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มิใชโชคชะตา ภัยบนทองถนน  

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  
ผลิตโดย  

ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
  
บริษัท ไบโอสโคปพลัส จำกัด  

47/51 ซ.โชคชัย 4 (20) ถ.ลาดพราว  
แขวง/เขต ลาดพราว กทม. 10230  
โทรศัพท 0-2931-5152 โทรสาร 0-2931-5153 

บรรณาธิการ : ธิดา ผลิตผลการพิมพ  
กองบรรณาธิการ : นลัท ตั้งพรพิพัฒน, ประจวบ ผลิตผลการพิมพ  
ศิลปกรรม : กัมปนาท ศิลาวรรณ  
พิสูจนอักษร : นลัท ตั้งพรพิพัฒน 

เพลตและพิมพ : บ. ปริ๊นทโอโซน จก.  
โทรศัพท 0-2925-6699 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาต ิ   

1168  พหลโยธิน22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900   
โทรศัพท 02 511-5855 โทรสาร 02939-2122    
e-mail : thainhf@thainhf.org   
www.thainhf.org, www.roadsafetythai.org 

อุบัติเหตุอาจดูเหมือนเหตุสุดวิสัย   
แตมันไมใชเรื่อง  

ที่เราควรปลอยไปตามบุญตามกรรม   
เพราะจริงๆ แลว  

อุบัติเหตุทุกชนิดลวนปองกันได  
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 ดวยตัวเลขดังกลาว คงถึงเวลาเสียทีที่เราจะตองยอมรับวา 

สถานการณดานความปลอดภัยบนทองถนนกำลังเขาขั้น ‘วิกฤต’ ที่  

หนักหนวงไมยิ่งหยอนไปกวาวิกฤตดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม หรือ

ดานเศรษฐกิจ   

 มีการคาดการณวา อีก 10 ปขางหนา (ค.ศ. 2020) การเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุจะเปนสาเหตุแหงการตายอันดับตน ๆ ของมนุษยเรา...  

นี่คือการประมวลจากความสูญเสียซึ่งคิดเปนมูลคาที่สูงอยางยิ่ง มันได

สงผลกระทบตอความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศอยางนาเปนหวง  

 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายนปนี้ องคการสหประชาชาติจึงจัดให

มีการประชุมระดับผูบริหารของทุกประเทศที่กรุงมอสโก เพื่อรวมกัน  

ผลักดันใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนเปนวาระสำคัญที่ทุกประเทศจะตอง

ใหความสำคัญและเรงดำเนินการแกไข (Time of Action) โดยตั้งเปา  

ลดผูเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหนาใหได (Decade of Action for 

Road Safety: 2010-20)  

 แลวสถานการณในประเทศไทยละ เปนอยางไร? 

วิกฤตความปลอดภัย   
...วิกฤตโลก 

1 

เชื่อหรือไม ...ดวยฤทธิ์ของมรณภัยบนทองถนน...  

ทำใหผูคนบนโลกนี้ตองตายถึงปละ 1 ลาน 2 แสน 7 หมื่นคน  

และอีก 50 ลานคนบาดเจ็บและพิการ!  

 โดยในจำนวนนี ้วัยที่เสียชีวิตมากกวาใครคือ เยาวชนอายุ

เพียง 10 – 24 ปเทานั้น!  

 (สำรวจจาก 178 ประเทศทั่วโลก ป 2008) 
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สถานการณความปลอดภัยบนทองถนนไทย  

ประเด็นเหลานี้  
ที่ตองใหความสำคัญ 

1. ‘ผูขับขี่รถจักรยานยนต’ บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด  

 รูหรือไม คนไทยจึงนิยมใชรถจักรยานยนตมากถึง 2/3 ของ

ปริมาณรถที่จดทะเบียนและวิ่งอยูบนถนน และยอดรถจักรยานยนตที่ 

จดทะเบียนมีสูงถึง 16 ลานคัน (มากกวารถยนต 4 เทา) แมจะมีขอมูลวา

แตละปมีผูเสียชีวิตจากการขับขี่หรือซอนทายจักรยานยนตถึงกวา 8 พัน

คน, อุบัติเหตุบนถนนมีจักรยานยนตเปนสาเหตุกวา 80% และ 20% ของ

ผูบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนั้นเปนกลุมนักเรียนนักศึกษาก็ตาม  

 การขับขี่ดวยความเร็ว และ การเมาแลวขับ คือสาเหตุ

สำคัญที่ทำใหจักรยานยนตกลายเปนตัวอันตราย แมจะมีการรณรงค

มากมายแตอัตราการตายจากสาเหตุเหลานี้ก็ไมลดลง โดยคนที่เสียชีวิต

จากการ ‘ดื่มแลวขับ’ นั้น เปนคนขับขี่รถจักรยานยนตถึงครึ่งหนึ่ง และ 

90% เปนผูไมสวมหมวกนิรภัย 

 คนในบานเราตายเพราะอุบัติเหตุทางถนนปละ 12,000 คน 

(เฉลี่ยวันละ 33 คน) แตหากเปนชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม     

ยอดเสียชีวิตตอวันจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา (อัตราผูเสียชีวิตสูงถึง 17.7 คน/

ประชากรแสนคน)   

 และที่นาเศราก็คือ มีผลสำรวจพบวา...  

 • 1 ใน 3 ของคนที่สิ้นชีวิตจากภัยจราจรนั้น เปนคนหาเลี้ยง

ครอบครัว   

 • มีเด็กและเยาวชน (อายุนอยกวา 20 ป) เปนผูบาดเจ็บมากถึง 

30%   

 • มีผูพิการจากอุบัติเหตุทางถนน นับจนถึงปจจุบันกวา 1 แสน

คน และในแตละปจะมีผูพิการจากอุบัติเหตุเพิ่มมากวา 5 พันราย  

 • แถมมูลคาความสูญเสียก็มีแนวโนมสูงขึ้นโดยตลอด นับ   

ตั้งแตการศึกษาในป 2536 โดย TDRI พบความสูญเสียเกือบ 7 หมื่นลาน 

(คิดเปน 2.23% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP), ป 2547-

48 โดยศูนยศึกษานโยบาย คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ กับธนาคาร ADB  

พบเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 106,994 – 115,932 ลานบาท/ป และลาสุดในป 

2548-49 โดยกระทรวงคมนาคม พบวาสูญเสียเพิ่มเปน 232,855 ลาน

บาท (คิดเปน 2.8% ของ GDP) ซึ่งโดยทั่วๆ ไป ความสูญเสียไมควร   

เกินกวา 1-2% ของ GDP ประเทศ 
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3. ทำระบบขนสงสาธารณะใหเปนทางเลือกในฝน  

 ระบบขนสงสาธารณะหลักของบานเราอยางรถเมลนั้น อยูใน

สถานการณนาเปนหวง เพราะแตละปมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถเมลกวา 3 

พันครั้ง และทุกครั้งก็สงผลตอความมั่นใจในการใชระบบขนสงสาธารณะ

อยางชวยไมได ทุกวันนี้ คนที่พอจะมีรายไดจึงหันไปใชรถสวนบุคคลเพิ่ม

มากขึ้น โดยคนตางจังหวัดใชระบบขนสงสาธารณะ 10-20% สวนคน

กรุงเทพฯ ใชรถสาธารณะ (รถเมล, รถตู, รถไฟฟาฯ) เพียง 33% ซึ่งเทียบ

ไมไดเลยกับประชากรในเมืองใหญอื่นๆ ของเอเชียที่ใชถึง 64%  

 การแกปญหาจึงตองเนนใหระบบขนสงสาธารณะมีมาตรฐาน

ดานความปลอดภัย ตั้งแตตัวรถ พนักงานขับ ไปจนถึงการดูแลผูโดยสาร 

ซึ่งถาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นควบคูไปกับการควบคุมระยะเวลาในการเดินทางได 

