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3. สถานการณอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
 
ในบทนี้จะนําเสนอการวิเคราะหสถิติและสถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตามศักยภาพและการ
มีอยูของขอมูล ทั้งในดานจํานวน อัตรา การเปรียบเทียบและแนวโนม ใหเกิดประโยชนในเชิงยุทธศาสตรการ
ควบคุมอุบัติเหตุทางถนน โดยทําการรวบรวมขอมูลในระดับมหภาคที่เผยแพรจากหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล
เร่ืองอุบัติเหตุทางถนน ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมทางหลวง เปนตน และ
ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากแหลงขอมูลทั่วไป เชน จากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
กรมการขนสงทางบก และกระทรวงพลังงาน เปนตน จากนั้นนําเสนอวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงพรรณนา รวมทั้งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชกําหนดมาตรการและยุทธศาสตรในการ
แกปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 
3.1 วิธีการวิจัย 
 
กอนทําการวิเคราะหสถิติและสถานการณอุบัติเหตุทางถนนในระดับมหภาค จะขอนําเสนอขอมูลและ
แหลงขอมูล รวมทั้งชวงระยะเวลาของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห ดังตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ขอมูล แหลงขอมูลในระดบัมหภาค และชวงเวลาทีท่ําการศกึษา 

ขอมูล แหลงขอมูล ชวงเวลาที่ทําการศึกษา 
1. จํานวนอุบัติเหตุ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546  
ศูนยขอมูลขาวสารสาธารณสุข  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน - 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2541 – 2545  

2. จํานวนผูเสียชีวิต 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2546 – 2548  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546  3. จํานวนผูบาดเจ็บ 
กลุมควบคุมปองกันการบาดเจ็บและปญหาจากสุรา 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2541 – 2545  

4. จํานวนประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546  
5. จํานวนรถจดทะเบียน กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2537 – 2546  
6. ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2537 – 2546  
7. ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2537 – 2546  
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รูปที่ 3.1 ภาพรวมของแหลงขอมูลทีใ่ชในการศกึษาในระดับมหภาค 

 
ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดแบงหัวขอในการวิเคราะหออกเปน 10 ขอ ดังนี้ 
 
1. ความครอบคลุมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (Road Accident Under-Reporting) 
2. ดัชนีตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนน 
3. ความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและ GDP 
4. การประยุกตใชขอมูลประชากรและจํานวนรถจดทะเบียน 
5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
6. ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
7. ความสัมพันธระหวางเพศกับอุบัติเหตุ 
8. อุบัติเหตุบนทางหลวง 
9. อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
10. ความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาล 

กรมทางหลวง 

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และปภ. 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

กระทรวงพลงังาน

กรมการขนสงทางบก 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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3.2 ความครอบคลุมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (Road Accident Under-Reporting) 
 
โดยทั่วไป การเก็บรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุ หนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญจะจัดเก็บขอมูลที่ตองการตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน เชน เจาหนาที่ตํารวจจะรวบรวม บันทึกและจัดเก็บขอมูลเพื่อประเด็นดานกฎหมาย 
โรงพยาบาลจะบันทึกและจัดเก็บขอมูลผูปวยที่เขามาทําการรักษา บริษัทประกันภัยจะตรวจสอบและประเมิน
คาความเสียหายดานทรัพยสินของผูประสบเหตุในเชิงธุรกิจ ในขณะที่หนวยงานดานถนนจะทําการตรวจสอบ
ในประเด็นความเสียหายและความบกพรองที่เกี่ยวของกับถนนในสวนที่ตนรับผิดชอบ เหลานี้เปนตน จาก
เหตุผลดังกลาว สงผลใหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละครั้งอาจไดรับการรายงานจากทุกหนวยงาน หรืออาจไดรับ
การรายงานจากบางหนวยงาน หรืออาจไมไดรับการรายงาน ซึ่งสงผลใหเกิดความแตกตางทางสถิติในจํานวน
ขอมูลอุบัติเหตุ 
 
ในปจจุบัน การเก็บบันทึกขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้น จะดําเนินการโดยสองหนวยงานหลัก คือ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลของรัฐ สืบเนื่องจากวัตถุประสงคและ
รูปแบบในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลที่แตกตางกัน ทําใหขอมูล (จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต หรือ
จํานวนผูบาดเจ็บ) ของทั้งสองหนวยงานมีความแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบสถิติจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในแตละป ต้ังแตป พ.ศ. 2538 – 2547 ที่รายงานโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ กับขอมูลที่
เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลตางๆ และรายงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงในรูปที่ 3.2 จะเห็นไดวา ที่
ผานมาการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของทั้งสองหนวยงานมีความแตกตางกันเกือบทุกป และสังเกตวา
ต้ังแตป พ.ศ. 2538 – 2546 สถิติอุบัติเหตุของทั้งสองหนวยงานมีความแตกตางกันโดยมีแนวโนมที่ไมแนนอน 
บางปสํานักงานตํารวจแหงชาติจะรายงานมากกวากระทรวงสาธารณสุข แตบางปจะมีรายงานในทางตรงกัน
ขาม ดังแสดงตามรูปที่ 3.2 ตัวเลขบวกหมายถึงขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานมากกวา
โรงพยาบาล ในทางกลับกัน ตัวเลขลบหมายถึงขอมูลโรงพยาบาลรายงานมากกวา ยกเวนป พ.ศ. 2547 ที่มี
การรายงานจํานวนผูเสียชีวิตเทากัน 
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รูปที่ 3.2 การรายงานจาํนวนผูเสยีชีวติของตํารวจเทียบกับโรงพยาบาล 

 
เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุที่แตกตางกันของสองหนวยงานดังกลาว การศึกษาในรายละเอียดโดยการนําขอมูล
อุบัติเหตุของทั้งสองหนวยงานมาพิจารณาเปรียบเทียบตามรายชื่อผูประสบอุบัติเหตุจะทําใหไดสถิติที่ถูกตอง
มากข้ึน ดังนั้นกรณีศึกษาการรายงานสถิติอุบัติเหตุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จึงถูกนํามาใชเปน
ตัวอยางแสดงใหเห็นถึง ผลการเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุที่รายงานโดยสองหนวยงานหลักในระดับจังหวัด โดย
ทําการเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิตและจํานวนผูไดรับบาดเจ็บจากขอมูลการรับแจงคดีจราจรทางบกของ
สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS) ของโรงพยาบาลศูนย
ขอนแกน ในป พ.ศ. 2545 – 2546 
 
ผลการเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 3.2 แสดงใหเห็นวา ในรายงานผูประสบเหตุที่ไดรับบาดเจ็บ ตัวเลข
ผูไดรับบาดเจ็บจากการรับแจงคดีจราจรทางบกเปรียบเทียบกับตัวเลขจากขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ คิด
เปน 3.8% ในป พ.ศ. 2545 และ 1.6% ในป พ.ศ. 2546 แตในทางตรงกันขาม เมื่อพิจารณาผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ พบวา ตัวเลขผูเสียชีวิตจากการรับแจงคดีจราจรทางบกมีมากกวาตัวเลขผูเสียชีวิตจากขอมูลเฝาระวัง
การบาดเจ็บประมาณสองเทา (1.8 เทาในปพ.ศ. 2545 และ 1.6 เทาในปพ.ศ. 2546) 
 
ตารางที่ 3.2 สถิติผูประสบอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

สถิติอุบัติเหตุป พ.ศ. 2545 สถิติอุบัติเหตุป พ.ศ. 2546  
สถิติการรับ

แจงคดีจราจร
ทางบก 

ขอมูลการเฝา
ระวังการ

บาดเจ็บ (IS)

รอยละ
เปรียบเทียบ

สถิติการรับ
แจงคดีจราจร

ทางบก

ขอมูลการเฝา
ระวังการ

บาดเจ็บ (IS) 

รอยละ
เปรียบเทียบ

จํานวนคนตาย 
จํานวนผูบาดเจ็บ 

130 
226 

74 
5,940

175.7 
3.8

125 
104

76 
6,610 

164.5 
1.6

ทั้งหมด 356 6,014 5.9 229 6,686 3.4
หมายเหตุ: รอยละเปรียบเทียบ หมายถึง สัดสวนเปรียบเทียบระหวางขอมูลตํารวจตอขอมูลโรงพยาบาล และคํานวณเปนรอยละ 
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อยางไรก็ดี เปนที่สังเกตวา เนื่องจากขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บเปนขอมูลของเฉพาะโรงพยาบาลเพียงแหง
เดียวในจังหวัดขอนแกน ซึ่งอาจมีผูเสียชีวิตจํานวนหนึ่งถูกนําสงโรงพยาบาลใกลเคียงและไมไดถูกบันทึกไวใน
ระบบฐานขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลศูนยขอนแกน นอกจากนี้ ตํารวจโดยทั่วไปจะ
รวบรวมสถิติอุบัติเหตุจากการรับแจงคดีจราจรทางบก โดยมุงเนนไปในเรื่องของการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
จราจร หากในบางกรณีที่มีการยอมความระหวางคูกรณี ก็อาจจะไมถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลของตํารวจ 
หรือผูขับข่ีบางรายอาจขับข่ียานพาหนะดวยความประมาท เมื่อประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บและถูกนําตัวเขา
รับการรักษาที่โรงพยาบาล ดวยความกลัวผิดจึงไมไดเขาแจงความที่สถานีตํารวจ ทําใหยอดตัวเลขผูบาดเจ็บ
ของตํารวจนอยกวายอดตัวเลขรวมจากโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก 
  
นอกจากนี้ เมื่อทําการเชื่อมโยงขอมูลผูประสบอุบัติเหตุทางถนนจากการรับแจงคดีจราจรทางบก และจาก
ขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บดังแสดงในตารางที่ 3.3 พบวา ขอมูลบางสวนจากสองหนวยงานสามารถ
เชื่อมโยงกันได โดยใชชื่อและนามสกุลของผูประสบอุบัติเหตุ โดยขอมูลการรับแจงคดีจราจรทางบก (เฉพาะ
รายที่ทราบชื่อและนามสกุล) 14.5% (พ.ศ. 2545) และ 12.2% (พ.ศ. 2546) สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลการเฝา
ระวังการบาดเจ็บไดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากวิธีการขางตนไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่มีการสะกดชื่อ
หรือนามสกุลไมตรงกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงขอมูล จึงไดนําตัวแปรอื่นๆ มาใชในการเชื่อมโยง
เชน พิจารณารายที่เกิดเหตุวันเดียวกัน และมีนามสกุล หรือชื่อ หรืออายุตรงกัน เปนตน  
 
ตารางที่ 3.3 จํานวนขอมลูผูประสบอุบัติเหตุที่สามารถเชื่อมโยงกันได 

ผูประสบเหตุจากการรับ
แจงคดีจราจรทางบก ขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงได 

รวม  
ทั้งหมด รูชื่อ รอยละ 

ผูประสบ
เหตุจาก
ขอมูลการ
เฝาระวัง
การ

บาดเจ็บ 

ชื่อ-สกุล 
ตรงกัน 

ชื่อ/สกุล/อายุ 
อยางใดอยาง
หนึ่งตรงกัน จํานวน 

รอยละ 
(ทราบชื่อ) 

รอยละ 
(ทั้งหมด) 

ป พ.ศ. 2545 
ตาย 

บาดเจ็บ 
130 
226 

119 
115

91.5 
50.9 

74 
5,940

7 (5.9%) 
27 (23.5%)

15 (12.6%)
27 (23.5%)

