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บทคัดย่อ
	 อบุตัเิหตจุราจรทางบกนบัวันจะทวีความรนุแรง

เพ่ิมมากข้ึน	จึงดำาเนินการวิจัยเชิงสำารวจแบบตัดขวาง

เพื่อหาป̃จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่อง

ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผล

ต่อความรุนแรงของอบัุติเหตจุราจร	กลุม่ตัวอย่าง	คือ	

ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า	3	ปี	ในเขตอุตสาหกรรม	

ท่ีได้จากการสุ่มอย่างง่าย	จำานวน	580	คน	เคร่ืองมือ

ทีใ่ช้ศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์

คุณภาพมีค่าความเช่ือม่ันมากกว่า	0.7	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่	ร้อยละ	อัตราส่วนออดส์	

(Odds	Ratio)	และการถดถอยโลจิสติค	ผลการวิจัย	

พบว่า	ป̃จจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อความรนุแรงของอบุติัเหตุ

จราจรเรียงตามลำาดับความเสี่ยงจากมากไปน้อย	คือ	

การไม่สวมหมวกนิรภัย	 (ORAdj=	 6.47,	 95%	CI:	

3.60-11.66)	การขับตามหลังรถคันอ่ืนในระยะกระช้ันชิด	

(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)	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์(ORAdj

=	2.89,	95%	CI:	1.85-4.53)	และการไม่มีความรู้

เรือ่งกฏจราจร	(ORAdj	=	1.57,	95%	CI:	1.02-2.41)	

โดยมีความสามารถทำานายได้มากกว่าร้อยละ	 23	

ดงันั้นควรเรง่หามาตรการเฉพาะในการเพิม่การสวม

หมวกนริภยัทุกคร้ังทีข่ี่รถจกัรยานยนต์	ไมขั่บตามหลงั

รถคนัอืน่ในระยะกระช้ันชิด	หรอืขับข่ีย้อนทางเดินรถ	

ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เมื่อข่ีรถจักรยานยนต์	

และการเสริมความรู้เร่ืองกฏจราจรให้กลุ่มเป้าหมาย

อย่างต่อเนื่อง

¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ความรุนแรง,	พฤติกรรมเสี่ยง,	

รถจักรยานยนต์,	อุบัติเหตุ
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บทนำา
	 ป̃ญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบกเป็นป̃ญหาใหญ่

ที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ	 ในแต่ละปีทุกประเทศต้อง

สญูเสยีทรพัยากรบุคคลทีม่คุีณคา่	ตลอดถึงทรัพย์สนิ

มูลค่ามหาศาล	ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	

คุณภาพชีวิตของประชาชน	ซ่ึงในปี	พ.ศ.	2558	องค์การ

อนามัยโลกได้นำาเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสำารวจ	พบว่า	

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก

ประมาณ	 1.25	 ล้านคน	 และทำาให้เกิดความพิการ

ประมาณ	 20	 ถึง	 50	 ล้านคน1	 โดยสถานการณ์

การเสยีชวิีตจากอบัุตเิหตทุางถนนในภมูภิาคเอเชียใต้

และตะวันออก	 มีอัตราตายอยู่ที่	 17	 ต่อประชากร

แสนคน	สำาหรับสถานการณ์อุบัติเหตุจากการจราจร

ทางบกของประเทศไทย	 ปีพ.ศ.	 2557	 องค์การ

อนามัยโลกคาดประมาณตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จากการจราจรทางบกของไทย	เปน็อนัดบั	2	ของโลก	

มีจำานวนผู้เสียชีวิต	 จำานวน	 24,237	 คน	 คิดเป็น

อตัราตาย	36.2	ต่อประชากรแสนคน	และจากข้อมลู

กระทรวงสาธารณสขุ	พบว่า	มผู้ีเสยีชีวิตจากอบัุตเิหตุ

ดังกล่าวนี้เท่ากับ	15,045	คน	คิดเป็น	23.16	คน

ต่อประชากรแสนคน	เฉล่ีย	40	คนต่อวัน	หรือ	2	คน

ต่อช่ัวโมง	ในขณะท่ีผู้บาดเจ็บท่ีต้องเข้ารับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล	 ทั้งหมดมีจำานวน	 107,123	 คน2