ระบบขนสงสาธารณะยอมเปนทางเลือกในฝนของคนเมืองแนนอน  

2. กฎหมายเขมงวดไดผลที่สุด   

 ในบานเรา มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวาการถูก

ฆาตายในคดีอาชญากรรมถึง 4 เทา! ...การขับขี่รถเร็ว งวงหรือเมาแลว

ขับ ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ไมสวมหมวกกันน็อค ลวนเปนสาเหตุแหงความ

ตายและการสูญเสีย… ที่ผานมา มาตรการที่ใหผลสูงสุดในการลด

พฤติกรรมเสี่ยงก็คือ การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง (Enforcement) 

ควบคูกับการปรับปรุงดานวิศวกรรมจราจร (Engineering) และใชสื่อ

ประชาสัมพันธเพื่อใหความรูและสรางจิตสำนึก อยางไรก็ตาม สิ่งที่ทำให

มาตรการเหลานี้ยังไมบรรลุผลเทาที่ควรจะเปนก็คือ บุคลากร งบ

ประมาณ และอุปกรณที่มีจำกัด และพบดวยวา 3/4 ของการเสียชีวิต

และบาดเจ็บรุนแรงนั้นเกิดในชวงกลางคืน เพราะเปนชวงที่มีการบังคับใช

กฎหมายนอยที่สุด 
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อุบัติเหตุจราจร :  
องคประกอบของความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร   

และโอกาสในการบรรเทา  

 “ปญหาอุบัติเหตุจราจร สงผลใหประเทศตองเผชิญกับความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจเปนมูลคาปละ...ลานบาท หรือเทากับรอยละ....ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเลยทีเดียว”  

 เราคงคุนเคยกับประโยคลักษณะนี้ที่ผูเขียนหรือผูพูดมักใช ‘เรา’ 

ใหเราตระหนกถึงผลกระทบและความสูญเสียจากปญหาความปลอดภัย

บนถนนวาอยูในระดับ ‘รุนแรง’ เพียงใด กอนจะจบดวยการสรุปถึงความ

จำเปนในการจัดสรรทรัพยากรมาใชแกไขปญหา ...นี่ดูจะเปนวิธีรุกที่ได

ผลพอประมาณ แตการดำเนินนโยบายและมาตรการในเชิงรับก็ยังตองมี

บทบาทตอไป โดยเฉพาะการเสริมความรูความเขาใจแกประชาชนถึง

ลักษณะของความสูญเสียอยางรอบดาน  

 จากงานวิจัยของม.สงขลานครินทร (2550 โดยทุนสนับสนุนจาก

กรมทางหลวง) ระบุวา ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในแตละป 

คิดเปนมูลคาถึง 204,000 ลานบาท (หรือประมาณ 3.1 ของ GDP)  

 ...ตัวเลขมหาศาลเชนนี้เกิดจากอะไร?   

 จริงอยูที่อุบัติเหตุบนทองถนนอาจเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง แตที่เรา

มักไมทันใครครวญก็คือ หลังจากนั้นยังมีความสูญเสียตามมาอีกมาก 

ทั้งคนเจ็บ คนตาย ยานพาหนะพังยับเยิน ทรัพยสินในบริเวณที่เกิดเหตุ

เสียหาย ไปจนถึงการที่รถคันอื่นๆ ตองชะลอตัวจนรถติดกันยาวเหยียด

เพราะรอตำรวจมาไกลเกลี่ยและเคลียรพื้นที่ รอหนวยกูภัยมาชวยเคลื่อน

ยายผูบาดเจ็บ ฯลฯ นอกจากนั้น เรื่องยังตองถูกนำเขาสูกระบวนการทาง

กฎหมาย ทั้งการฟองรองดำเนินคดี เรียกคาเสียหายหรือลงโทษผูกระทำ

ผิดในชั้นศาล ฝายประกันภัยตองเขามาจัดการคาสินไหมทดแทน ดาน  

ผูบาดเจ็บก็ตองถูกนำตัวไปยังหองฉุกเฉิน บางคนสิ้นชีวิต บางคนรักษา

ตัวตอที่โรงพยาบาล บางรายตองรักษากันเปนปจนขาดงานและสูญเสีย

รายได หรืออาจมีผลที่นาสลดใจคือตองกลับบานดวยสภาพพิกลพิการ  

 สวนพอแม สามีภรรยา ญาติพี่นองเพื่อนฝูงของผูที่เสียชีวิตหรือ

ผูที่ทุพพลภาพนั้นเลา ก็ตองเต็มไปดวยความเศราโศกทรมานดานจิตใจ

กับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหากผูเสียชีวิตและผูพิการเหลานั้นเคยเปน  

เสาหลักในการหารายไดค้ำจุนครอบครัว หรือเคยมีอนาคตสดใสเปน

ความหวังของทุกคน  

 นั่นหมายความวา นอกจากอุบัติเหตุบนทองถนนจะนำมาซึ่ง

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจแลว มันยังสราง... 
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ฉะนั้น   

เราจึงไมควรรีรออีกตอไป  

ในอันจะลุกขึ้นรวมมือกันสรางเครือขาย  

เพื่อแกไขวิกฤติความปลอดภัยบนทองถนน   

...ซึ่งบัดนี้  

ไดกลายเปนวิกฤติอันรายแรงของโลกไปแลว! 

คาความลาชาในการเดินทาง   

(15%)  

ความสูญเสีย  

ทางดานจิตใจ   

(38%)  
คาความเสียหายของยานพาหนะ   

(22%) 

คาใชจาย  

ดานประกันภัย   

(1.18%) 

คาความสูญเสีย  

จากการขาดงาน   

(18%) 
คาดูแลรักษาพยาบาล  

ผูบาดเจ็บระยะยาว 

(5%) 

คาดูแลรักษาพยาบาล  

ผูบาดเจ็บระยะยาว 

(2.27%) 

คาใชจายงานเกี่ยวกับตุลาการ   (0.48%) 
ความเสียหายของทรัพยสินอื่นๆ  (0.20%) 
คาใชจายการจัดการของตำรวจ  (0.19%) 
คาใชจายงานแพทยฉุกเฉิน   (0.13%) 
คาใชจายหนวยกูภัย   (0.03%) 



16 17

 เมื่อเราลองมาดูผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ (GDP) มูลคานับ

ลานลานบาทของไทยบาง จะพบวา สาขาการขนสงมีสวนแบงถึง 10% 

ดังนั้น รถจักรยานยนตซึ่งเปนพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุด (69% ของ 

ยานยนตทุกประเภทรวมกัน หรือไมต่ำกวา 18 ลานคัน) ก็ยอมมีบทบาท

ตอวงจรเศรษฐกิจไมนอย ทั้งตอเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (เพราะ 85% 

ของจักรยานยนตอยูในภูมิภาค โดยเฉพาะในชนบท) และมหภาค (เพราะ

เปนแหลงรายไดปละนับพันลานบาทของรัฐในรูปภาษีสรรพสามิต)  

 นอกจากนั้น ยังเปนที่ยอมรับกันวา จักรยานยนตเปนยาน

พาหนะที่ใหความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ยิ่งในภูมิภาคที่ขาดแคลน

บริการขนสงสาธารณะ มันก็ยิ่งมีบทบาทมากตอผูคนทั่วไป  

 แต...  