22 
54 

18.5 
47.0 

16.9 
23.9

ทั้งหมด 356 234 65.7 6,014 34 (14.5%) 42 (17.9%) 76 32.5 21.3
ป พ.ศ. 2546 
ตาย 

บาดเจ็บ 
125 
104 

121 
100

96.8 
96.2 

76 
6,610

10 (8.3%) 
17 (17.0%)

15 (12.4%)
27 (27.0%)

25 
44 

20.7 
44.0 

20.0 
42.3

ทั้งหมด 229 221 96.5 6,686 27 (12.2%) 42 (19.0%) 69 31.2 30.1
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3. สถานการณอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
 
ในบทนี้จะนําเสนอการวิเคราะหสถิติและสถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตามศักยภาพและการ
มีอยูของขอมูล ทั้งในดานจํานวน อัตรา การเปรียบเทียบและแนวโนม ใหเกิดประโยชนในเชิงยุทธศาสตรการ
ควบคุมอุบัติเหตุทางถนน โดยทําการรวบรวมขอมูลในระดับมหภาคที่เผยแพรจากหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล
เร่ืองอุบัติเหตุทางถนน ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมทางหลวง เปนตน และ
ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากแหลงขอมูลทั่วไป เชน จากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
กรมการขนสงทางบก และกระทรวงพลังงาน เปนตน จากนั้นนําเสนอวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงพรรณนา รวมทั้งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชกําหนดมาตรการและยุทธศาสตรในการ
แกปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 
3.1 วิธีการวิจัย 
 
กอนทําการวิเคราะหสถิติและสถานการณอุบัติเหตุทางถนนในระดับมหภาค จะขอนําเสนอขอมูลและ
แหลงขอมูล รวมทั้งชวงระยะเวลาของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห ดังตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ขอมูล แหลงขอมูลในระดบัมหภาค และชวงเวลาทีท่ําการศกึษา 

ขอมูล แหลงขอมูล ชวงเวลาที่ทําการศึกษา 
1. จํานวนอุบัติเหตุ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546  
ศูนยขอมูลขาวสารสาธารณสุข  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน - 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2541 – 2545  

2. จํานวนผูเสียชีวิต 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2546 – 2548  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546  3. จํานวนผูบาดเจ็บ 
กลุมควบคุมปองกันการบาดเจ็บและปญหาจากสุรา 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2541 – 2545  

4. จํานวนประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2546  
5. จํานวนรถจดทะเบียน กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2537 – 2546  
6. ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2537 – 2546  
7. ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2537 – 2546  
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รูปที่ 3.1 ภาพรวมของแหลงขอมูลทีใ่ชในการศกึษาในระดับมหภาค 

 
ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดแบงหัวขอในการวิเคราะหออกเปน 10 ขอ ดังนี้ 
 
1. ความครอบคลุมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (Road Accident Under-Reporting) 
2. ดัชนีตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนน 
3. ความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและ GDP 
4. การประยุกตใชขอมูลประชากรและจํานวนรถจดทะเบียน 
5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
6. ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
7. ความสัมพันธระหวางเพศกับอุบัติเหตุ 
8. อุบัติเหตุบนทางหลวง 
9. อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
10. ความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาล 

กรมทางหลวง 

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และปภ. 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

กระทรวงพลงังาน

กรมการขนสงทางบก 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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3.2 ความครอบคลุมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (Road Accident Under-Reporting) 
 
โดยทั่วไป การเก็บรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุ หนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญจะจัดเก็บขอมูลที่ตองการตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน เชน เจาหนาที่ตํารวจจะรวบรวม บันทึกและจัดเก็บขอมูลเพื่อประเด็นดานกฎหมาย 
โรงพยาบาลจะบันทึกและจัดเก็บขอมูลผูปวยที่เขามาทําการรักษา บริษัทประกันภัยจะตรวจสอบและประเมิน
คาความเสียหายดานทรัพยสินของผูประสบเหตุในเชิงธุรกิจ ในขณะที่หนวยงานดานถนนจะทําการตรวจสอบ
ในประเด็นความเสียหายและความบกพรองที่เกี่ยวของกับถนนในสวนที่ตนรับผิดชอบ เหลานี้เปนตน จาก
เหตุผลดังกลาว สงผลใหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละครั้งอาจไดรับการรายงานจากทุกหนวยงาน หรืออาจไดรับ
การรายงานจากบางหนวยงาน หรืออาจไมไดรับการรายงาน ซึ่งสงผลใหเกิดความแตกตางทางสถิติในจํานวน
ขอมูลอุบัติเหตุ 
 
ในปจจุบัน การเก็บบันทึกขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้น จะดําเนินการโดยสองหนวยงานหลัก คือ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลของรัฐ สืบเนื่องจากวัตถุประสงคและ
รูปแบบในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลที่แตกตางกัน ทําใหขอมูล (จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต หรือ
จํานวนผูบาดเจ็บ) ของทั้งสองหนวยงานมีความแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบสถิติจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในแตละป ต้ังแตป พ.ศ. 2538 – 2547 ที่รายงานโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ กับขอมูลที่
เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลตางๆ และรายงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงในรูปที่ 3.2 จะเห็นไดวา ที่
ผานมาการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของทั้งสองหนวยงานมีความแตกตางกันเกือบทุกป และสังเกตวา
ต้ังแตป พ.ศ. 2538 – 2546 สถิติอุบัติเหตุของทั้งสองหนวยงานมีความแตกตางกันโดยมีแนวโนมที่ไมแนนอน 
บางปสํานักงานตํารวจแหงชาติจะรายงานมากกวากระทรวงสาธารณสุข แตบางปจะมีรายงานในทางตรงกัน
ขาม ดังแสดงตามรูปที่ 3.2 ตัวเลขบวกหมายถึงขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานมากกวา
โรงพยาบาล ในทางกลับกัน ตัวเลขลบหมายถึงขอมูลโรงพยาบาลรายงานมากกวา ยกเวนป พ.ศ. 2547 ที่มี
การรายงานจํานวนผูเสียชีวิตเทากัน 
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รูปที่ 3.2 การรายงานจาํนวนผูเสยีชีวติของตํารวจเทียบกับโรงพยาบาล 

 
เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุที่แตกตางกันของสองหนวยงานดังกลาว การศึกษาในรายละเอียดโดยการนําขอมูล
อุบัติเหตุของทั้งสองหนวยงานมาพิจารณาเปรียบเทียบตามรายชื่อผูประสบอุบัติเหตุจะทําใหไดสถิติที่ถูกตอง
มากข้ึน ดังนั้นกรณีศึกษาการรายงานสถิติอุบัติเหตุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จึงถูกนํามาใชเปน
ตัวอยางแสดงใหเห็นถึง ผลการเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุที่รายงานโดยสองหนวยงานหลักในระดับจังหวัด โดย
ทําการเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิตและจํานวนผูไดรับบาดเจ็บจากขอมูลการรับแจงคดีจราจรทางบกของ
สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS) ของโรงพยาบาลศูนย
ขอนแกน ในป พ.ศ. 2545 – 2546 
 
ผลการเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 3.2 แสดงใหเห็นวา ในรายงานผูประสบเหตุที่ไดรับบาดเจ็บ ตัวเลข
ผูไดรับบาดเจ็บจากการรับแจงคดีจราจรทางบกเปรียบเทียบกับตัวเลขจากขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ คิด
เปน 3.8% ในป พ.ศ. 2545 และ 1.6% ในป พ.ศ. 2546 แตในทางตรงกันขาม เมื่อพิจารณาผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ พบวา ตัวเลขผูเสียชีวิตจากการรับแจงคดีจราจรทางบกมีมากกวาตัวเลขผูเสียชีวิตจากขอมูลเฝาระวัง
การบาดเจ็บประมาณสองเทา (1.8 เทาในปพ.ศ. 2545 และ 1.6 เทาในปพ.ศ. 2546) 
 
ตารางที่ 3.2 สถิติผูประสบอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

สถิติอุบัติเหตุป พ.ศ. 2545 สถิติอุบัติเหตุป พ.ศ. 2546  
สถิติการรับ

แจงคดีจราจร
ทางบก 

ขอมูลการเฝา
ระวังการ

บาดเจ็บ (IS)

รอยละ
เปรียบเทียบ

สถิติการรับ
แจงคดีจราจร

ทางบก

ขอมูลการเฝา
ระวังการ

บาดเจ็บ (IS) 

รอยละ
เปรียบเทียบ

จํานวนคนตาย 
จํานวนผูบาดเจ็บ 

130 
226 

74 
5,940

175.7 
3.8

125 
104

76 
6,610 

164.5 
1.6

ทั้งหมด 356 6,014 5.9 229 6,686 3.4
หมายเหตุ: รอยละเปรียบเทียบ หมายถึง สัดสวนเปรียบเทียบระหวางขอมูลตํารวจตอขอมูลโรงพยาบาล และคํานวณเปนรอยละ 
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อยางไรก็ดี เปนที่สังเกตวา เนื่องจากขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บเปนขอมูลของเฉพาะโรงพยาบาลเพียงแหง
เดียวในจังหวัดขอนแกน ซึ่งอาจมีผูเสียชีวิตจํานวนหนึ่งถูกนําสงโรงพยาบาลใกลเคียงและไมไดถูกบันทึกไวใน
ระบบฐานขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลศูนยขอนแกน นอกจากนี้ ตํารวจโดยทั่วไปจะ
รวบรวมสถิติอุบัติเหตุจากการรับแจงคดีจราจรทางบก โดยมุงเนนไปในเรื่องของการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
จราจร หากในบางกรณีที่มีการยอมความระหวางคูกรณี ก็อาจจะไมถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลของตํารวจ 
หรือผูขับข่ีบางรายอาจขับข่ียานพาหนะดวยความประมาท เมื่อประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บและถูกนําตัวเขา
รับการรักษาที่โรงพยาบาล ดวยความกลัวผิดจึงไมไดเขาแจงความที่สถานีตํารวจ ทําใหยอดตัวเลขผูบาดเจ็บ
ของตํารวจนอยกวายอดตัวเลขรวมจากโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก 
  
นอกจากนี้ เมื่อทําการเชื่อมโยงขอมูลผูประสบอุบัติเหตุทางถนนจากการรับแจงคดีจราจรทางบก และจาก
ขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บดังแสดงในตารางที่ 3.3 พบวา ขอมูลบางสวนจากสองหนวยงานสามารถ
เชื่อมโยงกันได โดยใชชื่อและนามสกุลของผูประสบอุบัติเหตุ โดยขอมูลการรับแจงคดีจราจรทางบก (เฉพาะ
รายที่ทราบชื่อและนามสกุล) 14.5% (พ.ศ. 2545) และ 12.2% (พ.ศ. 2546) สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลการเฝา
ระวังการบาดเจ็บไดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากวิธีการขางตนไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่มีการสะกดชื่อ
หรือนามสกุลไมตรงกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงขอมูล จึงไดนําตัวแปรอื่นๆ มาใชในการเชื่อมโยง
เชน พิจารณารายที่เกิดเหตุวันเดียวกัน และมีนามสกุล หรือชื่อ หรืออายุตรงกัน เปนตน  
 
ตารางที่ 3.3 จํานวนขอมลูผูประสบอุบัติเหตุที่สามารถเชื่อมโยงกันได 

ผูประสบเหตุจากการรับ
แจงคดีจราจรทางบก ขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงได 

