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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุสำ�ำ หรัับใช้้กำำ�หนดแนวทางในการลดการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ เป็็ นการวิิจัยั เชิิงเอกสารเกี่่ย� วกัับการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุของรถยนต์์ที่่เ� ก็็บรวบรวมข้้อมููลจากหนัังสืือพิิมพ์์
ไทยรััฐฉบัับตีพิี มพ์
ิ ์ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 - 2560 โดยข้้อมููลที่่�ทำ�ำ การเก็็บ คืือ จำำ�นวนรถยนต์์ ประเภทรถยนต์์ และปัั จจััยที่่�มีผี ล
ต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ สถิิติที่่ิ ใ� ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล คืือ ความถี่่� ร้้อยละ และค่่าเฉลี่่ย� จากนั้้�นนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้มา
วิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหาเพื่่อ� หาแนวทางการลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ ผลการศึึกษาพบว่่า ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 - 2560
มีีจำ�ำ นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุทั้้ง� หมด 3,805 คััน ประเภทรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุมากที่่�สุดุ คืือ รถยนต์์โดยสาร 1,389 คััน
รองลงมา คืือ ประเภทรถยนต์์นั่่ง� 1,277 คััน ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุส่ว่ นใหญ่่มาจากพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถยนต์์
รองลงมาคืือ ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางกายภาพ สำำ�หรัับแนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์จากปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อ
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ ได้้แก่่ 1. การให้้การศึึกษา เป็็ นการแก้้ปััญหาของปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ด้า้ นการไม่่รู้้�จักั
ป้้ องกัันตนเอง และการขาดความรู้้�ความชำำ�นาญของผู้้�ขัับขี่่ร� ถยนต์์ 2. การประชาสััมพันั ธ์์ข้อ้ มููลความปลอดภััยทางถนน
เป็็ นการแก้้ปััญหาของปัั จจััยด้้านสภาพถนนและแสงสว่่าง รวมถึึงสภาพดิิน ฟ้้ า อากาศ 3. การสร้้างความตระหนัักรู้้� เป็็ นการ
แก้้ปััญหาของปัั จจััยด้้านความประมาทของผู้้�ขัับขี่่ร� ถยนต์์ และ 4. การบัังคัับใช้้กฎหมาย เป็็ นการแก้้ปััญหาของปัั จจััยด้้าน
การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎข้้อบัังคัับ และสภาพรถยนต์์
คำำ�สำำ�คััญ : 1. แนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุ 2. ปัั จจััยการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ 3. อุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์
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Abstract
The objectives of this research were to study factors contributing to car accidents and to determine guidelines
for reducing the accidents. This research was the documentary research on car accidents. The data was collected
from paper-based Thairath Newspapers from 2008 to 2017, by recording the number of cars, car types, and factors
affecting car accidents.The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, and mean. Then, the
data acquired content analysis to find ways to reduce car accidents. The study found that from 2008 to 2017, there
were a total of 3,805 vehicles of all car accidents. There were 1,389 passenger vehicles, followed by 1,277 cars.
Most of the factors affecting accidents were the behavior of motorists, followed by the factors affecting physical
accidents. As a result from the data analyses, the guidelines for reducing car accidents are as follows: 1. cultivating
knowledge about self-defense and skills of motorists is a solution to the problem, 2. publicity of road safety
information, especially information about road conditions, lighting and weather conditions, is a solution to the
problem, 3. awareness-raising is a solution to the problem of motorists’ negligence, and 4. law enforcement is a
solution to the problem caused by drivers’ non-compliance with traffic laws and their failure to take care of their
vehicles’ condition.
Keywords: 1. Accidents reducing guidelines 2. Factors affecting accidents 3. Car accident
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ประกอบไปด้้วย คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่่�งแวดล้้อม
อุุบัติั เิ หตุุบางรายเกิิดจากปััจจััยหนึ่่�งปััจจััยใดเพีียงปััจจััยเดีียว
แต่่อุบัุ ติั เิ หตุุหลายรายเกิิดจากปัั จจััยร่่วมโดยมีีความสััมพันั ธ์์
แบบลููกโซ่่ เช่่น เกิิดจากความบกพร่่องของคนกัับถนน คน
กัับรถ ถนนกัับรถ หรืือทั้้�งคน ถนน และรถร่่วมกััน การ
ป้้ องกัันแก้้ไขอุุบัติั ิเหตุุให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล
จำำ�เป็็ นต้้องเรีียนรู้้�ว่่า อุุบัติั เิ หตุุที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้�นเกิิดได้้อย่่างไร
ทั้้�งก่่อนการชน ระหว่่างชน และหลัังการชน นอกจากนี้้�
ปัั จจััยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีส่ี ่วนร่่วมในการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ได้้แก่่ สิ่่�งกีีดขวางทััศนวิิสัยั ของผู้้�ขัับขี่่� เช่่น ป้้ ายโฆษณา
ตู้้�ไปรษณีีย์์ ตู้้�โทรศััพท์์ เสา สะพาน ต้้นไม้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
สิ่่�งก่่อสร้้างบนผิิวจราจรที่่�ไม่่มีสัี ญญ
ั าณหรืือเครื่่�องหมาย
สะท้้อนแสงเพื่่�อเตืือนผู้้�ขัับขี่่� รถบรรทุุกที่่�จอดอยู่่�ข้้างทาง
ในเวลากลางคืืน การติิดตั้้�งแผ่่นคอนกรีีตกีีดขวางเส้้นทาง
พื้้�นผิิวจราจรที่่�เป็็ นหลุุม ตลอดจนเครื่่อ� งหมายและสััญญาณไฟ
จราจรที่่�บกพร่่อง สำำ�หรัับปััจจััยด้้านพาหนะส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
ขาดการดููแลรัักษาอุุปกรณ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ ไฟหน้้า ไฟท้้าย
เบรก และกระจกมองหลััง ส่่วนปัั จจััยด้้านผู้้�ขัับขี่่ส่� ว่ นใหญ่่จะ
เป็็ นผู้้�ชายที่่� มั ัก จะดื่่�มสุุ ร าก่่ อ นเกิิด อุุ บั ัติิเ หตุุ แ ละฝ่่ าฝืืน
สััญญาณจราจร (Phimsang, 2020) ด้้วยเหตุุนี้้�ทำ�ำ ให้้มีกี าร
ศึึกษาแนวทางการป้้ องกัันอุุบัติั ิเหตุุทางถนนของจัังหวััด
ยโสธร ซึ่ง�่ ผลการศึึกษาพบว่่า การสร้้างและนำำ�เสนอแนวทาง
การป้้ องกัันอุุบัติั เิ หตุุทางถนนโดยการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน
ที่่�พึ ึง ประสงค์์สำ�ำ หรัับ ประชาชน มีี 5 แนวทาง ได้้แ ก่่
1) แนวทางการให้้ความรู้้�เรื่่อ� งการป้้ องกัันอุุบัติั เิ หตุุ 2) แนวทาง
การประชาสััมพันั ธ์์เชิิงรุุกและทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง 3) แนวทาง
การสร้้างความตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องความปลอดภััยทางถนน
4) แนวทางการสร้้า งความสััมพั นั ธ์์ข องภาคีีเ ครืือข่่า ย
5) แนวทางการบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเคร่่งครััด (Sucharit,
Morachat, & Thammikbowon, 2015)
นอกจากนี้้�จะเห็็นว่่า ปัั ญหาทางด้้านการใช้้รถใช้้ถนน
ของประเทศไทยนั้้�นเกิิดมาจากการประชาชนและหน่่วยงาน
ภาครััฐไม่่ตระหนัักถึึงต้้นทุุนทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้น� เนื่่�องจาก
ความบกพร่่องในการกำำ�หนดนโยบายและมาตรการที่่�รองรัับ
โดยหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงเป็็ นผลให้้ประชาชนไม่่
สามารถตระหนัักถึึงความเสีียหายหรืือผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น�
จากการกระทำำ�ของตนเอง อีีกทั้้�งความด้้อยประสิิทธิภิ าพของ
การกำำ�หนดกฎระเบีียบเพีียงเพื่่�อการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า
จึึงทำำ�ให้้สังั คมไทยไม่่สามารถพััฒนาและแก้้ปััญหาได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพ อย่่างไรก็็ตามการที่่�หน่่วยงานภาครััฐจะริิเริ่่ม�

บทนำำ�
ในโลกปัั จจุุบันั การเสีียชีีวิติ และการบาดเจ็็บของผู้้�คน
ในอุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนนเป็็ นปัั ญหาสำำ�คัญ
ั สาเหตุุหลัักของ
การเสีียชีีวิติ และความพิิการในกลุ่่�มคนที่่�มีอี ายุุต่า่ งกััน ได้้แก่่
การบาดเจ็็บจากอุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนน การบาดเจ็็บดังั กล่่าว
ยัังมีีอยู่่�ในรายการปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อจำำ�นวนอุุบัติั เิ หตุุร้า้ ยแรง ซึ่่ง�
อุุบัติั เิ หตุุส่ว่ นใหญ่่ (95.7%) เกิิดขึ้้น� ในเมืือง เกืือบสองในสาม
(61.2%) ของจำำ�นวนทั้้�งหมดของคนเดิินเท้้ากลายเป็็ นเหยื่่อ�
ของการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน (Kuryanova, Zhankaziev,
Gavrilyuk, & Rubstov, 2018) การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์
ที่่�เกิิดขึ้้น� มีีสาเหตุุมาจากหลายด้้าน เช่่น ด้้านวิิศวกรรมทาง
ถนนเกี่่�ยวกัับการสร้้างถนนเพื่่�อรองรัับการใช้้รถใช้้ถนน
บริิบท ของสิ่่�ง แวดล้้อ มที่่�ทำ�ำ ให้้เ กิิด อุุ บั ติั ิเ หตุุ สภาพยาน
พาหนะ การบัังคัับใช้้กฎหมาย และสิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือ ผู้้�ขัับขี่่ย� าน
พาหนะที่่�ขาดความระมััดระวััง จากผลการวิิเคราะห์์อุบัุ ติั เิ หตุุ
และการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการแซงด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์
(microscopic) ของ Richter, Ruhl, Ortlepp, & Bakaba
(2016) พบว่่า ความสััมพันั ธ์์ที่่ห� ลากหลายระหว่่างลัักษณะ
การปฏิิบัติั งิ าน โครงสร้้างถนน การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุแซง และ
พฤติิกรรมผู้้�ขัับขี่่ถู� กู ค้้นพบว่่า ปััญหาหลัักอยู่่�ในส่่วนของถนน
ที่่�มีรี ะยะสายตาไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการแซง ส่่วนถนนที่่�เกิิด
อุุ บั ัติิ เ หตุุ ไ ด้้ มี ีก ารพััฒ นาแนวทางที่่� เ ป็็ นประโยชน์์ ต่่ อ
พฤติิกรรมการแซงซึ่ง�่ จะนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มความปลอดภััยบน
ถนนในชนบทสองช่่องทาง (two-lane rural roads) ดัังนั้้�น
จะเห็็นว่่า ปัั ญหาของการประกัันความปลอดภััยการจราจร
มีีหลายแง่่มุมที่่
ุ ซั� บซ้
ั อ้ น ต้้องการการพิิจารณาที่่�เหมาะสมของ
ส่่วนประกอบทั้้�งหมดพร้้อมกััน (Adeleye, & Ogun, 2017;
Bendak, & Alkhaledi, 2017) ซึ่่ง� การขาดความสนใจในแง่่มุมุ
ของแต่่ละบุุคคลจะลดประสิิทธิภิ าพของมาตรการในทัันทีี
(Malinovsky, Solntsev, Juravleva, & Makovski, 2017;
Donchenko, Kunin, Ruzski, Barishev, Trofimenko, &
Mekhonoshin, 2016; Trofimenko, Evgenev, & Shashina,
2017; Kotov, & Pospelov, 2017) Kurakina, Evtiukova, &
Rajczyk (2018) ได้้ศึกึ ษาถึึงการพยากรณ์์อุบัุ ติั เิ หตุุทางถนน
ในระบบคนขัับ ยานพาหนะ ถนน และสิ่่�งแวดล้้อม (DriverVehicle-Road-environment: DVRE) ซึ่ง�่ วิิธีกี ารพยากรณ์์
ทางสถิิติทำิ �ำ ให้้สามารถประเมิินอิิทธิพิ ลของปััจจััยที่่�มีต่ี อ่ อััตรา
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุได้้ ทำำ�ให้้มีกี ารประเมิินประสิิทธิภิ าพของ
มาตรการที่่�เ สนอเพื่่�อ ปรัับ ปรุุ ง ความปลอดภััย ทางถนน
อย่่ า งไรก็็ ดีี ปัั จจัั ย ของการเกิิ ด อุุ บั ั ติิ เ หตุุ ท างถนนนั้้�น
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แนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์จากปัั จจััยที่่มี� ผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