 ในทามกลางขอดีมากมายขางตน ตอไปนี้คือความเปนจริง    

อีกดานที่เราไมอาจปฏิเสธ :  

 • จักรยานยนตเปนสาเหตุแหงการเสียชีวิตปละ 2 หมื่นคน 

พิการปละ 1 หมื่นคน คิดเปนมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจไมต่ำกวา 

115,000 ลานบาท  

 • ยานพาหนะชนิดนี้มีความเสี่ยง (เสี่ยงตอการบาดเจ็บ พิการ 

เสียชีวิต) มากกวารถยนตเกือบ 10 เทา และมากกวารถไฟเกือบ 100 

เทา 

สารพันปญหาความปลอดภัย 
กับนโยบายรัฐ 

2 

มอเตอรไซค : ผูรายหรือพระเอก?  
 มอเตอรไซค หรือรถจักรยานยนต อาจดูเปน ‘ผูราย’ ในความ

รูสึกของใครหลายๆ คน แตในอีกแง ยานพาหนะสองลอนี้ก็มีสวนสำคัญ

ยิ่งตอชีพจรทางเศรษฐกิจของเมืองใหญอยางกรุงเทพฯ เพราะแตละวัน

มันทำใหเกิดการไหลเวียนของสินคาและบริการถึง 4.5 ลานเที่ยว     

แบงเปนการไหลเวียนเอกสาร 3.7 ลานเที่ยว และสินคา 8 แสนเที่ยว  
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ในมุมหนึ่ง รัฐมองจักรยานยนตเปนสินคาที่ตอบสนองความ

ตองการของตลาด จึงสงเสริมการลงทุนมาตั้งแตปพ.ศ.2507 เพราะเล็ง

เห็นวามันคือสินคาที่นักลงทุนใหความสนใจ ซึ่งจะทำใหเกิดการจางงาน

และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตามมา  

 นโยบายของรัฐตลอดเวลาที่ผานมานั้น เนนการเดินทางดวย

ยานยนตสวนบุคคลโดยปลอยใหกลไกตลาดทำงาน (ซึ่งมุงเนนที่กำไร) 

ประกอบกับการลงทุนโครงขายถนนขยายตอเนื่องกันมา 50 ป สงผลให

ถนนเขาถึงตำบลและหมูบานทั่วประเทศ สรางความสะดวกและสงเสริม

ใหประชาชนใชจักรยานยนตและรถยนตมากยิ่งขึ้น แตผลกระทบที่ตาม

มาก็คือ... 

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับรถจักรยานยนต 

1. จักรยานยนตมีราคาไมแพง

และมีเงื่อนไขการจายนาสนใจ 

(ใหผอนได) จึงเปนที่นิยมของ

ประชาชนทั่วไป แตพรอมๆ  

กันนั้น มันก็หมายถึงการเพิ่ม

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจ

ตองลงเอยดวยการบาดเจ็บ

และลมตายเปนจำนวนมาก

เชนกัน 

2. ระบบโดยสารสาธารณะกลายเปน

กิจการที่เอกชนไมเห็นความคุมคาใน

การลงทุน และรัฐไมคอยจริงจังในการ

แทรกแซงกลไกตลาด ระบบโดยสาร

สาธารณะจึงดอยทั้งปริมาณและ

คุณภาพ ทำใหประชาชนรายไดนอย

ยิ่งไรทางเลือกที่สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

3. ระบบขนสงสาธารณะที่ลาสมัย ยังมีผลให

ตนทุนระบบโลจิสติกของประเทศไทยสูงถึง 1 

ใน 4 ของ GDP  อันเปนการบั่นทอนอำนาจ 

การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ß

ไปดวย 
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การปรับปรุงกายภาพถนนใหปลอดภัยนั้น แมจะถือเปน

ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยที่ไดรับการพูดถึงตอเนื่องมาในแทบทุก

รัฐบาล แตในทางปฏิบัตินั้น นับแตพ.ศ. 2546 เปนตนมา รัฐบาลกลับให

ความสำคัญแกเรื่องนี้นอยกวาการบังคับใชกฎหมายและการใหความรู

แกประชาชนในระดับปจเจก (เชน ‘นโยบาย 3ม – 2ข – 1ร’ หรือ 

มอเตอรไซค หมวก เมาไมขับ / เข็มขัดนิรภัย ใบขับขี่ / และความเร็ว)  

 แมในปจจุบัน การลงทุนสรางรถไฟฟาใตดิน (รฟม.) หรือบนดิน 

(บีทีเอส) จะทำใหชาวกรุงเทพฯ หันมาใชบริการรถโดยสารสาธารณะ 

มากขึ้นเพราะสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งรัฐบาลยุคตอๆ มาก็ใสใจ   

เรื่องการตอขยายเสนทางของรถไฟฟาทั้งสองประเภท แตความสะดวก

ปลอดภัยเหลานี้ก็ยังถูกจำกัดอยูเพียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง 

ตามขอเท็จจริงแลว เปนกลุมประชาชนที่มีโอกาสมากกวาและมีความ

เสี่ยงนอยกวาประชาชนในเขตภูมิภาคดวยซ้ำ 

ปญหาการไมสวมหมวกนิรภัย  
 จากผลการศึกษาวิจัยในประเทศตางๆ พบวา โดยเฉลี่ยแลว

การสวมหมวกนิรภัยชวยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ

กับรถจักรยานยนตไดถึง 42%   

 สำหรับในประเทศไทย มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในระดับจังหวัด 

เชน ขอนแกน สงขลา เชน จากงานวิจัยของ กัณวีร กนิษฐพงศ และ

คณะ (2008) ที่วิเคราะหขอมูลในกลุมผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนตจำนวน 28,740 ราย จากโรงพยาบาล 28 แหงทั่วประเทศ 

ระหวางป พ.ศ. 2544 ถึง 2549 พบวา การใชหมวกนิรภัยจะลดโอกาส  

ในการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะสำหรับผูขับขี่ไดถึง 

43% และสำหรับผูซอนทายไดถึง 58%   

 ดังนั้น ไมวาจะดวยเหตุผลทางกฎหมายหรือความปลอดภัย 

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตนั้นเปนสิ่งที่  

ผูขับขี่มอเตอรไซคควรทำใหเปนนิสัย 

นโยบายรัฐดานความปลอดภัยบนถนน 
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 10 กวาปที่ผานมา มีการรณรงคเพื่อลดจำนวนผูเสียชีวิตและ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตผานการประชาสัมพันธทางสื่อ

ตางๆ ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายเรื่องหมวกนิรภัย โดยหากเรา 

ถือเอาผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยเมื่อปพ.ศ. 2527 เปนขอมูล

ฐาน สถานการณในปจจุบันก็สะทอนวา ความพยายามที่ผานมาไดผล

ในระดับหนึ่ง โดยปลายปพ.ศ. 2551 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย

และเครือขายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ไดสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยของผูใชรถจักรยานยนตกวา 140,000 ราย ในกรุงเทพฯ และ

จังหวัดภูมิภาค รวม 17 จังหวัด พบวา อัตราการสวมหมวกทั้งในกลุม  

ผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนตสูงกวา 25 ปที่แลวอยางชัดเจน 

(ปจจุบันอัตราการสวมหมวกอยูที่ 78% สำหรับผูขับขี่ และ 30% ใน 

กลุมผูโดยสาร)  