รวม  
ทั้งหมด รูชื่อ รอยละ 

ผูประสบ
เหตุจาก
ขอมูลการ
เฝาระวัง
การ

บาดเจ็บ 

ชื่อ-สกุล 
ตรงกัน 

ชื่อ/สกุล/อายุ 
อยางใดอยาง
หนึ่งตรงกัน จํานวน 

รอยละ 
(ทราบชื่อ) 

รอยละ 
(ทั้งหมด) 

ป พ.ศ. 2545 
ตาย 

บาดเจ็บ 
130 
226 

119 
115

91.5 
50.9 

74 
5,940

7 (5.9%) 
27 (23.5%)

15 (12.6%)
27 (23.5%)

22 
54 

18.5 
47.0 

16.9 
23.9

ทั้งหมด 356 234 65.7 6,014 34 (14.5%) 42 (17.9%) 76 32.5 21.3
ป พ.ศ. 2546 
ตาย 

บาดเจ็บ 
125 
104 

121 
100

96.8 
96.2 

76 
6,610

10 (8.3%) 
17 (17.0%)

15 (12.4%)
27 (27.0%)

25 
44 

20.7 
44.0 

20.0 
42.3

ทั้งหมด 229 221 96.5 6,686 27 (12.2%) 42 (19.0%) 69 31.2 30.1
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จากการเพิ่มตัวแปรดังกลาว ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งสองหนวยงานไดเพิ่มข้ึน 17.9% (พ.ศ. 2545) 
และ 19.0% (พ.ศ. 2546) และเมื่อรวมขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันไดพบวา 30.1% ของขอมูลจากการรับแจง
คดีจราจรทางบก (เฉพาะในรายที่บันทึกชื่อและนามสกุล) สามารถเชื่อมโยงเขากับขอมูลการเฝาระวังการ
บาดเจ็บจากโรงพยาบาลไดในป พ.ศ. 2546 
 
อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดวา ยังมีขอมูลอีกจํานวนหนึ่งไมสามารถเชื่อมโยงไดโดยวิธีขางตน เชน ในรายที่
สะกดทั้งชื่อและนามสกุลตางกัน เปนตน ดังนั้น ในอนาคตหากมีการเชื่อมโยงดวยวิธีอ่ืนๆ เชน Probabilistic 
Linkage Technique (ซึ่งปจจุบันยังมีขอจํากัดในการใชภาษาไทยของโปรแกรมดังกลาว) มาทําการเชื่อมโยง
ขอมูล อาจทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากทั้งสองแหลงขอมูลไดมากยิ่งขึ้น 
  
3.3 ดัชนีตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนน 
 
ในอดีตที่ผานมา ดัชนีชี้วัดสวนใหญที่มักจะนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจในเรื่องของการกําหนดมาตรการ
ดานความปลอดภัยทางถนน ไดแก จํานวนผูเสียชีวิต จํานวนผูบาดเจ็บ จํานวนประชากรและจํานวนรถจด
ทะเบียนเทานั้น เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ เหลานี้จะพบวาเปนขอมูล Static ซึ่งไมมีการแปรเปลี่ยนตามปริมาณ
การเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชกันอยางแพรหลาย เชน 
จํานวนผูเสียชีวิต จํานวนผูบาดเจ็บ จํานวนประชากร และจํานวนรถจดทะเบียน จะเห็นไดจากรูปที่ 3.3 วา 
จํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บนั้นมีการเพิ่มข้ึนและลดลง (ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ) ซึ่งไมสอดคลอง
กับจํานวนประชากรและจํานวนรถจดทะเบียนที่เพิ่มข้ึนทุกๆ ป 
 
หากพิจารณาตรรกศาสตรที่วา เมื่อปริมาณการเดินทางของผูคนเพิ่มข้ึนแลว โอกาสหรือความเสี่ยงในการที่จะ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนยอมมากขึ้นดวยนั้น จะเห็นไดวาปจจัยตางๆ ที่ใชกันอยูในปจจุบัน มิไดคํานึงถึงประเด็น
สําคัญนี้เนื่องจากยังไมมีขอมูลปริมาณการเดินทางในประเทศไทยที่ชัดเจน 
 
จากปญหาดังกลาว การศึกษานี้ไดพยายามรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ที่มีอยู เพื่อศึกษาปจจัยที่มีสวน
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มเติมจากดัชนีที่มีอยูเดิม เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจจากธนาคารแหง
ประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และปจจัยทางดานพลังงานจากกระทรวงพลังงาน 
คือ ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของการขนสงทางถนน ซึ่งตัวเลขดังกลาวนี้นาจะบงชี้แนวโนมของอุบัติเหตุ
ทางถนนได โดยอยูบนสมมติฐานที่วา อุบัติเหตุนาจะมีแนวโนมตามสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.3 แนวโนมของประชากร รถจดทะเบียน ผูเสียชวีิต และผูบาดเจ็บ ป พ.ศ. 2537 – 2546 

หมายเหตุ: เปนการแสดงความสัมพันธระหวางกราฟเทานั้น หนวยในแกนตั้งไมแสดงความสัมพันธใดๆ ระหวางขอมูล 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการขนสงทางบก 
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รูปที่ 3.4 แนวโนมของ GDP การใชน้าํมันเชื้อเพลงิ ผูเสียชวีิต และผูบาดเจบ็ ป พ.ศ. 2537 – 2546 

หมายเหตุ: เปนการแสดงความสัมพันธระหวางกราฟเทานั้น หนวยในแกนตั้งไมแสดงความสัมพันธใดๆ ระหวางขอมูล 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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3.4 ความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและ GDP 
 
หัวขอที่ผานมาแสดงใหเห็นวา GDP และปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มีการแปรผันตามจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนําตัวแปรทั้งสองดังกลาวมาพิจารณาเพื่อประกอบการศึกษา
สถานการณอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
 
ในการวิเคราะหสถิติอุบัติเหตุในเชิงอัตรา (Rate) ดัชนีที่จะบงบอกถึงปริมาณการเดินทางไดดีที่สุดคือการใช
ปริมาณการจราจรและระยะการเดินทาง ซึ่งรูจักดีในหนวย คัน-กิโลเมตร หรือ vehicle-kilometer (ในบาง
ประเทศใช vehicle-mile) อยางไรก็ตามขอมูล vehicle-kilometer ในประเทศไทย ยังมีขอจํากัดและมีเฉพาะ
บางเสนทางเทานั้น ที่ผานมามีเพียงกรมทางหลวงที่มีขอมูลเหลานี้อยู (กรมทางหลวง, 2546) ดังนั้น จาก
ความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ การใชน้ํามันเชื้อเพลิง และ GDP ควรจะนํามาหาอัตราของอุบัติเหตุ
ในรูปแบบใหมได 
 
สําหรับขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน จากขอมูลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชยที่แสดงถึงปริมาณ
การใชน้ํามันทั่วประเทศแยกตามรายป และแยกเฉพาะสัดสวนการใชสําหรับการขนสงทางถนน (49.8% โดย
เฉลี่ย) เมื่อนํามาเปนดัชนีในการหาอัตราอุบัติเหตุทางถนน จะไดความสัมพันธของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บตอ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงดังแสดงในรูปที่ 3.5 
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รูปที่ 3.5 ผูเสยีชีวิตและผูบาดเจ็บตอการใชน้าํมันเชื้อเพลิง 
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ในทํานองเดียวกัน เมื่อนําคา GDP มาเปนดัชนีสําหรับหาอัตราอุบัติเหตุทางถนน จะไดความสัมพันธของ
ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บตอ GDP ดังแสดงในรูปที่ 3.6 
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รูปที่ 3.6 ผูเสยีชีวิตและผูบาดเจ็บตอ GDP 

 
จากรูปที่ 3.5 และรูปที่ 3.6 จะเห็นไดวาอัตราผูเสียชีวิตลดลงอยางมากจากป พ.ศ. 2538 – 2539 ซึ่งอยูในชวง
เศรษฐกิจฟองสบูแตก และอยูในระดับแปรเปลี่ยนเล็กนอยจนถึงป พ.ศ. 2543 และเริ่มขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้งใน 
ป พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจเร่ิมฟนตัวกลับมาอีกครั้ง ในขณะที่อัตราผูบาดเจ็บมีแนวโนมในภาพรวมที่
เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจะไดกลาวถึงอยางละเอียดในหัวขอ 3.7 
ตอไป 
 
3.5 การประยุกตใชขอมูลประชากรและจํานวนรถจดทะเบียน 
 
นอกจากปญหาขอมูลเปน Static ที่ไมแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการเดินทางแลว อีกปญหาหนึ่งที่สรางความ
สับสนคือ ควรจะเลือกใชดัชนีตัวใด ระหวางประชากรและจํานวนรถจดทะเบียนในการประเมินสถานการณ
อุบัติเหตุ รูปที่ 3.7 แสดงการนําขอมูลจาก 10 จังหวัดที่มีปญหาอุบัติเหตุ (เรียงตามพยัญชนะ) มาจัด
เรียงลําดับตามจํานวนผูเสียชีวิตตอประชากรแสนคน (ดานซาย) และตามจํานวนผูเสียชีวิตตอรถจดทะเบียน
หมื่นคัน (ดานขวา) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางดัชนีทั้งสอง 
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ผูเสียชีวิต ตอ ประชากรแสนคน ผูเสียชีวิต ตอ รถจดทะเบยีนหมื่นคนั 
12.5 กาฬสนิธุ ชลบุรี 2.7 
12.6 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 4.1 
13.2 กําแพงเพชร กําแพงเพชร 4.2 
16.1 ชัยภูมิ กาฬสนิธุ 5.5 
19.5 ขอนแกน ขอนแกน 5.8 
20.4 ชลบุรี จันทบุรี 7.4 
30.4 กาญจนบุรี ชัยนาท 7.5 
30.9 จันทบุรี กระบี่ 7.7 
30.9 ชัยนาท กาญจนบุรี 9.7 
43.4 กระบี่ ชัยภูมิ 11.1 

รูปที่ 3.7 การเปรียบเทยีบจํานวนผูเสยีชีวิตตอประชากรแสนคนและตอรถจดทะเบียนหมื่นคัน 
ที่มา: ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน 

 
อยางไรก็ดี จํานวนประชากรและรถจดทะเบียนควรไดรับการพิจารณาใชเปนดัชนีชี้วัดในการวิเคราะห
สถานการณอุบัติเหตุ เนื่องจากเปนขอมูลที่สืบคนไดงาย ไมสลับซับซอน และมีความเปนสากล นิยมใชกันทั่ว
โลก ดังนั้น หัวขอนี้จะนําเสนอการประยุกตใชขอมูลประชากรและจํานวนรถจดทะเบียนเปนดัชนีทางเลือกใน
การวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณาอัตราสวนระหวางจํานวนรถจดทะเบียนตอจํานวน
ประชากร และนําอัตรารถตอประชากรมาคํานวณหาอัตราผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 3.4 จํานวนประชากร จํานวนรถจดทะเบียน และรถจดทะเบียนตอประชากร ระหวางป พ.ศ.  
2537 – 2546 

ป ประชากร* รถจดทะเบียน** 
รถจดทะเบียนตอ

ประชากร 
2537 59,095,419 12,579,903 0.2 
2538 59,460,382 14,097,719 0.2 
2539 60,116,182 16,093,896 0.3 
2540 60,816,227 17,666,240 0.3 
2541 61,466,178 18,860,512 0.3 
2542 61,661,701 20,096,536 0.3 
2543 61,878,746 20,835,684 0.3 
2544 62,308,887 22,589,185 0.4 
2545 62,799,872 24,517,250 0.4 
2546 63,079,765 26,378,862 0.4 