แก้้ปััญหานั้้�น ควรมีีการไตร่่ตรองถึึงผลกระทบอัันเนื่่�องมาจาก
นโยบายและมาตรการให้้ถ่่องแท้้ เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดความ
เปลี่่ย� นแปลงในทางที่่�ดีขี องสัังคมในภาพรวม และเพื่่อ� สร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่�นของประชาชนที่่�มีต่ี อ่ ประสิิทธิภิ าพของหน่่วยงาน
ภาครััฐอีีกด้้วย (Aksharanugraha, 2021)
จากที่่�กล่่าวมาในข้้างต้้นพบว่่า ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุหรืือสาเหตุุของการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนนมีีหลาย
สาเหตุุ ทำำ�ให้้เกิิดแนวทางในการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์เพื่่อ�
การแก้้ปััญหาดัังกล่่าว ดัังนั้้�นการศึึกษาครั้้�งนี้้�จึงึ ได้้ทำ�ำ การ
หาแนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์จากปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อ
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการวิิจัยั เชิิงเอกสาร โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อ ศึึก ษาถึึง ปัั จ จััย ที่่� มี ีผ ลต่่ อ การเกิิด อุุ บั ัติิเ หตุุ สำ�ำ หรัับ
ใช้้กำ�ำ หนดแนวทางในการลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์
ซึ่ง�่ ประโยชน์์ที่่จ� ะได้้รับจ
ั ากผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้� คืือ ได้้ทราบ
ข้้อมููลปัั จจััยที่่�มีผี ลการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน อีีกทั้้�งสามารถ
นำำ�ผลของการศึึกษาวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มากำำ�หนดเป็็ นมาตราการ
ในการป้้ องกัันและแก้้ไขปัั ญหาการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน
ได้้อย่่างถููกต้้องต่่อไป

ศุุภชััย วาสนานนท์์ และคณะ

การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
จากผลการศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า ประเภทของ
อุุบัติั ิเหตุุที่่�เกิิดในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุโดยการ
ประยุุกต์์ใช้้ระบบสารสนเทศภููมิศิ าสตร์์ แบ่่งออกเป็็ น 4
ลัักษณะ คืือ 1. รถคว่ำำ�� 2. ชนทรััพย์สิ์ นิ อื่่น� ที่่�ไม่่ใช่่รถ 3. ชน
บุุคคลภายนอก และ 4. ชนกัับรถ (Khamphira, 2015)
สำำ�หรัับผลการศึึกษาวิิจัยั เรื่่อ� ง ปัั ญหาอุุบัติั เิ หตุุจราจรทางบก
ในมหาวิิทยาลััยนเรศวรและพื้้�นที่่�โดยรอบพบว่่า พฤติิกรรม
ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุบัติั เิ หตุุจราจรทางบกในมหาวิิทยาลััยนเรศวร
และพื้้�นที่่�โดยรอบ ได้้แก่่ ความประมาท 38.49% ตััดหน้้ารถ
14.18% ล้้มหรืือเสีียหลัักเอง 8.11% เบรกหรืือหยุุดรถไม่่ทันั
8.10% เลี้้ย� วรถกะทัันหััน 4.5% ฝ่่ าฝืืนสััญญาณไฟจราจร
3.4% และไม่่เปิิ ดสััญญาณไฟเลี้้ย� ว 2.3% (Phimsang, 2020)
นอกจากนั้้�นยัังพบว่่า ได้้มีกี ารวิิเคราะห์์ความสััมพันั ธ์์ระหว่่าง
อุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนนในประเทศสเปน โดยใช้้ข้อ้ มููลอุุบัติั เิ หตุุ
การเสีียชีีวิติ และการบาดเจ็็บตั้้ง� แต่่มกราคม พ.ศ. 2518 ถึึง
ธัันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่่า มีีความสััมพันั ธ์์กันั ซึ่่ง� อุุบัติั เิ หตุุ
และการบาดเจ็็บมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้น� สำำ�หรัับการลดอััตรา
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทั้้ง� หมดเกี่่�ยวข้้องกัับการคาดเข็็มขัดั นิิรภััย
สำำ�หรัับผู้้�โดยสารรถยนต์์ (Garcia-Ferrer, Bujosa, Juan, &
Sanchez-Mangas, 2020) ซึ่่�งผลจากการศึึกษาเอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�กล่่าวมาในข้้างต้้นนั้้�น สามารถเขีียนกรอบ
แนวคิิดการวิิจัยั ได้้ดังั ภาพที่่� 1 ดัังนี้้�

วััตถุปุ ระสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์
2. เพื่่�อศึึกษาแนวทางในการลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทาง
รถยนต์์
จำำ�นวนรถยนต์์ที่่�เกิิ ดอุุบัติั ิ เหตุุ

แนวทาง
การลดอุุบัติั ิ เหตุุ
ทางรถยนต์์
จากปััจจััย
ที่่�มีีผลต่่อ
การเกิิ ดอุุบัติั ิ เหตุุ

ประเภทรถยนต์์ที่่�เกิิ ดอุุบัติั ิ เหตุุ
รถยนต์์นั่่ �ง รถยนต์์โดยสาร
รถยนต์์บรรทุุก รถพ่่วง
รถยนต์์สาธารณะ รถยนต์์เบ็็ดเตล็็ด
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเกิิ ดอุุบัติั ิ เหตุุ
1. ปัั จจััยด้้านพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน
2. ปัั จจััยทางกายภาพที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 5 (กัันยายน - ตุุลาคม) พ.ศ. 2564