นอกจากนี้ยังพบว่า	 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจรทางบกที่สูงในจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรม3	 เช่น	

ปราจีนบุรี	ฉะเชิงเทรา	และระยอง	เป็นต้น	โดยสัดส่วน

ของเกิดอุบัติเหตุการจราจรในพาหนะต่าง	ๆ	ในเขต

อตุสาหกรรม	คือ	จกัรยานยนต	์ร้อยละ	45.0	รถยนต์

ส่วนบุคคล	ร้อยละ	42.3	และรถบรรทุก	ร้อยละ	12.74

ซ่ึงจากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ส่งผลต่อความสูญเสีย

ท้ังชีวิตและทรัพย์สินท้ังระดับบุคคลและระดับประเทศ

	 ความรุนแรงของการเกิดอบัุตเิหตุจราจรทางบก

ยังพบมากข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม	สาเหตุท่ีทำาให้เกิดอุบัติเหตุจราจร	

คือ	คน	รถ	ถนน	และสภาพแวดล้อม5,	6,	7	จากรายงาน

ของศูนย์การเรียนรู้	 กรมการขนส่งทหารบกพบว่า	

สาเหตุท่ีทำาให้เกิดอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุด	คือ	พฤติกรรม

ของคน	 ซึ่งพบ	 5	 อันดับแรกในปี	 พ.ศ.2554	 คือ	

พฤติกรรมการขับรถเร็วเกินอัตราที่ก®หมายกำาหนด	

การขับรถตดัหนา้ในระยะกระช้ันชิด	การแซงรถอย่าง

ผิดก®หมาย	ขับรถ	ไม่เป�ดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน	

และไมใ่ห้สญัญาณก่อนจอดรถ	ชะลอรถและเลีย้วรถ	

ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของกองกำากับการตำารวจ

ทางหลวง	ท่ีพบว่า	ป̃จจัยในการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากคน	

ร้อยละ	96	เมื่อเทียบกับป˜จจัยอื่น8	การเกิดอุบัติเหตุ

จราจรมักเป็นป̃จจัยร่วม	เช่น	การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ร่วมกับการขับรถเร็วเกินอัตราท่ีก®หมายกำาหนด	

นอกจากนี้รายงานกรมการขนส่งทางบกยังสรุปว่า	

อุบัติเหตุทางถนนกว่าร้อยละ	80	เกิดจากความประมาท	

โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด	 คือ	 รถจักรยานยนต์	

ซ่ึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่

ถึงร้อยละ	86	ไม่สวมหมวกนิรภัย	จากรายงานของ	

กฤตพงศ์	โรจน์รุ่งศศิธ4	ท่ีศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรของผู้ขับข่ียวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง	 จังหวัดชลบุรี	 พบว่า	 รถที่เกิดอุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์	 ซ่ึงมีถึงร้อยละ	 46.5	

นอกจากน้ี	ยังพบว่า	ร้อยละ	70	ของผู้ประสบอุบัติเหตุ

เป็นคนในชุมชน	และหมู่บ้านตามถนนสายรองต่าง	ๆ 	

ซ่ึงสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการไม่เคารพก®จราจร

และเมาสุรา	 และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ประสบ

อุบัติเหตุ	คือ	ขับรถเร็ว9

	 จากความเป็นมาและความสำาคัญดังกล่าว	

จึงจำาเป็นต้องศึกษาหาป̃จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม

และความบกพร่องของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขต
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อุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร	

เพือ่นำาผลทีไ่ดม้าใช้หาแนวทางในการป้องกันและลด

ความรุนแรงของการเกิดอบัุติเหตุจราจรบนทอ้งถนน

ให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป

วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจแบบตัดขวาง	

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาป̃จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม

และความบกพร่องของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขต

อุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุ

จราจร	โดยเก็บข้อมลูจากผูท้ีม่ปีระสบการณก์ารขับข่ี

รถจักรยานยนต์	อย่างน้อย	3	ปี	(เน่ืองจากมีโอกาสเส่ียง

ท่ีจะเกิดป̃ญหาอุบัติเหตุจากการขับข่ีได้)	โดยสุ่มตัวอย่าง

จากเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จังหวัดระยอง	

ในชุมชนท่ีมีอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปี	พ.ศ.	2556	

สูงท่ีสุด	5	อันดับแรก	คำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก	

n	=	Z2PQ/d2	พบว่า	 จำานวนกลุ่มตัวอย่างจะต้อง

ไม่น้อยกว่า	202	คน	และกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ประมาณ	20	เท่า	ของตัวแปรสังเกตได้จำานวน	29	ตัว	

ดังนั้นเพื่อให้เข้าเกณฑ์ทั้งสอง	 จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง

จำานวน	580	คน	โดยเก็บจาก	5	ชุมชนทีม่อีบัุตกิารณ์

การเกิดอุบัติเหตุสูงท่ีสุด	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

	 ป̃จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่อง

หมายถึง	การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรทางบก	และความบกพร่องของตัวผู้ขับขี่เอง

	 พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก	

หมายถึง	พฤตกิรรมการขับข่ีย้อนทางเดินรถ	การแซง

อย่างผิดก®หมาย	การขับรถผิดช่องทาง	การไม่หยุดรถ

ในทางข้าม	การทำากิจกรรมเบ่ียงเบนความสนใจขณะ

ขับขี่	การไม่เป�ดไฟขณะขับขี่	การตามหลังรถคันอื่น

ในระยะกระช้ันชิด	 การไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/

เล้ียวรถ	การขับข่ีรถตัดหน้ากระช้ันชิด	การขับข่ีรถเร็ว

เกินอตัราทีก่®หมายกำาหนด	การใชโ้ทรศพัทข์ณะขับข่ี	

การ½่า½„นสัญญาณไฟจราจร	การ½่า½„นเครื่องหมาย

จราจร	การ½า่½„นป้ายจราจร	การไมส่วมหมวกนริภยั	

และการง่วงแล้วขับขี่

	 ความบกพร่องของตัวผู้ขับข่ีเอง	หมายถึง	การไม่มี

ความรูเ้รือ่งก®จราจร	การเจบ็ป่วย	การดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์	การใช้ยาท่ีทำาให้เกิดการง่วงซึม	การควบคุม

จิตใจ/อารมณ์	 และความตระหนักถึงอันตรายจาก

อุบัติเหตุจราจร

	 ความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร	 หมายถึง	

การเกิดอบัุติเหตจุราจรทางบกท่ีมกีารนำาผูขั้บข่ี	ผูซ้้อน	

หรือ	คู่กรณี	ส่งโรงพยาบาล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี	้คือแบบสอบถาม

ความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร	ซ่ึงประกอบด้วย	6	ส่วน	

ดังนี้	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	ส่วนที่	2			ความตระหนัก

ในเร่ืองอุบัติเหตุจราจรเป็นแบบ	Likert	Scale	5	ระดับ	

ส่วนท่ี	3	ความรู้ในเร่ืองก®จราจร	เป็นแบบ	4	ตัวเลือก	

โดยเลอืกข้อทีถู่กเพยีงข้อเดยีว	สว่นที	่4	ความรนุแรง

ของอบุตัเิหตจุราจร	ประเมนิจากการเจบ็ป่วยเลก็น้อย

จนถึงเสยีชีวติ	สว่นที	่5	สภาพรา่งกายและจติใจของ

ผู้ขับขี่	ประเมินจากมีหรือไม่มีป˜ญหา	และส่วนที่	6	
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พฤตกิรรมการขับขีร่ถจักรยานยนต	์ประเมินจากการ

เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง	ที่กำาหนดนั้น	ๆ	โดยผู้วิจัยจะ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