ที่มา: *สํานักงานสถิติแหงชาติ **กรมการขนสงทางบก 
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จากสถิติจํานวนประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ และจํานวนรถจดทะเบียนของกรมการขนสงทางบก 
พบวา สถิติดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในรอบ 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2537 – 2546) ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
และรูปที่ 3.8 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของทั้งสองปจจัยดังกลาว พบวา สัดสวนของจํานวนรถจดทะเบียนตอ
จํานวนประชากร มีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนจาก 2.1 คัน ตอประชากร 10 คน ในป พ.ศ. 2537 เปน 4.2 คัน ตอ
ประชากร 10 คน ในป พ.ศ. 2546 หรือคิดเปน 96.2% ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจํานวนเจาของรถยนตและอัตราการ
ครอบครองยานพาหนะของชาวไทยมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น สะทอนใหเห็นการเพิ่มข้ึนของปญหาอุบัติเหตุใน
ประเทศ 
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รูปที่ 3.8 แนวโนมของอัตรารถจดทะเบียนตอประชากร ระหวางป พ.ศ. 2537 – 2546 

 
รูปที่ 3.9 แสดงอัตราผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บตอรถจดทะเบียนตอประชากร ระหวางป พ.ศ. 2537 – 2546 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บตอการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและตอ GDP แลว จะเห็น
วามีแนวโนมที่ใกลเคียงกับอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ GDP คือ มีการลดลงในป พ.ศ. 2538 และเพิ่มข้ึน
ในป พ.ศ. 2544 ดังนั้นดัชนีรถจดทะเบียนตอประชากรควรจะนํามาพิจารณาใชเปนทางเลือกในการประเมิน
สถานการณอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ 
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รูปที่ 3.9 อัตราผูเสียชีวิตและผูบาดเจบ็ตอรถจดทะเบียนตอประชากร  

ระหวางป พ.ศ. 2537 – 2546 
 
3.6 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรใหความสําคัญ เพื่อใชในการกําหนดมาตรการ
ตางๆ ที่จะปองกันอุบัติเหตุจากสาเหตุนั้นๆ รูปที่ 3.10 แสดงสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกซึ่งจําแนกตาม
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ทั้งประเทศ) ในชวง 10 ปที่ผานมา ระหวางป พ.ศ. 2538 – 2547 ของสาํนกังานตาํรวจ
แหงชาติ 
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บรรทุกเกินอัตรา

รถเสียไมแสดงสัญญาณ
อุปกรณชํารุด

ขับรถไมเปดไฟ
ไมใหรถมีสิทธิ์ไปกอน

ขับรถไมชํานาญ
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ขับรถเร็วเกินอัตราที่กาํหนด

สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ

รอยละ  
รูปที่ 3.10 สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุทางถนนระหวางป พ.ศ. 2538 – 2547 

ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
รูปที่ 3.10 พบวาการขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนดเปนสาเหตุอันดับแรกของสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 
ซึ่งคิดเปน 23.3% หรือเกือบ 1 ใน 4 ของสถิติทั้งหมด สาเหตุในลําดับตอมาไดแก การตัดหนากระชั้นชิด แซงรถ
ผิดกฎหมาย ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร ไมใหสัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว ตามกระชั้นชิด ฝาฝนปายหยุด เมาสุรา 
ไมขับรถในชองซายสุด ตามลําดับ จะสังเกตไดวาสาเหตุเหลานี้ลวนมีมูลเหตุจากผูใชรถใชถนนทั้งสิ้น และเมื่อ
นําสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้ง 19 สาเหตุมาจําแนกตามปจจัยหลัก 3 ประการ คือ คน รถ ถนนและสิ่งแวดลอม 
พบวา มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก “คน” ถึง 77.5% จาก “รถ” 1.3% และจาก “ส่ิงแวดลอม” 0.4% 
(สัตววิ่งตัดหนา) โดยไมมีสาเหตุที่เกิดจากปจจัยดาน ”ถนน” ใดๆ ทั้งสิ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.11 ซึ่งสื่อใหเห็นวา
ถนนในประเทศไทยมีสภาพที่สมบูรณ ปลอดภัย ไมสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุ แตจากสภาพความเปนจริง ถนน
ในประเทศไทยหลายแหงยังไมสมบูรณและไมปลอดภัย ดังนั้น การพิจารณาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการ
วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Analysis) เพียงอยางเดียวนั้น อาจไมเพียงพอในการศึกษา เห็น
ควรพิจารณามาตรการการสืบคนสาเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation and 
Reconstruction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินสาเหตุและสถานการณอุบัติเหตุของประเทศดวย 
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รถ 1.3%
ถนน 0.0%

ไมแจง 3.3%
ส่ิงแวดลอม 0.4%

อื่นๆ 17.5%

คน 77.5%

 
รูปที่ 3.11 สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุจําแนกตามปจจัย 

 
3.7 ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
 
ถึงแมวาในปจจุบันจากสถิติอุบัติเหตุที่มีอยู อาจทําใหการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุคลาดเคลื่อนดังได
กลาวในหัวขอที่แลววา ปจจัยการเกิดอุบัติเหตุไมมีสาเหตุจากปจจัยดาน “ถนน” แตจากขอมูลอุบัติเหตุที่มีอยูก็
สามารถนํามาวิเคราะหความรุนแรงของอุบัติเหตุไดในระดับหนึ่ง โดยไดพิจารณาเลือกดัชนีอีกสองชนิด ไดแก 
สัดสวนของจํานวนผูบาดเจ็บหรือผูเสียชีวิตตอจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และดัชนีการเสียชีวิต (Fatality 
Index) ซึ่งมีคาเทากับรอยละของจํานวนผูเสียชีวิตตอจํานวนผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด(ผูบาดเจ็บรวมกับ
ผูเสียชีวิต) จากสถิติอุบัติเหตุในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2537 – 2546) ไดแสดงใหเห็นวา ถึงแมจํานวน
ผูบาดเจ็บตออุบัติเหตุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตจํานวนผูเสียชีวิตตออุบัติเหตุคอนขางคงที่และมีแนวโนมที่จะ
ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 3.5 และรูปที่ 3.12 
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ตารางที่ 3.5 สถิติอุบัติเหตุต้ังแต ป พ.ศ. 2537 – 2546 
 

จํานวน 
ป พ.ศ. 

อุบัติเหตุ ผูเสียชวีิต ผูบาดเจ็บ 

จํานวน
ผูเสียชวีิตตอ

อุบัติเหตุ 

จํานวน
ผูบาดเจ็บตอ

อุบัติเหตุ 

ดัชนีการ
เสียชวีิต 

2537 102,610 15,176 43,541       0.2       0.4  25.8%
2538 94,362 16,727 50,718       0.2       0.5  24.8%
2539 88,556 14,405 50,044       0.2       0.6  22.4%
2540 82,336 13,836 48,711       0.2       0.6  22.1%
2541 73,725 12,234 52,538       0.2       0.7  18.9%
2542 67,800 12,040 47,770       0.2       0.7  20.1%
2543 73,737 11,988 53,111       0.2       0.7  18.4%
2544 77,616 11,652 53,960       0.2       0.7  17.8%
2545 91,623 13,116 69,313       0.1       0.8  15.9%
2546 107,565 14,012 79,692       0.1       0.7  15.0%
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รูปที ่3.12 แนวโนมของการบาดเจ็บหรือเสียชวีิตตอจํานวนครัง้ของอุบัติเหตุ  

และดัชนีการเสียชวีิต (Fatality Index) 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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นอกจากนี้ ดัชนีการเสียชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ยังมีการลดลงอยางตอเนื่อง จาก
ประมาณรอยละ 25.8 ในป พ.ศ. 2537 ลดลงเหลือประมาณรอยละ 15 ในป พ.ศ. 2546 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
ถึงแมวาอุบัติเหตุทางถนนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา แตความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู
ประสบอุบัติเหตุนั้นลดลง ทั้งนี้ อาจเปนผลเนื่องมาจากการปรับปรุงการใหบริการทางการแพทยเพื่อชวยเหลือผู
ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบริการการแพทยฉุกเฉินหรือ EMS ซึ่งทําใหอัตราการเสียชีวิตลดลง 
 
3.8 ความสัมพันธระหวางเพศกับอุบัติเหตุ 
 
เมื่อพิจารณาผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจําแนกตามเพศของผูเสียชีวิต ระหวางป พ.ศ. 2541 – 2545 ดัง
แสดงตามตารางที่ 3.6 และรูปที่ 3.13 พบวา อัตราผูเสียชีวิตเมื่อจําแนกตามเพศนั้น มีสถิติที่คงที่ คือ ผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเพศชายมีอัตราสวนประมาณรอยละ 80 หรือ ประมาณ 4 เทาของเพศหญิง กลาวอีกนัย
หนึ่งคือ ผูประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตทุกๆ 5 คน อยางนอย 4 คนจะเปนผูชาย 
 
ตารางที่ 3.6 ผูประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตจําแนกตามเพศชายและหญิง 

ชาย หญิง ป 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รวม 

2541 6,373  81.3% 1,466 18.7% 7,839 
2542 9,079  80.2% 2,236 19.8% 11,315 
2543 10,333  79.9% 2,603 20.1% 12,936 
2544 10,254  80.6% 2,468 19.4% 12,722 
2545 10,773  80.7% 2,581 19.3% 13,354 
เฉลี่ย - 80.5% - 19.5% -
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รูปที่ 3.13 แนวโนมของผูเสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนจําแนกตามเพศ  

ระหวาง พ.ศ. 2541 – 2545 
 
อยางไรก็ดี การที่ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสวนใหญเปนเพศชาย ยังไมควรสรุปวาเพศชายเปนเพศที่มีความเสี่ยง
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกวาเพศหญิง ควรตองวิเคราะหรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเด็นความถี่ในการใชรถใชถนนที่มากกวาเพศหญิง ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
การศึกษานี้ไดนําสถิติการมีใบอนุญาตขับข่ีของประชาชนจําแนกตามเพศมาประกอบการพิจารณา โดยความ
อนุเคราะหขอมูลสถิติใบอนุญาตขับข่ีจากกรมการขนสงทางบก 
 
เมื่อพิจารณาสัดสวนของผูมีใบอนุญาตขับข่ีจําแนกตามเพศ (ตารางที่ 3.7 ) จะเห็นไดวาเพศชายถือครอง
ใบอนุญาตขับข่ีมากกวาเพศหญิงอยูประมาณ 2 เทาโดยประมาณ โดยเฉลี่ยชาวไทยทุกๆ 3 คนที่มีใบอนุญาต
ขับข่ี จะเปนคนขับข่ีเพศชาย 2 คน และคนขับข่ีที่เปนเพศหญิง 1 คน แตในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาสัดสวน
ของผูประสบอุบัติเหตุจําแนกตามเพศ พบวา ผูขับข่ีเพศชายประสบอุบัติเหตุมากกวาเพศตรงขามประมาณ 4 
เทา ดังนั้นในการพิจารณาความเสี่ยงของทั้งสองเพศ การศึกษานี้ไดพิจารณาเลือกใชดัชนีความเสี่ยง (Risk 
Index, RI) จากสูตร 

 
 
จากขอมูลป พ.ศ. 2541 – 2545 ดังแสดงในตารางที่ 3.7 จะไดดัชนีความเสี่ยงสําหรับเพศชายเทากับ 1.2 และ
เพศหญิงเทากับ 0.6 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เพศชายมีอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มากกวาเพศหญิงเกือบสองเทา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนกลุมเสี่ยงมากกวาผูขับข่ีเพศหญิง 

