดเลย
เมื่อแยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อและไม่ควรดาเนิ นการต่อ พบว่า กลุ่มที่เห็นว่าควรมีการ
ดาเนิ นการต่อ มีคะแนนเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นมากกว่ากลุ่ มที่เห็นว่าไม่ ควรดาเนิ นการต่อ
อย่างชัดเจน
กลุ่มผูใ้ ช้ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถมากกว่า 6 ล้อ
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 3,015 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
78.7 และเพศหญิงร้อยละ 21.3
อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 25 - 34 ปี และช่วงอายุระหว่าง 35 – 44 ปี ใกล้คียงกัน ร้อยละ 32.9 และ
32.2 รองลงมา อายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 18.7 ช่วงอายุที่เคยเกิดอุบตั ิเหตุในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
มากที่สุด คือ ช่วงอายุ 25-34 ปี และช่วงอายุระหว่าง 35 – 44 ปี ซึ่ งใกล้เคียงกัน ร้อยละ 34.8 และ 31.2
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 45-54 ร้อยละ 17.6
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ
47.4 รองลงมาจบประถมศึ ก ษา และ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.9 และ 22.5
ตามลาดับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุ ปริ ญญาเคยเกิดอุบตั ิเหตุในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
มากที่สุด ร้อยละ 45.4 รองลงมามีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30.6
อาชี พ ของกลุ่ มตัวอย่าง ร้ อ ยละ 34.7 มี อ าชี พพนัก งานขับ รถ รองลงมาค้าขาย/ธุ ร กิ จ
ส่ วนตัว ร้อยละ 24.7 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.8 ดังตารางที่ 3-7 อาชี พที่เคยเกิ ด
อุบตั ิเหตุในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมามากที่สุด คือ อาชีพ พนักงานขับรถ ร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ
อาชีพ ค้าขายและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.6 และ 110.4 ตามลาดับ มากกว่า ร้อยละ 80
ของทุกอาชีพมีความเห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ต่อ และทุกอาชีพเห็น
ว่ามีการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มากกว่าปี ที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 50
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ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาเคยเกิ ดอุบตั ิเหตุในช่ วงเวลา 6.00 – 18.00 น. พบว่า มี จานวน 425 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 14.1 จานวนนี้ เป็ นผูใ้ ช้รถ 4 ล้อเคยเกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด ร้อยละ 43.1 รองลงมา
เป็ นรถ 6 ล้อ ร้อยละ 34.8 ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 1-2 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ
86.4 และเกิดอุบตั ิเหตุจานวน 3-4 ครั้ง ร้อยละ 11.5
ความคิดเห็ นของกลุ่ม ตัวอย่างต่อ มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่าควรจะดาเนิ น มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันต่อไปถึงร้อ ยละ 84.2 และมี เพียงร้อ ยละ 15.8 ที่เห็นว่าไม่ควรดาเนิ นการต่อ และกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบ
กับปี ที่ ผ่านมา ร้อ ยละ 54.8 เปิ ดเหมื อ นเดิ ม ร้อ ยละ 30.5 และที่ เห็ นว่าเปิ ดน้อ ยลงกว่า เดิ ม เพีย ง
ร้อยละ 14.7
สาหรับความคิดเห็นต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน แยกสรุ ปเป็ น
ข้อๆ ได้ดงั นี้
1. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันจะช่ วยลดการเกิ ดอุ บตั ิเหตุรถชนได้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 79.2 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 11.3 และ
ที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 9.4
2. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุรถชนได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 64.6 ไม่แน่ ใจ
ร้อยละ 20.9 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 14.5
3. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 83.2 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 7.9
และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 8.9
4. การเปิ ดไฟหน้ า รถจัก รยานยนต์ ใ นเวลากลางวัน ช่ ว ยให้ ส ามารถประเมิ น ได้ ว่ า
รถจักรยานยนต์วงิ่ ไปในทิศทางใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ
68.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.3 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 11.8
5. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่ วยให้สามารถคาดคะเนทิศทางของ
รถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วย
อย่างยิง่ ร้อยละ 68.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.3 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 10.9
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทา
ให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 45.9
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.6 และเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 35.4
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7. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไ ม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 49.6 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 25.4 และ
เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 24.9
8. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้สิ้นเปลือ งหลอดไฟ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 42.8 ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 20.2 และ ไม่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 37.0
9. การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้เสี ยเวลาในการขับขี่และเป็ นการ
ยุ่งยาก พบว่ากลุ่ ม ตัว อย่างส่ วนใหญ่ไ ม่ เห็ น ด้วยและไม่ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ร้ อ ยละ 68.3 ไม่ แน่ ใ จ
ร้อยละ 14.1 และเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 17.6
10. ควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ทวั่ ประเทศ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นด้วยและเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ร้ อยละ 73.1 ไม่ แน่ ใจ
ร้อยละ 10.8 และที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ร้อยละ 16.1
เมื่ อ แยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ขบั ขี่รถแต่ล ะประเภทที่มี ต่อ
มาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ พบว่า ผูข้ บั ขี่รถที่มีขนาดใหญ่ รถ 6 ล้อ และมากกว่า 6 ล้อ
โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย มากกว่ า ผู ้ข ับ ขี่ ร ถ 4 ล้อ โดยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า การเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ช่วยลดการเกิ ดอุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่วยลดความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ ทาให้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมิน
ได้วา่ รถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด สามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมา
ได้อ ย่างแม่ นย ายิ่ง ขึ้น และควรกาหนดให้การเปิ ดไฟหน้ารถจัก รยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ น
กฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
เมื่อแยกเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าควรดาเนิ นมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อและไม่ควรดาเนิ นการต่อ พบว่า กลุ่มที่เห็นว่าควรมีการ
ดาเนิ นการต่อ มีคะแนนเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นมากกว่ากลุ่ มที่ เห็นว่าไม่ ควรดาเนิ นการต่อ
อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ช่วยลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ ทาให้สังเกตเห็น
รถจักรยานยนต์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่ารถจักรยานยนต์วิ่งไปในทิศทางใด สามารถ
คาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น และควรกาหนดให้การเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
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การสารวจความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์และผูใ้ ช้รถยนต์ต่อมาตรการเปิ ดไฟหน้า
รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางวัน พบประเด็นที่น่าสนใจคือ
ในกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 25-34 ปี ซึ่ งอยูใ่ นวัยทางาน
เพราะวิถี ชีวิตของคนทางานต้อ งแข่งกับเวลา การมี รถจักรยานยนต์ทาให้เกิ ดความอิสระในการ
เดินทาง สะดวก รวดเร็ ว กาหนดเวลาได้ ต่างจากรถประจาทางเสี ยเวลารอนาน และไม่ สะดวก
จึงเป็ นที่นิยมของกลุ่มคนวัยทางาน รองลงมาในกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา อายุระหว่าง 15-24 ปี ใน
กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นที่ใช้รถขับขี่ไปเรี ยน ซึ่งพ่อแม่มกั จะตัดสิ นใจซื้ อให้เพื่อความสะดวก
ของลูก รถจักรยานยนต์จึงเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของชีวติ ทางสังคม สามารถพาตัวไปเข้ากับกลุ่ม
เพื่อ นหรื อร่ วมกิ จกรรมทางสังคม เป็ นหัวข้อสนทนาในวงเพื่อน เป็ นจุดเด่ น ดึงดูดใจเพื่อน และเพศ
ตรงข้าม เป็ นศักดิ์ศรี เป็ นเครื่ องแก้เบื่อ ความเหงา และความโกรธ รถจักรยานยนต์จึงมีความหมาย
หลายอย่างสาหรับชี วิตของการเป็ นวัยรุ่ นทั้งเป็ นพาหนะที่ใช้ไปไหนมาไหนได้สะดวก รวดเร็ ว
คล่องตัว ที่สาคัญเป็ นเครื่ องหมายของความทันสมัย
การทราบเรื่ องมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน พบว่ากลุ่ มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่รับทราบมาตรการถึงร้อยละ 96 มีส่วนน้อยที่ไม่รับทราบเรื่ อ งมาตรการ และในกลุ่ม ที่
ไม่ ทราบพบในกลุ่ มอายุ 25-34 ปี ไม่ ทราบมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 34.9 รองลงมาในกลุ่ ม อายุ 15-24 ปี
ร้อยละ 30.2 เป็ นกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 58.1 ซึ่ งคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง จึงเป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายสาคัญ ที่ควรจะดาเนิ น การประชาสัม พันธ์ให้มากขึ้น และรู ปแบบของการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ก็ควรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม
ในกลุ่ ม ผูใ้ ช้ร ถทั้ง 4 ประเภท พบว่า ในช่ ว ง 1 ปี ที่ผ่า นมาเคยเกิ ด อุ บตั ิ เ หตุ ใ นช่ ว งเวลา
6.00 – 18.00 น. เป็ นผูใ้ ช้ร ถ 4 ล้อ เคยเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ มากที่ สุด รองลงมาเป็ นรถจักรยานยนต์
ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลของสานักงานตารวจแห่งชาติที่พบว่ารถจักรยานยนต์เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด
รองลงมาเป็ นรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล/รถปิ คอัพ เพราะจากการเก็บข้อมูลจากบันทึกประจาวันของ
เจ้าหน้าที่ตารวจผูว้ จิ ยั เลือกเฉพาะรายที่มีคู่กรณี ยังมีบางส่วนที่ไม่มีคู่กรณี เช่ น พลิกคว่าเอง ชนสิ่ ง
กีดขวางข้างทาง ชนสัตว์หรื อสิ่งของ ดูได้จากข้อมูลระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ ของสานักระบาด
วิทยา ตั้งแต่ปี 2545-2549 ที่พบว่าเกิดจากการชนกับพาหนะอื่น ร้อยละ 61.51 และพาหนะล้ม คว่า
ตก ร้อยละ 36.38 ซึ่งมีจานวนมากพอสมควร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันว่าควรจะ
ดาเนินการต่อไปมีส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ควรดาเนิ นการต่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผูใ้ ช้รถขนาด
ใหญ่ รถ 6 ล้อและมากกว่า 6 ล้อ ที่เห็นด้วยอย่างยิง่ กับมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเลา
กลางวัน เพราะส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ทาให้สงั เกตเห็นรถจักรยานยนต์
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ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ช่วยลดการเกิดอุบตั ิเหตุรถชนได้ ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่ารถจักรยานยนต์วิ่งไป
ในทิศทางใด ช่วยลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถชนได้ และสามารถคาดคะเน
ทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่สวนไปมาได้อย่างแม่นยายิง่ ขึ้น แต่ยงั มีบางส่ วนที่เห็นว่าการเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ทาให้สิ้น เปลื อ งหลอดไฟ สิ้ น เปลื อ งน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งเพิ่ม ขึ้น และเห็ น ว่า
ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟหน้าในเวลากลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้มองเห็นได้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ยงั ทาให้เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุง่ ยาก อาจเนื่องมาจากประชาชนยังไม่ทราบว่า
หลอดไฟที่ใช้น้ นั เป็ นหลอดไฟแรงเทียนต่า ใช้สาหรับรถโดยเฉพาะ ไม่ทาให้เปลืองไฟ และไม่ทา
ให้เปลืองน้ ามัน จึงทาให้เกิดความเข้าใจที่ผดิ ส่งผลถึงการไม่ให้ความร่ วมมือ ฉะนั้นจึงควรจะมีการ
รณรงค์ให้ความรู ้ทาความเข้าใจในเรื่ องนี้ดว้ ย
กลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่เ ห็ น ว่า การเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน มากขึ้ น
กว่าเดิม เมื่อเทียบกับปี ที่ ผ่านมา ร้อยละ 57.7 เปิ ดเหมือนเดิม ร้อยละ 29.1 และที่เห็นว่าเปิ ดน้อยลง
กว่ า เดิ ม เพี ย งร้ อ ยละ 13.2 อาจเป็ นเพราะว่ า กลุ่ ม คนส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยว่ า การเปิ ดไฟหน้ า
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมีประโยชน์ ประกอบกับในปั จจุบนั รถจักรยานยนต์ทุกคันที่ผลิ ต
ออกมาจะมีระบบไฟอัตโนมัติจะติดเองเมื่อทาการสตาร์ทรถ จึงทาให้พบเห็นว่ามีการเปิ ดไฟมากขึ้น
สรุ ปโดยรวมจากการวิจยั ครั้งแล้วมาตรการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันมี
ผลต่อการลดระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ แต่สาหรับการศึกษาการ
ชนของรถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันครั้งนี้ พบว่า ไม่ มี ผลต่ อ การลดจานวนการเกิ ดอุ บ ัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ และในส่วนของการสารวจความคิดเห็นผูข้ บั ขี่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการเปิ ด
ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน ควรมี การดาเนิ น มาตรการต่อ ไป และควรออกเป็ น
กฎหมาย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรผลักดันให้ม าตรการเปิ ดไฟหน้ารถจัก รยานยนต์ใ นเวลากลางวัน เป็ นกฎหมาย
เนื่องจากในปั จจุบนั เจ้าหน้าที่ตารวจไม่สามารถบังคับใช้ได้
2. หน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อ งควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงประโยชน์ของการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน เพราะช่วยลดระดับความ
รุ นแรงของการบาดเจ็บลงได้
3. ควรทาการรณรงค์ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสู ง อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นและ
วัยทางาน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์จานวนมาก และเป็ นวัยที่เกิดอุบตั ิเหตุได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวติ มากที่สุด
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4. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในประเด็น
- อัตราการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทัว่ ประเทศ
- ผลของการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันต่อการลดจานวนการเกิ ดอุ บตั ิเหตุ
โดยทาการเปรี ยบเทียบในกลุ่มผูข้ บั ขี่ที่เปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันและกลุ่มที่ไม่เปิ ดไฟ
รวมทั้งศึกษาในกลุ่มผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกพาหนะอื่นชน
5. หน่ วยงานที่เ กี่ ยวข้อ งภาครั ฐและเอกชนควรรณรงค์ให้มีกิ จกรรมการติ ดตั้ง ไฟหน้า
รถจักรยานยนต์เก่าฟรี ให้กบั ประชาชน
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ภาคผนวก
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No………..