1.3 ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุประกอบไปด้้วย
2 ปัั จจััยหลััก ดัังนี้้� (Department of Land Transport, 2016)
1.3.1 ปัั จจััยด้้านพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน ได้้แก่่
ความบกพร่่องทางด้้านร่่างกาย เช่่น หลัับใน โรคกำำ�เริิบ การขาด
ความรู้้�ความชำำ�นาญ เช่่น ไม่่ชำ�ำ นาญทาง เสีียหลัักแหกโค้้ง
การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับ เช่่น ขัับรถเร็็ว
ขัับตัดั หน้้า ขัับคร่่อมเลน ฝ่่ าสััญญาณไฟเบรกกระชั้้�นชิิด
ขัับย้อ้ นศร โทรศััพท์์ขณะขัับรถ การไม่่รู้้�จักั ป้้ องกัันตนเอง
เช่่น เมาแล้้วขัับ เสีียหลัักพุ่่�งชน และความรู้้�เท่่าไม่่ถึงึ การณ์์
เช่่น โดนชน โดนตััดหน้้า
1.3.2 ปัั จจััยทางกายภาพที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ได้้แก่่ สภาพของรถ เช่่น ห้้องเครื่่อ� งไฟไหม้้ ยางระเบิิด เบรกแตก
สภาพถนนและแสงสว่่าง เช่่น ตกหลุุมถนน ถนนลื่่น� แสงสว่่าง
ไม่่เพีียงพอ และสภาพดิินฟ้้ าอากาศ เช่่น ฝนตกหนััก หมอก
ลงจััด พายุุ
2. นำำ�ข้อ้ มููลการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุของรถยนต์์ที่่ไ� ด้้จากข้้อที่่�
1 ได้้แก่่ จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ ประเภทรถยนต์์ที่่เ� กิิด
อุุบัติั เิ หตุุ และปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทั้้ง� ในด้้าน
พฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน รวมถึึงปัั จจััยทางกายภาพ
ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ โดยนำำ�ผลการศึึกษาที่่�ได้้ทั้้ง� หมด
มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ และวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา เพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
กำำ�หนดแนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ต่่อไป

วิิ ธีีดำำ�เนิิ นการวิิ จัยั
การศึึ ก ษาครั้้�ง นี้้� เ ป็็ นการศึึ ก ษาวิิ จั ัย เชิิ ง เอกสาร
(documentary research) ซึ่่ง� ได้้เก็็บข้อ้ มููลจากหนัังสืือพิิมพ์์
ที่่�ทำ�ำ การเก็็บรวบรวมข้้อมููลย้้อนหลััง 10 ปีี เป็็ นหลััก รวมถึึง
การทบทวนเอกสารงานวิิจัยั ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับสถิิติกิ ารเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุทางถนน สาเหตุุการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางบกต่่าง ๆ เพื่่อ�
ให้้ได้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับอุุบัติั เิ หตุุของรถยนต์์ที่่เ� ป็็ นองค์์รวมและ
เชื่่อ� ถืือได้้ โดยการศึึกษาปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเพื่่อ�
กำำ�หนดแนวทางในการลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์นี้้�
ผู้้�ศึึกษาได้้ดำ�ำ เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ตามลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอน ดัังนี้้�
1. ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุของ
รถยนต์์จากหนัังสืือพิิมพ์ไ์ ทยรััฐ ปีี ที่่� 59 ถึึง 68 ฉบัับที่่� 18248
ถึึง ฉบัับที่่� 21847 ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 (A short
news column for the world, 2008 January 25 - 2017
December 26) โดยข้้อมููลที่่�เก็็บรวมรวบไว้้ มีีดังั นี้้�
1.1 จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ
1.2 ประเภทรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ ได้้แก่่ (Misterprakan,
2016; Transportation Statistics Group, 2018)
1.2.1 ประเภทรถยนต์์นั่่ง� เช่่น รถเก๋๋ง (รถยนต์์นั่่ง�
ส่่วนบุุคคลไม่่เกิิน 7 ที่่�นั่่ �ง)
1.2.2 ประเภทรถยนต์์โดยสาร เช่่น รถสองแถว รถตู้้�
รถทััวร์์ รถบััส รถกระบะ
1.2.3 ประเภทรถยนต์์บรรทุุก เช่่น รถบรรทุุก 6 ล้้อ
รถบรรทุุก 10 ล้้อ
1.2.4 ประเภทรถพ่่วง เช่่น รถบรรทุุก 18 ล้้อ
1.2.5 ประเภทรถยนต์์สาธารณะ เช่่น รถเมล์์ รถแท็็กซี่่�
1.2.6 ประเภทรถยนต์์เบ็็ดเตล็็ด เช่่น รถพยาบาล
รถดัับเพลิิง รถใช้้ในการเกษตร รถใช้้ในการก่่อสร้้าง รถอื่่น� ๆ

ผลการวิิ จัยั
การศึึกษาปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเพื่่อ� กำำ�หนด
แนวทางในการลดการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุทางรถยนต์์มีผี ลการ
ศึึกษาดัังนี้้�
1. ผลการศึึกษาจำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่
ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 ดัังภาพที่่� 2

ภาพที่่ � 2 จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560
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แนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์จากปัั จจััยที่่มี� ผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

ศุุภชััย วาสนานนท์์ และคณะ

การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุของรถยนต์์ในช่่วง 10 ปีี ที่่ผ่� า่ นมานี้้�มีจำี �ำ นวน
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มขึ้้น� ในทุุกปีี และยัังมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสูงู ขึ้้น�
อีีกในปีี ถัดั ไป โดยสาเหตุุของอุุบัติั เิ หตุุไม่่ได้้เกิิดจากเคราะห์์
กรรมแต่่อย่่างใด แต่่เกิิดจากพฤติิกรรมหรืือการกระทำำ�ของ
คนเป็็ นส่่วนใหญ่่ ซึ่ง�่ พอสรุุป 10 อัันดัับของสาเหตุุการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุทางถนนได้้ดังั นี้้� 1) เมาสุุรา 2) ขัับรถเร็็วเกิินกำำ�หนด
3) ตััดหน้้ากระชั้้�นชิิด 4) ทััศนวิิสัยั ไม่่ดีี 5) หลัับใน 6) ฝ่่ าฝืืน
สััญญาณไฟจราจร 7) แซงรถในที่่�คับขั
ั นั 8) โทรศััพท์์ขณะ
ขัับรถ 9) บรรทุุกเกิินอััตรา และ 10) มีีสิ่่ง� กีีดขวางบนถนน
(Don’t Drive Drunk Foundation, 2014)
2. ผลการศึึก ษาประเภทรถยนต์์ ที่่�เ กิิด อุุ บั ัติิเ หตุุ มี ี
รายละเอีียดดัังภาพที่่� 3