RI = 
รอยละอุบัติเหตุในกลุมนัน้ๆ

รอยละของประชากรในกลุมนั้นๆ
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ตารางที่ 3.7 ผูถือใบอนุญาตขับขี่ระหวาง พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 
ชาย หญิง ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวม 

2541  1,727,178  71.8% 679,096 28.2% 2,406,275 
2542  1,560,455  69.2%     693,359 30.8% 2,253,815 
2543  1,466,073  67.6%     702,741 32.4% 2,168,815 
2544  1,484,505  67.1%     728,065 32.9% 2,212,571 
2545  1,662,966  67.6%     798,412 32.4% 2,461,379 
เฉลี่ย - 68.7% - 31.3% - 

 

 
3.9 อุบัติเหตุบนทางหลวง 
 
ในการนําเสนอสถานการณอุบัติเหตุบนทางหลวง การศึกษานี้ไดอาศัยขอมูลของกรมทางหลวงมาพิจารณา
และวิเคราะหเพิ่มเติม ดังไดกลาวมาแลวขางตนวา กรมทางหลวงเปนหนวยงานที่มีขอมูลครบทั้ง 3 ประเภทคือ
ขอมูลดิบ ขอมูลเชิงสถิติ และขอมูลที่ผานการวิเคราะหและสรุปผล อีกทั้งกรมทางหลวงไดเผยแพรขอมูลสอง
ประเภทหลังแกสาธารณชนในรูปแบบตางๆ ดังนั้นการศึกษานี้จะไมนําเสนองานที่กรมทางหลวงเผยแพรมา
เสนอซ้ําอีกในรายงานฉบับนี้ แตจะนําเสนอผลการวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุในลักษณะอื่นๆ ดังแสดงใน
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
ปจจุบัน กรมทางหลวงมีสายทางในความรับผิดชอบทั่วประเทศอยูรวมกันทั้งสิ้น 50,321 กิโลเมตร (กรมทาง
หลวง, 2547) ในป พ.ศ. 2547 มีจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง 18,547 คร้ัง สงผลใหมีผูเสียชีวิต 2,324 
ราย และมีผูบาดเจ็บ 18,381 ราย เนื่องจากกรมทางหลวงเปนหนวยงานเดียวที่มีขอมูลปริมาณการเดินทาง
ของยานพาหนะ ดังนั้นการศึกษานี้ไดนําปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศมาทําการวิเคราะห
รวมกับขอมูลอุบัติเหตุอ่ืนๆ ของกรมทางหลวง 
 
เมื่อนําขอมูลจํานวนอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ เทียบกับปริมาณการเดินทาง (อุบัติเหตุตอ 100 
ลานคัน-กิโลเมตรและจํานวนผูเสียชีวิตตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร) ของแตละจังหวัดในปพ.ศ. 2547 มาทําการ
จัดกลุมดวยเทคนิค Cluster ดังแสดงในแผนภาพรูปที่ 3.14 และ 3.15 ตามลําดับ ทั้งนี้การศึกษานี้ไดนําขอมูล
จํานวนผูบาดเจ็บมาใชรวมกับจํานวนผูเสียชีวิต แตเนื่องจากผูประสบอุบัติเหตุที่ไดรับบาดเจ็บมีมูลคาความ
สูญเสียไมเทากันกับผูที่เสียชีวิต ดังนั้นจํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บไดถูกปรับคาเปลี่ยนใหเปนจํานวนผูเสยีชวีติโดย
ใชกรรมวิธีทางดานการวิเคราะหความสูญเสียจากการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ 
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รูปที่ 3.14 อัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือจํานวนอุบัติเหตุตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 

 

ระหวาง 11-15 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
ระหวาง 16-20 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
ระหวาง 21-30 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
มากกวา 30 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 

นอยกวา 10 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
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รูปที่ 3.15 อัตราการเสยีชีวิตหรือจํานวนผูเสียชีวิตตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 

 
จากแผนภาพทั้งสองรูปจะเห็นไดวา จํานวนอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน รูป
ที่ 3.14 บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง และมีแนวโนมลดลงเมื่อพื้นที่อยูหางจาก
กรุงเทพฯ ออกไป ในทางตรงกันขาม อัตราการเสียชีวิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับมีอัตรานอยที่สุดและมี
แนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเมื่อพื้นที่อยูหางกรุงเทพฯ ออกไปดังแสดงในรูปที่ 3.15 ดังนั้นในการพิจารณาสถานการณ
อุบัติเหตุควรคํานึงถึงปจจัยหลักทั้งสองประการ และเพื่อลดปญหาการขัดแยงของขอมูลดังกลาว การศึกษานี้
ไดเสนอ “ดัชนีความรุนแรง” หรือจํานวนผูเสียชีวิต (ซึ่งไดรวมจํานวนผูบาดเจ็บ) ตออุบัติเหตุ 100 คร้ัง ขึ้นมา
เพื่อวิเคราะหความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละจังหวัด ในรูปของจํานวนผูเสียชีวิตตออุบัติเหตุ ดัง
แสดงในรูปที่ 3.16 ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานการณอุบัติเหตุทั่วประเทศนั้น มีเพียงสองจังหวัดในภาคอีสานที่มี
ดัชนีความรุนแรงอยูในเกณฑสูงสุด คือ จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดยโสธร ซึ่งจากรายงานสถิติอุบัติเหตุของ
กรมทางหลวงในป พ.ศ. 2547 พบวา มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจํานวน 28 รายในจังหวัดกาฬสินธุ และ 
25 รายในจังหวัดยโสธร ขณะที่จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีเพียง 54 คร้ังเทากัน ตามลําดับ ดังนั้นดัชนีความ
รุนแรงของอุบัติเหตุในสองจังหวัดนี้จัดอยูในเกณฑสูงสุด เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวนนอยแตมีผูประสบ
อุบัติเหตุจํานวนมาก ซึ่งปญหาดังกลาวนาจะนําไปสูการวิเคราะหในเชิงลึกถึงสาเหตุและปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ทํา
ใหมีผูประสบอุบัติเหตุจํานวนมากโดยเฉพาะจํานวนผูเสียชีวิต เพื่อปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีก   

ระหวาง 1.5-2.3 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
ระหวาง 2.3-3.1 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
ระหวาง 3.1-5.0 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
มากกวา 5.0 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 

นอยกวา 1.5 ครั้งตอ 100 ลานคัน-กิโลเมตร 
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รูปที่ 3.16 ดัชนีความรนุแรง 

 
3.10 อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
 
อุบัติเหตุชวงเทศกาลเปนปญหาที่ทุกคนใหความสําคัญอยูในขณะนี้ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาในชวงเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานตประชาชนเดินทางไป-กลับภูมิลําเนาเปนจํานวนมาก ทําใหผลที่ตามมาคือจํานวน
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติอุบัติเหตุต้ังแตป พ.ศ. 2544 – 2547 พบวาในชวงเวลา
ดังกลาว จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไดเพิ่มจากชวงเวลาปกติสองถึงสามเทา โดยมีจํานวน
ผูเสียชีวิตเฉลี่ยในเทศกาลปใหมประมาณ 87 คนตอวัน และเทศกาลสงกรานตประมาณ 84 คนตอวัน ในขณะ
ที่ชวงเวลาปกติมีผูเสียชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 35 คนตอวัน ดังแสดงในรูปที่ 3.17 

นอยกวา 10 รายตอ 100 อุบัติเหตุ 
ระหวาง 11-20 รายตอ 100 อุบัติเหตุ 
ระหวาง 21-35 รายตอ 100 อุบัติเหตุ 
ระหวาง 36-50 รายตอ 100 อุบัติเหตุ 
มากกวา 50 รายตอ 100 อุบัติเหตุ 
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รูปที่ 3.17 จาํนวนผูเสยีชีวติตอวันระหวางป พ.ศ. 2544 – 2547 

 
จากสถิติอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2548 ดังแสดงในรูปที่ 3.18 และ 3.19 พบวาแนวโนม
ของจํานวนผูเสียชีวิตในสองเทศกาลไดเพิ่มข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2547 ซึ่งเปนจํานวนสูงสุด (628 คน และ 
654 คน ในเทศกาลปใหมและสงกรานต ตามลําดับ) ในขณะที่ผูบาดเจ็บมีจํานวนสูงสุดในป พ.ศ. 2545 
(34,303 คน และ 37,718 คน ในเทศกาลปใหมและสงกรานต ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม จํานวนผูเสียชีวิตและ
ผูไดรับบาดเจ็บไดลดลงในป พ.ศ. 2548 ที่ผานมา ซึ่งปจจัยสวนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากมหันตภัยคลื่นยักษสึนามิที่
สงผลใหการทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2548 ลดลงกวาปกอนๆ นอกจากนี้ การที่ทุกหนวยงานให
ความสําคัญ และรัฐบาลไดดําเนินการอยางจริงจังทั้งดานบุคคลากรและงบประมาณที่จะแกไขปญหาอยางที่
เปนอยูขณะนี้ แนวโนมของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บอาจจะลดลงตอไปในอนาคต  
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รูปที่ 3.18 แสดงแนวโนมจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บชวงเทศกาลปใหม  

ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2548 
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รูปที่ 3.19 แสดงแนวโนมจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บชวงเทศกาลสงกรานต 

ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2548 
 
เพื่อเปนการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหา การศึกษานี้ไดพิจารณารายละเอียดของอุบัติเหตุชวง
เทศกาล โดยอาศัยขอมูล Injury Surveillance ของโรงพยาบาลขอนแกนระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 โดยมี
จํานวนผูประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้น 27,958 ราย และไดแบงการวิเคราะหออกเปน 4 หัวขอ ดังนี้ 

- ที่อยูปจจุบัน 
- การดื่มแอลกอฮอล 
- ประเภทการเดินทาง 
- การใชเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย 

 
ซึ่งกอนทําการวิเคราะห  ขอมูลทั้งหมดไดถูกนํามาจําแนกตามชวงเวลาและจัดเรียงวันใหม เพื่อใหแตละป
ครอบคลุมทั้งเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต นอกจากนี้ไดกําหนดจํานวนวันในแตละเทศกาลให
สอดคลองกับที่ทางการไดกําหนดไว ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.8 
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ตารางที่ 3.8 การจัดเรียงขอมูลในการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
ป 

พ.ศ. 
จํานวน 

ผูประสบอุบตัเิหต ุ
ชวงเวลาทั้งหมด ชวงเวลาเทศกาลปใหม ชวงเวลาเทศกาล

สงกรานต 
2545 8,667 1 กรกฎาคม 2544 

30 มิถุนายน 2545 
27 ธันวาคม 2544 ถึง 
2 มกราคม 2545* 

12 เมษายน 2545 ถึง 
17 เมษายน 2545* 

2546 9,420 1 กรกฎาคม 2545 
30 มิถุนายน 2546 

27 ธันวาคม 2545 ถึง 
2 มกราคม 2546* 

11 เมษายน 2546 ถึง 
16 เมษายน 2546* 

2547 9,871 1 กรกฎาคม 2546 
30 มิถุนายน 2547 

29 ธันวาคม 2546 ถึง 
4 มกราคม 2547** 

11 เมษายน 2547 ถึง 
16 เมษายน 2547** 

ที่มา: *กระทรวงสาธารณสุข **กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
จากขอมูลผูประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในแตละป จะถูกนํามาแยกออกเปนสามสวนตามชวงเวลาที่ได
กลาวมาแลว คือ เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และชวงเวลาปกติ  โดยชวงเวลาปกติหมายถึงชวงเวลา
ทั้งหมดที่ไมรวมชวงเวลาเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต  
 
