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บทคัดย่อ

อุบตั เิ หตุจราจรทางบกนับวันจะทวีความรุนแรง
เพิม่ มากขึน้ จึงดำาเนินการวิจยั เชิงสำารวจแบบตัดขวาง
เพื่อหาป˜จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่อง
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผล
ต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจร กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ในเขตอุตสาหกรรม
ทีไ่ ด้จากการสุม่ อย่างง่าย จำานวน 580 คน เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ศกึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามทีผ่ า่ นการวิเคราะห์
คุณภาพมีคา่ ความเชือ่ มัน่ มากกว่า 0.7 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ อัตราส่วนออดส์
(Odds Ratio) และการถดถอยโลจิสติค ผลการวิจัย
พบว่า ป˜จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
จราจรเรียงตามลำาดับความเสี่ยงจากมากไปน้อย คือ
การไม่สวมหมวกนิรภัย (ORAdj= 6.47, 95% CI:
3.60-11.66) การขับตามหลังรถคันอืน่ ในระยะกระชัน้ ชิด
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(ORAdj = 4.30, 95% CI: 2.10-8.81) การขับขี่ย้อน
ทางเดินรถ (ORAdj = 4.16, 95% CI: 1.67-10.36)
การขับขี่รถตัดหน้ากระชั้นชิด (ORAdj = 4.14, 95%
CI: 2.44-7.03) การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (ORAdj
= 2.89, 95% CI: 1.85-4.53) และการไม่มีความรู้
เรือ่ งกฏจราจร (ORAdj = 1.57, 95% CI: 1.02-2.41)
โดยมีความสามารถทำานายได้มากกว่าร้อยละ 23
ดังนั้นควรเร่งหามาตรการเฉพาะในการเพิม่ การสวม
หมวกนิรภัยทุกครัง้ ทีข่ รี่ ถจักรยานยนต์ ไม่ขบั ตามหลัง
รถคันอืน่ ในระยะกระชัน้ ชิด หรือขับขีย่ อ้ นทางเดินรถ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อขี่ร ถจักรยานยนต์
และการเสริมความรู้เรื่องกฏจราจรให้กลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ความรุนแรง, พฤติกรรมเสี่ยง,
รถจักรยานยนต์, อุบัติเหตุ
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ป˜ญหาอุบตั เิ หตุการจราจรทางบกเป็นป˜ญหาใหญ่
ที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ ในแต่ละปีทุกประเทศต้อง
สูญเสียทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่า ตลอดถึงทรัพย์สนิ
มูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2558 องค์การ
อนามัยโลกได้นาำ เสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำารวจ พบว่า
ในแต่ ล ะปี มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรทางบก
ประมาณ 1.25 ล้านคน และทำาให้เกิดความพิการ
ประมาณ 20 ถึง 50 ล้านคน1 โดยสถานการณ์
การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนในภูมภิ าคเอเชียใต้
และตะวันออก มีอัตราตายอยู่ที่ 17 ต่อประชากร
แสนคน สำาหรับสถานการณ์อุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบกของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2557 องค์การ
อนามัยโลกคาดประมาณตัวเลขผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
จากการจราจรทางบกของไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก
มีจำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน 24,237 คน คิดเป็น
อัตราตาย 36.2 ต่อประชากรแสนคน และจากข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผเู้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ดังกล่าวนี้เท่ากับ 15,045 คน คิดเป็น 23.16 คน
ต่อประชากรแสนคน เฉลีย่ 40 คนต่อวัน หรือ 2 คน
ต่อชัว่ โมง ในขณะทีผ่ บู้ าดเจ็บทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ทั้งหมดมีจำานวน 107,123 คน2
นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกที่สูงในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรม3 เช่น
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นต้น โดยสัดส่วน
ของเกิดอุบัติเหตุการจราจรในพาหนะต่าง ๆ ในเขต
อุตสาหกรรม คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 45.0 รถยนต์
ส่วนบุคคล ร้อยละ 42.3 และรถบรรทุก ร้อยละ 12.74
ซึง่ จากสถานการณ์ดงั กล่าวทำาให้สง่ ผลต่อความสูญเสีย
ทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้ ระดับบุคคลและระดับประเทศ
ความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบก

ยังพบมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุทท่ี าำ ให้เกิดอุบตั เิ หตุจราจร
คือ คน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม5, 6, 7 จากรายงาน
ของศูนย์การเรียนรู้ กรมการขนส่งทหารบกพบว่า
สาเหตุทท่ี าำ ให้เกิดอุบตั เิ หตุจราจรมากทีส่ ดุ คือ พฤติกรรม
ของคน ซึ่งพบ 5 อันดับแรกในปี พ.ศ.2554 คือ
พฤติกรรมการขับรถเร็วเกินอัตราที่ก®หมายกำาหนด
การขับรถตัดหน้าในระยะกระชัน้ ชิด การแซงรถอย่าง
ผิดก®หมาย ขับรถ ไม่เปดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
และไม่ให้สญ
ั ญาณก่อนจอดรถ ชะลอรถและเลีย้ วรถ
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกองกำากับการตำารวจ
ทางหลวง ทีพ่ บว่า ป˜จจัยในการเกิดอุบตั เิ หตุเกิดจากคน
ร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับป˜จจัยอื่น8 การเกิดอุบัติเหตุ
จราจรมักเป็นป˜จจัยร่วม เช่น การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ร่ ว มกั บ การขั บ รถเร็ ว เกิ น อั ต ราที่ ก ®หมายกำ า หนด
นอกจากนี้รายงานกรมการขนส่งทางบกยังสรุปว่า
อุบตั เิ หตุทางถนนกว่าร้อยละ 80 เกิดจากความประมาท
โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์
ซึ่งผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 86 ไม่สวมหมวกนิรภัย จากรายงานของ
กฤตพงศ์ โรจน์รงุ่ ศศิธ4 ทีศ่ กึ ษาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
จราจรของผู้ขับขี่ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า รถที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีถึงร้อยละ 46.5
นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 70 ของผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ
เป็นคนในชุมชน และหมูบ่ า้ นตามถนนสายรองต่าง ๆ
ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการไม่เคารพก®จราจร
และเมาสุรา และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ประสบ
อุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็ว9
จากความเป็ น มาและความสำ า คั ญ ดั ง กล่ า ว
จึ ง จำ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาหาป˜ จ จั ย เสี่ ย งด้ า นพฤติ ก รรม
และความบกพร่องของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขต
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อุตสาหกรรมทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจร
เพือ่ นำาผลทีไ่ ด้มาใช้หาแนวทางในการป้องกันและลด
ความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรบนท้องถนน
ให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจแบบตัดขวาง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาป˜ จ จั ย เสี่ ย งด้ า นพฤติ ก รรม
และความบกพร่องของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขต
อุ ต สาหกรรมที่ มี ผ ลต่ อ ความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ
จราจร โดยเก็บข้อมูลจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์การขับขี่
รถจักรยานยนต์ อย่างน้อย 3 ปี (เนือ่ งจากมีโอกาสเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดป˜ญหาอุบตั เิ หตุจากการขับขีไ่ ด้) โดยสุม่ ตัวอย่าง
จากเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ในชุมชนทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์การเกิดอุบตั เิ หตุในปี พ.ศ. 2556
สูงทีส่ ดุ 5 อันดับแรก คำานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจาก
n = Z2PQ/d2 พบว่า จำานวนกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
ไม่น้อยกว่า 202 คน และกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้จาำ นวน 29 ตัว
ดังนั้นเพื่อให้เข้าเกณฑ์ทั้งสอง จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 580 คน โดยเก็บจาก 5 ชุมชนทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์
การเกิดอุบตั เิ หตุสงู ทีส่ ดุ คือ ชุมชนเจริญพัฒนา จำานวน
195 คน ชุมชนหนองแฟบ จำานวน 155 คน ชุมชน
ตลาดห้วยโป่ง จำานวน 78 คน ชุมชนตากวนอ่าวประดู่
จำานวน 76 คน และชุมชนห้วยโป่งในสอง จำานวน
76 คน ในกลุ่มตัวอย่างที่เคยประสบเหตุและไม่เคย
ประสบเหตุในจำานวนที่เท่ากัน คือกลุ่มละ 290 คน
เพื่อให้ตัวแปรมีความแปรปรวนวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นิยามศัพท์
ป˜จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่อง