จากภาพที่่� 2 เป็็ นกราฟแสดงความสััมพันั ธ์์ระหว่่าง
จำำ� นวนรถยนต์์ที่่�เ กิิด อุุ บั ติั ิเ หตุุ ตั้้ง� แต่่ ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง
พ.ศ. 2560 โดยแกนแนวตั้้�งแสดงถึึงจำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิด
อุุบัติั เิ หตุุและแกนแนวนอนแสดงถึึงปีี พุุทธศักั ราช (พ.ศ.)
ที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ โดยจะเห็็นได้้ว่า่ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552 มีีจำ�ำ นวน
รถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�องจนเข้้าช่่วงปีี พ.ศ.
2557 ซึ่�่งจะเห็็นว่่าปีี พ.ศ. 2558 จำำ�นวนรถยนต์์ที่่�เกิิด
อุุบัติั เิ หตุุไม่่ต่่างจาก ปีี พ.ศ. 2557 แต่่เมื่่อ� เข้้าสู่่�ช่่วงปีี พ.ศ.
2559 จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างมากจาก
ปีี พ.ศ. 2558 มีีจำ�ำ นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุถึงึ 378 คััน
ในรอบ 1 ปีี และยัังเพิ่่�มขึ้้น� ไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2560 อีีกเป็็ น
จำำ�นวน 79 คััน จากกราฟข้้างต้้นทำำ�ให้้สามารถสรุุปได้้ว่่า

ภาพที่่ � 3 ประเภทรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560
29 คััน เมื่่อ� เทีียบกัับปีีที่่ผ่� า่ นมา หลัังจากนั้้�นในปีี พ.ศ. 2558
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วมีีจำ�ำ นวนถึึง 151 คััน และลดลงเพีียง
เล็็กน้้อยในปีี พ.ศ. 2559 อย่่างไรก็็ตามประเภทรถยนต์์
โดยสารนั้้�นมีีอัตั ราการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุผันั ผวนเล็็กน้้อยก่่อนจะ
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปีี พ.ศ. 2559 เป็็ นจำำ�นวน 138 คััน
และยัังคงเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� ไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2560 ตามลำำ�ดับั
3. ผลการศึึกษาปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทาง
รถยนต์์ สามารถแบ่่งออกเป็็ น 2 ปัั จจััยหลััก ได้้แก่่
3.1 ปัั จจััยด้้านพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถยนต์์มีรี ายละเอีียด
ดัังภาพที่่� 4

จากภาพที่่� 3 เป็็ นกราฟแสดงความสััมพันั ธ์์ระหว่่าง
จำำ�นวนประเภทรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง
พ.ศ. 2560 โดยแกนแนวตั้้�งแสดงถึึงจำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิด
อุุบัติั เิ หตุุ และแกนแนวนอนแสดงถึึงปีี พุุทธศักั ราช (พ.ศ.)
ที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ พบว่่า ประเภทรถยนต์์เบ็็ดเตล็็ด และรถยนต์์
สาธารณะมีีระดัับการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุค่่อนข้้างน้้ อย สำำ�หรัับ
ประเภทรถพ่่วง และรถยนต์์บรรทุุกจะเห็็นได้้ว่า่ มีีอัตั ราการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง อาจเนื่่�องมาจากมีีการบรรทุุก
เกิินอััตรา ในส่่วนของอุุบัติั เิ หตุุของประเภทรถยนต์์นั่่ �งมีีอัตั รา
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องจนกระทั่่ �งปีี พ.ศ. 2557
การเกิิดอุุบัติั ิเหตุุของรถยนต์์ประเภทนี้้� ลดลงเป็็ นจำำ�นวน
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 5 (กัันยายน - ตุุลาคม) พ.ศ. 2564

ภาพที่่ � 4 ปัั จจััยด้้านพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่ ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560
2560 ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
กฎข้้อบัังคัับมีีอัตั ราผัันผวนในระหว่่างปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ.
2558 ก่่อนจะเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� ถึึงปีี พ.ศ. 2559 และลดลงเล็็กน้้อย
เมื่่อ� เข้้าปีี พ.ศ. 2560 ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจาก
ความบกพร่่องทางด้้ายร่่างกายจะมีีอัตั ราการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงปีี พ.ศ. 2558 ถึึง พ.ศ. 2560
และปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการขาดความรู้้�
ความชํํานาญเป็็ นสาเหตุุที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุค่อ่ นข้้างน้้อย มีีการ
ผัันผวนเล็็กน้้อยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2558 ก่่อนจะ
เพิ่่�มขึ้้น� จนถึึงปีี พ.ศ. 2559 และลดลงจํํานวน 18 คััน เมื่่อ� เข้้าปีี
พ.ศ. 2560
3.2 ปัั จจััยทางกายภาพส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุมี ี
รายละเอีียดดัังภาพที่่� 5

จากภาพที่่� 4 เป็็ นกราฟแสดงความสััมพันั ธ์์ระหว่่างปััจจััย
ด้้ า นพฤติิ ก รรมของผู้้�ใช้้ ร ถยนต์์ ที่่� เ กิิ ด อุุ บั ัติิ เ หตุุ ตั้้ง� แต่่
ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 โดยวััดจากจํํานวนการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุในหน้้าข่่าวจากหนัังสืือพิิมพ์ไ์ ทยรััฐ ปีี ที่่� 59 ถึึง ปีี ที่่�
68 ฉบัับที่่� 18248 ถึึง 21847 ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ.
2560 โดยแกนแนวตั้้�งแสดงถึึงจํํานวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ
และแกนแนวนอนแสดงถึึงปีี พุทธศั
ุ กั ราชที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุพบว่า่
ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์เกิิดจากการ
ความรู้้�เท่่าไม่่ถึงึ การณ์์มีอัี ตั ราการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มขึ้้น� อย่่าง
ต่่อเนื่่�องจนถึึงปีี พ.ศ. 2558 ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากไปจนถึึง
ปีี พ.ศ. 2559 และยัังคงเพิ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึง ปีี พ.ศ. 2560
ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการไม่่รู้้�จักั ป้้ องกัันตนเอง
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องในระหว่่างปีี พ.ศ. 2554 ถึึง พ.ศ. 2558
ก่่อนจะเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� ถึึงปีี พ.ศ. 2559 และลดลงเมื่่อ� เข้้าปีี พ.ศ.