 แตแมนี่จะเปนเปนสัญญาณที่ดี เราก็ปฏิเสธไมไดวา ปญหา

การไมสวมหมวกนิรภัยทุกวันนี้ยังอยูในระดับนาเปนหวง ยิ่งเมื่อ

พิจารณาเปนรายพื้นที่ (รูป 1) จะเห็นวา จ.ระยอง เชียงใหม ลำปาง 

อยุธยา นครศรีธรรมราช มีผูขับขี่รถจักรยานยนตเพียงไมเกิน 2 ใน 3 

เทานั้นที่สวมหมวกนิรภัย สวนอัตราการสวมในกลุมผูโดยสาร (คนซอน

ทาย) ก็ยังต่ำ คือ แค 30% โดยในนครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง สระบุรี 

และสุพรรณบุรี พบวามีผูโดยสารที่สวมหมวกนิรภัยไมถึง 10% ขณะที่

พิษณุโลกซึ่งกลุมผูโดยสารรถจักรยานยนตมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย

สูงสุด ก็มีเพียง 68% เทานั้น  

ยอนไปยังป พ.ศ. 2527 (หรือราว 12 ปกอนการเริ่มบังคับใช

กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยในไทยในป พ.ศ. 2539) ศ.จ. อากิรา อิชิโด 

นักวิจัยชาวญี่ปุนจากสถาบันเอไอที ไดสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัย

ของผูใชจักรยานยนตในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 8 เมืองหลักในจังหวัด

สำคัญทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมเกือบ 4 

แสนคัน พบวา ผูขับขี่ 30 – 70% สวมหมวกนิรภัย แตผูนั่งซอนทายที่

สวมหมวกนิรภัยมีเพียงไมเกิน 10% โดยอัตราการสวมหมวกนิรภัยใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโนมสูงกวาเมื่อเทียบกับตางจังหวัด 
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 รูป 1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่และผูโดยสาร     

รถจักรยานยนตในเขตเมือง  

 ที่มา: ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย (2551)  

นอกจากนั้น นับตั้งแตบังคับใชเมื่อพ.ศ.2539 กฎหมายฉบับนี้มี

การเพิ่มโทษปรับเปน 2 เทาสำหรับผูขับขี่ที่มีผูโดยสารไมสวมหมวกนิรภัย

เมื่อธันวาคม 2550   

 แตแลวในเดือนมิถุนายน 2552 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศ

ไทยรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ก็ไดสำรวจทัศนคติและการ

รับรูตอกฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย พบวา มีประชาชนอีกมาก

ยังเขาใจไมถูกตอง โดยจากการสอบถามผูใชรถจักรยานยนตใน 10 

จังหวัดทั่วประเทศ กวา 3,700 คน ผลคือ... 
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คนขี่ คนนั่งซอน 

เขาใจวา การซอนทาย  

โดยไมสวมหมวกนิรภัยนั้น  

ไมผิดกฎหมาย  

เขาใจวา ผิดกฎหมาย   

แตตำรวจไมจับ 

ไมทราบเรื่องการเพิ่มโทษปรับแกผูขับขี่  

ที่มีผูโดยสารไมสวมหมวกนิรภัย 
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เมื่อพิจารณาขอมูลแตละจังหวัดยังพบอีกวา การรับรูตอกฎหมายใน    

ทั้งสามประเด็นดังกลาว มีความสัมพันธชัดเจนกับการสวมหรือไมสวม

หมวกนิรภัยของผูโดยสาร โดยจังหวัดที่มีสัดสวนผูโดยสารสวมหมวก

นิรภัยต่ำ ก็มักมีสัดสวนความเขาใจตอกฎหมายต่ำไปดวย 

สัดสวนการขาดความเขาใจตอ  

กฎหมายหมวกนิรภัยสำหรับผูโดยสาร 

รูป 2 ความสัมพันธระหวางอัตราสวมหมวกนิรภัยของผูโดยสาร และการ

ขาดความเขาใจตอกฎหมายหมวกนิรภัยสำหรับผูโดยสาร  

ที่มา: ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย (2552) 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

40 

นครศรีธรรมราช 

สงขลา 

ชลบุรี 

สุพรรณบุรี 

เชียงใหม 

สระบุรี ขอนแกน 

กรุงเทพมหานคร(พื้นที่ บก. น. 3) 

นครราชสีมา 

พิษณุโลก 

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูโดยสาร 

10 20 30 40 50 60 70 



28 29

 จากการศึกษาวิจัยของศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัย

ในเด็กฯ (รพ.รามาธิบดี) พบวา สาเหตุที่เด็กๆ ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน

จนเสียชีวิตนั้น...  

 15% เกิดขึ้นขณะเด็กกำลังนั่งเลนหรือเดินเลนอยูหนาบานหรือ

ละแวกบาน แมบางทีจะมีผูใหญคอยดูอยู แตก็เปนจังหวะที่ผูดูแลคลาด

สายตาไปเพียงชั่วขณะ  

 33% เกิดขึ้นขณะเด็กกำลังเดินอยูบนทางเทาหรือเดินตาม  

ขอบถนน สวนมากเปนเพราะผูขับขี่ประมาทหรือไมก็เพราะทางเทา    

คับแคบ และหลายๆ แหงก็ไมมีทางเทาใหคนเดิน  

 40% เกิดขึ้นเพราะเด็กวิ่งไปสูทองถนนกะทันหัน จนรถเบรค

ไมทัน (บางกรณีเด็กอาจมีผูใหญยืนอยูใกลๆ แตไมไดจับจูงเด็กไว)  

 และ 13% เกิดขึ้นขณะเดินขามถนน (ที่พบบอยก็คือ การขาม

ถนนทันทีเมื่อรถคันหนึ่งจอดใหขาม โดยไมไดดูวายังมีอีกคันที่วิ่งตามมา

แลวไมหยุดหรือหยุดไมทัน)  

 อุบัติเหตุทั้ง 4 ขอนี้ดูเหมือนจะเปนเหตุสุดวิสัย แตมันไมใช  

เรื่องที่เราควรปลอยไปตามบุญตามกรรม เพราะจริงๆ แลวทุกขอลวน

ปองกันได โดยการแบงเปนการปองกันระดับชุมชน ระดับสังคม และ

ระดับครอบครัว ดังตอไปนี้ 

กันและแกอยางไร   
เพื่อความปลอดภัยทางถนน 

3 

3.1 ปลอดภัย...ยามเดินถนน  
 ในบานเรา ทุกๆ ปมีคนตายบนทองถนนกวา 15,000 คน!  

 โดยเปนเด็กที่อายุนอยกวา 15 ปถึงกวา 1,000 คน  

 การเสียชีวิตนั้น เกิดจากการถูกรถชนถึง 60%  

 และคนเดินถนน (โดยเฉพาะเด็กๆ) หากโดนรถชน โอกาสที่จะ

เสียชีวิตจะมากกวาคนที่ขับรถก็สูงถึง 220 เทา! 
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การปองกันระดับชุมชนและสังคม การปองกันระดับครอบครัว 

 1. ความปลอดภัยเปนสิ่งที่เราควรสรางใหเริ่มมีกันตั้งแตที่บาน  

บานจะตองเปน ‘พื้นที่ปลอดภัย’ สำหรับทุกคนในครอบครัว   

 เมื่อจอดรถไวในบานหรือหนาบาน ทุกครั้งที่จะออกรถก็ควร

มองใหรอบดานและระมัดระวังใหมาก อยาควรลืมวา เด็กๆ นั้นตัวเล็ก

กวาผูใหญมาก แมจะมองกระจกมองหลังหรือกระจกขางก็อาจไมเห็น

เด็กที่ยืนหรือนั่งเลนอยูใกลๆ นอกจากนี้การเขาเกียรถอยหลังเพราะคิดวา

เปนเกียรเดินหนาหรือสลับกันก็เปนอีกสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอย 

 1. ในหมูบานหรือชุมชนของหลายๆ 

ประเทศที่พัฒนาแลว มักยึดหลักการ ‘แยกเด็ก

ออกจากถนน’ หมายถึง เด็กๆ ตองไมเดินบน

ถนนที่มีรถวิ่ง แตจะมีถนนสำหรับคนเดิน      

โดยเฉพาะ    

 2. จำกัดความเร็วของรถเมื่อแลนเขามา

ในชุมชน เพราะการลดความเร็วของรถยนตนั้น 

จะสงผลโดยตรงตอการลดอันตรายจากอุบัติเหตุ 

เชน   

 • เมื่อรถยนตลดความเร็วลงเหลือ 30 

กิโลเมตรตอชั่วโมง อุบัติเหตุจะลดลง 24% และ

การบาดเจ็บจากคนเดินถนนจะลดลง 45%  

 • การลดความเร็วของรถดวยสันชะลอ

ความเร็ว (ลูกระนาด) โดยความสูงของสันทุก    

1 ซม. จะชวยลดความเร็วของรถลงได 1 กม.  

