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บัทคัดัย่อุ

     การวจิัยัครั �งนี�มีวีตัถุุประสงคเ์พื่่�อศุกึษาปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุสำาหรบััใชัก้ำาหนดแนวท์างในการลดการเกดิ 

อุบัตัเิหตุท์างรถุยนต์ เป็นการวจิัยัเชังิเอกสารเกี�ยวกบััการเกดิอุบัตัเิหตุของรถุยนต์ท์ี�เกบ็ัรวบัรวมีขอ้มีลูจัากหนังสอ่พื่มิีพื่์

ไท์ยรฐัฉบับััตพีื่มิีพื่ ์ตั �งแตปี่ พื่.ศุ. 2551 - 2560 โดยขอ้มีลูท์ี�ท์ำาการเกบ็ั คอ่ จัำานวนรถุยนต ์ ประเภท์รถุยนต ์และปัจัจัยัท์ี�มีผีล

ต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต ์สถุติทิ์ี�ใชัใ้นการวเิคราะหข์อ้มีลู คอ่ ความีถุี� รอ้ยละ และคา่เฉลี�ย จัากนั �นนำาขอ้มีลูท์ี�ไดม้ีา

วเิคราะหเ์ชังิเน่�อหาเพื่่�อหาแนวท์างการลดการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต ์ผลการศุกึษาพื่บัว่า ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 - 2560  

มีจีัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุท์ั �งหมีด 3,805 คนั ประเภท์รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุมีากท์ี�สดุ คอ่ รถุยนตโ์ดยสาร 1,389 คนั 

รองลงมีา คอ่ ประเภท์รถุยนตน์ั �ง 1,277 คนั ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุสว่นใหญ่่มีาจัากพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุยนต ์ 

รองลงมีาคอ่ ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างกายภาพื่ สำาหรบััแนวท์างการลดอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตจ์ัากปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อ

การเกดิอุบัตัเิหตุ ไดแ้ก ่1. การใหก้ารศุกึษา เป็นการแกปั้ญ่หาของปัจัจัยัท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตด์า้นการไมีรู่จ้ักั

ป้องกนัตนเอง และการขาดความีรูค้วามีชัำานาญ่ของผูข้บััขี�รถุยนต ์2.  การประชัาสมัีพื่นัธ์ข์อ้มีลูความีปลอดภยัท์างถุนน 

เป็นการแกปั้ญ่หาของปัจัจัยัดา้นสภาพื่ถุนนและแสงสวา่ง รวมีถุงึสภาพื่ดนิ ฟ้้า อากาศุ 3. การสรา้งความีตระหนกัรู ้เป็นการ

แกปั้ญ่หาของปัจัจัยัดา้นความีประมีาท์ของผูข้บััขี�รถุยนต ์และ 4. การบังัคบััใชัก้ฎหมีาย เป็นการแกปั้ญ่หาของปัจัจัยัดา้น

การไมีป่ฏิบิัตัติามีกฎขอ้บังัคบัั และสภาพื่รถุยนต์

คัำาสำำาคัญั : 1. แนวท์างการลดอุบัตัเิหตุ 2. ปัจัจัยัการเกดิอุบัตัเิหตุ 3. อุบัตัเิหตุท์างรถุยนต์
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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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บัทนำา

    ในโลกปัจัจัุบันัการเสยีชัวีติและการบัาดเจับ็ัของผูค้น 

ในอุบัตัเิหตุบันท์อ้งถุนนเป็นปัญ่หาสำาคญั่ สาเหตุหลกัของ

การเสยีชัวีติและความีพื่กิารในกลุม่ีคนท์ี�มีอีายตุา่งกนั ไดแ้ก่ 

การบัาดเจับ็ัจัากอุบัตัเิหตุบันท์อ้งถุนน การบัาดเจับ็ัดงักลา่ว

ยงัมีอียูใ่นรายการปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อจัำานวนอุบัตัเิหตุรา้ยแรง ซึ่ึ�ง

อุบัตัเิหตุสว่นใหญ่่ (95.7%) เกดิขึ�นในเมีอ่ง เกอ่บัสองในสามี 

(61.2%) ของจัำานวนท์ั �งหมีดของคนเดนิเท์า้กลายเป็นเหย่�อ

ของการเกดิอุบัตัเิหตุท์างถุนน (Kuryanova, Zhankaziev, 

Gavrilyuk, & Rubstov, 2018) การเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต์

ท์ี�เกดิขึ�นมีสีาเหตุมีาจัากหลายดา้น เชัน่ ดา้นวศิุวกรรมีท์าง

ถุนนเกี�ยวกบััการสร้างถุนนเพื่่�อรองรบััการใชั้รถุใชั้ถุนน 

บัริบัท์ของสิ�งแวดล้อมีท์ี�ท์ำาให้เกิดอุบัตัิเหตุ สภาพื่ยาน

พื่าหนะ การบังัคบััใชัก้ฎหมีาย และสิ�งสำาคญั่ คอ่ ผูข้บััขี�ยาน

พื่าหนะท์ี�ขาดความีระมีดัระวงั จัากผลการวเิคราะหอุ์บัตัเิหตุ

และการวเิคราะห์พื่ฤตกิรรมีการแซึ่งดว้ยกล้องจัุลท์รรศุน์ 

(microscopic) ของ Richter, Ruhl, Ortlepp, & Bakaba 

(2016) พื่บัวา่ ความีสมัีพื่นัธ์ท์์ี�หลากหลายระหวา่งลกัษณะ

การปฏิบิัตังิาน โครงสรา้งถุนน การเกดิอุบัตัเิหตุแซึ่ง และ

พื่ฤตกิรรมีผูข้บััขี�ถุกูคน้พื่บัวา่ ปัญ่หาหลกัอยูใ่นสว่นของถุนน

ท์ี�มีรีะยะสายตาไมีเ่พื่ยีงพื่อสำาหรบััการแซึ่ง สว่นถุนนท์ี�เกดิ

อุบััติเหตุได้มีีการพื่ัฒนาแนวท์างท์ี�เ ป็นประโยชัน์ต่อ

พื่ฤตกิรรมีการแซึ่งซึ่ึ�งจัะนำาไปสูก่ารเพื่ิ�มีความีปลอดภยับัน

ถุนนในชันบัท์สองชัอ่งท์าง (two-lane rural roads) ดงันั �น 

จัะเหน็วา่ ปัญ่หาของการประกนัความีปลอดภยัการจัราจัร 

มีหีลายแงม่ีมุีท์ี�ซึ่บััซึ่อ้น ตอ้งการการพื่จิัารณาท์ี�เหมีาะสมีของ

สว่นประกอบัท์ั �งหมีดพื่รอ้มีกนั (Adeleye, & Ogun, 2017; 

Bendak, & Alkhaledi, 2017) ซึ่ึ�งการขาดความีสนใจัในแงม่ีมุี

ของแต่ละบุัคคลจัะลดประสทิ์ธ์ภิาพื่ของมีาตรการในท์นัท์ ี

(Malinovsky, Solntsev, Juravleva, & Makovski, 2017; 