ภาพที่่ � 5 ปัั จจััยทางกายภาพที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560
จากภาพที่่� 5 เป็็ นกราฟแสดงความสััมพันั ธ์์ระหว่่าง
ปัั จจััยทางกายภาพที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ.
2551 ถึึง พ.ศ. 2560 โดยวััดจากจํํานวนการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ในหน้้าข่่าวจากหนัังสืือพิิมพ์ไ์ ทยรััฐ ปีี ที่่� 59 ถึึง ปีี ที่่� 68 ฉบัับที่่�

18248 ถึึง 21847 ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 โดย
แกนแนวตั้้�งแสดงถึึงจํํานวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ และแกน
แนวนอนแสดงถึึงปีี พุทธศั
ุ กั ราชที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ พบว่่า ทั้้�ง 3
ปัั จจััยนี้้�มีค่ี ่าความผัันผวนค่่อนข้้างมาก แต่่จะเห็็นได้้ชัดั ว่่า
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แนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์จากปัั จจััยที่่มี� ผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

ปัั จจััยทางกายภาพที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากสภาพ
รถยนต์์มีกี ารเกิิดอุุบัติั ิ เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2554
ก่่อนจะลดน้้อยลงแค่่ในปีี พ.ศ. 2557 จนถึึง พ.ศ. 2558
ได้้เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2560 ในปีี พ.ศ.
2554 ถึึง พ.ศ. 2555 อุุบัติั เิ หตุุที่่เ� กิิดจากสภาพถนนและ
แสงสว่่างลดน้้อยลงก่่อนจะเพิ่่�มขึ้้น� และคงที่่�ถึงึ ปีี พ.ศ. 2558
และเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วจนถึึงปีี พ.ศ. 2560 ส่่วนปััจจััยที่่�ส่ง่ ผล
ต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากสภาพดิิน ฟ้้ า อากาศ มีีการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2554 ก่่อนจะลด
ลงในปีี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุได้้เพิ่่�ม
สููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2560
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่า่ ผลการศึึกษาถึึงปััจจััย
ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551
ถึึง พ.ศ. 2560 พบว่่า ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ส่่วนใหญ่่มาจากพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถยนต์์ คิิดเป็็ นร้้อยละ

ศุุภชััย วาสนานนท์์ และคณะ

86.96 ได้้แก่่ ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากความ
ประมาท คิิดเป็็ นร้้อยละ 37.45 ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุจากการไม่่รู้้�จักั ป้้ องกัันตนเอง คิิดเป็็ นร้้อยละ 21.47
ปัั จจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎ
ข้้อบัังคัับ คิิดเป็็ นร้้อยละ 16.53 ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุจากการขาดความรู้้�และความชำำ�นาญ คิิดเป็็ นร้้อยละ
3.18 และปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุ จากมีีความ
บกพร่่องทางด้้านร่่างกาย คิิดเป็็ นร้้อยละ 8.33 สำำ�หรัับปััจจััย
ทางกายภาพที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ คิิดเป็็ นร้้อยละ
13.04 ได้้แก่่ ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากสภาพ
รถยนต์์ คิิดเป็็ นร้้อยละ 7.71 ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุจากสภาพถนนและแสงสว่่าง คิิดเป็็ นร้้อยละ 3.44
และปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุจากสภาพดิิน ฟ้้ า
อากาศ คิิดเป็็ นร้้อยละ 1.89 ดัังภาพที่่� 6

ภาพที่่ � 6 แสดงปัั จจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560
1. การให้้การศึึกษาโดยการจััดอบรมกฎจราจรและ
ฝึึกสอนการขัับขี่่อ� ย่่างปลอดภััย สามารถให้้ความรู้้�ได้้ทั้้ง� ใน
ระบบผ่่านระบบการศึึกษาในสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ การ
ถ่่ายทอดความรู้้�ผ่่านวิิถีชุี ุมชน ซึ่�ง่ เป็็ นการแก้้ปััญหาของ
ปัั จจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ด้า้ นการไม่่รู้้�จักั
ป้้ องกัันตนเอง และการขาดความรู้้�ความชำำ�นาญของผู้้�ขัับขี่่�
รถยนต์์
2. การประชาสััมพันั ธ์์ข้อ้ มููลความปลอดภััยทางถนน
ผ่่านสื่่อ� โดยการสร้้างสัังคม หรืือชุุมชนที่่�อยู่่�ให้้เป็็ นสัังคมแห่่ง
การเรีียนรู้้�และรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่�เป็็ นไปในเชิิงสร้้างสรรค์์
เพื่่อ� เป็็ นการป้้ องกัันหรืือสร้้างภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ให้้เกิิดขึ้้น� กัับสังั คม
หรืือชุุ มช น การสร้้า งนวััต กรรมให้้เ กิิด ขึ้้�น จนสามารถ
เปลี่่�ยนแปลงความไม่่ปลอดภััยทางถนน ซึ่�่งเป็็ นการแก้้

จากภาพที่่� 6 ที่่�แสดงถึึงปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ทางรถยนต์์ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 โดยส่่วนใหญ่่
มาจากพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถยนต์์ ได้้แก่่ ความประมาท การ
ไม่่รู้้�จักั ป้้ องกัันตนเอง การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎข้้อบัังคัับ การขาด
ความรู้้�และความชำำ�นาญ และความบกพร่่องทางด้้านร่่างกาย
สำำ�หรัับปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางกายภาพ ได้้แก่่
สภาพรถยนต์์ สภาพถนนและแสงสว่่าง และสภาพดิิน ฟ้้ า
อากาศ ซึ่ง�่ จากผลการศึึกษาจำำ�นวนรถยนต์์ ประเภทรถยนต์์
และปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ สามารถนำำ�
ผลที่่�ได้้ทางสถิิติมิ าวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจาก
ข้้อมููลของเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิด
อุุ บั ติั ิเ หตุุ จ ราจรทางถนนทำำ� ให้้ส ามารถกำำ� หนดแนวทาง
การลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
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ปัั ญหาของปัั จจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ด้า้ น
สภาพถนนและแสงสว่่าง รวมถึึงสภาพดิิน ฟ้้ า อากาศอีีกด้้วย
3. การสร้้างความตระหนัักรู้้�ที่่จ� ะต้้องสร้้างให้้เกิิดขึ้้น�
กัับตัวั บุุคคลหรืือชุุมชนในเรื่่�องขององค์์ประกอบการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุว่า่ ทุุกคนเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของอุุบัติั เิ หตุุได้้แต่่สามารถ
ควบคุุมตัวั เองให้้รอดพ้้นจากอุุบัติั เิ หตุุหรืือเลืือกที่่�จะเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ และในกรณีีที่่ถ้� า้ ไม่่สามารถ
หลีีกเลี่่ย� งอุุบัติั เิ หตุุได้้จะทำำ�อย่่างไรให้้มีผี ลกระทบกัับตัวั เอง
หรืือชุุมชนน้้อยที่่�สุดุ ซึ่่ง� เป็็ นการแก้้ปััญหาของปัั จจััยที่่�ส่ง่ ผล
ต่่ อ การเกิิด อุุ บั ติั ิเ หตุุ ท างรถยนต์์ด้้า นความประมาทของ
ผู้้�ขัับขี่่ร� ถยนต์์
4. การบััง คัับ ใช้้ก ฎหมายเป็็ น แนวทางการป้้ อ งกััน
อุุบัติั เิ หตุุทางถนนที่่�จะสามารถเข้้าถึึงประชาชนหรืือชุุมชน
ได้้มากที่่�สุุด เพราะเป็็ นตััวกำำ�หนดการกระทำำ�ของผู้้�ใช้้รถ
ใช้้ถนนให้้อยู่่�ในกรอบของกฎหมายหรืือควบคุุมพฤติิกรรม
ต่่าง ๆ ของคนให้้ปฏิิบัติั ติ าม ถ้้ามีีการละเมิิดหรืือไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตามถืือเป็็ นความผิิดซึ่่ง� เป็็ นหลัักการในการป้้ องกัันอุุบัติั เิ หตุุ
ทางถนนทั้้�งในประเทศไทยและของสากล ซึ่่�งเป็็ นการแก้้
ปัั ญหาของปัั จจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ด้า้ น
การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎข้้อบัังคัับ และสภาพรถยนต์์