ตอชม. (หรือลดความเร็วได 40%)  

 • การทำใหถนนแคบลง จะลดความเร็ว

ได 5 กม.ตอชม.  

 • การสรางประตูเขาออก (ดาน)      

ในพื้นที่ตางๆ จะชวยลดความเร็วลงได 23% 
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DO NOT

ENTER

 2. เด็กวัยไมถึง 10 ขวบจะยังมีพัฒนาการไมสมบูรณในการ

มอง-กะระยะ การรับรูสิ่งเคลื่อนไหว รวมทั้งการตัดสินใจ จึงไมเหมาะ

อยางยิ่งที่จะสอนใหเด็กนอยวัยนี้ขามถนนเอง เราควรอยูใกลชิดกับเด็ก

เวลาขามถนนเสมอรวมทั้งสอนใหเขาเขาใจวา การขามถนนทุกครั้งตอง

ใชสะพานลอยหรือไมก็ทางมาลาย   

 3. สำหรับเด็กอายุ 10 ปขึ้นไป ก็ถึงเวลาแลวที่ผูใหญจะตอง

สอนเขาขามถนน โดยในการขามถนนทุกครั้ง สอนใหเขาหยุดที่ขอบถนน

กอน เมื่อจะขามก็ใหยกมือขวาขึ้นเปนการสงสัญญาณใหคนที่ขับขี่รถ  

ไดรับรู จากนั้นก็มองซายและมองขวา (ไมใช ‘มองซายหรือมองขวา’) 

ถาไมมีรถแลวก็ใหมองขวาอีกครั้งแลวจึงคอยขามถนนไป โดยตองปฏิบัติ

เชนนี้ทุกครั้งในยามจะขามถนน  

 4. แมรถจะแลนมาแลวจอดนิ่งใหเราขาม แตก็จำเปนอยางยิ่ง 

ที่เรายังตองชะเงอมองใหแนใจดวยวาไมมีรถคันอื่น (โดยเฉพาะรถ

มอเตอรไซค) วิ่งฉิวมาทางดานขวาของรถที่จอดรอเราอยู เพราะรถคันที่

จอดอยูอาจบังสายตาเรา หรือรถที่แลนมาก็อาจนึกไมถึงเชนกันวา กำลัง

จะมีคนขามถนน  

 5. จงมีสติและสมาธิเสมอในเวลาขามถนน ตองไมเหมอใจลอย 

ไมลวงแคะแกะเกาหรือกมลงเก็บของใดๆ ทั้งสิ้น ไมหยุดพูดคุยกับใคร

กลางถนน และไมตะโกนเรียกใครขณะที่เขากำลังขามถนนเชนกัน 

 6. ทางขามถนนบางจุดจะบอกสัญญาณดวยไฟจราจร ดังนั้น

เราตองปฏิบัติตามสัญญาณไฟใหถูกตอง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง  

 ผูใหญเองก็ควรทบทวนใหเด็กๆ เขาใจและจดจำความหมาย

ของไฟจราจรไดเสมอ รูวาจะมองไฟขามถนนไดที่ไหน และสัญลักษณ

แบบใด สีอะไรจึงจะขามได และตอใหมีทางมาลายและไฟจราจรอยูครบ

ครันในจุดที่จะขามถนน เราก็ยังตองมองขวามองซายใหมั่นใจวาไมมีรถ

วิ่งเขามาใกลแนๆ แลวจึงคอยขาม 
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 7. การหยุดยืนเพื่อรอขามถนนนั้น ใหยืนบนฟุตบาทหรือเกาะ

กลางถนน เราจะไมยืนรอบนขอบฟุตบาทหรือกลางถนนเด็ดขาด  

 8. การเดินก็เชนกัน ใหเดินบนฟุตบาทเสมอ หามเดินบนริม

ฟุตบาท เนื่องจากเสี่ยงเหลือเกินที่จะโดนรถเฉี่ยวชน การเดินเรียงหนา

กระดานบนฟุตบาทพลางหยอกลอกับเพื่อนซึ่งเปนภาพที่เราพบเห็นเด็ก

นักเรียนทำกันบอยๆ หรือการเดินไปทำอยางอื่นไป เชน เดาะลูกปงปอง

ไปดวย ลวนแลวแตเปนอันตรายถึงชีวิตไดทั้งนั้น ถาคุณพบเจอเหตุการณ

ทำนองนี้ โปรดตักเตือนเด็กเหลานั้นและบอกเด็กในความดูแลของคุณ

ดวยวา นั่นเปนตัวอยางที่อันตรายเพียงใด หามเลียนแบบเปนอันขาด  

 9. โดยทั่วไป เมื่อเดินไปไหนผูใหญก็มักจะจูงมือเด็กเล็ก แต

หากเราสังเกตจะพบวา ผูใหญบางทานกลับใหเด็กเปนฝายจูงมือผูใหญ

เสียเอง ซึ่งเปนการกระทำที่เสี่ยงไมนอยเพราะเด็กนั้นพรอมจะปลอยมือ

และวิ่งแจนออกไปไดเสมอหากบังเอิญเห็นสิ่งที่ตนสนใจ หรือเกิดอาการ

ตกใจ ผูใหญจึงตองเปนฝายจับและจูงมือเด็กไวเสมอ โดยตัวผูใหญเอง 

ก็จะตองเดินอยูทางดานที่รถวิ่งทุกครั้ง  

 10. ทุกครั้งกอนจะลงจากรถ ตองรอใหรถจอดสนิทและจอดชิด

ฟุตบาท จากนั้นชะเงอมองไปทางดานหลังรถใหแนใจวาไมมีคนหรือรถ

อื่น (โดยเฉพาะรถจักรยานยนตและรถจักรยาน) เดินหรือแลนมาใกล 

แลวจึงคอยๆ เปดประตูและกาวลงไปบนฟุตบาท โดยตองไมลงจากรถ

ดานขวา (ดานที่ติดกับถนน) แตลงรถทางดานซาย (ที่ติดกับฟุตบาท) 

เสมอ 

11. พื้นถนนที่เปยกน้ำหรือชื้นแฉะนั้นมักจะลื่น ซึ่งเสี่ยงตอการ

ลื่นไถลหรือหกลมของคนเดินและการเบรคไมอยูของรถยนตที่วิ่งเขามา 

เราจึงควรหลีกเลี่ยงในการขามถนนที่มีสภาพเชนนั้น แตหากเลี่ยงไมได

จริงๆ ก็ตองเพิ่มความระมัดระวังมากเปนพิเศษ  

 12. ถนนหลายแหงในเมืองมักเต็มไปดวยความอึกทึกคึกคัก 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการจัดเทศกาลหรือมหกรรมตางๆ ซึ่งมักจะมี