Donchenko, Kunin, Ruzski, Barishev, Trofimenko, & 

Mekhonoshin, 2016; Trofimenko, Evgenev, & Shashina, 

2017; Kotov, & Pospelov, 2017) Kurakina, Evtiukova, & 

Rajczyk (2018) ไดศุ้กึษาถุงึการพื่ยากรณ์อุบัตัเิหตุท์างถุนน

ในระบับัคนขบัั ยานพื่าหนะ ถุนน และสิ�งแวดลอ้มี (Driver- 

Vehicle-Road-environment: DVRE) ซึ่ึ�งวธิ์กีารพื่ยากรณ์

ท์างสถุติทิ์ำาใหส้ามีารถุประเมีนิอทิ์ธ์พิื่ลของปัจัจัยัท์ี�มีตีอ่อตัรา

การเกดิอุบัตัเิหตุได ้ท์ำาใหม้ีกีารประเมีนิประสทิ์ธ์ภิาพื่ของ

มีาตรการท์ี�เสนอเพื่่�อปรบััปรุงความีปลอดภัยท์างถุนน 

อย่างไรก็ดีปัจัจััยของการเกิดอุบััติเหตุท์างถุนนนั �น 

ประกอบัไปดว้ย คน ยานพื่าหนะ ถุนน และสิ�งแวดลอ้มี 

อุบัตัเิหตุบัางรายเกดิจัากปัจัจัยัหนึ�งปัจัจัยัใดเพื่ยีงปัจัจัยัเดยีว 

แตอุ่บัตัเิหตุหลายรายเกดิจัากปัจัจัยัรว่มีโดยมีคีวามีสมัีพื่นัธ์์

แบับัลกูโซ่ึ่ เชัน่ เกดิจัากความีบักพื่รอ่งของคนกบััถุนน คน

กบััรถุ ถุนนกบััรถุ หรอ่ท์ั �งคน ถุนน และรถุร่วมีกนั การ

ป้องกนัแก้ไขอุบัตัิเหตุให้มีปีระสทิ์ธ์ภิาพื่และประสทิ์ธ์ผิล

จัำาเป็นต้องเรยีนรูว้่า อุบัตัเิหตุท์ี�เกดิขึ�นนั �นเกดิไดอ้ย่างไร  

ท์ั �งก่อนการชัน ระหว่างชัน และหลงัการชัน นอกจัากนี� 

ปัจัจัยัสิ�งแวดลอ้มีท์ี�มีสี่วนร่วมีในการเกดิอุบัตัเิหตุท์ี�สำาคญั่ 

ไดแ้ก่ สิ�งกดีขวางท์ศัุนวสิยัของผูข้บััขี� เชั่น ป้ายโฆษณา  

ตูไ้ปรษณยี ์ตูโ้ท์รศุพัื่ท์ ์เสา สะพื่าน ตน้ไมี ้โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง

สิ�งก่อสร้างบันผวิจัราจัรท์ี�ไมี่มีสีญั่ญ่าณหรอ่เคร่�องหมีาย

สะท์้อนแสงเพื่่�อเตอ่นผูข้บััขี� รถุบัรรทุ์กท์ี�จัอดอยู่ขา้งท์าง 

ในเวลากลางคน่ การตดิตั �งแผ่นคอนกรตีกดีขวางเสน้ท์าง 

พื่่�นผวิจัราจัรท์ี�เป็นหลมุี ตลอดจันเคร่�องหมีายและสญั่ญ่าณไฟ้

จัราจัรท์ี�บักพื่รอ่ง สำาหรบััปัจัจัยัดา้นพื่าหนะสว่นใหญ่่เกดิจัาก

ขาดการดแูลรกัษาอุปกรณ์ท์ี�สำาคญั่ ไดแ้ก่ ไฟ้หน้า ไฟ้ท์า้ย 

เบัรก และกระจักมีองหลงั สว่นปัจัจัยัดา้นผูข้บััขี�สว่นใหญ่่จัะ

เป็นผู้ชัายท์ี�มี ักจัะด่�มีสุราก่อนเกิดอุบััติเหตุและฝ่่าฝ่่น

สญั่ญ่าณจัราจัร (Phimsang, 2020) ดว้ยเหตุนี�ท์ำาใหม้ีกีาร

ศุกึษาแนวท์างการป้องกนัอุบัตัิเหตุท์างถุนนของจังัหวดั

ยโสธ์ร ซึ่ึ�งผลการศุกึษาพื่บัวา่ การสรา้งและนำาเสนอแนวท์าง

การป้องกนัอุบัตัเิหตุท์างถุนนโดยการมีสีว่นรว่มีของชัุมีชัน

ท์ี�พื่ึงประสงค์สำาหรบััประชัาชัน มีี 5 แนวท์าง ได้แก่  

1) แนวท์างการใหค้วามีรูเ้ร่�องการป้องกนัอุบัตัเิหตุ 2) แนวท์าง

การประชัาสมัีพื่นัธ์เ์ชังิรกุและท์ำาอยา่งต่อเน่�อง 3) แนวท์าง

การสรา้งความีตระหนักรูใ้นเร่�องความีปลอดภยัท์างถุนน  

4) แนวท์างการสร้างความีสมัีพื่นัธ์์ของภาคีเคร่อข่าย  

5) แนวท์างการบังัคบััใชัก้ฎหมีายอยา่งเครง่ครดั (Sucharit, 

Morachat, & Thammikbowon, 2015) 

    นอกจัากนี�จัะเหน็ว่า ปัญ่หาท์างดา้นการใชัร้ถุใชัถุ้นน 

ของประเท์ศุไท์ยนั �นเกดิมีาจัากการประชัาชันและหน่วยงาน

ภาครฐัไมี่ตระหนักถุงึตน้ท์ุนท์างสงัคมีท์ี�เกดิขึ�น เน่�องจัาก

ความีบักพื่รอ่งในการกำาหนดนโยบัายและมีาตรการท์ี�รองรบัั

โดยหน่วยงานภาครฐัท์ี�เกี�ยวขอ้ง จังึเป็นผลใหป้ระชัาชันไมี่

สามีารถุตระหนักถุงึความีเสยีหายหรอ่ผลกระท์บัท์ี�เกดิขึ�น

จัากการกระท์ำาของตนเอง อกีท์ั �งความีดอ้ยประสทิ์ธ์ภิาพื่ของ

การกำาหนดกฎระเบัยีบัเพื่ยีงเพื่่�อการแกปั้ญ่หาเฉพื่าะหน้า 

จังึท์ำาใหส้งัคมีไท์ยไมีส่ามีารถุพื่ฒันาและแกปั้ญ่หาไดอ้ยา่ง

มีปีระสทิ์ธ์ภิาพื่ อยา่งไรกต็ามีการท์ี�หน่วยงานภาครฐัจัะรเิริ�มี
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แกปั้ญ่หานั �น ควรมีกีารไตรต่รองถุงึผลกระท์บัอนัเน่�องมีาจัาก

นโยบัายและมีาตรการให้ถุ่องแท์้ เพื่่�อสร้างให้เกดิความี

เปลี�ยนแปลงในท์างท์ี�ดขีองสงัคมีในภาพื่รวมี และเพื่่�อสรา้ง

ความีเชั่�อมีั �นของประชัาชันท์ี�มีตีอ่ประสทิ์ธ์ภิาพื่ของหน่วยงาน

ภาครฐัอกีดว้ย (Aksharanugraha, 2021)

       จัากท์ี�กลา่วมีาในขา้งตน้พื่บัวา่ ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิ

อุบัตัเิหตุหรอ่สาเหตุของการเกดิอุบัตัเิหตุท์างถุนนมีหีลาย

สาเหตุ ท์ำาใหเ้กดิแนวท์างในการลดอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตเ์พื่่�อ

การแกปั้ญ่หาดงักล่าว ดงันั �นการศุกึษาครั �งนี�จังึไดท้์ำาการ 

หาแนวท์างการลดอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตจ์ัากปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อ