ที่อยูปจจุบัน 
 
ที่อยูปจจุบัน หมายถึง จังหวัดที่ผูประสบอุบัติเหตุมีภูมิลําเนาพักอาศัยอยู ซึ่งดัชนีนี้สามารถแสดงใหเห็นวา ผู
ประสบอุบัติเหตุเปนบุคคลในทองถิ่นหรือบุคคลตางถิ่น ซึ่งคนในทองถิ่นอาจมีความคุนเคยตอสภาพถนนและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งสภาพการจราจรในพื้นที่มากกวาคนตางถิ่น ดังเปนที่ทราบกันดีวาเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานตเปนชวงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางทองเที่ยวไปตามแหลงทองเที่ยวตางๆ  รวมทั้งมีผู
เดินทางไป-กลับภูมิลําเนาเปนจํานวนมาก ดังนั้นแนวโนมในการเกิดอุบัติเหตุจากการไมคุนเคยเสนทางจึง
เพิ่มข้ึนตามปริมาณการเดินทาง  
 
เมื่อพิจารณาจํานวนผูประสบอุบัติเหตุจําแนกตามภูมิลําเนาระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 ดังแสดงในตารางที่ 
3.9 จะพบวา มีผูประสบอุบัติเหตุที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดในชวงเทศกาลมากกวาในชวงเวลาปกติเล็กนอย 
(18.0% ในชวงเทศกาลปใหม 19.1% ในชวงเทศกาลสงกรานต และ 16.3% ในชวงเวลาปกติ) 
 
ตารางที่ 3.9 ผูประสบอุบัติเหตุจําแนกตามภูมิลําเนาระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 

ภูมิลําเนา ชวงเทศกาลปใหม ชวงเทศกาลสงกรานต ชวงเวลาปกติ 
ประสบในจังหวัด 81.9% 80.6% 83.6% 
อยูตางจังหวัด 18.0% 19.1% 16.3% 
ไมทราบ 0.1% 0.3% 0.1% 
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นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาแนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุในแตละชวงเวลาจําแนกตามภูมิลําเนาระหวางป พ.ศ.
2545 – 2547 ดังแสดงในรูปที่ 3.20 พบวา แนวโนมผูประสบอุบัติเหตุที่มาจากตางจังหวัดในชวงเทศกาล
สงกรานตมีสัดสวนที่ลดลงในแตละป ในขณะที่ชวงเทศกาลปใหมมีแนวโนมที่ไมชัดเจน เนื่องจากขอมูลที่นํามา
วิ เคราะห เปน เพียงภาพรวมของจั งหวัดขอนแกนจังหวัดเดียว  ซึ่ งถือ เปนจุดศูนยกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนึ่งที่มีผูเดินทางผานเปนจํานวนมาก จึงอาจจะมีปจจัยเสริมในเรื่องของแนวโนม
ของจํานวนผูเดินทางที่ผานจังหวัดขอนแกนมาเกี่ยวของดวย 
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รูปที่ 3.20 แนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุในแตละชวงเวลาจําแนกตามภูมลิาํเนา 

ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 
 
อยางไรก็ตาม ขอมูลตางๆ เหลานี้สามารถเปนตัวชี้วัดไดอยางหนึ่ง ในการกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน ที่จะกําหนดยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลจากตางจังหวัด เชน การใหขอมูลการ
เดินทางที่เพียงพอในชวงเทศกาล การตรวจสอบความพรอมของผูขับข่ีรถโดยสารที่เดินทางผานจังหวัดนั้นๆ 
หรือแมกระทั่ง การนําขอมูลไปปรับปรุงจุดหรือชวงถนนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูสัญจร เปนตน  
 
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 
ปญหาเรื่องผูขับข่ีที่ ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลยังเปนปญหาเรื้อรังที่หาทางแกไขไดยากใน
สังคมไทยในปจจุบัน แมวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อจะ
ลดปญหาดังกลาวในทุกๆ ปแลว แตยังคงไมสามารถควบคุมได ตรงกันขาม จํานวนผูประสบอุบัติเหตุทางถนน
ที่ด่ืมแอลกอฮอลกอนเกิดอุบัติเหตุกลับสูงขึ้นทุกป 
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จากตารางที่ 3.10 ซึ่งแสดงรอยละของผูประสบอุบัติเหตุที่ตรวจพบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะเห็นไดวา ผู
ประสบอุบัติเหตุที่ด่ืมแอลกอฮอลมีจํานวนเกือบเทากับผูที่ไมด่ืมในชวงเทศกาลทั้งสอง และมีจํานวนมากกวา
ชวงเวลาปกติถึง 17.3% และ 11.8% ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ตามลําดับ สวนสาเหตุที่แนวโนม
ในชวงเทศกาลปใหมมีสัดสวนผูประสบอุบัติเหตุที่ด่ืมแอลกอฮอลสูงกวาเทศกาลสงกรานตนั้น อาจเปนเพราะ
ในเทศกาลสงกรานตมีกิจกรรมอื่นๆ เชน การเลนสาดน้ําบนทองถนน ทําใหผูขับข่ีที่ด่ืมขณะขับข่ีมีอัตราสวนที่
นอยกวาเทศกาลปใหม 
 
ตารางที่ 3.10 ผูประสบอุบัติเหตุที่ด่ืมและไมด่ืมแอลกอฮอลระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 

ผลการตรวจ ชวงเทศกาลปใหม ชวงเทศกาลสงกรานต ชวงเวลาปกติ 
ด่ืม 47.6% 42.1% 30.3% 
ไมด่ืม 47.6% 49.8% 65.2% 
ไมทราบ 4.8% 8.1% 4.5% 

 

 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุที่ด่ืมแอลกอฮอลในชวงเทศกาลและชวงเวลาปกติ
ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 ดังแสดงในรูปที่ 3.21 พบวา สัดสวนดังกลาวกลับเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ.
2547 มีตัวเลขสูงถึง 55.4% และ 46.3% ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตตามลําดับ ดังนั้น อาจกลาวไดวา
มาตรการและ/หรือวิธีการแกไขที่ไดปฎิบัติยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จําเปนตองพิจารณากําหนด
มาตรการแกไขอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว 
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รูปที่ 3.21 แนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุที่ด่ืมและไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 
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ประเภทการเดินทาง 
 

ประเภทการเดินทางในที่นี้ หมายถึง รถที่ผูประสบอุบัติเหตุใชเดินทางแลวเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนับรวมคนเดินเทา
เปนประเภทการเดินทางประเภทหนึ่งดวย โดยในการศึกษานี้ ไดดัดแปลงประเภทการเดินทางจากขอมูล IS 
ตนฉบับเดิมที่มีทั้งหมด 18 ประเภท ลงเหลือ 10 ประเภท ประกอบดวย คนเดินเทา จักรยาน จักรยานยนต 
รถยนตสวนบุคคล ปคอัพ/รถตู รถบรรทุก รถสองแถว รถบัส รถเพื่อการเกษตร และอื่นๆ 
 

รูปที่ 3.22 แสดงใหเห็นวา รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดตลอดทั้งปซึ่งมากกวา 
70% โดยประมาณ แตเปนที่นาสังเกตวา คนเดินเทาและรถปคอัพ/รถตู มีแนวโนมประสบอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานตสูงกวาในชวงเทศกาลปใหมและชวงเวลาปกติอยางเห็นไดชัด สาเหตุหนึ่งเปนเพราะในชวง
เทศกาลสงกรานต มีกิจกรรมการเลนสาดน้ําตามทองถนนที่กอใหเกิดอุบัติเหตุแกผูที่เลนสาดน้ําตามขางถนน 
(คนเดินเทา) และผูที่นิยมขับรถกระบะ (รถปคอัพ) สาดน้ําในชวงเทศกาลสงกรานตเปนจํานวนมาก ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณามาตรการแกไขปญหาดังกลาว 
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รูปที่ 3.22 แนวโนมประเภทการเดินทางของผูประสบอุบัติเหตุระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 
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การใชเข็มขดันิรภัยและหมวกนิรภัย 
 
แมวาการใชเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยไดถูกบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแต ป พ.ศ. 2539 แลวก็ตาม แต
สังคมไทยยังคงละเลยการใชอุปกรณนิรภัยเหลานี้อยู ผูขับข่ีหลายทานมิไดตระหนักวาอุปกรณนิรภัยเหลานี้มี
สวนชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุได นอกจากนี้ ผูขับข่ีบางรายยังคิดวาเปนสิ่งที่
กอใหเกิดความรําคาญและไมสะดวกสบายในระหวางการขับข่ี โดยไมคํานึงวาอุปกรณเหลานี้อาจชวยรักษา
ชีวิตหรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรายละเอียดของความสําคัญของเข็มขัดนิรภัย
และหมวกนิรภัยจะไดกลาวอยางละเอียดในหัวขอตอไป 
 
จากตารางที่ 3.11 แสดงใหเห็นวาการรณรงคใชเข็มขัดนิรภัยในชวงเทศกาลนั้นมีสวนชวยทําใหผูขับข่ีได
ตระหนักถึงความสําคัญของอุปกรณนี้บาง โดยมีสัดสวนของผูประสบอุบัติเหตุที่ใชเข็มขัดนิรภัยเพิ่มข้ึน 2.6% 
และ 1.4% ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตตามลําดับจากชวงเวลาปกติ 
 
ตารางที่ 3.11 ผูประสบอุบัติเหตุที่ใชและไมใชเข็มขัดนิรภัยระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 
การใชเข็มขดันิรภัย ปใหม สงกรานต ชวงเวลาปกติ 
ใช 11.8% 10.6% 9.2% 
ไมใช 80.0% 78.0% 85.7% 
ไมทราบ 8.2% 11.4% 5.1% 

 
อยางไรก็ดี แนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุที่ใชเข็มขัดนิรภัยในเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตระหวางป 
พ.ศ. 2545 – 2547 ดังแสดงในรูปที่ 3.23 กลับมีทิศทางตรงกันขาม โดยมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนในชวงเทศกาล
สงกรานต แตกลับลดลงในชวงเทศกาลปใหม  ทั้งนี้ความสําคัญไมไดอยูที่ความแตกตางของชวงเทศกาลทั้ง
สองกับชวงเวลาปกติวาจะเปนอยางไร ประเด็นที่ควรใหความสําคัญมากที่สุดก็คือ ควรมีการตั้งเปาหมายใหมี
การใชเข็มขัดนิรภัยมากขึ้นในปตอๆ ไป เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 
ควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุของการไมคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งสวนหนึ่งอาจเกิดจากยานพาหนะที่ใชไมมีการ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ดังนั้นควรมีการพิจารณากําหนดมาตรการแกไขสําหรับปญหาดังกลาวดวย 
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รูปที่ 3.23 แนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุที่ใชเขม็ขดันิรภัยระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 

 
เมื่อพิจารณาถึงการใชหมวกนิรภัยของผูประสบอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและชวงเวลาปกติดังแสดงในตารางที่ 
3.12 กลับพบวามีการสวมหมวกนิรภัยในชวงเทศกาลทั้งสองเทศกาลนอยกวาชวงเวลาปกติ โดยสัดสวนของ
ผูใชลดลงจากชวงเวลาปกติ 3.0% ในชวงเทศกาลปใหมและ 6.6% ในชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ในระหวางชวงเทศกาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจผอนปรนและไมเขมงวดในการบังคับควบคุมใหสวมหมวก
นิรภัย ดังนั้นในระหวางชวงเทศกาลควรมีการกวดขันบังคับใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎหมายใหมากขึ้น 
 