ขณะรับแบบสอบถามคืนจากผู้ตอบ	โดยหากไม่สมบูรณ์

จะถามข้อคำาถามท่ีไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนก่อนรับ

แบบสอบถามกลบัไป	โดยแบบสอบถามฉบับนี	้ผูวิ้จยั

ได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้	 1)	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษ®ี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 กำาหนดนิยามตัวแปร	 เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	 2)	 สร้าง

แบบสอบถามและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	

โดยผูท้รงคณุวุฒิประกอบด้วยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้าน

อุบัติเหตุจราจร	 1	 ท่าน	 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้าน

วิศวกรรมจราจรจำานวน	1	ทา่น	อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางด้านสาธารณสุข	1	ท่าน	และคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

ด้านสถิติ	 จำานวน	 2	 ท่าน	 หลังจากปรับปรุงแล้ว

นำาไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม	 โดยแบบวัดความรู้ในเรื่องก®จราจร	

ได้ค่าความเชื่อมั่น	(KR	20)	เท่ากับ	0.7136	และ

แบบวัดความตระหนักในเรื่องอุบัติเหตุจราจร	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.7344	

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

	 ในการวิจัยคร้ังนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เลขที่	

37/2557	ลงวันที่	8	กรกฏาคม	พ.ศ.	2557

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการศึกษาครั้งนี้	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ

แจกแจงความถี่	ร้อยละ	อัตราส่วนออดส์	และการ

ถดถอยโลจิสติค	โดยอัตราส่วนออดส์จะถูกใช้เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างป˜จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและ

ความบกพร่องกับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร	

แบบตัวแปรเด่ียว	ส่วนการวิเคราะห์ถดถอย	โลจิสติค	

(Binary	Logistic	Regression)	ที่พิจารณาตัวแปร

ในสมการด้วยวธีิ	Forward	LR	จะถูกใช้เพือ่หาป̃จจยั

เสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับข่ี

รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความ

รุนแรงของอุบัติเหตุจราจร	แบบตัวพหุแปร	 โดยจะ

ทดสอบที่ระดับนัยสำาคัญ	0.05

ผลการศึกษา
	 ข้อมูลทั่วไป

	 กลุ่มตัวอย่าง	580	ราย	พบว่า	ประมาณคร่ึงหน่ึง	

เป็นเพศชาย	(ร้อยละ	50.17)	มีอายุต่ำากว่า	35	ปี	

ร้อยละ	52.24	ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	

ร้อยละ	39.56	ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน	ร้อยละ	

34.13	มีจักรยานยนต์ใช้ในครอบครัว	ร้อยละ	92.39	

โดยตนเองเป็นเจา้ของรถจกัรยานยนต	์ร้อยละ	62.07	

มใีบขับข่ี	ร้อยละ	71.14	และมปีระสบการณก์ารขับข่ี

ไม่ถึง	6	ปี	ร้อยละ	62.41	

ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่องของ

ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมที่มีผลต่อ

ความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาป̃จจัยเสี่ยงด้าน

พฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์

ในเขตอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุ

จราจร	แบบพหุตัวแปร	โดยใช้สถิติการถดถอยโลจิสติค	

(Binary	Logistic	Regression)	โดยการพิจารณา

ตัวแปรในสมการด้วยวิธี	Forward	LR	จะเลือกตัวแปร

ที่มีนัยสำาคัญเข้ามาในสมการทีละตัว	ซึ่งการทดสอบ

สมมติฐานจะพิจารณาจากค่า	 Likelihood	 Ratio	

โดยนำาเสนอด้วยค่า	Adjusted	Odds	Ratio	(ORAdj)	
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และช่วงความเช่ือม่ันร้อยละ	95	(95%	CI)	ผลการวิจัย	

พบว่า	ป̃จจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อความรนุแรงของอบุติัเหตุ

จราจรทางบก	เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	การไม่

สวมหมวกนิรภัย	(ORAdj=	6.47,	95%	CI:	3.60-11.66)	

การขับตามหลังรถคันอ่ืนในระยะกระช้ันชิด	(ORAdj	=	

4.30,	95%	CI:	2.10-8.81)	การขับข่ีย้อนทางเดนิรถ	

(ORAdj	=	4.16,	95%	CI:	1.67-10.36)	การขับข่ีรถ

ตัดหน้ากระช้ันชิด	(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	Traffi		c	Accidents	by	Binary	

Logistic	Regression	Analysis.