การเกดิอุบัตัเิหตุจัากการวจิัยัเชังิเอกสาร โดยมีวีตัถุุประสงค์

เพื่่�อศุึกษาถุึงปัจัจััยท์ี�มีีผลต่อการเกิดอุบััติเหตุสำาหรับั 

ใชัก้ำาหนดแนวท์างในการลดการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต ์ 

ซึ่ึ�งประโยชัน์ท์ี�จัะไดร้บััจัากผลการศุกึษาในครั �งนี� คอ่ ไดท้์ราบั

ขอ้มีลูปัจัจัยัท์ี�มีผีลการเกดิอุบัตัเิหตุท์างถุนน อกีท์ั �งสามีารถุ

นำาผลของการศุกึษาวจิัยัครั �งนี�มีากำาหนดเป็นมีาตราการ 

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญ่หาการเกดิอุบัตัเิหตุท์างถุนน 

ไดอ้ยา่งถุกูตอ้งต่อไป

วตัิถปุัระสำงคัข์อุงการวิจยั

        1. เพื่่�อศุกึษาปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต์

    2. เพื่่�อศุกึษาแนวท์างในการลดการเกดิอุบัตัเิหตุท์าง 

รถุยนต์

การศึึกษาเอุกสำารท่�เก่�ยวข้อุงและกรอุบัแนวคิัดการวิจยั

       จัากผลการศุกึษาเอกสารท์ี�เกี�ยวขอ้งพื่บัวา่ ประเภท์ของ

อุบัตัิเหตุท์ี�เกิดในพื่่�นท์ี�เสี�ยงต่อการเกิดอุบัตัิเหตุโดยการ

ประยุกต์ใชั้ระบับัสารสนเท์ศุภูมีศิุาสตร์ แบั่งออกเป็น 4 

ลกัษณะ คอ่ 1. รถุควำ�า 2. ชันท์รพัื่ยส์นิอ่�นท์ี�ไมีใ่ชัร่ถุ 3. ชัน

บัุคคลภายนอก และ 4. ชันกบััรถุ (Khamphira, 2015) 

สำาหรบััผลการศุกึษาวจิัยัเร่�อง ปัญ่หาอุบัตัเิหตุจัราจัรท์างบัก

ในมีหาวทิ์ยาลยันเรศุวรและพื่่�นท์ี�โดยรอบัพื่บัวา่ พื่ฤตกิรรมี

ท์ี�ท์ำาใหเ้กดิอุบัตัเิหตุจัราจัรท์างบักในมีหาวทิ์ยาลยันเรศุวร

และพื่่�นท์ี�โดยรอบั ไดแ้ก ่ความีประมีาท์ 38.49% ตดัหน้ารถุ 

14.18% ลม้ีหรอ่เสยีหลกัเอง 8.11% เบัรกหรอ่หยดุรถุไมีท่์นั 

8.10% เลี�ยวรถุกะท์นัหนั 4.5% ฝ่่าฝ่่นสญั่ญ่าณไฟ้จัราจัร 

3.4% และไมีเ่ปิดสญั่ญ่าณไฟ้เลี�ยว 2.3% (Phimsang, 2020) 

นอกจัากนั �นยงัพื่บัวา่ ไดม้ีกีารวเิคราะหค์วามีสมัีพื่นัธ์ร์ะหวา่ง

อุบัตัเิหตุบันท์อ้งถุนนในประเท์ศุสเปน โดยใชัข้อ้มีลูอุบัตัเิหตุ 

การเสยีชัวีติ และการบัาดเจับ็ัตั �งแต่มีกราคมี พื่.ศุ. 2518 ถุงึ

ธ์นัวาคมี พื่.ศุ. 2559 พื่บัวา่ มีคีวามีสมัีพื่นัธ์ก์นัซึ่ึ�งอุบัตัเิหตุ

และการบัาดเจับ็ัมีแีนวโน้มีเพื่ิ�มีมีากขึ�น สำาหรบััการลดอตัรา

การเกดิอุบัตัเิหตุท์ั �งหมีดเกี�ยวขอ้งกบััการคาดเขม็ีขดันิรภยั

สำาหรบััผูโ้ดยสารรถุยนต ์(Garcia-Ferrer, Bujosa, Juan, & 

Sanchez-Mangas, 2020) ซึ่ึ�งผลจัากการศุกึษาเอกสาร 

ท์ี�เกี�ยวขอ้งท์ี�กล่าวมีาในขา้งต้นนั �น สามีารถุเขยีนกรอบั

แนวคดิการวจิัยัไดด้งัภาพื่ท์ี� 1 ดงันี�

ภาพท่ี่ � 1 กรอบัแนวคดิการวจิัยั

จำานวนรถยนติท่์�เกิดอุบุัติัิเหติุ

ปัระเภทรถยนติท่์�เกิดอุบุัติัิเหติุ

รถุยนตน์ั �ง รถุยนตโ์ดยสาร

รถุยนตบ์ัรรท์กุ รถุพื่ว่ง

รถุยนตส์าธ์ารณะ รถุยนตเ์บัด็เตลด็

ปััจจยัท่�ม่ีผลต่ิอุการเกิดอุบุัติัิเหติุ

1. ปัจัจัยัดา้นพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุใชัถุ้นน

2. ปัจัจัยัท์างกายภาพื่ท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุ

แนวทาง

การลดอุบุัติัิเหติุ

ทางรถยนติ์

จากปััจจยั

ท่�ม่ีผลต่ิอุ

การเกิดอุบุัติัิเหติุ
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วิธ่ีดำาเนินการวิจยั

  การศุึกษาครั �ง นี� เ ป็นการศุึกษาวิจััยเชัิงเอกสาร  

(documentary research) ซึ่ึ�งไดเ้กบ็ัขอ้มีลูจัากหนงัสอ่พื่มิีพื่์

ท์ี�ท์ำาการเกบ็ัรวบัรวมีขอ้มีลูยอ้นหลงั 10 ปีเป็นหลกั รวมีถุงึ

การท์บัท์วนเอกสารงานวจิัยัต่าง ๆ ท์ี�เกี�ยวกบััสถุติกิารเกดิ

อุบัตัเิหตุท์างถุนน สาเหตุการเกดิอุบัตัเิหตุท์างบักตา่ง ๆ  เพื่่�อ

ใหไ้ดข้อ้มีลูเกี�ยวกบััอุบัตัเิหตุของรถุยนตท์์ี�เป็นองคร์วมีและ

เชั่�อถุอ่ได ้โดยการศุกึษาปัจัจัยัท์ี�มีผีลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุเพื่่�อ

กำาหนดแนวท์างในการลดการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต์นี�  

ผูศุ้กึษาไดด้ำาเนินการเกบ็ัรวบัรวมีขอ้มีลู และวเิคราะหข์อ้มีลู

ตามีลำาดบััขั �นตอน ดงันี�

     1. ดำาเนินการเกบ็ัรวบัรวมีขอ้มีลูการเกดิอุบัตัเิหตุของ 

รถุยนตจ์ัากหนงัสอ่พื่มิีพื่ไ์ท์ยรฐั ปีท์ี� 59 ถุงึ 68 ฉบับััท์ี� 18248 

ถุงึ ฉบับััท์ี� 21847 ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 (A short 

news column for the world, 2008 January 25 - 2017 

December 26) โดยขอ้มีลูท์ี�เกบ็ัรวมีรวบัไว ้มีดีงันี�

      1.1 จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ 

        1.2 ประเภท์รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ ไดแ้ก่ (Misterprakan, 

2016; Transportation Statistics Group, 2018)