การเปดเพลงดังสนั่นหวั่นไหว หากเจอบรรยากาศเชนนี้ เราตองบอกให

เด็กตั้งอยูในสติและสมาธิดีๆ ขอใหใชความระมัดระวังในการขามถนน 

ใหมากขึ้น อยาไดวอกแวกไปกับสิ่งเรารอบตัว 

จะเห็นไดวา แมแตการขามถนนที่แทบจะเปนเรื่องกิจวัตร

ประจำวัน แทจริงแลวก็มีความจำเปนอยางยิ่งที่เราตองศึกษาเรียนรู   

ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่เรารักยิ่งและเพื่อนรวมสังคม    

ของเรานั่นเอง 
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3.2 ปลอดภัย...ยามขับขี่มอเตอรไซค 

ลดความเสี่ยง...ถาเลี่ยงไมได 

ในเมื่อนโยบายรัฐยังไมอาจนำไปสูการปองกันและแกไขอุบัติภัย  

รายแรงจากรถจักรยานยนตไดอยางเปนรูปธรรม แลวประชาชนตาดำๆ 

อยางเราควรทำเชนไรใหอยูกับยานพาหนะเล็กๆ แตอันตรายประเภทนี้ 

ไดอยางปลอดภัยที่สุดเทาที่จะเปนไปได? 

 1. กอนจะขับขี่มอเตอรไซค จงนอนใหเพียงพอ และไมดื่มเหลา 

หรือสิ่งมึนเมาอื่นๆ รวมทั้งยาที่ทำใหงวง  

 2. หมั่นตรวจสภาพหามลอ/ยาง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  

 3. หลีกเลี่ยงการขับขี่ยามค่ำคืนและยามฝนตก แตถาจำเปน

จริงๆ ก็ใหสวมเสื้อผาสีสวาง และตรวจเช็คใหแนใจวาไฟทั้งหนาและหลัง

ยังใชงานไดดี   

 4. ระหวางขับขี่ อยาใชโทรศัพท อยาเหมอลอย และอยา

อารมณเสีย เพราะการกระทำเหลานี้ลวนสงผลใหการรับรูและการ 

ตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งเทากับยิ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย  

 5. พกหลักการ ‘สามไม’ ติดตัวติดใจไวเสมอ : ไมชนใคร   

ไมใหใครมาชนเรา และไมใหคันอื่นชนกัน โดย...  

 • ฝกคาดเดาเหตุการณลวงหนา เพื่อกำหนดทิศทางและ

ความเร็วใหเหมาะสม โดยใชตาและหูคอยรับรู เขาใจปายสัญญาณตางๆ 

และการเคลื่อนตัวของยานยนตโดยรอบผิวจราจร   

 • จงชะลอความเร็ว และพรอมบีบแตรใหเสียงตามความจำเปน

ถาเราเคลื่อนเขาใกลคันอื่นหรือเขาใกลทางรวมทางแยก เพราะรถและ

จักรยานยนตทุกคันลวนมีมุมบอด  

 • ใหสัญญาณเลี้ยวแตเนิ่นๆ กอนเปลี่ยนทิศทางและเปลี่ยนชอง

จราจร  

 • สวมหมวกนิรภัยพรอมรัดคางเสมอ  

 6. ทายที่สุด ถาเราตระหนักเสมอวา การขี่จักรยานยนตก็ไม

ตางจากการ ‘เอาเนื้อไปหุมเหล็ก’ เราก็จะยอมรับโดยดุษณีอยางไมตอง 

มีใครบังคับวา การขับขี่อยางรวดเร็วนั้นอาจประหยัดเวลาหลายนาที  

แตไมคุมแนนอนกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

 ‘ชา ดีกวาชน’ จึงเปนคาถาที่ผูขับขี่จักรยานยนตควรจดจำ

และนำมาใชเสมอ 
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หามซอนทาย ถาไมใสหมวกกันน็อค  

 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูใชรถจักรยานยนตในเขต

เมืองของ 10 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 210 คน พบวามีทัศนคติและ

เหตุผลหลากหลายในการไมสวมหมวกนิรภัยขณะเดินทาง เชน 24% 

บอกวาการเดินทางแคระยะใกลๆ ไมนาจะจำเปนตองสวมหมวก, 27% 

ใหเหตุผลเรื่องความรอนและความอึดอัดไมสบายขณะสวมใส และ   

21% ระบุวา ไมมีหมวกนิรภัยหรือไมไดใส เพราะปกตินั่งรถจักรยานยนต

รับจาง (รูป 3) 

แมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

(บก.จร.) เสนอใหแกไขเพิ่มเติมพรบ.จราจรทางบก เพิ่มโทษแกคนขับขี่ 

ในกรณีคนซอนทายไมไดสวมหมวกนิรภัย โดยตองรับโทษปรับ 1 พัน

บาท (ซึ่งเพิ่มจากเดิมเปน 2 เทาจากโทษปรับ 500 บาทในกรณีผูขับขี่  

ไมสวมหมวก) เมื่อเดือนมีนาคม 2550   

 และพรบ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 ระบุไวในมาตรา 122 ดวย

วา “ผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนต ตองสวม

หมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อปองกันอันตรายในขณะที่ขับขี่และ

โดยสารรถจักรยานยนต”   

 แตความจริงที่นาเศราก็คือ เรายังคงพบเห็นภาพผูคนมากมาย

บนทองถนน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทั้งขับขี่และโดยสารรถจักรยาน 

-ยนตโดยปราศจากหมวกกันน็อค!  

 ทั้งๆ ที่อุบัติเหตุจากจักรยานยนตทำใหเด็ก (วัย 0-15 ป) ไดรับ

บาดเจ็บถึงปละ 1 ลานคน ตองนอนโรงพยาบาลปละกวา 12,000 คน 

และตายปละกวา 450 คน โดยในจำนวนเด็กที่เสียชีวิตนั้น เปนผูที่ไมได

สวมหมวกกันน็อคถึง 99% (จากการสำรวจของโครงการเด็กไทย

ปลอดภัย รพ.รามาธิบดี พบวา โรงเรียนในสังกัดกทม. 6 แหง จำนวน 

9,822 คนนั้น มี 34% ตองอาศัยจักรยานยนตไป-กลับ และ 70% ไมได

สวมหมวกกันน็อค ทั้งที่ในจำนวน 70% นี้เคยเฉียดตายจากอุบัติเหตุ

จักรยานยนตมาแลวเกือบ 8%) 

 รูป 3 ทัศนคติและเหตุผลของการไมสวมหมวกนิรภัย  

 ที่มา: ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย (2552) 
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1. แกไขปญหาเจาหนาที่ตำรวจ    

ไมเพียงพอสำหรับการกวดขันวินัยจราจร โดย

จัดการทรัพยากรกำลังพลอยางมีประสิทธิภาพ   

 2. เพิ่มสัดสวนของของการถูกตรวจ

จับหากผูขับขี่รถจักรยานยนตไมสวมหมวก

นิรภัย โดยเจาหนาที่ตำรวจอาจใชวิธีตรวจจับ

โดยสุมเวลาและสถานที่   

 3. สื่อสารกับกลุมเปาหมายถึงขอ

กฎหมายและความจำเปนในการเพิ่มระดับ

ความเขมงวดกวดขัน มีการตักเตือนผูกระทำ

ผิดในชวงเริ่มตน ควบคูไปกับการสื่อสารให

ประชาชนรับรูกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการเริ่ม

นำบทลงโทษปรับมาบังคับใชอยางจริงจัง  

 4. นำเทคโนโลยี (เชน กลอง CCTV) 

