
 

ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 
 

หยุดอุบัตเิหตุบนถนนทัว่โลก...ภารกจิพชิิตโศกนาฏกรรมยุคใหม่ 
  

 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม ค.ศ. 1896 หรือเม่ือประมาณ 658 ปีท่ีแลว้ นบัเป็นวนัท่ีมีอุบติัเหตุจราจรเกิดข้ึนคร้ัง

แรกในโลก...  
เหยื่ออุบติัเหตุจราจรรายแรกของโลกเป็นชาวองักฤษ ช่ือ นางบริดเก็ต ดริสดอลล ์(Bridget Driscoll)  

อาย ุ44 ปี เธอถกูรถชนขณะร่วมชมขบวนแห่รถของบริษทั Anglo-French Motor Carriage Company ท่ีนาํรถมาจดั
แสดงบริเวณ the Crystal Palace in London โดยรถท่ีวิ่งชนเธอใชค้วามเร็วเพียง 6 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเท่านั้น น่ีคือ
เหยือ่อุบัตเิหตุจราจรรายแรกของโลก และแน่นอนว่าน่ีมใิช่เหยือ่รายสุดท้าย... 
 

อุบัติเหตุจราจร : หายนะแท้จริงของคนทัว่โลก 
จากการสํารวจขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ช้ีว่า ทุกปีมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร จาํนวน 1.18 

ลา้นคน หรือเฉล่ียวนัละ 3,242 คน ซ่ึงนบัวา่มีจาํนวนมากกวา่ผูเ้สียชีวิตในสงครามทุกคร้ังรวมกนั และประเมินวา่
ทัว่โลกมีเหยือ่อุบติัเหตุท่ีกลายเป็นผูพิ้การเพ่ิมข้ึนอีกปีละ 20-50 ลา้นคน 

สาํหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจมีการประเมินวา่ มีมูลค่าสูงถึง 158 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GNP :  Gross National Product) ของแต่ละประเทศประมาณ ร้อยละ  1-2 
โดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา 

 

อุบัติภัยทางถนนคร่าชีวติประชากรแซงหน้าโรคเอดส์ 
 องคก์ารอนามยัโลกคาดการณ์วา่ ปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 19 ปีขา้งหนา้ หากแต่ละประเทศไม่มีมาตรการท่ี
ดีในการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน จาํนวนผูเ้สียชีวิตทัว่โลกจะเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากเฉล่ียปีละ 2.4 ลา้นคน ซ่ึงทาํให้
อนัดบัสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุขยบัสูงข้ึนจากอนัดบั 9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นอนัดบั 5 นาํหนา้โรคร้ายหลาย
โรค รวมถึงโรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 

ในปี พ.ศ. 2547 องค์การอนามยัโลกยงัไดจ้ดัลาํดบัสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในช่วงวยัต่างๆ ซ่ึง
พบวา่ อุบติัเหตุจราจรคือ สาเหตุอนัดบั 1 ท่ีคร่าชีวิตกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปี และเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 2 
ท่ีทาํให้เด็กอายรุะหวา่ง 5-14 ปี ตอ้งตายก่อนวยัอนัควร อีกทั้งเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 3 ในบรรดาโรคต่างๆ  ท่ีทาํให้
คนกลุ่มวยัแรงงาน อายรุะหวา่ง 30-44 ปี เสียชีวติ 
 

หลากภัยเส่ียงบนท้องถนน 
 ความเส่ียงอนัตรายของการคมนาคมบนถนนมีหลายประเภท ตั้งแต่การเดินถนนไปจนถึงความเส่ียงภยั
จากการขบัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนนไม่ว่าจะเป็นจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ ฯลฯ มีการวิจยัพบว่า     
ในประเทศท่ีพฒันาแลว้มีแนวโนม้เสียชีวิตจากการขบัรถยนตม์ากท่ีสุด ในขณะท่ีประเทศกาํลงัพฒันามีแนวโนม้
เสียชีวติจากการข่ีรถจกัรยานยนตม์ากท่ีสุด ส่วนประเทศท่ีมีรายไดน้อ้ย กลุ่มผูเ้สียชีวติจากสาเหตุดงักล่าวมากท่ีสุด
คือ คนเดินเทา้ 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทยีบสาเหตุการตายระหว่างปี พ.ศ. 2547 และ 2573 
 

 
ท่ีมา: Global Status Report on Road Safety Time for Action, 2004 World Health Organization. 
 

ย้อนมองอุบัติเหตุจราจรเมืองไทย  
 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในหลายประเทศทัว่โลกท่ีกาํลงัเผชิญกบัผลกระทบจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งหนกั
หน่วง ทาํให้รัฐบาลตอ้งยกให้ปัญหาดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยกาํหนดให้ปี 2554-2563 ให้ทุกภาคส่วน
ดาํเนินโครงการทศวรรษความปลอดภยัทางถนน 
 เม่ือยอ้นกลบัไปมองอุบัติเหตุจราจรท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า จาํนวน
อุบติัเหตุทางถนน ผูบ้าดเจ็บ และเสียชีวิตในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกนัไป โดยสามารถจาํแนกพฒันาการการเกิด
อุบติัเหตุไดด้งัน้ี 

ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2529 ช่วงเศรษฐกจิตกตํ่า พบวา่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมาก เฉล่ียปีละ 
18,000-25,000 ราย โดยมีจาํนวนผูเ้สียชีวิตเฉล่ียปีละ 2,000-4,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราการเสียชีวิต 3.9-5.7 ต่อ
แสนประชากร และผูบ้าดเจบ็ปีละ 8,000-9,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราผูบ้าดเจบ็ 17.2 ต่อแสนประชากร 

ช่วงที ่2 พ.ศ. 2530-2535 ช่วงเศรษฐกจิฟ้ืนตวั ปริมาณอุบติัเหตุ เพ่ิมสูงข้ึนเป็น 2 เท่า มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนปี
ละ 40,000-60,000 ราย จาํนวนผูเ้สียชีวิตเพ่ิมถึง 3 เท่า เฉล่ียปีละ 8,000-9,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราการเสียชีวิต 
7.4-16.0 ต่อแสนประชากร ส่วนผูบ้าดเจ็บเพ่ิมข้ึน 2 เท่า เฉล่ียปีละ 20,000-25,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราการ
บาดเจบ็ 24.0-43.9 ต่อแสนประชากร 

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2536-2539 ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ ตวัเลขการเกิดอุบติัเหตุ ผูเ้สียชีวิต และผูบ้าดเจ็บเพ่ิม
ทวคีูณข้ึนไปอีก 2 เท่า อุบติัเหตุเกิดข้ึนมากถึงปีละ 80,000-100,000 ราย ผูเ้สียชีวิต 14,000-16,000 ราย หรือคิดเป็น
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อตัราการเสียชีวิต 16.3-28.2 ต่อแสนประชากร และผูบ้าดเจ็บเฉล่ียปีละ 40,000-50,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราการ
บาดเจบ็ 43.4-85.6 ต่อแสนประชากร 

ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2540-2544 ช่วงวิกฤตเศรษฐกจิ เป็นช่วงท่ีสังคมไทยเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจอยา่งหนกั 
ส่งผลใหส้ัดส่วนอุบติัเหตุเกิดข้ึนลดลง เหลือปีละ 70,000-80,000 ราย ผูเ้สียชีวติ 12,000 รายต่อปี หรือคิดเป็นอตัรา
การเสียชีวิต 20.0-22.7 ต่อแสนประชากร แต่จาํนวนผูบ้าดเจ็บกลบัเพ่ิมสูงข้ึนเฉล่ียปีละ 48,000-52,000 ราย หรือ
คิดเป็นอตัราการบาดเจบ็ 77.5-86.9 ต่อแสนประชากร 

ช่วงที่ 5 พ.ศ. 2545-2550 ช่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ปริมาณการเกิดอุบติัเหตุกลบัมาเพ่ิมมากข้ึน อุบติัเหตุ
เกิดข้ึนเฉล่ียปีละ 90,000-125,000 ราย ผูเ้สียชีวิต 12,000-14,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราการเสียชีวิต 20.0-22.7 ต่อ
แสนประชากร และผูบ้าดเจ็บเฉล่ียปีละ 60,000-95,000 ราย หรือคิดเป็นอตัราการบาดเจ็บ 110.8-151.72 ต่อแสน
ประชากร 

ช่วงที่ 6 พ.ศ. 2551-2552 ช่วงเศรษฐกจิตกตํ่าทั่วโลก สัดส่วนการเกิดอุบติัเหตุนอ้ยลงเกือบเทียบเท่าช่วง
ปี 2540-2544 ซ่ึงเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไทย จาํนวนการเกิดอุบติัเหตุปีละ 85,000-90,000 ราย ผูเ้สียชีวิต 10,000-
11,000 รายต่อปี หรือคิดเป็นอตัราการเสียชีวิต 18 ต่อแสนประชากร จาํนวนผูบ้าดเจ็บเฉล่ียปีละ 60,000-70,000 
ราย หรือคิดเป็นอตัราการบาดเจบ็ 98-112.41 ต่อแสนประชากร 

หากพิจารณาพฒันาการของการเกิดอุบติัเหตุจราจรท่ีเกิดข้ึนบนถนนเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลา  พบวา่ 
สภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดตวัเลขการเกิดอุบติัเหตุจราจรโดยตรง โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ี
เศรษฐกิจเติบโตข้ึนสูงในช่วงปี 2536-2539 ปริมาณการเกิดอุบติัเหตุ ผูเ้สียชีวิต และผูบ้าดเจ็บกระโดดเพ่ิมข้ึนเป็น 
2-3 เท่า 

 ทางตรงกนัขา้ม ช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าทั้งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไทยและช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก อตัรา
การเกิดอุบติัเหตุในประเทศมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง จึงกล่าวไดว้า่ปัญหาอุบติัภยัจราจรสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นสาํคญั  

ในขณะที่นานาประเทศต่างเดินหน้าสู่นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจกันขนานใหญ่... แล้วเราจะรับมือกับ
อุบัติภัยบนท้องถนนที่จะตามมากับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร น่ีคือโจทย์ที่ท้าทายให้สังคมต้องตระหนักถึงและ
ร่วมกนัหาทางป้องกนัอย่างหนัก 
 
ทีม่า: สิริกร เค้าภูไทย สาํนักงานพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารสุขภาพ 
สืบค้นได้จาก บทความมองโลกกับการตายด้วยอุบัติเหตจุราจร และการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2552  
ใน www.hiso.or.th 
 