    1.2.1 ประเภท์รถุยนต์นั �ง เชั่น รถุเก๋ง (รถุยนต์นั �ง 

สว่นบัุคคลไมีเ่กนิ 7 ท์ี�นั �ง) 

     1.2.2 ประเภท์รถุยนตโ์ดยสาร เชัน่ รถุสองแถุว รถุตู ้ 

รถุท์วัร ์รถุบัสั รถุกระบัะ

     1.2.3 ประเภท์รถุยนตบ์ัรรท์ุก เชั่น รถุบัรรท์ุก 6 ลอ้  

รถุบัรรท์กุ 10 ลอ้ 

      1.2.4 ประเภท์รถุพื่ว่ง เชัน่ รถุบัรรท์กุ 18 ลอ้  

        1.2.5 ประเภท์รถุยนตส์าธ์ารณะ เชัน่ รถุเมีล ์รถุแท์ก็ซึ่ี�

    1.2.6 ประเภท์รถุยนต์เบั็ดเตล็ด เชั่น รถุพื่ยาบัาล 

รถุดบััเพื่ลงิ รถุใชัใ้นการเกษตร รถุใชัใ้นการกอ่สรา้ง รถุอ่�น ๆ

     1.3 ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุประกอบัไปดว้ย 

2 ปัจัจัยัหลกั ดงันี� (Department of Land Transport, 2016)

     1.3.1 ปัจัจัยัดา้นพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุใชัถุ้นน ไดแ้ก่  

ความีบักพื่รอ่งท์างดา้นรา่งกาย เชัน่ หลบััใน โรคกำาเรบิั การขาด

ความีรูค้วามีชัำานาญ่ เชัน่ ไมีช่ัำานาญ่ท์าง เสยีหลกัแหกโคง้ 

การไมีป่ฏิบิัตัติามีกฎระเบัยีบัหรอ่ขอ้บังัคบัั เชั่น ขบััรถุเรว็ 

ขบััตดัหน้า ขบััคร่อมีเลน ฝ่่าสญั่ญ่าณไฟ้เบัรกกระชัั �นชัดิ  

ขบััยอ้นศุร โท์รศุพัื่ท์ข์ณะขบััรถุ การไมี่รูจ้ักัป้องกนัตนเอง 

เชัน่ เมีาแลว้ขบัั เสยีหลกัพืุ่ง่ชัน และความีรูเ้ท์า่ไมีถุ่งึการณ์ 

เชัน่ โดนชัน โดนตดัหน้า

     1.3.2 ปัจัจัยัท์างกายภาพื่ท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุ 

ไดแ้ก ่สภาพื่ของรถุ เชัน่ หอ้งเคร่�องไฟ้ไหมี ้ยางระเบัดิ เบัรกแตก 

สภาพื่ถุนนและแสงสวา่ง เชัน่ ตกหลมุีถุนน ถุนนล่�น แสงสวา่ง

ไมีเ่พื่ยีงพื่อ และสภาพื่ดนิฟ้้าอากาศุ เชัน่ ฝ่นตกหนกั หมีอก

ลงจัดั พื่ายุ

      2. นำาขอ้มีลูการเกดิอุบัตัเิหตุของรถุยนตท์์ี�ไดจ้ัากขอ้ท์ี� 

1 ไดแ้ก่ จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ ประเภท์รถุยนตท์์ี�เกดิ

อุบัตัเิหตุ และปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์ั �งในด้าน

พื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุใชัถุ้นน รวมีถุงึปัจัจัยัท์างกายภาพื่ 

ท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุ โดยนำาผลการศุกึษาท์ี�ไดท้์ั �งหมีด

มีาวเิคราะหท์์างสถุติ ิและวเิคราะหเ์ชังิเน่�อหา เพื่่�อดำาเนินการ

กำาหนดแนวท์างการลดอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตต์่อไป

ผลการวิจยั

        การศุกึษาปัจัจัยัท์ี�มีผีลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุเพื่่�อกำาหนด 

แนวท์างในการลดการเกิดอุบัตัิเหตุท์างรถุยนต์มีผีลการ

ศุกึษาดงันี�

    1. ผลการศุกึษาจัำานวนรถุยนต์ท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต่ 

ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 ดงัภาพื่ท์ี� 2

ภาพท่ี่ � 2 จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560
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    จัากภาพื่ท์ี� 2 เป็นกราฟ้แสดงความีสมัีพื่นัธ์์ระหว่าง 

จัำานวนรถุยนต์ท์ี�เกิดอุบัตัิเหตุตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุึง  

พื่.ศุ. 2560 โดยแกนแนวตั �งแสดงถุงึจัำานวนรถุยนต์ท์ี�เกดิ

อุบัตัเิหตุและแกนแนวนอนแสดงถุงึปีพืุ่ท์ธ์ศุกัราชั (พื่.ศุ.)  

ท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ โดยจัะเหน็ไดว้า่ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2552 มีจีัำานวน

รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีอยา่งต่อเน่�องจันเขา้ชั่วงปี พื่.ศุ. 

2557 ซึ่ึ�งจัะเหน็ว่าปี พื่.ศุ. 2558 จัำานวนรถุยนต์ท์ี�เกดิ

อุบัตัเิหตุไมีต่่างจัาก ปี พื่.ศุ. 2557 แต่เมี่�อเขา้สูช่ัว่งปี พื่.ศุ. 

2559 จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีสงูขึ�นอยา่งมีากจัาก

ปี พื่.ศุ. 2558 มีจีัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุถุงึ 378 คนั 

ในรอบั 1 ปี และยงัเพื่ิ�มีขึ�นไปจันถุงึปี พื่.ศุ. 2560 อกีเป็น

จัำานวน 79 คนั จัากกราฟ้ขา้งตน้ท์ำาใหส้ามีารถุสรุปไดว้่า  

การเกดิอุบัตัเิหตุของรถุยนตใ์นชัว่ง 10 ปีท์ี�ผา่นมีานี�มีจีัำานวน

การเกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีขึ�นในท์กุปี และยงัมีแีนวโน้มีเพื่ิ�มีสงูขึ�น

อกีในปีถุดัไป โดยสาเหตุของอุบัตัเิหตุไมีไ่ดเ้กดิจัากเคราะห์

กรรมีแต่อยา่งใด แต่เกดิจัากพื่ฤตกิรรมีหรอ่การกระท์ำาของ

คนเป็นสว่นใหญ่่ ซึ่ึ�งพื่อสรุป 10 อนัดบััของสาเหตุการเกดิ

อุบัตัเิหตุท์างถุนนไดด้งันี� 1) เมีาสรุา 2) ขบััรถุเรว็เกนิกำาหนด 

3) ตดัหน้ากระชัั �นชัดิ 4) ท์ศัุนวสิยัไมีด่ ี5) หลบััใน 6) ฝ่่าฝ่่น

สญั่ญ่าณไฟ้จัราจัร 7) แซึ่งรถุในท์ี�คบััขนั 8) โท์รศุพัื่ท์ข์ณะ

ขบััรถุ 9) บัรรท์กุเกนิอตัรา และ 10) มีสีิ�งกดีขวางบันถุนน 

(Don’t Drive Drunk Foundation, 2014)

   2. ผลการศุึกษาประเภท์รถุยนต์ท์ี�เกิดอุบััติเหตุมี ี

รายละเอยีดดงัภาพื่ท์ี� 3

    จัากภาพื่ท์ี� 3 เป็นกราฟ้แสดงความีสมัีพื่นัธ์์ระหว่าง 

จัำานวนประเภท์รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุตั �งแตปี่ พื่.ศุ. 2551 ถุงึ 

พื่.ศุ. 2560 โดยแกนแนวตั �งแสดงถุงึจัำานวนรถุยนต์ท์ี�เกดิ

อุบัตัเิหตุ และแกนแนวนอนแสดงถุงึปีพืุ่ท์ธ์ศุกัราชั (พื่.ศุ.)  