ที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุทั้้ง� หมดมีีทั้้ง� หมด 3,805 คััน โดยมีีประเภท
รถยนต์์โดยสารคิิดเป็็ นร้้อยละ 36.50 ประเภทรถยนต์์นั่่ง�
คิิดเป็็ นร้้อยละ 33.56 ประเภทรถยนต์์บรรทุุกคิิดเป็็ นร้้อยละ
14.22 ประเภทรถพ่่วงคิิดเป็็ นร้้อยละ 11.46 ประเภทรถยนต์์
สาธารณะคิิดเป็็ นร้้อยละ 3.57 และรถยนต์์เบ็็ดเตล็็ดคิิดเป็็ น
ร้้อยละ 0.68 ตามลำำ�ดับั ส่่วนปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ทางรถยนต์์ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 พบว่่า ปัั จจััย
ที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้รถยนต์์มี ี
ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุมากกว่่าปัั จจััยทางกายภาพ โดย
ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากความประมาทคิิดเป็็ น
ร้้อยละ 37.4 การไม่่รู้้�จักั ป้้ องกัันตนเองคิิดเป็็ นร้้อยละ 21.47
การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎข้้อบัังคัับคิดิ เป็็ นร้้อยละ 16.53 การขาด
ความรู้้�และความชำำ�นาญคิิดเป็็ นร้้อยละ 3.18 และมีีความ
บกพร่่องทางด้้านร่่างกายคิิดเป็็ นร้้อยละ 8.33 และปัั จจััยที่่�มี ี
ผลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางกายภาพ ได้้แก่่ สภาพรถยนต์์
คิิดเป็็ นร้้อยละ 7.70 สภาพถนนและแสงสว่่างคิิดเป็็ นร้้อยละ
3.44 และสภาพดิิน ฟ้้ า อากาศ คิิดเป็็ นร้้อยละ 1.89
สอดคล้้องกัับ Maneepak (2015) ที่่�ได้้ศึกึ ษาประสิิทธิผิ ลการ
บริิหารจััดการการลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนนในกรุุงเทพมหานคร
พบว่่า ปัั จจััยที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนนสาเหตุุหลััก ได้้แก่่
พฤติิกรรมของคนทำำ�ให้้เกิิดอุุบัติั เิ หตุุมากที่่�สุดุ คนประมาท
คนไม่่มีจิี ติ สำำ�นึึก ฝ่่ าฝืืนกฎระเบีียบกฎหมาย รองลงมา คืือ
รถ ถนน และสิ่่�งแวดล้้อมตามลำำ�ดับั อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับ
Jarumanee (2018) ที่่�ได้้ศึกึ ษาการจััดการความปลอดภััย
การจราจรทางถนนเพื่่อ� รองรัับการเข้้าสู่่�ประชาคมอาเซีียน
ของอำำ�เภอปาย จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน พบว่่า ปัั จจััยที่่�มีผี ลต่่อ
การเกิิดอุุบัติั ิเหตุุจราจรทางถนน 5 ด้้าน ประกอบด้้วย
1) ด้้านผู้้�ขัับขี่่เ� กิิดจากการไม่่ทราบไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎจราจร
และขาดทัักษะในการขัับขี่่� 2) ด้้านยานพาหนะเกิิดจากสภาพ
ยานพาหนะที่่�ไม่่พร้อ้ มใช้้ง านและการใช้้ย านพาหนะผิิด
ประเภท 3) ด้้านถนนเกิิดจากสภาพผิิวการจราจรที่่�ชำ�รุ
ำ ดุ และ
ลัักษณะของถนนที่่�คดเคี้้ย� ว 4) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเกิิดจากการ
ติิดตั้้�งป้้ ายและสภาพอากาศที่่�บดบัังทััศนวิิสัยั ในการมองเห็็น
5) ด้้านกฎหมายและการบัังคัับใช้้กฎหมายเกิิดจากบัังคัับ
ใช้้กฎหมายขาดความต่่อเนื่่�องและเลืือกปฏิิบัติั ิ
สำำ�หรัับแนวทางการลดอุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์จากปัั จจััย
ที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ ได้้แก่่ 1) การให้้การศึึกษาโดยการ
จััด อบรมกฎจราจรและฝึึ ก สอนการขัับขี่่�อ ย่่ า งปลอดภััย
2) การประชาสััมพันั ธ์์ข้อ้ มููลความปลอดภััยทางถนนผ่่านสื่่อ�
ต่่าง ๆ 3) การสร้้างความตระหนัักรู้้�ที่่จ� ะต้้องสร้้างให้้เกิิดขึ้้น�

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
การศึึก ษาปัั จ จััย ที่่�มี ีผ ลต่่ อ การเกิิด อุุ บั ัติิเ หตุุ เ พื่่�อ ใช้้
กำำ� หนดแนวทางในการลดการเกิิด อุุ บั ติั ิเ หตุุ ท างรถยนต์์
สามารถสรุุปผลได้้ว่่า จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุตั้้ง� แต่่
ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 มีีทั้้ง� หมด 3,805 คััน พบว่่า
ในปีี พ.ศ. 2552 มีีจำ�ำ นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มอย่่าง
ต่่อเนื่่�องไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2555 และมีีแนวโน้้มว่า่ จะเพิ่่�มขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเมื่่อ� เข้้าช่่วงปีี พ.ศ. 2556 พบว่่า มีีจำ�ำ นวน
รถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มขึ้้น� จากปีี พ.ศ. 2555 เป็็ นจำำ�นวน
49 คััน จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุในปีี พ.ศ. 2557 เพิ่่�มขึ้้น�
จากปีี พ.ศ. 2556 เป็็ นจำำ�นวน 77 คััน และจะเห็็นว่่าปีี พ.ศ.
2558 จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุไม่่ต่า่ งจากปีี พ.ศ. 2557
แต่่เมื่่อ� เข้้าสู่่�ช่่วงปีี พ.ศ. 2559 จำำ�นวนรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างมากจากปีี พ.ศ. 2558 ถึึง 378 คััน ในรอบ
หนึ่่�งปีี และยัังเพิ่่�มขึ้้น� ไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2560 อีีก 79 คััน แสดง
ให้้เห็็นว่่า การเกิิดอุุบัติั ิเหตุุ ของรถยนต์์ในช่่วง 10 ปีี นี้้�
มีีจำ�ำ นวนการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเพิ่่�มขึ้้น� ในทุุกปีี และยัังมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อีีกในปีี ถัดั ไป โดยประเภทรถยนต์์ที่่เ� กิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2560 พบว่่าจำำ�นวนรถยนต์์
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กัับตัวั บุุคคลหรืือชุุมชนในเรื่่�องขององค์์ประกอบการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุ 4) การบัังคัับใช้้กฎหมายเป็็ นแนวทางการป้้ องกััน
อุุบัติั เิ หตุุทางถนนที่่�จะสามารถเข้้าถึึงประชาชนหรืือชุุมชน
ได้้มากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับ Srimaneerat (2015) ที่่�ศึกึ ษา
แนวทางการพััฒนานโยบายเพื่่อ� ลดอุุบัติั เิ หตุุการจราจรทางบก
ในกรุุงเทพมหานคร : เขตสายไหม พบว่่า มาตรการป้้ องกััน
อุุ บัติั ิเหตุุ โดยรายละเอีียดในการดำำ�เนิิ นมาตรการเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับบริบท
ิ ในกรุุงเทพมหานคร: เขตสายไหม มีีดังั นี้้�
1) มาตรการทางกฎหมาย (enforcement) ได้้แก่่ ตรวจวััดระดัับ
แอลกอฮอล์์ก่่อนกลัับ ติิดกล้้องหน้้ารถก่่อนสตาร์์ท และเติิม
บทลงโทษ 2) มาตรการทางวิิศวกรรมจราจร (engineering)
ได้้แ ก่่ การปรัับ ปรุุง แก้้ไ ขทางและสภาพแวดล้้อ ม การ
ปรัับปรุุงแก้้ไขอุุบัติั เิ หตุุตามลัักษณะการชน 3) มาตรการ
ทางการศึึกษาและอบรม (education and training) ได้้แก่่
การจััดตั้้�งศููนย์์กลางเรีียนรู้้�การขัับขี่่ที่่� ป� ลอดภััย
นอกจากนั้้�น Tip-Osoth (2018) ได้้ทำ�ำ การศึึกษาปัั จจััย
ที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจราจรบนท้้องถนน กรณีีศึกึ ษา
ถนนศุุภสารรัังสรรค์์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่่ พบว่่า ปัั จจััย
ที่่�มีผี ลต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจราจรบนท้้องถนน ได้้แก่่ ปัั จจััย
ด้้านผู้้�ขัับขี่่� ปััจจััยด้้านถนน ปััจจััยด้้านยานพาหนะ และปััจจััย
ด้้านสภาพแวดล้้อม ซึ่่ง� ปััจจััยทั้้�ง 4 ด้้านนี้้�ล้ว้ นมีีความสััมพันั ธ์์
กััน และมีีความสำำ�คัญที่่
ั มี� ผี ลในการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจราจรบน
ท้้องถนนเป็็ นอย่่างยิ่่�ง และแนวทางการแก้้ไขอุุบัติั เิ หตุุจราจร
บนท้้องถนน ได้้แก่่ การบัังคัับใช้้กฎหมายจากเจ้้าพนัักงาน
จราจรอย่่างเคร่่งครััด การศึึกษาอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการ
ใช้้รถใช้้ถนนที่่�ปลอดภััยแก่่ประชาชนทุุกระดัับ การแก้้ไข
ปรัับปรุุงด้้านวิิศวกรรมจราจร โดยการลดจุุดเสี่่ย� งบนถนน
ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมการจราจร ปรัับปรุุงทััศนียี ภาพข้้างทาง
เพื่่อ� ให้้การใช้้รถใช้้ถนนเป็็ นไปด้้วยความปลอดภััยมากที่่�สุดุ
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จำำ�นวนอุุบัติั เิ หตุุที่่เ� กิิดขึ้้น� ในอนาคต
ข้้อเสนอแนะเชิิ งนโยบาย
1. หน่่วยงานภาครััฐควรมีีการวางแผนการดำำ�เนิินงาน
เกี่่�ยวกัับการบัังคัับใช้้กฎหมาย และกฎระเบีียบในอนาคต
ให้้ชัดั เจน เพื่่อ� เป็็ นการสร้้างรากฐานทางกฎหมายที่่�แข็็งแรง
และใช้้ยึดึ ถืือเป็็ นแนวปฏิิบัติั ใิ นระยะยาวต่่อไป
2. กรมการขนส่่งทางบก ในฐานะหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�
ความรัับผิดิ ชอบในการควบคุุมกำ�กั
ำ บดู
ั แู ลการใช้้รถใช้้ถนน
ในประเทศไทยนั้้�น ควรคิิดทบทวนบทบาทเพื่่�อพิิจารณา
หาความสมดุุลระหว่่างการตอบสนองความต้้องการของ
ประชาชน (public demand) หรืือการจััดระเบีียบและควบคุุม
(regulator)
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