หมายถึง การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก และความบกพร่องของตัวผู้ขับขี่เอง
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบก
หมายถึง พฤติกรรมการขับขีย่ อ้ นทางเดินรถ การแซง
อย่างผิดก®หมาย การขับรถผิดช่องทาง การไม่หยุดรถ
ในทางข้าม การทำากิจกรรมเบีย่ งเบนความสนใจขณะ
ขับขี่ การไม่เปดไฟขณะขับขี่ การตามหลังรถคันอื่น
ในระยะกระชั้นชิด การไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/
เลีย้ วรถ การขับขีร่ ถตัดหน้ากระชัน้ ชิด การขับขีร่ ถเร็ว
เกินอัตราทีก่ ®หมายกำาหนด การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
การ½่า½„นสัญญาณไฟจราจร การ½่า½„นเครื่องหมาย
จราจร การ½่า½„นป้ายจราจร การไม่สวมหมวกนิรภัย
และการง่วงแล้วขับขี่
ความบกพร่องของตัวผูข้ บั ขีเ่ อง หมายถึง การไม่มี
ความรูเ้ รือ่ งก®จราจร การเจ็บป่วย การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ การใช้ยาทีท่ าำ ให้เกิดการง่วงซึม การควบคุม
จิตใจ/อารมณ์ และความตระหนักถึงอันตรายจาก
อุบัติเหตุจราจร
ความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร หมายถึง
การเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกทีม่ กี ารนำาผูข้ บั ขี่ ผูซ้ อ้ น
หรือ คู่กรณี ส่งโรงพยาบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือแบบสอบถาม
ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจร ซึง่ ประกอบด้วย 6 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความตระหนัก
ในเรือ่ งอุบตั เิ หตุจราจรเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ความรูใ้ นเรือ่ งก®จราจร เป็นแบบ 4 ตัวเลือก
โดยเลือกข้อทีถ่ กู เพียงข้อเดียว ส่วนที่ 4 ความรุนแรง
ของอุบตั เิ หตุจราจร ประเมินจากการเจ็บป่วยเล็กน้อย
จนถึงเสียชีวติ ส่วนที่ 5 สภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้ขับขี่ ประเมินจากมีหรือไม่มีป˜ญหา และส่วนที่ 6
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พฤติกรรมการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ ประเมินจากการ
เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่กำาหนดนั้น ๆ โดยผู้วิจัยจะ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
ขณะรับแบบสอบถามคืนจากผูต้ อบ โดยหากไม่สมบูรณ์
จะถามข้อคำาถามที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนก่อนรับ
แบบสอบถามกลับไป โดยแบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษ®ี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำาหนดนิยามตัวแปร เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้าง
แบบสอบถามและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
โดยผูท้ รงคุณวุฒปิ ระกอบด้วยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
อุบัติเหตุจราจร 1 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมจราจรจำานวน 1 ท่าน อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านสาธารณสุข 1 ท่าน และคณาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านสถิติ จำานวน 2 ท่าน หลังจากปรับปรุงแล้ว
นำาไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยแบบวัดความรู้ในเรื่องก®จราจร
ได้ค่าความเชื่อมั่น (KR 20) เท่ากับ 0.7136 และ
แบบวัดความตระหนักในเรื่องอุบัติเหตุจราจร ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.7344
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่
37/2557 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ อัตราส่วนออดส์ และการ
ถดถอยโลจิสติค โดยอัตราส่วนออดส์จะถูกใช้เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างป˜จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและ

ความบกพร่องกับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร
แบบตัวแปรเดีย่ ว ส่วนการวิเคราะห์ถดถอย โลจิสติค
(Binary Logistic Regression) ที่พิจารณาตัวแปร
ในสมการด้วยวิธี Forward LR จะถูกใช้เพือ่ หาป˜จจัย
เสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความ
รุนแรงของอุบัติเหตุจราจร แบบตัวพหุแปร โดยจะ
ทดสอบที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
กลุม่ ตัวอย่าง 580 ราย พบว่า ประมาณครึง่ หนึง่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.17) มีอายุต่ำากว่า 35 ปี
ร้อยละ 52.24 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 39.56 ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน ร้อยละ
34.13 มีจักรยานยนต์ใช้ในครอบครัว ร้อยละ 92.39
โดยตนเองเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 62.07
มีใบขับขี่ ร้อยละ 71.14 และมีประสบการณ์การขับขี่
ไม่ถึง 6 ปี ร้อยละ 62.41
ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่องของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผลต่อ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาป˜จจัยเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมและความบกพร่องของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ในเขตอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
จราจร แบบพหุตวั แปร โดยใช้สถิตกิ ารถดถอยโลจิสติค
(Binary Logistic Regression) โดยการพิจารณา
ตัวแปรในสมการด้วยวิธี Forward LR จะเลือกตัวแปร
ที่มีนัยสำาคัญเข้ามาในสมการทีละตัว ซึ่งการทดสอบ
สมมติฐานจะพิจารณาจากค่า Likelihood Ratio
โดยนำาเสนอด้วยค่า Adjusted Odds Ratio (ORAdj)
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และช่วงความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (95% CI) ผลการวิจยั
พบว่า ป˜จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
จราจรทางบก เรียงลำาดับจากมากไปน้อย คือ การไม่
สวมหมวกนิรภัย (ORAdj= 6.47, 95% CI: 3.60-11.66)
การขับตามหลังรถคันอืน่ ในระยะกระชัน้ ชิด (ORAdj =
4.30, 95% CI: 2.10-8.81) การขับขีย่ อ้ นทางเดินรถ
(ORAdj = 4.16, 95% CI: 1.67-10.36) การขับขีร่ ถ