ท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ พื่บัวา่ ประเภท์รถุยนตเ์บัด็เตลด็ และรถุยนต์

สาธ์ารณะมีรีะดบััการเกดิอุบัตัเิหตุค่อนขา้งน้อย สำาหรบัั

ประเภท์รถุพื่ว่ง และรถุยนตบ์ัรรท์กุจัะเหน็ไดว้า่มีอีตัราการเกดิ

อุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีสงูขึ�นอยา่งต่อเน่�อง อาจัเน่�องมีาจัากมีกีารบัรรทุ์ก

เกนิอตัรา ในสว่นของอุบัตัเิหตุของประเภท์รถุยนตน์ั �งมีอีตัรา

การเกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีขึ�นอยา่งตอ่เน่�องจันกระท์ั �งปี พื่.ศุ. 2557 

การเกดิอุบัตัิเหตุของรถุยนต์ประเภท์นี�ลดลงเป็นจัำานวน  

29 คนั เมี่�อเท์ยีบักบััปีท์ี�ผา่นมีา หลงัจัากนั �นในปี พื่.ศุ. 2558 

เพื่ิ�มีขึ�นอย่างรวดเรว็มีจีัำานวนถุงึ 151 คนั และลดลงเพื่ยีง 

เลก็น้อยในปี พื่.ศุ. 2559 อย่างไรกต็ามีประเภท์รถุยนต์

โดยสารนั �นมีอีตัราการเกดิอุบัตัเิหตุผนัผวนเลก็น้อยก่อนจัะ

เพื่ิ�มีขึ�นอยา่งต่อเน่�องจันถุงึปี พื่.ศุ. 2559 เป็นจัำานวน 138 คนั 

และยงัคงเพื่ิ�มีสงูขึ�นไปจันถุงึปี พื่.ศุ. 2560 ตามีลำาดบัั

     3. ผลการศุกึษาปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์าง 

รถุยนต ์สามีารถุแบัง่ออกเป็น 2 ปัจัจัยัหลกั ไดแ้ก่

         3.1 ปัจัจัยัดา้นพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุยนตม์ีรีายละเอยีด 

ดงัภาพื่ท์ี� 4

ภาพท่ี่ � 3 ประเภท์รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560
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        จัากภาพื่ท์ี� 4 เป็นกราฟ้แสดงความีสมัีพื่นัธ์ร์ะหวา่งปัจัจัยั

ด้านพื่ฤติกรรมีของผู้ใชั้รถุยนต์ท์ี�เกิดอุบััติเหตุตั �งแต่ 

ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 โดยวดัจัากจัำานวนการเกดิ

อุบัตัเิหตุในหน้าขา่วจัากหนงัสอ่พื่มิีพื่ไ์ท์ยรฐั ปีท์ี� 59 ถุงึ ปีท์ี� 

68 ฉบับััท์ี� 18248 ถุงึ 21847 ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 

2560 โดยแกนแนวตั �งแสดงถุงึจัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ 

และแกนแนวนอนแสดงถุงึปีพื่ทุ์ธ์ศุกัราชัท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุพื่บัวา่ 

ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต์เกดิจัากการ

ความีรูเ้ท์า่ไมีถุ่งึการณ์มีอีตัราการเกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีขึ�นอยา่ง

ต่อเน่�องจันถุงึปี พื่.ศุ. 2558 ท์ี�เพื่ิ�มีขึ�นอย่างมีากไปจันถุงึ 

ปี พื่.ศุ. 2559 และยงัคงเพื่ิ�มีอยา่งต่อเน่�องจันถุงึ ปี พื่.ศุ. 2560 

ปัจัจัยัท์ี�มีผีลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุจัากการไมีรู่จ้ักัป้องกนัตนเอง

เพื่ิ�มีขึ�นอยา่งตอ่เน่�องในระหวา่งปี พื่.ศุ. 2554 ถุงึ พื่.ศุ. 2558 

ก่อนจัะเพื่ิ�มีสงูขึ�นถุงึปี พื่.ศุ. 2559 และลดลงเมี่�อเขา้ปี พื่.ศุ. 

2560 ปัจัจัยัท์ี�มีผีลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุจัากการไมีป่ฏิบิัตัติามี

กฎขอ้บังัคบััมีอีตัราผนัผวนในระหวา่งปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 

2558 ก่อนจัะเพื่ิ�มีสงูขึ�นถุงึปี พื่.ศุ. 2559 และลดลงเลก็น้อย

เมี่�อเขา้ปี พื่.ศุ. 2560 ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัาก

ความีบักพื่ร่องท์างดา้ยร่างกายจัะมีอีตัราการเกดิอุบัตัเิหตุ

เพื่ิ�มีขึ�นอยา่งต่อเน่�องในชั่วงปี พื่.ศุ. 2558 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 

และปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากการขาดความีรู ้

ความีชัำานาญ่เป็นสาเหตุท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุคอ่นขา้งน้อย มีกีาร

ผนัผวนเลก็น้อยตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2558 ก่อนจัะ

เพื่ิ�มีขึ�นจันถุงึปี พื่.ศุ. 2559 และลดลงจัำานวน 18 คนั เมี่�อเขา้ปี 

พื่.ศุ. 2560

    3.2 ปัจัจัยัท์างกายภาพื่ส่งผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุมี ี

รายละเอยีดดงัภาพื่ท์ี� 5

    จัากภาพื่ท์ี� 5 เป็นกราฟ้แสดงความีสมัีพื่นัธ์์ระหว่าง 

ปัจัจัยัท์างกายภาพื่ท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 

2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 โดยวดัจัากจัำานวนการเกดิอุบัตัเิหตุ 

ในหน้าขา่วจัากหนงัสอ่พื่มิีพื่ไ์ท์ยรฐั ปีท์ี� 59 ถุงึ ปีท์ี� 68 ฉบับััท์ี� 

18248 ถุงึ 21847 ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 โดย

แกนแนวตั �งแสดงถุงึจัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ และแกน

แนวนอนแสดงถุงึปีพื่ทุ์ธ์ศุกัราชัท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ พื่บัวา่ ท์ั �ง 3 

ปัจัจัยันี�มีคี่าความีผนัผวนค่อนขา้งมีาก แต่จัะเหน็ไดช้ัดัว่า

ภาพท่ี่ � 5 ปัจัจัยัท์างกายภาพื่ท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560

ภาพท่ี่ � 4 ปัจัจัยัดา้นพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต่ ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560
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ปัจัจัยัท์างกายภาพื่ท์ี�ส่งผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากสภาพื่

รถุยนตม์ีกีารเกดิอุบัตั ิเพื่ิ�มีสงูขึ�นเร่�อย ๆ  ตั �งแตปี่ พื่.ศุ. 2554 

ก่อนจัะลดน้อยลงแค่ในปี พื่.ศุ. 2557 จันถุงึ พื่.ศุ. 2558  

ไดเ้พื่ิ�มีสงูขึ�นอยา่งต่อเน่�องไปจันถุงึปี พื่.ศุ. 2560 ในปี พื่.ศุ. 

