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3. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
3.1 สรุป 
 
การศึกษานี้นําเสนอผลการวิเคราะหแนวโนมอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยมีขอสรุปสําคัญดังตอไปนี้ 
 
• แมวาจํานวนผูประสบอุบัติเหตุในชวงเวลากลางคืนจะมีจํานวนใกลเคียงกับชวงเวลากลางวัน แตจํานวน

ผูเสียชีวิตในชวงเวลากลางคืนมีมากกวา (56.2% ในเวลากลางคืนเทียบกับ 43.8% ในชวงเวลากลางวัน) 
ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณการจราจรในเวลากลางคืนจะเบาบางกวาในเวลากลางวัน ทําใหผูขับข่ีสามารถขับข่ี
ยานพาหนะดวยความเร็วมากขึ้น เปนสาเหตุใหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนมีความรุนแรงมากขึ้น  

• ปญหาเรื่องดื่มแลวขับข่ียังเปนปญหาใหญสําหรับสังคมไทย ผลการศึกษาบงชี้วาอุบัติเหตุที่เปนผลจากการ
ที่ผูขับข่ีด่ืมแอลกอฮอลนั้นเกิดขึ้นสูงสุดในชวงเวลา 00:00 – 04:00 น. และยังลวงเลยไปถึงชวงกอน   
06:00 น. ทําใหเห็นวามาตรการการหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลังเวลาที่ทางการกําหนดนั้นยังไมได
รับการปฏิบัติอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ถึงแมจะพบวามีผูขับข่ีด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลากลางคืน
มากกวาในชวงกลางวัน (58.9% เทียบกับ 23.5% ในเวลากลางวัน) แตจากการที่มีผูขับข่ีด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากถึง 23.5% ในชวงเวลากลางวัน นาจะเปนสิ่งสะทอนถึงปญหาเรื่องดื่มแลวขับข่ีที่ควรจะ
ไดรับการแกไขอยางตอเนื่องและจริงจังตอไป ไมเวนแมแตชวงเวลากลางวัน  

• เปนที่นาวิตกวาผูประสบอุบัติเหตุที่เปนคนเดินเทานั้น เปนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ป มากถึง 28.3% หรือ
ทุกๆ หนึ่งในสี่ของผูเดินเทาที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเปนเด็กเล็ก สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยยังขาดการให
ความสําคัญตอความปลอดภัยแกเด็กและเยาวชน ถึงแมวากลุมคนเดินเทาที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดจะอยู
ระหวาง 26 - 60 ป แตปจจัยหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุแกคนเดินเทากลุมนี้ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ซึ่งมีมากถึง 72.1% 

• รถจักรยานยนตยังเปนยานพาหนะที่เปนสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ พบวาผูประสบอุบัติเหตุมากถึง 
76.2% เกิดจากรถจักรยานยนต นอกจากนั้นผูเสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนตยังสูงถึง 72.4% จาก
ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด หรือประมาณไดวามีผูเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตมากถึง 3 ใน 4 
ของผูเสียชีวิตทั้งหมด  

• อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนตเปนอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี หรือ Single Vehicle Crash มีมากถึง 43.3% 
อยางไรก็ตาม มากกวาครึ่งของผูขับข่ีกลุมนี้ (58.5%) เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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• ผลการวิเคราะหพบวากลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตที่ประสบอุบัติเหตสูงสุดอยูในกลุมอายุ 15 – 20 ป และ
อุบัติเหตุมีแนวโนมที่ลดลงเมื่อผูขับข่ีมีอายุมากขึ้น อยางไรก็ตาม มีผูขับข่ีที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปประสบ
อุบัติเหตุมากถึง 8,250 รายหรือ 4.6% ของผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด ทั้งที่เด็กๆ เหลานี้ยังไมไดรับ
ใบอนุญาตขับข่ี  

• ปจจัยสําคัญที่พบจากผูใชรถจักรยานยนตที่ประสบอุบัติเหตุกับหมวกนิรภัย ไดแก 
- ผูขับข่ีมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยมากกวาผูซอนทายเกือบสามเทา (10.7% สําหรับผูขับข่ี และ 

3.4% สําหรับผูโดยสาร) 
- ผูขับข่ีเพศหญิงมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงกวาเพศชาย (13.9% สําหรับเพศหญิง และ 10.1% 