Risk	factors
Severe 
n(%)

OR
95%	CI
of OR

ORAdj
95%	CI
of ORAdj

p

Not	wearing	a	helmet 66(77.65) 10.39 6.00-18.00 6.47 3.60-11.66 < .0001*

Drive	behind	another	vehicle	
in the close distance

27(61.36) 3.63 1.93-6.85 4.30 2.10-8.81 < .0001*

Drive	in	the	opposite	
directional lane

14(56.00) 2.74 1.22-6.16 4.16 1.67-10.36 0.002*

Drive	in	front	of	the	other	
vehicles	in	the	sudden

54(62.07) 4.30 2.67-6.91 4.14 2.44-7.03 < .0001*

Alcohol	drinking 77(51.68) 3.01 2.04-4.43 2.89 1.85-4.53 < .0001*

Unknown	of	the	traffi		c	laws 133(38.33) 1.92 1.33-2.78 1.57 1.02-2.41 0.040*

Cox	&	Snell	R2	=	0.238,	Nagelkerke	R2	=	0.331
*	Signifi	cant	at	p	<	0.05

อภิปรายผล
	 จากการศึกษา	พบว่ามี	6	ป˜จจัย	ที่เป็นป˜จจัย

เสี่ยงด้านพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับข่ี

รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อความ

รุนแรงของอุบัติเหตุจราจรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(p	<	0.05)	โดยผู้วิจัยขออภิปรายผลในแต่ละป˜จจัย

ดังนี้

	 1)	การไมส่วมหมวกนริภยั	มงีานวิจยัสนบัสนนุ

ในทิศทางเดียวกันว่า	 เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ

ความรุนแรงของอบัุติเหตจุราจรทางบก10,	11,	12	ทัง้นี้

เพราะหากไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีแล้ว	 เมื่อมี

อุบัติเหตุเกิดข้ึน	ศีรษะอาจไปกระแทกกับส่ิงต่างๆ	เช่น	

รถ	ถนน	ต้นไม้ริมทาง	หรือส่ิงกีดขวางทางถนน	จะทำาให้

ศีรษะได้รับแรงกระแทกโดยตรง	แรงกระแทกน้ันก็จะ
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มีผลโดยตรงกับสมองซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญของมนุษย์	

อาจทำาให้เกิดผลที่รุนแรงตามมาคือ	ความพิการและ

การเสียชีวิต	แต่หากสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี	เม่ือมี

อุบัติเหตุเกิดข้ึนและศีรษะไปกระแทกกับสิ่งต่าง	 ๆ	

หมวกนิรภัยจะช่วยป้องกันไม่ให้ศีรษะได้รับแรงกระแทก

โดยตรง	 จึงทำาให้ความรุนแรงท่ีเกิดจากอุบัติเหตุลด

น้อยลง

	 2)	การขับตามหลงัรถคันอืน่ในระยะกระช้ันชิด	

มีงานวิจัยสนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า	เป็นพฤติกรรม

เสี่ยงท่ีมีผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร

ทางบก13,	14,	15,	16	และจากพระราชบัญญัติการจราจร

ทางบก	มาตรา	40	ระบุว่า	“ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่าง

รถคันหน้าพอสมควรในระยะท่ีจะหยุดรถได้โดย

ปลอดภยั”	ทัง้นีเ้พราะเมือ่รถว่ิงมาดว้ยความเรว็	หาก

รถคันหน้าชะลอหรือหยุดรถอย่างกะทันหัน	จะทำาให้

รถท่ีตามมาอย่างกระช้ันชิดไม่สามารถหยุดรถได้ทัน	

เป็นผลให้เกิดการชนกันได้	 นอกจากนี้เหตุการณ์

การชนกันจากสาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ผู้ขับข่ี

รถทั้งคู่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น	คือ	ผู้ขับขี่รถคันหน้า