2554 ถุงึ พื่.ศุ. 2555 อุบัตัเิหตุท์ี�เกดิจัากสภาพื่ถุนนและ 

แสงสวา่งลดน้อยลงก่อนจัะเพื่ิ�มีขึ�นและคงท์ี�ถุงึปี พื่.ศุ. 2558 

และเพื่ิ�มีขึ�นอยา่งรวดเรว็จันถุงึปี พื่.ศุ. 2560 สว่นปัจัจัยัท์ี�สง่ผล

ต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากสภาพื่ดนิ ฟ้้า อากาศุ มีกีารเกดิ

อุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีขึ�นอยา่งตอ่เน่�องตั �งแตปี่ พื่.ศุ. 2554 กอ่นจัะลด

ลงในปี พื่.ศุ. 2557 และ พื่.ศุ. 2558 การเกดิอุบัตัเิหตุไดเ้พื่ิ�มี

สงูขึ�นอยา่งต่อเน่�องไปจันถุงึปี พื่.ศุ. 2560

        จัากท์ี�กลา่วมีาขา้งตน้จัะเหน็ไดว้า่ ผลการศุกึษาถุงึปัจัจัยั

ท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต ์ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 

ถุงึ พื่.ศุ. 2560 พื่บัว่า ปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุ 

สว่นใหญ่่มีาจัากพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุยนต ์คดิเป็นรอ้ยละ 

86.96 ไดแ้ก่ ปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากความี

ประมีาท์ คดิเป็นรอ้ยละ 37.45 ปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกดิ

อุบัตัเิหตุจัากการไมีรู่จ้ักัป้องกนัตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 21.47 

ปัจัจัยัท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากการไมีป่ฏิบิัตัติามีกฎ

ขอ้บังัคบัั คดิเป็นรอ้ยละ 16.53 ปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกดิ

อุบัตัเิหตุจัากการขาดความีรูแ้ละความีชัำานาญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 

3.18 และปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกิดอุบัตัิเหตุจัากมีคีวามี

บักพื่รอ่งท์างดา้นรา่งกาย คดิเป็นรอ้ยละ 8.33 สำาหรบััปัจัจัยั

ท์างกายภาพื่ท์ี�ส่งผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุ คดิเป็นร้อยละ 

13.04 ไดแ้ก่ ปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากสภาพื่

รถุยนต์ คดิเป็นร้อยละ 7.71 ปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกิด

อุบัตัเิหตุจัากสภาพื่ถุนนและแสงสวา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 3.44 

และปัจัจัยัท์ี�ส่งผลต่อการเกิดอุบัตัิเหตุจัากสภาพื่ดนิ ฟ้้า 

อากาศุ คดิเป็นรอ้ยละ 1.89 ดงัภาพื่ท์ี� 6

        จัากภาพื่ท์ี� 6 ท์ี�แสดงถุงึปัจัจัยัท์ี�สง่ผลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุ

ท์างรถุยนต ์ตั �งแตปี่ พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 โดยสว่นใหญ่่

มีาจัากพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุยนต ์ไดแ้ก่ ความีประมีาท์ การ

ไมีรู่จ้ักัป้องกนัตนเอง การไมีป่ฏิบิัตัติามีกฎขอ้บังัคบัั การขาด

ความีรูแ้ละความีชัำานาญ่ และความีบักพื่รอ่งท์างดา้นรา่งกาย 

สำาหรบััปัจัจัยัท์ี�สง่ผลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุท์างกายภาพื่ ไดแ้ก่ 

สภาพื่รถุยนต ์สภาพื่ถุนนและแสงสวา่ง และสภาพื่ดนิ ฟ้้า 

อากาศุ ซึ่ึ�งจัากผลการศุกึษาจัำานวนรถุยนต ์ประเภท์รถุยนต ์

และปัจัจัยัท์ี�มีผีลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต ์สามีารถุนำา

ผลท์ี�ไดท้์างสถุติมิีาวเิคราะหร์ว่มีกบััการวเิคราะหเ์น่�อหาจัาก

ขอ้มีูลของเอกสารท์ี�เกี�ยวขอ้งกบััปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิ

อุบัตัิเหตุจัราจัรท์างถุนนท์ำาให้สามีารถุกำาหนดแนวท์าง 

การลดอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตไ์ดด้งัต่อไปนี�

    1. การใหก้ารศุกึษาโดยการจัดัอบัรมีกฎจัราจัรและ 

ฝึ่กสอนการขบััขี�อยา่งปลอดภยั สามีารถุใหค้วามีรูไ้ดท้์ั �งใน

ระบับัผา่นระบับัการศุกึษาในสถุาบันัการศุกึษาต่าง ๆ การ

ถุ่ายท์อดความีรู้ผ่านวถิุชีัุมีชัน ซึ่ึ�งเป็นการแก้ปัญ่หาของ

ปัจัจัยัท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตด์า้นการไมีรู่จ้ักั

ป้องกนัตนเอง และการขาดความีรูค้วามีชัำานาญ่ของผูข้บััขี�

รถุยนต์

     2. การประชัาสมัีพื่นัธ์ข์อ้มีลูความีปลอดภยัท์างถุนน 

ผา่นส่�อโดยการสรา้งสงัคมี หรอ่ชัมุีชันท์ี�อยูใ่หเ้ป็นสงัคมีแหง่

การเรยีนรูแ้ละรบััรูข้อ้มีลูขา่วสารท์ี�เป็นไปในเชังิสรา้งสรรค ์

เพื่่�อเป็นการป้องกนัหรอ่สรา้งภูมีคิุม้ีกนัใหเ้กดิขึ�นกบััสงัคมี 

หร่อชัุมีชัน การสร้างนวัตกรรมีให้เกิดขึ�นจันสามีารถุ

เปลี�ยนแปลงความีไมี่ปลอดภยัท์างถุนน ซึ่ึ�งเป็นการแก้

ภาพท่ี่ � 6 แสดงปัจัจัยัท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนต ์ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560



ปีีที่ี� 41 ฉบับััที่ี� 5 (กันัยายน - ตุุลาคม) พ.ศ. 2564

94

ปัญ่หาของปัจัจัยัท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตด์า้น

สภาพื่ถุนนและแสงสวา่ง รวมีถุงึสภาพื่ดนิ ฟ้้า อากาศุอกีดว้ย

    3. การสรา้งความีตระหนักรูท้์ี�จัะต้องสรา้งใหเ้กดิขึ�น 

กบััตวับุัคคลหรอ่ชัุมีชันในเร่�องขององค์ประกอบัการเกดิ

อุบัตัเิหตุวา่ท์ุกคนเป็นสว่นหนึ�งของอุบัตัเิหตุไดแ้ต่สามีารถุ

ควบัคุมีตวัเองให้รอดพื่้นจัากอุบัตัเิหตุหรอ่เลอ่กท์ี�จัะเป็น 

สว่นหนึ�งของการเกดิอุบัตัเิหตุ และในกรณีท์ี�ถุา้ไมีส่ามีารถุ

หลกีเลี�ยงอุบัตัเิหตุไดจ้ัะท์ำาอยา่งไรใหม้ีผีลกระท์บักบััตวัเอง

หรอ่ชัมุีชันน้อยท์ี�สดุ ซึ่ึ�งเป็นการแกปั้ญ่หาของปัจัจัยัท์ี�สง่ผล

ต่อการเกิดอุบัตัิเหตุท์างรถุยนต์ด้านความีประมีาท์ของ 

ผูข้บััขี�รถุยนต์

   4. การบังัคบััใชั้กฎหมีายเป็นแนวท์างการป้องกนั 

อุบัตัเิหตุท์างถุนนท์ี�จัะสามีารถุเขา้ถุงึประชัาชันหรอ่ชัุมีชัน

ได้มีากท์ี�สุด เพื่ราะเป็นตวักำาหนดการกระท์ำาของผูใ้ชั้รถุ 

ใชัถุ้นนใหอ้ยู่ในกรอบัของกฎหมีายหรอ่ควบัคุมีพื่ฤตกิรรมี

ต่าง ๆ ของคนใหป้ฏิบิัตัติามี ถุา้มีกีารละเมีดิหรอ่ไมีป่ฏิบิัตัิ

ตามีถุอ่เป็นความีผดิซึ่ึ�งเป็นหลกัการในการป้องกนัอุบัตัเิหตุ

ท์างถุนนท์ั �งในประเท์ศุไท์ยและของสากล ซึ่ึ�งเป็นการแก้

ปัญ่หาของปัจัจัยัท์ี�สง่ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตด์า้น