ตัดหน้ากระชัน้ ชิด (ORAdj = 4.14, 95% CI: 2.44-7.03)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ORAdj = 2.89, 95%
CI: 1.85-4.53) และการไม่มีความรู้เรื่องกฏจราจร
(ORAdj = 1.57, 95% CI: 1.02-2.41) โดยมีค่า
ความสามารถในการทำานายได้มากกว่าร้อยละ 23
(โดย Cox & Snell R2= 0.238, Nagelkerke R2=
0.331) รายละเอียดดังตารางที่ 1

Table 1 Full Model / Final Model of Factors on Behavior and Impairments of Motorcycle
Riders in the Industrial Area that Affects the Severity of Traﬃc Accidents by Binary
Logistic Regression Analysis.
Severe
OR
n(%)
Not wearing a helmet
66(77.65) 10.39
Drive behind another vehicle 27(61.36) 3.63
in the close distance
Drive in the opposite
14(56.00) 2.74
directional lane
Drive in front of the other
54(62.07) 4.30
vehicles in the sudden
Alcohol drinking
77(51.68) 3.01
Unknown of the traﬃc laws 133(38.33) 1.92
Cox & Snell R2 = 0.238, Nagelkerke R2 = 0.331
Risk factors

*

6.47
4.30

95% CI
p
of ORAdj
3.60-11.66 < .0001*
2.10-8.81 < .0001*

1.22-6.16

4.16

1.67-10.36

2.67-6.91

4.14

2.44-7.03 < .0001*

2.04-4.43
1.33-2.78

2.89
1.57

1.85-4.53 < .0001*
1.02-2.41 0.040*

95% CI
of OR
6.00-18.00
1.93-6.85

ORAdj

0.002*

Significant at p < 0.05

อภิปรายผล

จากการศึกษา พบว่ามี 6 ป˜จจัย ที่เป็นป˜จจัย
เสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความ
รุนแรงของอุบัติเหตุจราจรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) โดยผู้วิจัยขออภิปรายผลในแต่ละป˜จจัย
ดังนี้