มาชวยในการประเมินผลการสวมหมวกนิรภัย  

 5. พัฒนาระบบขอมูลใหสามารถระบุ

ผูกระทำผิดซ้ำๆ เพื่อใหสามารถนำไปพิจารณา

ปรับเพิ่มการลงโทษใหเหมาะสมได 

 ในหลายๆ ประเทศ มีกฎหมายหามมิใหเด็กอายุต่ำกวา 15 ป

ซอนทายรถจักรยานยนตเด็ดขาด สวนในบานเราเองระบุมิใหเด็กอายุ  

ต่ำกวา 15 ปขับขี่รถจักรยานยนต ทวาในความเปนจริง ดวยความจำเปน

ดานเศรษฐกิจ บวกกับความไมพรอมดานรถโดยสารสาธารณะ การจะ

บังคับไมใหเด็กนั่งซอนทายรถจักรยานยนตจึงเปนไปไดยาก อยางไร

ก็ตาม นี่ก็ไมนาจะเปนเหตุใหผูใหญใชยกเปนขออางในการไมใหความ

สำคัญตอการจัดหาหมวกนิรภัยแกเด็กมาสวมใสใหแกลูกๆ  

 แมจะมีบางหนวยงานจัดทำหมวกคุณภาพดีออกแจกจายแก

ประชาชน แตก็ยังมิไดรับความสนใจเทาใดนัก หรือบางหนวยงานก็ได

พยายามรณรงคใหประชาชนเห็นวา ผูใหญที่ไมจัดหาหมวกกันน็อคให

เด็กที่ตองนั่งซอนทายมอเตอรไซคนั้น เขาขาย ‘ทารุณกรรมลูก’ (ทาง

ออม) เพราะผิดตามพรบ. คุมครองเด็ก มาตรา 26 ฐานละเลยการ

กระทำสิ่งที่จำเปนตอการปองกันอันตรายตอเด็ก  

เราจึงควรรวมกันเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

โดยเร็ว และกระตุนใหเจาหนาที่ตำรวจกวดขันดูแลอยางเขมงวดจริงจัง

ตอไป โดยอาจจะคำนึงถึงวิธีตอไปนี้ดวยก็ได นั่นคือ  
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 ลำพังเมื่อเห็นตัวเลขผูเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในประเทศไทย 

เราก็อาจรูสึกตกใจมากแลวในจำนวนอันมากมาย ยิ่งไดเห็นตัวเลข     

ดังกลาวของประเทศแถบยุโรป ก็ยิ่งนาตื่นตระหนกมากขึ้น ...มิใชเพราะ 

มีจำนวนสูงกวาเรา ตรงกันขามเลยทีเดียว เขามีจำนวนผูเสียชีวิตบนถนน

เพียง 200 – 400 คนตอรถเกงทุก 1 ลานคัน หรือเปรียบเทียบแลวก็เพียง 

1 ใน 6 หรือ 1 ใน 12 ของบานเราเทานั้น!  

 เพราะอะไร? ก็คงเพราะพวกเขามีระบบขนสงทางรางอัน      

ทันสมัยปลอดภัย ถนนหนทางมีการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน   

ตั้งแตขั้นออกแบบ ลงมือกอสราง และบำรุงรักษานั่นเอง  

 แตขอที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งก็คือ แมชาวยุโรปจะนิยมดื่ม

เครื่องดื่มมึนเมากันอยางแพรหลาย ซ้ำยังนิยมขับรถกันมากดวย (จน

ปญหา ‘ดื่มแลวขับ’ เกิดขึ้นอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได) แตหากเทียบกับ

บานเรา เขาก็ยังแพขาดเพราะมีจำนวนผูประสบอุบัติเหตุบนถนนจากการ

ดื่มแลวขับเพียง 1 ใน 40 ของเราเทานั้น! 

3.3 ปลอดภัย... เมื่อขับแบบ ‘ไมดื่ม’ ทำไมประชาชนในประเทศแถบยุโรปจึงปลอดภัยจากดื่มแลวขับมาก

กวาในประเทศไทย  

 คำตอบคือ ประเทศแถบดังกลาวไดลงมือดำเนินการ 9 

มาตรการที่เกี่ยวของกับกรณี ‘ดื่มแลวขับ’ ไดแก  

 1. กดระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่ใหต่ำ ตั้งแต 0.2 - 0.8 กรัม 

ตอดล. แลวแตประเทศ (ของบานเรา 0.5 กรัมตอดล.)  

 2. บังคับใชกฎหมายตรวจจับดวยวิธีสุมตรวจตามหลักสถิติ  

 3. ยึดใบขับขี่ ถาจับไดวาดื่มแลวขับ  

 4. กดระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่หนาใหมและวัยรุนใหต่ำกวา  

ผูขับขี่ทั่วไป เพราะเปนกลุมเสี่ยงสูง  

 5. กำหนดลำดับชั้นการครอบครองใบขับขี่ใหสอดคลองกับ

ทักษะความรู ประสบการณ (ในบานเรามีขั้นเดียว)  

 6. รณรงคทางสื่อมวลชนใหเขาใจและตระหนักถึงอันตรายของ

การดื่มแลวขับ โทษตามกฎหมาย ตลอดจนปลูกฝงคานิยมดื่มแลวไมขับ  

 7. จัดกิจกรรมชุมชน โดยผสมผสานหลายกิจกรรมเขาดวยกัน 

เชน การใหความรูผานสื่อตางๆ จัดวันรณรงคดื่มไมขับ-ขับไมเร็ว อาสา

สมัครสายดวนจับตาคนดื่มแลวขับหรือนักซิ่ง เปนตน  

 8. สงเสริมพนักงานรินเหลาอาสาสมัคร ใหรับผิดชอบตอสังคม

โดยไมรินเหลาใหลูกคาในรานถาเขาขับรถมาใชบริการ โดยอาจใชเครื่อง

ตรวจระดับแอลกอฮอลหรือใชการสังเกตอาการ  

 9. ติดตั้งอุปกรณตรวจจับลมหายใจในรถ เพื่อปองกัน

เครื่องยนตไมใหทำงานถาตรวจพบแอลกอฮอล 
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 จากแผนผังขางตน เสนประใหขอมูลวา การจับผูดื่มแลวขับ

แบบสุมตรวจในประเทศอังกฤษนั้นมีการคลี่คลายอยางคอยเปนคอยไป 

เชนเดียวกับปริมาณอุบัติเหตุจากการดื่มแลวขับ (เสนสีทึบ) ก็คอยๆ ลด 

จนถึงจุดหนึ่งเมื่อความเขมขนของการจับมากพอ ครั้นการจับเริ่มยอ

หยอน ปญหาก็กำเริบขึ้นมาอีก 

 นอกจากมาตรการทั้ง 9 แลว ยังมีมาตรการทางออมแตไดผล

ไมนอย นั่นคือ การขึ้นภาษีเหลา จำกัดพื้นที่ขาย และหามโฆษณา โดย 

3 มาตรการนี้ใชการลงทุนดานเม็ดเงินที่นอยกวา 9 มาตรการขางตน 

เนื่องจากเปนมาตรการที่มุงควบคุมผูผลิตและผูขายเหลา ซึ่งมีจำนวน

หยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับจำนวนคนขับรถนับสิบลานรอยลานคน 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