การไมีป่ฏิบิัตัติามีกฎขอ้บังัคบัั และสภาพื่รถุยนต์

อุภิปัรายผลการวิจยั

   การศุึกษาปัจัจััยท์ี�มีีผลต่อการเกิดอุบััติเหตุเพื่่�อใชั ้

กำาหนดแนวท์างในการลดการเกิดอุบัตัิเหตุท์างรถุยนต์

สามีารถุสรุปผลไดว้่า จัำานวนรถุยนต์ท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุตั �งแต ่

ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 มีที์ั �งหมีด 3,805 คนั พื่บัวา่ 

ในปี พื่.ศุ. 2552 มีจีัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีอยา่ง

ต่อเน่�องไปจันถุงึปี พื่.ศุ. 2555 และมีแีนวโน้มีวา่จัะเพื่ิ�มีขึ�น

อยา่งตอ่เน่�อง โดยเมี่�อเขา้ชัว่งปี พื่.ศุ. 2556 พื่บัวา่ มีจีัำานวน

รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีขึ�นจัากปี พื่.ศุ. 2555 เป็นจัำานวน 

49 คนั จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุในปี พื่.ศุ. 2557 เพื่ิ�มีขึ�น

จัากปี พื่.ศุ. 2556 เป็นจัำานวน 77 คนั และจัะเหน็วา่ปี พื่.ศุ. 

2558 จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุไมีต่า่งจัากปี พื่.ศุ. 2557 

แตเ่มี่�อเขา้สูช่ัว่งปี พื่.ศุ. 2559 จัำานวนรถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ

เพื่ิ�มีสงูขึ�นอยา่งมีากจัากปี พื่.ศุ. 2558 ถุงึ 378 คนั ในรอบั

หนึ�งปี และยงัเพื่ิ�มีขึ�นไปจันถุงึปี พื่.ศุ. 2560 อกี 79 คนั แสดง

ให้เห็นว่า การเกิดอุบัตัิเหตุของรถุยนต์ในชั่วง 10 ปีนี�  

มีจีัำานวนการเกดิอุบัตัเิหตุเพื่ิ�มีขึ�นในท์ุกปีและยงัมีแีนวโน้มี

เพื่ิ�มีสงูขึ�นอกีในปีถุดัไป โดยประเภท์รถุยนตท์์ี�เกดิอุบัตัเิหตุ

ตั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 พื่บัว่าจัำานวนรถุยนต ์

ท์ี�เกดิอุบัตัเิหตุท์ั �งหมีดมีที์ั �งหมีด 3,805 คนั โดยมีปีระเภท์

รถุยนต์โดยสารคดิเป็นรอ้ยละ 36.50 ประเภท์รถุยนต์นั �ง  

คดิเป็นรอ้ยละ 33.56 ประเภท์รถุยนตบ์ัรรท์กุคดิเป็นรอ้ยละ 

14.22 ประเภท์รถุพื่ว่งคดิเป็นรอ้ยละ 11.46 ประเภท์รถุยนต์

สาธ์ารณะคดิเป็นรอ้ยละ 3.57 และรถุยนตเ์บัด็เตลด็คดิเป็น

รอ้ยละ 0.68 ตามีลำาดบัั สว่นปัจัจัยัท์ี�มีผีลตอ่การเกดิอุบัตัเิหตุ

ท์างรถุยนตต์ั �งแต่ปี พื่.ศุ. 2551 ถุงึ พื่.ศุ. 2560 พื่บัวา่ ปัจัจัยั

ท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากพื่ฤตกิรรมีของผูใ้ชัร้ถุยนตม์ีี

ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุมีากกว่าปัจัจัยัท์างกายภาพื่ โดย

ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัากความีประมีาท์คดิเป็น

รอ้ยละ 37.4 การไมีรู่จ้ักัป้องกนัตนเองคดิเป็นรอ้ยละ 21.47 

การไมีป่ฏิบิัตัติามีกฎขอ้บังัคบััคดิเป็นรอ้ยละ 16.53 การขาด

ความีรูแ้ละความีชัำานาญ่คดิเป็นรอ้ยละ 3.18 และมีคีวามี

บักพื่รอ่งท์างดา้นรา่งกายคดิเป็นรอ้ยละ 8.33 และปัจัจัยัท์ี�มีี

ผลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุท์างกายภาพื่ ไดแ้ก่ สภาพื่รถุยนต ์

คดิเป็นรอ้ยละ 7.70 สภาพื่ถุนนและแสงสวา่งคดิเป็นรอ้ยละ 

3.44 และสภาพื่ดิน ฟ้้า อากาศุ คดิเป็นร้อยละ 1.89 

สอดคลอ้งกบัั Maneepak (2015) ท์ี�ไดศุ้กึษาประสทิ์ธ์ผิลการ

บัรหิารจัดัการการลดอุบัตัเิหตุท์างถุนนในกรงุเท์พื่มีหานคร 

พื่บัวา่ ปัจัจัยัท์ี�ท์ำาใหเ้กดิอุบัตัเิหตุท์างถุนนสาเหตุหลกั ไดแ้ก่ 

พื่ฤตกิรรมีของคนท์ำาใหเ้กดิอุบัตัเิหตุมีากท์ี�สดุ คนประมีาท์ 

คนไมีม่ีจีัติสำานึก ฝ่่าฝ่่นกฎระเบัยีบักฎหมีาย รองลงมีา คอ่ 

รถุ ถุนน และสิ�งแวดลอ้มีตามีลำาดบัั อกีท์ั �งยงัสอดคลอ้งกบัั 

Jarumanee (2018) ท์ี�ไดศุ้กึษาการจัดัการความีปลอดภยั

การจัราจัรท์างถุนนเพื่่�อรองรบััการเขา้สูป่ระชัาคมีอาเซึ่ยีน

ของอำาเภอปาย จังัหวดัแมีฮ่่อ่งสอน พื่บัวา่ ปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อ