1) การไม่สวมหมวกนิรภัย มีงานวิจยั สนับสนุน
ในทิศทางเดียวกันว่า เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ
ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจรทางบก10, 11, 12 ทัง้ นี้
เพราะหากไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่แล้ว เมื่อมี
อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ศีรษะอาจไปกระแทกกับสิง่ ต่างๆ เช่น
รถ ถนน ต้นไม้รมิ ทาง หรือสิง่ กีดขวางทางถนน จะทำาให้
ศีรษะได้รบั แรงกระแทกโดยตรง แรงกระแทกนัน้ ก็จะ
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มีผลโดยตรงกับสมองซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของมนุษย์
อาจทำาให้เกิดผลที่รุนแรงตามมาคือ ความพิการและ
การเสียชีวติ แต่หากสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ เมือ่ มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นและศีรษะไปกระแทกกับสิ่งต่าง ๆ
หมวกนิรภัยจะช่วยป้องกันไม่ให้ศรี ษะได้รบั แรงกระแทก
โดยตรง จึงทำาให้ความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุลด
น้อยลง
2) การขับตามหลังรถคันอืน่ ในระยะกระชัน้ ชิด
มีงานวิจยั สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า เป็นพฤติกรรม
เสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ ความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร
ทางบก13, 14, 15, 16 และจากพระราชบัญญัตกิ ารจราจร
ทางบก มาตรา 40 ระบุว่า “ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่าง
รถคั น หน้ า พอสมควรในระยะที่ จ ะหยุ ด รถได้ โ ดย
ปลอดภัย” ทัง้ นีเ้ พราะเมือ่ รถวิง่ มาด้วยความเร็ว หาก
รถคันหน้าชะลอหรือหยุดรถอย่างกะทันหัน จะทำาให้
รถที่ตามมาอย่างกระชั้นชิดไม่สามารถหยุดรถได้ทัน
เป็นผลให้เกิดการชนกันได้ นอกจากนี้เหตุการณ์
การชนกันจากสาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ผู้ขับขี่
รถทั้งคู่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น คือ ผู้ขับขี่รถคันหน้า
ไม่คาดคิดว่า ผู้ขับขี่รถคันหลังจะชนท้าย และผู้ขับขี่
รถคันหลังก็ไม่คาดคิดว่า ผู้ขับขี่รถคันหน้าจะชะลอ
หรือหยุดรถ จึงทำาให้ผู้ขับขี่ทั้งคู่ขาดความระมัดระวัง
เนื่องจากไม่คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงทำาให้
ความรุนแรงของอุบัติเหตุยิ่งมากขึ้นทวีคูณ
3) การขับขีย่ อ้ นทางเดินรถ มีงานวิจยั สนับสนุน
ในทิศทางเดียวกันว่า เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ
ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจรทางบก13, 17, 18 ทัง้ นี้
เพราะการใช้เลนถนนเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน
อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจากผู้ใช้เลนปกติ
ไม่คาดคิดว่าจะมีรถวิ่งสวนเลนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิด
ก®หมายการจราจรทางบก ทำาให้ไม่ได้ระวัง จนทำาให้
เกิดการชนกันได้ นอกจากนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

เนือ่ งจากตามหลักในทางฟสกิ ส์ หากวัตถุสองชนิดทีม่ ี
ความเร็ววิง่ เข้าชนกันในแนวเส้นตรงแต่ทศิ ทางตรงข้าม
ผู้ขับขี่ทั้งคู่ก็จะได้รับแรงกระแทกโดยตรงและทวีคูณ
มากขึ้นจากความเร็วของรถทั้งคู่ ความรุนแรงที่เกิด
จากการกระแทกทีร่ นุ แรงเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวจึงส่งผลถึง
อันตรายที่มากขึ้นตามมา
4) การขับขี่รถตัดหน้ากระชั้นชิด มีงานวิจัย
สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า เป็นพฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ี
ผลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจรทางบก13, 19, 20
ทัง้ นีเ้ พราะการขับขีร่ ถตัดหน้ากระชัน้ ชิดเป็นการทีร่ ถ
ทั้งสองคันชนกันในลักษณะเป็นมุม 90ð ซึ่งมีโอกาส
ทีผ่ ถู้ กู ชนจะได้รบั การชนด้านข้างโดยตรงจากรถคูก่ รณี
นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ผู้ถูกชนจะได้รับแรงกระแทก
จนกระเด็นไปถูกรถคันอืน่ ทีก่ าำ ลังวิง่ ตามมา และผูท้ ช่ี น
ก็อาจกระเด็นไปถูกวัตถุ ยานพาหนะ หรือสิง่ กีดขวาง
อื่น ๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ในบางกรณีการขับขี่รถ
ตั ด หน้ า จะเกิ ดในแยกที่ มี สั ญ ญาณไฟแดง อาจมี
เหตุการณ์ในลักษณะที่สัญญาณไฟกำาลังเปลี่ยนจาก
ไฟเหลืองเป็นไฟแดง รถ½˜่งที่ไฟเหลืองก็เร่งความเร็ว
เพื่อผ่านไปได้ก่อนสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟแดง
ในขณะที่ ½˜่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นเป็ นไฟเขี ย วก็ เ ร่ ง ออกรถ
ในกรณีทรี่ บี ด่วนหรือมีรถอยูด่ า้ นหลังเป็นจำานวนมาก
เมือ่ รถทัง้ สองด้านเร่งความเร็ว หากชนกันความรุนแรง
ที่เกิดจากการเร่งความเร็วก็จะมากขึ้น
5) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีงานวิจัย
สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า เป็นพฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ี
ผลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจรทางบก14, 21, 22, 23
ทั้งนี้เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้
ศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจลดลง เช่น ความ
สามารถในการมองเห็นลดลง การลดความสามารถ
ควบคุมมือและเท้า มีอารมณ์โมโหง่าย เป็นต้น จึงอาจ
ทำาให้ขับรถเร็วขึ้นและมีการมองเห็นจำากัด ทำาให้
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มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และหากเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ สัญชาตญาณในการป้องกัน
ตนเองก็จะลดลง ยิง่ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงตามมา
6) การไม่มีความรู้เรื่องก®จราจร มีงานวิจัย
สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า เป็นป˜จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ล
ต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก24, 25, 26
ทัง้ นีเ้ พราะการไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งก®จราจรจะส่งผลโดยตรง
กับพฤติกรรมการขับขี่ทำาผิดก®จราจร เช่น ไม่รู้ว่า
เขตเมืองก®หมายระบุวา่ ให้ใช้ความเร็วรถจักรยานยนต์
ไม่เกินเท่าใด ก็ใช้ความเร็วที่เกินก®หมายดังกล่าว
จึ ง ทำ าให้ เ สี่ ย งต่ อ การชนกั บ รถคั น อื่ น เนื่ อ งจากใช้
ความเร็วมากเกินไป หรือไม่รจู้ กั สัญลักษณ์ถนนทีเ่ ป็น
การเดินรถทางเดียว เมือ่ วิง่ ย้อนมาด้วยความเร็วและ
เจอกับรถที่สวนมาในเส้นทางปกติ จึงทำาให้มีโอกาส
ชนกันสูงขึน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวทำาให้เกิดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุมากขึ้น เนื่องจากผู้ขับขี่มาในเส้นทาง
ปกติก็ไม่คาดคิดว่าจะมีรถย้อนมา จึงทำาให้ขาดความ
ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
จราจรทางบกได้