ตารางที่ 3.12 ผูประสบอุบัติเหตุที่สวมและไมสวมหมวกนิรภัยระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 

การสวมหมวก
นิรภัย ปใหม สงกรานต ชวงเวลาปกติ 

สวม 10.4% 6.8% 13.4% 
ไมสวม 86.5% 86.5% 83.1% 
ไมทราบ 3.1% 6.6% 3.5% 

 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอุบัติเหตุในชวงป พ.ศ. 2545-2547 ดังแสดงในรูปที่ 3.24 จะพบวาสัดสวนผูใช
หมวกนิรภัยในผูประสบอุบัติเหตุมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา ถามีการกวดขันบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง ผูขับข่ีอาจจะสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น นอกจากนี้การปลูกฝงจิตสํานึกใหทุกคนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของอุปกรณนิรภัยเหลานี้ควรดําเนินการตอไป 
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รูปที่ 3.24 แนวโนมของผูประสบอุบัติเหตุที่สวมหมวกนิรภัยระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 

 
3.11 ความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาล 
 

นอกเหนือจากการนําเสนอสถานการณอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวามีสถานการณความ
รุนแรงและความสูญเสียมากกวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชวงเวลาปกติ การศึกษานี้จะนําเสนอผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาล ทั้งเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานต โดยจะนําเสนอการวิเคราะหในภาพรวมของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทั่ว
ประเทศ โดยอาศัยขอมูลอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางป พ.ศ. 
2546 – 2548 ในการวิเคราะห นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในระดับจังหวัด 
โดยอาศัยขอมูลอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตป พ.ศ. 2548 ของกองตํารวจทางหลวงในการวิเคราะห  
 
การวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุจราจรรวมกับการดําเนินการเรียกตรวจยานพาหนะของเจาหนาที่ตํารวจ
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2546 – 2548 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเรียกตรวจยานพาหนะของเจาหนาที่ตํารวจ กับสถานการณอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล การศึกษานี้ไดใชวิธีการจัดกลุม (Cluster Analysis) จํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาล และ
จํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะ (การตั้งดานตรวจ) ของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งวิธีการโดยสรุป คือ จัดกลุม
จํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหมของปที่ผานมา เพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะ
ของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาลปใหมปตอมา โดยมีสมมุติฐานวา การจัดจํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะ
ของเจาหนาที่ตํารวจ ควรจะสอดคลองกับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (การศึกษานี้เลือกใชจํานวนผูเสียชีวิต
ในชวงเทศกาลเปนตัวกําหนดความรุนแรงของอุบัติเหตุ) พื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานใดที่มีจํานวนผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุมาก พื้นที่นั้นๆ ควรจัดกําลังเจาหนาที่เรียกตรวจยานพาหนะใหมากขึ้นเพื่อลดหรือบรรเทาความ
รุนแรงของอุบัติเหตุในเทศกาลปถัดไป  
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การวิเคราะหไดทําการศึกษา 2 กรณี คือ 
 
กรณีที่ 1 - การจัดกลุมจํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2546 เทียบกับการเรียกตรวจของเจาหนาที่
ตํารวจในชวงเทศกาลปใหม 2547 
 
กรณีที่ 2 - การจัดกลุมจํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2547 เทียบกับการเรียกตรวจของเจาหนาที่
ตํารวจในชวงเทศกาลปใหม 2548 
 
จากขอมูลที่กลาวมาแลวทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด การศึกษานี้ไดจําแนกขอมูลเหลานี้ออกเปน 9 ภาคตาม
ระบบการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก 

ภาค 1 ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) ภาค 6 ภาคเหนือตอนลาง 
ภาค 2 ภาคตะวันออก ภาค 7 ภาคตะวันตก 
ภาค 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาค 8 ภาคใตตอนบน 
ภาค 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาค 9 ภาคใตตอนลาง 
ภาค 5 ภาคเหนือตอนบน  

 
โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมีรายละเอียดแสดงอยูในตารางที่ 3.13 
 
ตารางที่ 3.13 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 

เทศกาลปใหม 2546 เทศกาลปใหม 2547 เทศกาลปใหม 2548 
ภาค 

เสียชีวิต 
จํานวนครั้งการ
เรียกตรวจ เสียชีวิต 

จํานวนครั้งการ 
เรียกตรวจ เสียชีวิต 

ภาค 1 91 282,866 79 1,591,492 63 
ภาค 2 60 446,927 67 708,889 47 
ภาค 3 98 402,363 99 1,448,126 65 
ภาค 4 102 828,806 107 1,377,309 82 
ภาค 5 47 231,445 65 509,311 49 
ภาค 6 77 171,643 62 626,895 72 
ภาค 7 53 119,266 77 842,687 36 
ภาค 8 31 179,798 45 134,225 24 
ภาค 9 26 351,050 27 521,482 31 
รวม 585 3,014,164 628 7,760,416 469 

หมายเหตุ เทศกาลปใหม 2546 ครอบคลุมวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ถึง 2 มกราคม 2546 รวม 7 วัน 
  เทศกาลปใหม 2547 ครอบคลุมวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ถึง 4 มกราคม 2547 รวม 7 วัน 
  เทศกาลปใหม 2548 ครอบคลุมวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ถึง 4 มกราคม 2548 รวม 7 วัน 
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กรณีที่ 1 จากรูปที่ 3.25 พบวา บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนลาง) มีสัดสวนจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ ในชวงเทศกาลปใหม 2547ไมสอดคลองกับ
จํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2546 กลาวคือ มีสัดสวนจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจนอย
กวาที่ควรจะเปน 
 

 
รูปที่ 3.25 การเปรียบเทยีบจํานวนผูเสียชวีิตในชวงเทศกาลปใหม 2546  

กับการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาลปใหม 2547 
 
และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจกับจํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในชวง
เทศกาลปใหม 2547 ตามรูปที่ 3.26 สามารถยืนยันไดวา บริเวณพื้นที่ดังกลาวขางตน (ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลาง) ยังคงเปนบริเวณที่มีจํานวนผูเสียชีวิตมากกวาสัดสวน
จํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ 
 
 
 

จํานวนผูเสยีชีวติปฐาน 2546 การเรยีกตรวจป 2547 

ผูเสียชีวิตมากกวา 90 คน
ผูเสียชีวิต 76-90 คน
ผูเสียชีวิต 46-75 คน
ผูเสียชีวิตนอยกวา 46 คน

เรียกตรวจมากกวา 450,000 ครั้ง
เรียกตรวจ  400,001-450,000 ครั้ง
เรียกตรวจ  250,001-400,000 ครั้ง
เรียกตรวจนอยกวา 250,001 ครั้ง
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รูปที่ 3.26 การเปรียบเทยีบการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ 
กับจํานวนผูเสียชวีิตที่เกิดขึ้นจริงในชวงเทศกาลปใหม 2547 

 
กรณีที่ 2 จากรูปที่ 3.27 พบวา การจัดสัดสวนจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาลปใหม 
2548 บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลาง) มีความสอดคลองกับจํานวนผูเสียชีวิตในชวง
เทศกาลปใหม 2547ที่ผานมา แตบางพื้นที่เชน บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตก ยังมีสัดสวนจํานวนการ
เรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจที่ไมสอดคลองกับจํานวนผูเสียชีวิตตามขอมูลในชวงเทศกาลปใหม 2547 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเสียชีวิตมากกวา 90 คน
ผูเสียชีวิต 76-90 คน
ผูเสียชีวิต 46-75 คน
ผูเสียชีวิตนอยกวา 46 คนเรียกตรวจนอยกวา 250,001 ครั้ง

เรียกตรวจ  250,001-400,000 ครั้ง
เรียกตรวจ  400,001-450,000 ครั้ง
เรียกตรวจมากกวา 450,000 ครั้ง

การเรยีกตรวจป 2547 จํานวนผูเสยีชีวติป 2547 
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รูปที่ 3.27 การเปรียบเทยีบจํานวนผูเสียชวีิตในชวงเทศกาลปใหม 2547  

กับการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจในชวงเทศกาลปใหม 2548 
 
อยางไรก็ตาม ในชวงเทศกาลปใหม 2548 ไดมีการเพิ่มจํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะขึ้นจากเดิม ถึง 2.6 
เทา (จํานวนการเรียกตรวจป 2547 เทากับ 3,014,164 คร้ัง แตจํานวนการเรียกตรวจในป 2548 เทากับ 
7,760,416 คร้ัง) ซึ่งอาจเปนสวนสําคัญที่มีผลใหจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
2548 มีความรุนแรงลดลงอยางเห็นไดชัด ดังแสดงในรูปที่ 3.28 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูเสยีชีวติป 2547 

เรียกตรวจ > 1,200,000 ครั้ง
เรียกตรวจ 950,001 - 1,200,000 ครั้ง
เรียกตรวจ 650,001 - 950,000 ครั้ง
เรียกตรวจ < 650,001 ครั้ง

การเรยีกตรวจป 2548

ผูเสียชีวิตมากกวา 90 คน
ผูเสียชีวิต 76-90 คน
ผูเสียชีวิต 46-75 คน
ผูเสียชีวิตนอยกวา 46 คน
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รูปที่ 3.28 การเปรียบเทยีบการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ 
กับจํานวนผูเสียชวีิตที่เกิดขึ้นจริงในชวงเทศกาลปใหม 2548 

 
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2547 และปใหม 2548 ดังแสดงในรูปที่ 
3.29 จะพบวา โดยภาพรวมของทั้งประเทศอุบัติเหตุมีความรุนแรงลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมมติุฐานทีน่าํเสนอ
ในการศึกษานี้มีความเหมาะสมบนพื้นฐานที่กําหนดวา จํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจควร
สอดคลองกับความรุนแรงของอุบัติเหตุ ดังนั้นในการกําหนดยุทธศาสตรและ/หรือมาตรการการตั้งดานตรวจ
หรือ จํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจควรพิจารณาถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดวย 
 
 
 
 
 
 

การเรยีกตรวจป 2548 จํานวนผูเสยีชีวติป 2548 

เรียกตรวจ 950,001 - 1,200,000 ครั้ง 
เรียกตรวจ 650,001 - 950,000 ครั้ง
เรียกตรวจ < 650,001 ครั้ง 

เรียกตรวจ > 1,200,000 ครั้ง ผูเสียชีวิตมากกวา 90 คน
ผูเสียชีวิต 76-90 คน
ผูเสียชีวิต 46-75 คน
ผูเสียชีวิตนอยกวา 46 คน
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รูปที่ 3.29 การเปรียบเทยีบจํานวนผูเสียชวีิตในชวงเทศกาลปใหม 2547 และป 2548 

 
การศึกษาความเหมาะสมของจํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะของตํารวจทางหลวงในชวงเทศกาล
สงกรานต 2548 
 
เชนเดียวกันกับการวิเคราะหการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศ หัวขอนี้จะนําเสนอการวิเคราะห
การเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวง กับจํานวนผูประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบของ
กองตํารวจทางหลวง ในชวงเทศกาลสงกรานต 2548 (8 – 17 เมษายน 2548) ซึ่งดําเนินการวิเคราะหโดยใช
หลักการเดียวกันกับวิธีการที่กลาวมาแลว คือ การจัดกลุมสัดสวนจํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะของตํารวจ
ทางหลวงในชวงเทศกาลสงกรานต 2548 เพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลสงกรานต 2548 
 