สําหรับเพศชาย) 
- อัตราการสวมหมวกนิรภัยในเวลากลางวันมีเพียง 14.2% และจะลดลงเหลือเพียง 7.8% ในเวลา

กลางคืน 
- อัตราการใชหมวกนิรภัยจะเพิ่มข้ึนตามอายุของผูใช (นอยที่สุด 3.1% ในกลุมผูขับข่ีอายุตํ่ากวา 15 

ป) 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลใหผูขับข่ีสวมหมวกนิรภัยนอยลง (ลดลงจาก 13.8% สําหรับผูที่

ไมด่ืม เหลือเพียง 7.0% สําหรับผูที่ด่ืม) 
• จากการวิเคราะหพบวา หมวกนิรภัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตไดถึง 52% หรือกลาวอีกนยัหนึง่ คือ หาก

ผูขับข่ีรถจักรยานยนตขับข่ีโดยไมสวมหมวกนิรภัยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกวาผูที่
สวมหมวกนิรภัย 2.07 เทา 

• ผูประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตมีสาเหตุสวนใหญจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ศีรษะและคอ คิดเปนสัดสวน
ประมาณ 81.0% ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องตนไดวา การที่มีผูประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่
ศีรษะและคอเปนสวนใหญนั้น อาจมีสาเหตุจากการขับข่ีและ/หรือซอนทายรถจักรยานยนต โดยผูใช
รถจักรยานยนตเหลานี้อาจมิไดสวมหมวกนิรภัยเพื่อปองกันศีรษะของตนเอง อยางไรก็ตาม มีขอควรสังเกต
ประการหนึ่ง คือ จากจํานวนผูเสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัย มีผูที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะและคอมากถึง 72.8% 
ของผูเสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัยทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเสียชีวิตเหลานี้อาจสวมหมวกนิรภัยที่ไมได
มาตรฐาน หรือ ขับข่ีรถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง เมื่อประสบอุบัติเหตุจึงทําใหมีการกระแทกที่รุนแรง 
หรืออาจมาจากสาเหตุอ่ืนๆ 

• สวนการคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตไดถึง 40% หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หากผูขับข่ี
รถยนตสวนบุคคล รถกระบะ/รถตูโดยไมคาดเข็มขัดนิรภัย จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
มากกวาผูที่คาดถึง 1.7 เทา 
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• ปจจัยสําคัญที่พบจากผูใชรถยนต รถกระบะ/รถตูที่ประสบอุบัติเหตุกับเข็มขัดนิรภัย ไดแก 
- ผูขับข่ีมีอัตราการใชเข็มขัดนิรภัยมากกวาผูโดยสารถึงหาเทา (19.1% สําหรับผูขับข่ี และ 3.6% 

สําหรับผูโดยสาร) 
- ผูขับข่ีเพศหญิงมีอัตราการใชเข็มขัดนิรภัยมากกวาเพศชาย (21.0% สําหรับผูหญิง และ 18.9% 

สําหรับผูชาย) 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลใหผูขับข่ีใชเข็มขัดนิรภัยลดลง (ลดลงจาก 22.5% สําหรับผูที่ไม

ด่ืม เหลือเพียง 14.8% สําหรับผูที่ด่ืม) 
 
3.2 ขอเสนอแนะ 
 
• ควรเพิ่มมาตรการดานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในชวงเวลากลางคืนใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งมาตรการเพิ่มความเขมงวดในการรักษากฎหมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงๆ ตาง เชน เมาแลวขับ การไม
ใชอุปกรณนิรภัย ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณสองสวาง และการพิจารณาเพิ่มอุปกรณเพื่อชวยการ
มองเห็นใหมากขึ้น เชน อุปกรณสะทอนแสง เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา ผูขับข่ีทุกๆ 4 คนที่ประสบ
อุบัติเหตุชวงเวลากลางวันจะเปนผูที่ด่ืมแอลกอฮอลอยางนอย 1 คน การตั้งดานตรวจจับผูขับข่ีที่ “เมาแลว
ขับ” จึงไมควรเนนเฉพาะชวงเวลากลางคืนเทานั้น และหากหนวยงานที่ รับผิดชอบยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มของผูขับข่ีได มาตรการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ การจัดหาระบบการเดินทาง 
(กลับบาน) ใหกับผูที่ “เมาแลวขับ” เพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งตอตนเองและผูรวมถนนจากการ
กระทําของผูขับข่ีที่เปนกลุมเสี่ยงนี้  