การเกดิอุบัตัิเหตุจัราจัรท์างถุนน 5 ด้าน ประกอบัด้วย  

1) ดา้นผูข้บััขี�เกดิจัากการไมี่ท์ราบัไมี่ปฏิบิัตัติามีกฎจัราจัร

และขาดท์กัษะในการขบััขี� 2) ดา้นยานพื่าหนะเกดิจัากสภาพื่

ยานพื่าหนะท์ี�ไมี่พื่รอ้มีใชั้งานและการใชั้ยานพื่าหนะผิด

ประเภท์ 3) ดา้นถุนนเกดิจัากสภาพื่ผวิการจัราจัรท์ี�ชัำารดุและ

ลกัษณะของถุนนท์ี�คดเคี�ยว 4) ดา้นสิ�งแวดลอ้มีเกดิจัากการ

ตดิตั �งป้ายและสภาพื่อากาศุท์ี�บัดบังัท์ศัุนวสิยัในการมีองเหน็ 

5) ดา้นกฎหมีายและการบังัคบััใชัก้ฎหมีายเกดิจัากบังัคบัั

ใชัก้ฎหมีายขาดความีต่อเน่�องและเลอ่กปฏิบิัตั ิ

      สำาหรบััแนวท์างการลดอุบัตัเิหตุท์างรถุยนตจ์ัากปัจัจัยั

ท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุ ไดแ้ก่ 1) การใหก้ารศุกึษาโดยการ

จัดัอบัรมีกฎจัราจัรและฝึ่กสอนการขบััขี�อย่างปลอดภัย  

2) การประชัาสมัีพื่นัธ์ข์อ้มีลูความีปลอดภยัท์างถุนนผา่นส่�อ

ต่าง ๆ 3) การสรา้งความีตระหนกัรูท้์ี�จัะตอ้งสรา้งใหเ้กดิขึ�น 
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กบััตวับุัคคลหรอ่ชัุมีชันในเร่�องขององค์ประกอบัการเกดิ

อุบัตัเิหตุ 4) การบังัคบััใชัก้ฎหมีายเป็นแนวท์างการป้องกนั 

อุบัตัเิหตุท์างถุนนท์ี�จัะสามีารถุเขา้ถุงึประชัาชันหรอ่ชัุมีชัน

ไดม้ีากท์ี�สุด สอดคลอ้งกบัั Srimaneerat (2015) ท์ี�ศุกึษา

แนวท์างการพื่ฒันานโยบัายเพื่่�อลดอุบัตัเิหตุการจัราจัรท์างบัก

ในกรงุเท์พื่มีหานคร : เขตสายไหมี พื่บัวา่ มีาตรการป้องกนั

อุบัตัิเหตุโดยรายละเอียดในการดำาเนินมีาตรการเพื่่�อให้

สอดคลอ้งกบัับัรบิัท์ในกรงุเท์พื่มีหานคร: เขตสายไหมี มีดีงันี� 

1) มีาตรการท์างกฎหมีาย (enforcement) ไดแ้ก ่ตรวจัวดัระดบัั

แอลกอฮ่อลก์่อนกลบัั ตดิกลอ้งหน้ารถุก่อนสตารท์์ และเตมิี

บัท์ลงโท์ษ 2) มีาตรการท์างวศิุวกรรมีจัราจัร (engineering) 

ได้แก่ การปรบััปรุงแก้ไขท์างและสภาพื่แวดล้อมี การ

ปรบััปรุงแกไ้ขอุบัตัเิหตุตามีลกัษณะการชัน 3) มีาตรการ

ท์างการศุกึษาและอบัรมี (education and training) ไดแ้ก่ 

การจัดัตั �งศุนูยก์ลางเรยีนรูก้ารขบััขี�ท์ี�ปลอดภยั 

      นอกจัากนั �น Tip-Osoth (2018) ไดท้์ำาการศุกึษาปัจัจัยั

ท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัราจัรบันท์อ้งถุนน กรณีศุกึษา

ถุนนศุุภสารรงัสรรค ์เขตเท์ศุบัาลนครหาดใหญ่่ พื่บัวา่ ปัจัจัยั

ท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุจัราจัรบันท์อ้งถุนน ไดแ้ก่ ปัจัจัยั

ดา้นผูข้บััขี� ปัจัจัยัดา้นถุนน ปัจัจัยัดา้นยานพื่าหนะ และปัจัจัยั

ดา้นสภาพื่แวดลอ้มี ซึ่ึ�งปัจัจัยัท์ั �ง 4 ดา้นนี�ลว้นมีคีวามีสมัีพื่นัธ์์

กนั และมีคีวามีสำาคญั่ท์ี�มีผีลในการเกดิอุบัตัเิหตุจัราจัรบัน

ท์อ้งถุนนเป็นอยา่งยิ�ง และแนวท์างการแกไ้ขอุบัตัเิหตุจัราจัร

บันท์อ้งถุนน ไดแ้ก่ การบังัคบััใชัก้ฎหมีายจัากเจัา้พื่นกังาน

จัราจัรอยา่งเครง่ครดั การศุกึษาอบัรมีใหค้วามีรูเ้กี�ยวกบััการ

ใชัร้ถุใชัถุ้นนท์ี�ปลอดภยัแก่ประชัาชันท์ุกระดบัั การแก้ไข

ปรบััปรุงดา้นวศิุวกรรมีจัราจัร โดยการลดจัุดเสี�ยงบันถุนน 

ตดิตั �งอุปกรณ์ควบัคมุีการจัราจัร ปรบััปรงุท์ศัุนียภาพื่ขา้งท์าง 

เพื่่�อใหก้ารใชัร้ถุใชัถุ้นนเป็นไปดว้ยความีปลอดภยัมีากท์ี�สดุ

ข้อุเสำนอุแนะ

        ข้อุเสำนอุแนะเชิิงปัฏิิบัติัิ

   จัากการศุึกษาแนวท์างการลดอุบัตัิเหตุท์างรถุยนต ์

จัากปัจัจัยัท์ี�มีผีลต่อการเกดิอุบัตัเิหตุสามีารถุนำาผลการวจิัยั

ในครั �งนี�ไปประยุกต์ใชัใ้นการวางแผนเพื่่�อนำาไปแกปั้ญ่หา

ของอุบัตัเิหตุ อกีท์ั �งยงันำาผลการศุกึษาดา้นพื่ฤตกิรรมีของ 

ผู้ขบััขี�ไปกำาหนดขอ้บังัคบัั หรอ่กฎจัราจัรในการขบััขี�บัน 

ท์อ้งถุนนใหส้อดรบัักบััสงัคมีในปัจัจัุบันัไดอ้กีดว้ย หากผูท้์ี�

เกี�ยวขอ้งท์กุหน่วยงานนำาผลการวจิัยัในครั �งนี�ไปศุกึษาต่อยอด 

วจิัยัและพื่ฒันาตอ่ไป ยอ่มีท์ำาใหเ้กดิประโยชัน์ในการชัว่ยลด

จัำานวนอุบัตัเิหตุท์ี�เกดิขึ�นในอนาคต

        ข้อุเสำนอุแนะเชิิงนโยบัาย

       1. หน่วยงานภาครฐัควรมีกีารวางแผนการดำาเนินงาน

เกี�ยวกบััการบังัคบััใชัก้ฎหมีาย และกฎระเบัยีบัในอนาคต

ใหช้ัดัเจัน เพื่่�อเป็นการสรา้งรากฐานท์างกฎหมีายท์ี�แขง็แรง 

และใชัย้ดึถุอ่เป็นแนวปฏิบิัตัใินระยะยาวต่อไป

     2. กรมีการขนสง่ท์างบัก ในฐานะหน่วยงานท์ี�มีหีน้าท์ี� 

ความีรบััผดิชัอบัในการควบัคุมีกำากบััดแูลการใชัร้ถุใชัถุ้นน

ในประเท์ศุไท์ยนั �น ควรคดิท์บัท์วนบัท์บัาท์เพื่่�อพื่จิัารณา

หาความีสมีดุลระหว่างการตอบัสนองความีต้องการของ

ประชัาชัน (public demand) หรอ่การจัดัระเบัยีบัและควบัคมุี 

(regulator)
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