ไม่คาดคิดว่า	ผู้ขับขี่รถคันหลังจะชนท้าย	และผู้ขับขี่

รถคันหลังก็ไม่คาดคิดว่า	 ผู้ขับข่ีรถคันหน้าจะชะลอ

หรือหยุดรถ	จึงทำาให้ผู้ขับขี่ทั้งคู่ขาดความระมัดระวัง

เนื่องจากไม่คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุข้ึน	 จึงทำาให้

ความรุนแรงของอุบัติเหตุยิ่งมากขึ้นทวีคูณ

	 3)	การขับข่ีย้อนทางเดินรถ	มงีานวิจยัสนบัสนนุ

ในทิศทางเดียวกันว่า	 เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ

ความรุนแรงของอบัุติเหตจุราจรทางบก13,	17,	18	ทัง้นี้

เพราะการใช้เลนถนนเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน

อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 เนื่องจากผู้ใช้เลนปกติ

ไม่คาดคิดว่าจะมีรถว่ิงสวนเลนเนื่องจากเป็นสิ่งท่ีผิด

ก®หมายการจราจรทางบก	ทำาให้ไมไ่ดร้ะวัง	จนทำาให้

เกิดการชนกันได้	 นอกจากนี้ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

เน่ืองจากตามหลักในทางฟ�สิกส์	หากวัตถุสองชนิดท่ีมี

ความเร็วว่ิงเข้าชนกันในแนวเส้นตรงแต่ทิศทางตรงข้าม	

ผู้ขับข่ีท้ังคู่ก็จะได้รับแรงกระแทกโดยตรงและทวีคูณ

มากขึ้นจากความเร็วของรถทั้งคู่	 ความรุนแรงที่เกิด

จากการกระแทกทีร่นุแรงเพิม่ข้ึนดงักลา่วจงึสง่ผลถึง

อันตรายที่มากขึ้นตามมา

	 4)	การขับข่ีรถตัดหน้ากระช้ันชิด	 มีงานวิจัย

สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า	เป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีมี

ผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก13,	19,	20

ทัง้นีเ้พราะการขับข่ีรถตัดหนา้กระช้ันชิดเปน็การทีร่ถ

ทั้งสองคันชนกันในลักษณะเป็นมุม	90ð	ซึ่งมีโอกาส

ท่ีผู้ถูกชนจะได้รับการชนด้านข้างโดยตรงจากรถคู่กรณี	

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ผู้ถูกชนจะได้รับแรงกระแทก

จนกระเด็นไปถูกรถคันอ่ืนท่ีกำาลังว่ิงตามมา	และผู้ท่ีชน

ก็อาจกระเดน็ไปถูกวัตถุ	ยานพาหนะ	หรือสิง่กีดขวาง

อื่น	ๆ	ได้เช่นกัน	นอกจากนี้ในบางกรณีการขับขี่รถ

ตัดหน้าจะเกิดในแยกท่ีมีสัญญาณไฟแดง	 อาจมี

เหตุการณ์ในลักษณะที่สัญญาณไฟกำาลังเปลี่ยนจาก

ไฟเหลืองเป็นไฟแดง	รถ½˜่งที่ไฟเหลืองก็เร่งความเร็ว

เพื่อผ่านไปได้ก่อนสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟแดง	

ในขณะท่ี½˜่งท่ีจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวก็เร่งออกรถ

ในกรณทีีร่บีด่วนหรอืมรีถอยู่ดา้นหลงัเปน็จำานวนมาก	

เม่ือรถท้ังสองด้านเร่งความเร็ว	หากชนกันความรุนแรง

ที่เกิดจากการเร่งความเร็วก็จะมากขึ้น

	 5)	การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 มีงานวิจัย

สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า	เป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีมี

ผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก14,	21,	22,	23

ทั้งนี้เพราะการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะส่งผลให้

ศกัยภาพทางด้านร่างกายและจติใจลดลง	เชน่	ความ

สามารถในการมองเห็นลดลง	 การลดความสามารถ

ควบคุมมือและเท้า	มีอารมณ์โมโหง่าย	เป็นต้น	จึงอาจ

ทำาให้ขับรถเร็วข้ึนและมีการมองเห็นจำากัด	 ทำาให้
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มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ	 และหากเกิดอุบัติเหตุ	

เมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 สัญชาตญาณในการป้องกัน

ตนเองก็จะลดลง	ย่ิงสง่ผลให้เกิดความรุนแรงตามมา

	 6)	การไม่มีความรู้เร่ืองก®จราจร	 มีงานวิจัย

สนบัสนนุในทิศทางเดียวกันว่า	เป็นป̃จจยัเสีย่งทีม่ผีล

ต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก24,	 25,	 26

ท้ังน้ีเพราะการไม่มีความรู้เร่ืองก®จราจรจะส่งผลโดยตรง

กับพฤติกรรมการขับข่ีทำาผิดก®จราจร	 เช่น	 ไม่รู้ว่า

เขตเมืองก®หมายระบุว่า	ให้ใช้ความเร็วรถจักรยานยนต์

ไม่เกินเท่าใด	 ก็ใช้ความเร็วท่ีเกินก®หมายดังกล่าว	

จึงทำาให้เสี่ยงต่อการชนกับรถคันอื่นเนื่องจากใช้

ความเร็วมากเกินไป	หรือไมรู่จ้กัสญัลกัษณถ์นนท่ีเป็น

การเดินรถทางเดียว	เมือ่ว่ิงย้อนมาดว้ยความเรว็และ

เจอกับรถที่สวนมาในเส้นทางปกติ	 จึงทำาให้มีโอกาส

ชนกันสงูข้ึน	เหตุการณดั์งกลา่วทำาให้เกิดความรนุแรง

ของอุบัติเหตุมากข้ึน	 เนื่องจากผู้ขับข่ีมาในเส้นทาง

ปกติก็ไม่คาดคิดว่าจะมีรถย้อนมา	จึงทำาให้ขาดความ

ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

จราจรทางบกได้

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 การหาป̃จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความ

บกพร่องของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรม

ท่ีมีผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรโดยนำาเสนอ

ค่า	Adjusted	Odds	Ratio	(ORAdj)	พบตัวแปรท่ีมี

นยัสำาคญั	เรียงลำาดับจากมากไปนอ้ย	คอื	การไมส่วม

หมวกนิรภัย	การขับตามหลังรถคันอ่ืนในระยะกระช้ันชิด	

การขับข่ีย้อนทางเดินรถ	การขับข่ีรถตัดหน้ากระช้ันชิด	

การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 และการไม่มีความรู้

เร่ืองก®จราจร	ดังน้ันควรเร่งหามาตรการเฉพาะในการ

เพิ่มการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีข่ีรถจักรยานยนต์	

ไม่ขับตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด	หรือขับขี่

ย้อนทางเดินรถ	ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อขี่รถ

จักรยานยนต์และการเสริมความรู้เรื่องก®จราจรให้
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Risk Factors on Behavior and Impairments of Motorcycle Riders in 

an Industrial Area Affecting the Severity of Traffi  c Accidents

Tanunchai Boonnuk* Koolarb Rudtanasudjatum*

Chingchai Methaphat* Tanongsak Yingratanasuk*

ABSTRACT
	 Road	 traffi		c	 accidents	 dramatically	

increase	the	severity	of	problems.	This	cross-

sectional	study	aimed	to	explore	risk	factors	

on	behavior	and	impairments	of	motorcycle	

riders in an industrial area that affects the 

severity	of	traffi		c	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	 traffi		c	 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	traffi		c	laws	(ORAdj

=	1.57,	95%	CI:	1.02-2.41).	It	could	predict	

accurately	more	than	23%.	Therefore,	urgent	

guidelines	should	be	specifi	cally	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	traffi		c	

laws.
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accident
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