สรุปและข้อเสนอแนะ

การหาป˜จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความ
บกพร่องของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรม
ทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจรโดยนำาเสนอ
ค่า Adjusted Odds Ratio (ORAdj) พบตัวแปรทีม่ ี
นัยสำาคัญ เรียงลำาดับจากมากไปน้อย คือ การไม่สวม
หมวกนิรภัย การขับตามหลังรถคันอืน่ ในระยะกระชัน้ ชิด
การขับขีย่ อ้ นทางเดินรถ การขับขีร่ ถตัดหน้ากระชัน้ ชิด
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่มีความรู้
เรือ่ งก®จราจร ดังนัน้ ควรเร่งหามาตรการเฉพาะในการ
เพิ่มการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขี่รถจักรยานยนต์

ไม่ขับตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด หรือขับขี่
ย้อนทางเดินรถ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อขี่รถ
จักรยานยนต์และการเสริมความรู้เรื่องก®จราจรให้
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
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Risk Factors on Behavior and Impairments of Motorcycle Riders in
an Industrial Area Affecting the Severity of Traﬃc Accidents
Tanunchai Boonnuk* Koolarb Rudtanasudjatum*
Chingchai Methaphat* Tanongsak Yingratanasuk*

ABSTRACT

270

Road traﬃc accidents dramatically
increase the severity of problems. This crosssectional study aimed to explore risk factors
on behavior and impairments of motorcycle
riders in an industrial area that affects the
severity of traﬃc accidents. The study sample
comprised 580 peoples who had redden
motorcycle at least 3 years in the industrial
area by simple random sampling. Data was
collected using questionnaires having a
reliability level more than 0.7. Data were
analyzed in terms of frequency, percentage,
odds ratio and logistic regression. The study
revealed that risk factors that affected the
severity of traﬃc accidents included not
wearing a helmet (ORAdj = 6.47, 95% CI:
3.60-11.66), driving behind another vehicle
at a close distance (ORAdj = 4.30, 95% CI:

2.10-8.81), driving in the opposite directional
lane (ORAdj = 4.16, 95% CI: 1.67-10.36),
pulling in front of another vehicle suddenly
(ORAdj = 4.14, 95% CI: 2.44-7.03), alcohol
consumption (ORAdj = 2.89, 95% CI: 1.85-4.53)
and lack of awareness of traﬃc laws (ORAdj
= 1.57, 95% CI: 1.02-2.41). It could predict
accurately more than 23%. Therefore, urgent
guidelines should be specifically engage to
increase helmet wearing and to eliminate
driving behind another vehicle at a close
distance, driving in the opposite directional
lane, pulling in front of another vehicles
suddenly, alcohol consumption when driving
and continuously promote awareness of traﬃc
laws.
Keywords: severity, risk behaviors, motorcycle,
accident
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