แบบสอบถามความคิดเห็นผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์เกีย่ วกับการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน
1. เพศ

1. ชาย

หรือเติมข้ อความลงในช่องว่างเพียงคาตอบเดียว
2. หญิง

2. อายุ ............................. ปี (อายุเต็มปี )
2. การศึกษา

4. อาชีพ

1. จบประถมศึกษา
3. จบปริญญาตรี/เทียบเท่า

2. จบมัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา
4. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อืน่ ๆ ระบุ .....................

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. รับจ้ าง
4. นักเรียน/นักศึกษา
5.จักรยานยนต์รับจ้ าง
6. อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………………………

5. ท่านใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะหลักอย่างไร
1 ใช้ เป็ นประจา
2. ใช้ เป็ นบางครั้ง

3. เกษตรกรรม

3. ใช้ นานๆ ครั้ง

6. ท่านทราบเรื่องมาตรการเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันหรือไม่
1. ทราบ
2. ไม่ทราบ
ถ้าทราบ ท่านได้ รับข่าวสารจากแหล่งใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1. โทรทัศน์
2. วิทยุ
3. หนังสือพิมพ์
4. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการในจังหวัดของท่าน
5. อืน่ ๆ ระบุ..........................
7. ท่านเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์เวลาขับขี่ในเวลากลางวันหรือไม่
1. เปิ ดทุกครั้ง
2. เปิ ดเป็ นบางครั้ง

3. ไม่เปิ ดเลย

8. เหตุผลที่ท่านเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
1. เพื่อความปลอดภัย
2. ไม่ได้ ต้งั ใจเปิ ด ไฟหน้ าติดอัตโนมัติ
9. ไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ของท่านเป็ นชนิดใด
1. ติดอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถ

3. กลัวถูกจับ

2. ต้ องเปิ ดสวิทซ์เอง

10. ในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา ท่านเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนในช่วงเวลากลางวัน 6.00 น. – 18.00 น. หรือไม่
1. เคย จานวน.............. ครั้ง
2. ไม่เคย
ถ้าเคย ลักษณะของการชน
1. ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์
2. ชนแนวเฉียงหรือด้ านข้ างของรถจักรยานยนต์
3. ชนด้ านท้ ายของรถจักรยานยนต์
4. อืน่ ๆ ระบุ ...................................................................................................
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11. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้ อความต่อไปนี้
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

1. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
การเกิดอุบัติเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
ท่านสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ ง่ายยิ่งขึ้น
4. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้
ท่านสามารถประเมินได้ ว่ารถจักรยานยนต์ว่ิงไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้
ท่านสามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ท่สี วนไป
มาได้ อย่างแม่นยายิ่งขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดไฟหน้ าในเวลา
กลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้ มองเห็นได้ ชัดเจน
อยู่แล้ ว
7. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองนา้ มันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
8. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
9. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุ่งยาก
10. ควรกาหนดให้ การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ ท่วั ประเทศ
12. ท่านคิดว่ามาตรการให้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ ารถในเวลากลางวันควรดาเนินการต่อไปหรือไม่
1. ควรดาเนินการต่อ
2. ไม่ควรดาเนินการต่อ
13. ปัจจุบันนี้ท่านพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันมากขึ้ นหรือน้อยลงอย่างไรเมื่อเทียบกับ
1 ปี ท่ผี ่านมา
1. มากขึ้นกว่าเดิม
2. เหมือนเดิม
3. น้ อยลงกว่าเดิม
หมายเหตุ : ขอขอบคุณสาหรับความกรุณาในการตอบคาถามของท่าน ขอความกรุณาตรวจทานอีกครั้งว่าได้ตอบ
ถูกต้องครบถ้วนทุกคาถามแล้ว
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No………..

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวัน
คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน
1. เพศ

1. ชาย

หรือเติมข้ อความลงในช่องว่างเพียงคาตอบเดียว
2. หญิง

2. อายุ ............................. ปี (อายุเต็มปี )
3. การศึกษา

4. อาชีพ

1. จบประถมศึกษา
3. จบปริญญาตรี/เทียบเท่า

2. จบมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อืน่ ๆ ระบุ .....................

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
3. เกษตรกรรม
4. นักเรียน/นักศึกษา
5. พนักงานขับรถ (ประเภทรถ)......................
6. อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………………………

5. ยานพาหนะที่ท่านใช้
1. รถ 4 ล้ อ

2. รถ 6 ล้ อ

3. มากกว่า 6 ล้ อขึ้นไป

6. ในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา ท่านเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนในช่วงเวลากลางวัน 6.00 น. – 18.00 น. หรือไม่
1. เคย จานวน .......... ครั้ง
2. ไม่เคย
7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้ อความต่อไปนี้
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

1. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
การเกิดอุบัติเหตุรถชนได้
2. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยลด
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนได้
3. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
ท่านสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ได้ ง่ายยิ่งขึ้น
4. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้
ท่านสามารถประเมินได้ ว่ารถจักรยานยนต์ว่ิงไปในทิศทางใด
5. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันช่วยให้
ท่านสามารถคาดคะเนทิศทางของรถจักรยานยนต์ท่สี วนไป
มาได้ อย่างแม่นยายิ่งขึ้น
6. รถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดไฟหน้ าในเวลา
กลางวันเพราะมีแสงสว่างเพียงพอทาให้ มองเห็นได้ ชัดเจน
อยู่แล้ ว
7. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองนา้ มันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
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ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

8. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
สิ้นเปลืองหลอดไฟ
9. การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลากลางวันทาให้
เสียเวลาในการขับขี่และเป็ นการยุ่งยาก
10. ควรกาหนดให้ การเปิ ดไฟหน้ ารถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางวันเป็ นกฎหมายมีผลบังคับใช้ ท่วั ประเทศ
8. ท่านคิดว่ามาตรการให้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ ารถในเวลากลางวันควรมีต่อไปหรือไม่
1. ควรดาเนินการต่อ
2. ไม่ควรดาเนินการต่อ
9. ปัจจุบันนี้ท่านพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิ ดไฟหน้ารถในเวลากลางวันมากขึ้ นหรือน้อยลงอย่างไรเมื่อเทียบกับ
1 ปี ท่ผี ่านมา
1. มากขึ้นกว่าเดิม
2. เหมือนเดิม
3. น้ อยลงกว่าเดิม