• ขณะที่หนวยงานที่รับผิดชอบยังไมสามารถควบคุมปริมาณรถจักรยานยนตหรือจัดสรรยานพาหนะประเภท
อ่ืนทดแทนใหกับประชาชนได เห็นควรพิจารณามาตรการที่จะทําใหผูขับข่ีสามารถใชรถจักรยานยนตได
อยางปลอดภัยมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเชน การแยกการใชผิวจราจรของรถจักรยานยนตจาก
ยานพาหนะประเภทอื่นๆที่เปนอันตรายตอรถจักรยานยนต และเนนการดูแลปรับปรุงผิวจราจรมิใหเปน
อันตรายตอรถจักรยานยนต 

• ควรมีการสนับสนุนงานวิจัยดานอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับเด็ก เพื่อผลักดันใหผูมีอํานาจและ/หรือผูที่เกี่ยวของ
หันมาใหความสนใจตอปญหานี้ นอกจากนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาดําเนินการปรับปรุงทาง
เทา และทางขามใหเหมาะสม ปลอดภัยมากขึ้น 

• ควรใหเจาหนาที่ตํารวจตักเตือนหรือหามปรามมิใหเด็กที่อายุไมถึงเกณฑขับข่ีรถจักรยานยนต อีกทั้ง
ผูปกครองควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมยกยองความสามารถของบุตรหลานที่มีอายุไมถึงเกณฑขับข่ี
รถจักรยานยนตได นอกจากนี้ ควรพิจารณายกเลิกกฎหมายที่อนุญาตใหเด็กอายุ 15 ป บริบูรณ มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตขนาดกําลังเครื่องยนตนอยกวา  90 ซีซี  ได  เพราะในปจจุ บัน 
รถจักรยานยนตขนาดดังกลาวมีอยูนอยมาก 
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• ควรพิจารณาเก็บคาธรรมเนียมประกันภัยรถจักรยานยนตและรถยนตตามอายุและสถานภาพทาง
ครอบครัว (โสดหรือแตงงานแลว) ของผูขับข่ี ดังไดปฎิบัติในตางประเทศ 

• ควรเพิ่มมาตรการบังคับใชหมวกนิรภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและควรกําหนดคาปรับอยูในโทษสูงสุด 
เพื่อนําเงินคาปรับที่ไดมาจัดสรรหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานมาแจกจายใหผูกระทําผิดตอไป 

• ควรรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหกับนักเรียน/นักศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง เนน
ความเขมงวดการหามขับข่ีรถจักรยานยนตเขาสถานที่ศึกษาหากไมสวมหมวกนิรภัย  โดยพิจารณาให
ผูใหญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความรวมมือสวมหมวกนิรภัยเขาสถานที่ราชการเปนแบบอยางที่ดีแก
เยาวชน รวมทั้งเนนใหประชาชนเขาใจถึงความเสี่ยงและโอกาสรอดชีวิตถาหากใชอุปกรณนิรภัยดังกลาว 

• ควรพิจารณาเพิ่มมาตรการอื่นๆ รวมกับมาตรการการบังคับใชหมวกนิรภัย เชน คุณภาพหรือมาตรฐานของ
หมวกนิรภัย การลดความเร็วในการขับข่ี  

• เมื่อพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตของอวัยวะที่บาดเจ็บของยานพาหนะทุกๆ ประเภท จะเห็นไดวา การ
บาดเจ็บที่ศีรษะและคอเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของยานพาหนะทุกประเภท ซึ่งการบาดเจ็บใน
ลักษณะนี้ควรไดรับการวิเคราะหในเชิงลึกเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยสายการแพทยและ
ผูเชี่ยวชาญดานยานยนต 

• ควรพิจารณาปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการใชเข็มขัดนิรภัยแกผูที่ใชรถยนต ซึ่งจะมีสวนชวยลดอัตราความเสี่ยง
และเพิ่มความปลอดภัยแกผูที่ใชรถยนต ทั้งผูขับข่ีและผูโดยสารทุกคนบนรถทั้งผูที่นั่งหนาและนั่งทาย 
ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีกฎหมายบังคับใหผูโดยสารที่นั่งในที่นั่งทาย(นั่งดานหลัง)ก็ตาม 

 
 
 