35 

30 

25 

20 

15 

0 
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 

กา
รต

รว
จจ

ับค
นข

ับร
ถท

ี่ดื่ม
แอ

ลก
อฮ

อล
ล 

จำ
นว

นผ
ูเส

ียช
ีวิต

บน
ทอ

งถ
นน

จา
กก

าร
ดื่ม

แล
วข

ับ 

การตรวจจับคนขับรถที่ดื่มแอลกอฮอลล 

จำนวนผูเสียชีวิตบนทองถนนจากการดื่มแลวขับ 



46 47

3.4 บรรเทาความสูญเสียอยางไรเมื่อเกิดอุบัติเหต ุ

 ความสูญเสียหลังจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตละครั้ง  

มีมูลคาทั้งทางทรัพยสินและจิตใจ แถมยังกระเทือนตอเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย การแกไขจึงควรใชมาตรการเชิงรุกเพื่อ

ปองกันหรือลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต  

 สวนมาตรการเชิงรับ โดยเฉพาะการชวยเหลือผูที่ประสบ

อุบัติเหตุและครอบครัว เพื่อบรรเทาความสูญเสียและภาระคาใชจาย

เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนก็ตองมีการดำเนินการอยางจริงจังเชนกัน  

 ในรายงานการศึกษาของ วรเวศม สุวรรณระดา และคณะ 

(2548) ไดใหขอเสนอที่นาสนใจเกี่ยวกับ ‘มาตรการดานการบรรเทา 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตอครัวเรือน’ ไดแก  

 • ในกรณีของผูพิการทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

ครอบครัวจะตองไดรับความชวยเหลือทางการเงินอยางเรงดวน โดยจัด

ใหมีคาลดหยอนสำหรับคนพิการหรือสมาชิกในครอบครัวที่ตองดูแล     

ผูพิการ และการใหเครดิตทางภาษีสำหรับครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกวา

เพดานรายไดที่ตองชำระภาษี  

 • มอบเงินอุดหนุนโดยตรงแกผูพิการจากอุบัติเหตุทางถนน 

ผานโครงขายคุมครองทางสังคม    

 • ผูประสบอุบัติเหตุทางถนนและตองกลายเปนผูพิการ ซ้ำยัง

ไมมีประกันสังคม อยางลูกจางนอกระบบประกันสังคม ผูประกอบธุรกิจ

สวนตัวนั้น ควรใหพวกเขาไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

 เมื่อเทียบกับสวีเดนและเนเธอรแลนด อังกฤษยังนับวาเปน

ประเทศที่จับผูดื่มแลวขับไมเขมเทา ถนนสวีเดนมีผูดื่มแลวขับนอยกวา

อังกฤษ 1.7 เทา และจำนวนผูเสียชีวิตเพราะดื่มแลวขับก็มีสัดสวน     

ต่ำกวา 1.8 เทา แตถนนเนเธอรแลนดกลับมีผูดื่มแลวขับมากกวาอังกฤษ 

1.2 เทา เพราะบทลงโทษของอังกฤษนั้นหนักหนากวา เนื่องจากมีการ

ผสมผสานการจับกับการใชสื่อมวลชนเพื่อปองปรามผูขับขี่ไดดีกวา  

 นอกจากนั้น วิธีการจับที่ตางกันก็ใหผลตางกันดวย การจับ

แบบสุมตรวจไดผลดีกวาการจับแบบเจาะจงหรือการตรวจตามอำเภอใจ 

โดยประเทศในยุโรปมีกฎหมายไมอนุญาตใหตำรวจสุมตรวจ แตสำหรับ

ประเทศไทย มีผลสำรวจของเอแบคโพลลชี้วา ผูขับรถเพียงไมถึง 1 ใน 4 

ที่กลัวการถูกตรวจจับ นี่สะทอนวาการบังคับใชกฎหมายของบานเราอาจ

ยังไมเขมเพียงพอ และแมจะมีการทุมเทไมนอยในการรณรงคทางสื่อมวล

ชนมานานกวา 10 ป แตผลจากเอแบคโพลลก็ชี้วามีคนรับรูสื่อเกี่ยวกับ

การ ‘เมาไมขับ’ เพียงรอยละ 11 เทานั้น 

 การจำกัดพื้นที่และเวลาในการจำหนายเครื่องดื่มมึนเมาก็เปน

อีกประเด็นที่ควรใหความสนใจ เพราะในไอซแลนดมีผลสำรวจวา การ

อนุญาตใหรานอาหาร ภัตตาคาร บาร ผับ เปดบริการไดตลอด 24 

ชั่วโมง สงผลใหเกิดกรณีดื่มแลวขับเพิ่มขึ้นถึง 80% และหองฉุกเฉินตอง

แบกรับภาระผูบาดเจ็บจากการดื่มเหลาแลวทะเลาะวิวาทหรือดื่มแลวขับ

เพิ่มขึ้นถึง 140% 
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เพื่อเปนหลักประกันรายไดในระยะยาว  

 • ชวยเหลือดานฟนฟูสมรรถภาพการทำงานและการเปดโอกาส

ทางการศึกษาใหแกผูพิการจากอุบัติเหตุทางถนน   

 • ชวยเหลือในการฟองรองหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ

ใหผูประสบอุบัติเหตุและครอบครัวไดรับการชดเชยที่เหมาะสม  

 โครงการสงเสริมสิทธิของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะของ 

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนตัวอยางของความพยายามบรรเทา

ความเดือดรอนของผูประสบอุบัติเหตุจากการใชบริการขนสงสาธารณะ 

ซึ่งคาสินไหมจากกรมธรรมประกันภัยและเงินชวยเหลือจากภาครัฐโดย

ลำพังนั้น มักไมเพียงพอ   

 โครงการนี้จึงมุงสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจใน

สิทธิของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะอยางรอบดาน ทั้งดานผล

ประโยชนและสิทธิของผูใชบริการ รวมทั้งดานกฎหมายเพื่อใหผูที่ถูก

ละเมิดสิทธิไดรับการเยียวยาอยางรวดเร็วและเปนธรรม ซึ่งการดำเนิน

การในลักษณะนี้นาจะไดรับการขยายผลใหครอบคลุมไปถึงผูใชรถใช

ถนนทั่วไปดวย แตถาจะใหดีที่สุดก็คือการที่ผูใชรถใชถนนทุกคนมีสติและ

ตั้งมั่นอยูบนความปลอดภัยตลอดเวลา เมื่อถึงวันนั้น กฎหมายปองกัน

ความเสียหายหรือความสูญเสียตางๆ ก็คงไมใชเรื่องใหญอีกตอไป... 

บทความอางอิง  

 • (ราง) ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเปดสัมมนาอุบัติเหตุระดับชาติ เรื่อง 

อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 : พลังเครือขายเพื่อ ถนนปลอดภัย (Partnership for road 

safety)  

 • สถานการณลาสุดของปญหาการไมสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทย 

โดย ปยพงษ จิวัฒนกุลไพศาล  

 • อุบัติเหตุจราจร องคประกอบของความสูญเสียในเชิงเศรษฐศาสตร 

และโอกาสในการบรรเทา โดย ปยพงษ จิวัฒนกุลไพศาล  

 • หลากมุม รวมมอง จักรยานยนต โดย ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล  

 • ปลอดภัย...ยามเดินถนน โดย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ (ฝายสื่อสาร

สาธารณะ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันบาดเจ็บในเด็ก   

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี)  

 • หามซอนทาย ถาไมใสหมวกกันน็อค โดย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ 
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ท่ีเรามักไมทันใครครวญก็คือ   
หลังจากอุบัติเหตุยังมีความสูญเสีย
ตามมาอีกมาก ทั้งคนเจ็บ คนตาย...  

บางรายตองรักษากันเปนป  
จนขาดงานและสูญเสียรายได   
หรืออาจมีผลที่นาสลดใจคือ  

ตองกลับบานดวยสภาพพิกลพิการ  
  