หมายเหตุ : ขอขอบคุณสาหรับความกรุณาในการตอบคาถามของท่าน ขอความกรุณาตรวจทานอีกครั้งว่าได้ตอบ
ถูกต้องครบถ้วนทุกคาถามแล้ว
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รายชื่อสถานีตารวจและผู้รับผิดชอบเก็บข้ อมูล 14 แห่ ง
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาอยุธยา
ชลบุรี
นครศรี ธรรมราช

นครราชสีมา

กรุ งเทพ
เชียงใหม่

สถานีตารวจ
เมือง
เมือง
บ้านบึง
เมือง
ทุ่งสง
ท่าศาลา
เมือง
สูงเนิน
ปากช่อง
เตาปูน
บางกอกน้อย
เมือง
แม่ริม
ช้างเผือก

ชื่อ-นามสกุลรับผิดชอบ
พ.ต.ท.ดร.อรุ ณ วาณิ ชานันท์
พ.ต.ท.ธนวุฒิ จงจิระ
ดต.สมปอง ตรี เมฆ
พ.ต.อ.ญาณพัฒน์ นรสิงห์
ดต.วิโรจน์ ชนะคต
พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ฤทธิ์แผลง
พ.ต.อ.บุญเลิศ ว่องวัจนะ
ดต.ยอดรัก ไวยทรง
ดต.วุฒิพงศ์ ชัยวีแรง
ดต.ลือศักดิ์ วงษ์สุธรรม
นายภิเษก นริ นทร์สรศักดิ์
ดต.นิเวศน์ เลขาศักดิ์
ร.ต.อ.รณฤทธิ์ นาเจริ ญ
ดต.วิชยั ศรี กองคา
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รายชื่อขนส่ งจังหวัดและเจ้ าหน้ าที่เก็บข้ อมูล 20 จังหวัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
สงขลา
ลาปาง
ชลบุรี
นครสวรรค์
ระยอง
นครศรี ธรรมราช
ราชบุรี
พิษณุโลก
กรุ งเทพ
เชียงราย
ยะลา
อุบลราชธานี
สุราษฎรธานี
นครราชสีมา
นครปฐม
นนทบุรี
อุดรธานี
ตรัง
จันทบุรี
ขอนแก่น

ชื่อผู้รับผิดชอบเก็บข้ อมูล
นายถาวร อิสระลักษณ์
นางวีนสั พยัคฆินทร์
นางสุพตั รา เทพเฉลิม
นส.ทองเพียร เขม้นกิจ
นส.พวงเพ็ญ เอ็งวงษ์ตระกูล
นางเบญญาภา บุญสิน
นส.อนงค์ ธีรประทีปสกุล
นส.ศศิวมิ ล เปลี่ยนทัศน์
นส.ธนาภรณ์ โรจน์เรื องนนท์
นางปาณิ สร ศศิธร
นางนันทนา ศุภศรี
นส.ณัฐสรัญ บวรภัทรกุล
นายอนนท์ เดชเชียร
นายชาติชาย มัฆวิมาลย์
นายณัชภณ ยลวงศ์
นางสุดจิตต์โภชน์สม
นส.จิราลักษณ์ ศรี เรื อง
นส.กฤตยา คงเพชร
นางรัตนมณี วงษ์ศรี
นางผุสดี ศรี สกุลไทย
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รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ 21 แห่ ง
1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2. โรงพยาบาลศูนย์ลาปาง
3. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
4. โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
5. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
6. โรงพยาบาลพระปกเกล้า
7. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
8. โรงพยาบาลหาดใหญ่
9. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
10. โรงพยาบาลระยอง
11. โรงพยาบาลเลิดสิน
12. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
13. โรงพยาบาลชลบุรี
14. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
15. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
16. โรงพยาบาลอุดรธานี
17. โรงพยาบาลพระพุทธชินราช
18. โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
19. โรงพยาบาลตรัง
20. โรงพยาบาลนครปฐม
21. โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
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