จํานวนผูเสยีชีวติป 2548 จํานวนผูเสยีชีวติป 2547 

ผูเสียชีวิตมากกวา 90 คน
ผูเสียชีวิต 76-90 คน
ผูเสียชีวิต 46-75 คน
ผูเสียชีวิตนอยกวา 46 คน
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การศึกษานี้ทําการวิเคราะหขอมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองกํากับการ กองตํารวจทางหลวง จํานวน 7 
กองกํากับการ ดังแสดงในรูปที่ 3.30 ซึ่งไมรวมทางหลวงพิเศษ ของกองตํารวจทางหลวง  
 

กก.1 (ภาคกลาง)  กก.5 (ภาคเหนือ) 
กก.2 (ภาคตะวันตกถึง จ.สุราษฎรธานี) กก.6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) 
กก.3 (ภาคตะวันออก) กก.7 (ภาคใต)  
กก.4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)  

 

 
รูปที่ 3.30 พืน้ที่รับผิดชอบของกองตํารวจทางหลวง 

 
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนยานพาหนะที่ตํารวจทางหลวงเรียกตรวจ ตามกองกํากับการทั้ง 7 กองกํากับการ ดัง
แสดงในรูปที่ 3.31 จะเห็นไดวามีการกระจายตัวของจํานวนยานพาหนะที่ตํารวจทางหลวงเรียกตรวจแตกตาง
กันไปตามพื้นที่ โดยกองกํากับการที่ 6 เปนกองกํากับการที่มีจํานวนการเรียกตรวจมากที่สุด สวนกองกํากับการ
ที่ 7 เปนกองกํากับการที่มีจํานวนการเรียกตรวจนอยที่สุด แตถาเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิตตามกองกํากับ
การทั้ง 7 กองกํากับการ ดังแสดงในรูปที่ 3.32 จะพบวา กองกํากับการที่ 5 เปนพื้นที่ที่มีจํานวนผูเสียชีวิตมาก
ที่สุด สวนกองกํากับการที่ 4 เปนพื้นที่ที่มีจํานวนผูเสียชีวิตนอยที่สุด 
 

กองกํากับการ 1 

กองกํากับการ 2 

ทางหลวงหมายเลข 2 หลัก 

กองกํากับการ 3 

กองกํากับการ 4 

กองกํากับการ 5 

กองกํากับการ 6 

กองกํากับการ 7 

ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก 
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รูปที่ 3.31 จาํนวนยานพาหนะที่เรียกตรวจจาํแนกตามกองกาํกับการ 
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รูปที่ 3.32 จาํนวนผูเสยีชีวติจําแนกตามกองกํากับการ 

 
ดังนั้นหากจะทําการปรับสัดสวนของการเรียกตรวจยานพาหนะใหเหมาะสมกับจํานวนผูเสียชีวิต (ดัง
สมมุติฐานที่กําหนดไวในหัวขอที่แลว) ตามกองกํากับการทั้ง 7 กองกํากับการดังแสดงในรูปที่ 3.33 พบวากอง
กํากับการที่ 1, 5 และ 7 เปนกองกํากับการที่มีจํานวนการเรียกตรวจนอยกวาจํานวนที่ควรจะเปน  
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รูปที่ 3.33 การเปรียบเทยีบจํานวนยานพาหนะที่เรยีกตรวจจริง  

กับจํานวนยานพาหนะที่ควรเรียกตรวจ 
 
นอกจากนี้ ถาหากนําจํานวนการเรียกตรวจของตํารวจทางหลวง และอัตราการเสียชีวิตของผูประสบเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานตมาจําแนกตามระดับลงบนแผนที่ประเทศไทยดังแสดงไดดังรูปที่ 3.34 แลว จะเห็นไดวาอัตรา
การเรียกตรวจยานพาหนะไมสอดคลองกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอการเรียก
ตรวจของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงที่สอดคลองกับจํานวนผูเสียชีวิต ดังแสดงในรูปที่ 3.35 ซึ่งแสดงการ
เปรียบเทียบอัตราการเรียกตรวจในชวงสงกรานตที่ผานมา (พ.ศ. 2548) และอัตราที่เสนอแนะในการเรียกตรวจ
สําหรับเทศกาลที่จะมาถึง โดยจะสังเกตไดวา การเรียกตรวจของตํารวจทางหลวงนั้นในชวงเทศกาลสงกรานตที่
ผานมาเนนไปที่กองกํากับการที่ 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) แตผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 
สําหรับเทศกาลครั้งตอไป การเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจควรเนนไปที่กองกํากับการที่ 5 (ภาคเหนือ) 
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมาป พ.ศ. 2548  
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รูปที่ 3.34 จาํนวนการเรยีกตรวจของตาํรวจทางหลวงเปรยีบเทยีบกับจาํนวนผูเสียชวีิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูเสยีชีวติ จํานวนการเรียกตรวจของ
ตํารวจทางหลวง 

นอยกวา 15,000 คัน
15,000 – 30,000 คัน
มากกวา 30,000 คัน

นอยกวา 10 ราย 
10 – 30 ราย 
มากกวา 30 ราย 

ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 2 หลัก 
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รูปที่ 3.35 การเปรียบเทยีบการเรียกตรวจของตาํรวจทางหลวงในปจจุบันกับที่เสนอแนะในอนาคต 

จํานวนการเรียกตรวจของ
ตํารวจทางหลวงปจจุบัน 

นอยกวา 15,000 คัน
15,000 – 30,000 คัน
มากกวา 30,000 คัน

ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 2 หลัก 

จํานวนที่ควรเรยีกตรวจ 
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3.12 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
สรุป 
 
การศึกษานี้ไดนําเสนอผลการศึกษาคุณภาพขอมูลอุบัติเหตุทางถนนและสถานการณอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทย โดยสามารถสรุปสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 
• ขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดในการวิเคราะหอุบัติเหตุในรายละเอียด คือ ขอมูลดิบ ถึงแมหนวยงานหลักสวน

ใหญจะมีการเก็บบันทึกขอมูลดิบ ทั้งในรูปแบบของรายงานและสื่ออิเล็คทรอนิกส แตยังไมมีหนวยงานใดที่
เผยแพรขอมูลดิบ ส่ิงที่เผยแพรเปนเพียงขอมูลเชิงสถิติ และ/หรือ ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลว ทําใหไม
สามารถนําไปพัฒนาใชในรายละเอียดอื่นๆ หรือการวิเคราะหในเชิงลึกได นอกจากนี้การเขาถึงขอมูลดิบ
ของบางหนวยงานยังพบอุปสรรคดวยระเบียบและพิธีการของหนวยงาน  

• จากการที่ดัชนีที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งไดแก จํานวนประชากรและจํานวนรถจด
ทะเบยีนนั้น ไมสอดคลองกับจํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการศึกษานี้จึงได
เสนอดัชนีเพิ่มเติม คือ การใชน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มาเปน
ทางเลือกในการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนน อยางไรก็ดีจํานวนประชากรและรถจดทะเบียนเปนขอมูลที่
สืบคนไดงาย และมีความเปนสากล นิยมใชกันทั่วโลก ดังนั้นรายงานฉบับนี้ไดเสนอการประยุกตใชดัชนีรถ
จดทะเบียนตอประชากรซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุของประเทศ 

• จากการวิเคราะหความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยใชดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) แสดงใหเห็นวา ในรอบ 
10 ปที่ผานมา แมวาจํานวนผูบาดเจ็บตออุบัติเหตุจะมีแนวโนมที่สูงขึ้นแตความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู
ประสบอุบัติเหตุไดลดลงอยางตอเนื่อง ปจจัยหนึ่งอาจเปนผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
ใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

• เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางจํานวนผูเสียชีวิตและการถือครองใบอนุญาตขับข่ี ผลการวิเคราะห
ยืนยันไดวาเพศชายมีอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวาเพศหญิงถึงเกือบสอง
เทา 

• แมวาบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงและมีแนวโนมจะลดลงเมื่อพื้นที่
อยูหางจากกรุงเทพฯ ออกไป แตในทางตรงกันขาม อัตราการเสียชีวิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับมี
อัตรานอยที่สุดและมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเมื่อพื้นที่อยูหางกรุงเทพฯ ออกไป 

• การศึกษานี้ไดเนนความแตกตางระหวางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลและชวงเวลาปกติ โดยวิเคราะห
ปจจัยหลัก 4 ประการคือ ที่อยูปจจุบัน การดื่มแอลกอฮอล ประเภทการเดินทาง และการใชเข็มขัดนิรภัย
และหมวกนิรภัย 
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• นอกจากนี้ การศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการเรียกตรวจยานพาหนะของเจาหนาที่
ตํารวจกับสถานการณอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ซึ่งแสดงใหเห็นวา การกําหนดยุทธศาสตรและ/หรือ
มาตรการการตั้งดานตรวจ หรือจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ควรพิจารณาถึงความรุนแรงของ
อุบัติเหตุดวย 

 
ขอเสนอแนะ 
 
• ควรมีการพิจารณาถึงความเปนไดที่จะเผยแพรขอมูลดิบของขอมูลอุบัติเหตุของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ      

บนสื่ออิเล็คทรอนิกสที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก เชน ในเว็บไซต ดังที่ไดปฏิบัติกันในตางประเทศ  
นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาที่จะพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกลางซึ่ง
สามารถนํามาใชรวมกันได  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูล การเขาถึง และการเผยแพรขอมูล  

• นอกเหนือจากดัชนีชี้ที่นิยมใชกันสวนใหญ เชน ประชากร จํานวนรถทะเบียน ควรมีการพิจารณาใชดัชนี
อ่ืนๆเชนปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของการขนสงทางถนน และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในการวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุ 

• จํานวนประชากรและรถจดทะเบียนสามารถนํามาประยุกตใชรวมกัน เพื่อใชเปนดัชนีทางเลือกในการ
วิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณาอัตราสวนระหวางจํานวนรถจดทะเบียนตอจํานวน
ประชากร 

• การพิจารณาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพียงจากการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Analysis) 
นั้นอาจไมเพียงพอ เห็นควรพิจารณามาตรการการสืบคนสาเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ 
(Accident Investigation and Reconstruction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินสาเหตุและ
สถานการณอุบัติเหตุของประเทศดวย 

• ในการพิจารณาสถานการณอุบัติเหตุควรพิจารณา “ดัชนีความรุนแรง (Severity Index)” ซึ่งไมไดคํานึง
เฉพาะจํานวนอุบัติเหตุ แตคํานึงทั้งผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บและจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะหถึง
ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละจังหวัด 

• ควรกําหนดมาตรการในการใชรถกระบะอยางปลอดภัยในชวงเทศกาลโดยเฉพาะชวงเทศกาลสงกรานต 
นอกจากนี้ควรใหคําแนะนําแกผูขับข่ีจากตางถิ่นในการฉลองเทศกาล ตลอดจนการเขมงวดในการบังคับผู
ขับข่ีดานพฤติกรรมเสี่ยงในชวงเทศกาล  

• การกําหนดยุทธศาสตรและ/หรือมาตรการการตั้งดานตรวจ หรือจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ 
ควรพิจารณาใหสอดคลอง เหมาะสมกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ผานมา 

 
 


