บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
บทนี้เปนการนําเสนอ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง
ผูวิจัยไดทําการ สืบคนจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตางๆ โดยแบงเนื้อหาของบทนี้
เปน 3 สวน คือ
1. การสรางจิตสํานึกดานการขับขี่ปลอดภัย
2. ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอบขาย หลักการ รูปแบบของการปองกันอุบัติเหตุการจราจรและ
ปจจัยประชากรศาสตร
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน
2.1 ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของ
ความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด เปนความบังเอิญ หรือ
เหตุการณที่ไมพึงประสงค ที่อาจเกิดจากการที่ไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือไมทราบลวงหนา หรือขาด
การควบคุม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546 : 1385)
อุบัติเหตุบนทองถนน หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใชรถ ใชถนน หมายรวมถึงการขับ
ชนกัน ระหวางยานพาหนะ หรือรถไปชนคนเดินเทา สัตว สิ่งกีดขวาง หรือสิ่งกอสรางริมถนน ซึ่งทําให
เกิดความเสียหายทางชีวิตและทรัพยสิน อันนําไปสูความเจ็บ พิการและเสียชีวิตได
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หมายถึง การที่ผูขับขี่ยานพาหนะมีความรูในเรื่องของกฎระเบียบ
ขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบอก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
เครื่องหมายจราจร ความเร็วในการขับขี่ การเลี้ยว การแซง การกลับรถ การหยุดรถ การบรรทุก การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ
อุบัติเหตุมีผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือเสียชีวิต หรือความ
สูญเสียตอทรัพยสิน หรือความเสียหายตอสภาพแวดลอมในการทํางานหรือตอสาธารณชน ดังนั้น
ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ อุบัติการณทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม มี
การคาดคิดมากอน ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ชีวิต ทรัพยากรตาง ๆ สาเหตุที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ 1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก คนขับรถ ซึ่งเปนสาเหตุ
ที่สําคัญที่สุดที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการประมาท ขับรถดวยความเร็วสูง ขับรถเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนด ไมปฏิบัติตามกฎหรือสัญญาณจราจร
ความผิดปกติของสภาพรางกายและจิตใจ
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ความสามารถ และทักษะในการขับ รถ วัยและเพศ ผูขับรถยนตที่ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัย ผูขับรถไมมีน้ํา ใจและมารยาท 2) ปจจัยดานพาหนะ (Vehicle
factor) ไดแกสภาพยานหาพนะที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 3) ปจจัยดานทางหรือถนน (Roads/way
factor) ไมเปนไปตามมาตรฐานสากลและ 4) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติ จนทําให
เกิดอุบัติเหตุได
2.1.1 การสรางจิตสํานึกดานการขับขี่ปลอดภัย
ประกอบไปดวย 3 สิ่ง ดังนี้ (หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยโดย กรมการขนสงทางบกและบริษัท
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 2556 : ออนไลน)
1) “การทักทาย” ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการขับขี่อยางปลอดภัย (Traffic Safety begins
with good greeting)
2) การสรางทัศนคติที่ดีตอผูรวมใชถนน (Positive attitude towards others)
3) การเขาใจสถานการณตางๆที่อาจเกิดขึ้นขณะขับขี่ (Experience unsafe driving style)
หัวขอองคความรูเพื่อพัฒนําความปลอดภัยทางถนนสําหรับชุมชนประกอบดวย 3 สวน ไดแก
คน ถนน และรถ
คน
1. ปญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชนและตัวอยางความสําเร็จของการยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนน
2. การขับขี่อยางปลอดภัย กฎจราจร และการบังคับใชในชีวิตประจําวัน
3. การเขียนแผนพัฒนาความปลอดภัยทางถนนสําหรับชุมชนอยางยั่งยืน
ถนน
1. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)
1.1 ขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและตัวอยางถนนที่ไมปลอดภัย
1.2 การสํารวจภาคสนามในพื้นที่ชุมชนเปาหมายรวมกับกรมทางหลวงชนบทและ
ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย
2. การสืบคนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation) บนทองถนน
รถ
การดูแลรักษารถยนตเบื้อง ตนเพื่อความปลอดภัยกอนการเดินทาง โดยครูฝกสอนจากศูนย
การศึกษา และอบรมโตโยตา โครงการพัฒนาครูฝกขับขี่ปลอดภัย ถูกพัฒนาขึ้นภายใตหลักสูตร
Toyota Safe Driving Education ผูรับฝกสอนตองผานหลักเกณฑการอบรม จํานวนชั่วโมงเรียนไม
นอยกวา 30 ชั่วโมง (หรือ 5 วัน) ซึ่งประกอบดวย
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ภาคทฤษฎี
- สถานการณและภาพลักษณของประเทศในดานอุบัติเหตุบนทองถนน ผลกระทบจากความ
สูญเสีย และลดความสูญเสียอยางไร
- คนไทยกับความเชื่อเรื่องอุบัติเหตุ
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร
- มารยาทและน้ําใจบนทองถนน กฎหมายจราจรทางบกและโทษที่ควรรู
ภาคปฎิบัติ
- การบรรยายดานเขาใจขีดความสามารถหรือขอจํากัดของผูรวมใชถนน (Non-Driving)
- การเตรียมตัวกอนการขับรถ
- ทานั่งและการจับพวงมาลัยที่ถูกตอง
- การตรวจสภาพรถกอนการเดินทาง
- การบรรยายดานความเขาใจขีดความสามารถหรือขอจํากัดของผูรวมใชถนน
- ทดสอบมุมมองของเด็กอายุไมเกิน 6 ขวบ (Child vision)
- ทดสอบขีดความสามารถทางรางกายของคนชรา (Senior citizen kit)
- ทดสอบความสามารถในการมองเห็น ผลจากฤทธิ์ของแอลกฮอล (Mock DUI goggles)
- ความสามารถการมองเห็นในที่มืด (Night time visibility)
- การสังเกตจุดบอดรอบๆรถ (Blind spot)
- การทดสอบการขับขี่จริงในรูปแบบตางๆ (Driving)
- การขับขี่แบบสลาลมและทาทางการนั่งขับที่ถูกตอง (Slalom driving and driving posture)
- การขับขี่โดยจําลองสถานการณเมาแลวขับ (Simulate drunken driving)
- การขับขี่ในพื้นที่แคบ (Driving in narrow space)
- การเบรกที่มี ABS และไมมี ABS
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ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยการเกิดอุบัติเหตุเทียบกับชวงเวลา
ปจจัย

กอนเกิด อุบัติเหตุ
คน
- การฝกอบรม
- พฤติกรรม (เมาสุรา,สาร
เสพติด)
ยานพาหนะ
ความปลอดภัย หลัก
(ระบบเบรค, แสงสวาง)
ถนน/ สิ่งแวดลอม - การทาสีตีเสน จราจร
- รูปทรง เรขาคณิตของถนน

ขณะเกิด อุบัติเหตุ
หลังเกิด อุบัติเหตุ
- ติดตั้งอุปกรณ ลดความ - การพยาบาล
แรง (เข็มขัดนิรภัย,ถุงลม
ฉุกเฉิน
นิรภัย)
- ความปลอดภัยรอง (การ - การกูภัย
ปกปอง,การ กระแทก)
- ความปลอดภัย ของ
- การซอมแซม
สภาพแวดลอม ขางทาง
ถนนและ อุปกรณ
(ไมมีตนไม)
ดานจราจร
ที่มา: Haddon (1980 cited in AUSTROADS, 2004); พิชัย ธานีรณานนท, 2551
2.1.2 ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอบขาย หลักการ รูปแบบของการปองกันอุบัติเหตุการจราจร
และปจจัยประชากรศาสตร
ปจจัยที่เกี่ยวของของกับการเกิดอุบัติเหตุการจราจร แบงได 2 ประการ (กาญจนา ทองทั่ว
และคณะ, 2555 : 13 อางอิงใน สาธิต อินตา. 2546)
2.1 เกิดจากการทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe acts) ไดแก พฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได เชนความประมาทเลินเลอความมักงายการฝาฝนกฎจราจรหรือกฎระเบียบที่วางไวเปนตน สาเหตุ
ขอนี้เกิดจากอุปนิสัย หรือทัศนคติของแตละบุคคลที่ถูกปลูกฝง หรือสั่งสอนมาในสภาพแวดลอมที่ ไม
เหมือนกัน ระดับการคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและของผูอื่นแตกตางกันจึงควรมีกา รออก
ระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัดในการขับขี่ยานพาหนะ
2.2 จากสภาวะที่ไมปลอดภัย (Unsafe condition) ไดแก สภาพแวดลอมที่กอใหเกิด
อุบัติเหตุ ได เชน ถนนรื่น แสงสวางไมเพียงพอ ถนนที่ไมมีปายสัญญาณบอกทางโคง ไฟทายรถเสีย
สภาวะที่ไมปลอดภัย เปนสาเหตุดานกายภาพของอุบัติเหตุที่แกไขไดงายกวาปญหาดานพฤติกรรมการ
เกิดอุบัติเหตุการจราจรสวนมากนั้นไมใชเปนความบังเอิญ หรือปราศจากสาเหตุที่เกิด นักวิชาการ
หลายสาขาไดศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแงของวิทยาการระบาด ซึ่งมีการจําแนก
ตาม เพศ วัย ชนิดของยานพาหนะ วัน เวลา สถานที่ อื่น ๆ แตสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไมสามารถ
มองเห็นไดลวงหนา ดังนั้น จึงไมสามารถคาดเดาเหตุการณได
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ปกรณ ตระการวชิรหัตถ สมพงษ ศิริโ สภณศิลป และอุบลวรรณา ภวกานันท (2557: 13
อางอิงใน บัณฑิต จุฬาศัย . 2528) กลาววาเนื่องจากการตระหนักของแตละบุคคลขึ้นอยูกับการรับรู
ของแตละบุคคล ดังนั้นปจจัยที่มีผลตอการรับรูจึงมีผลตอการตระหนัก ซึ่งสรุปปจจัยที่มีผลตอการ
ตระหนักไดคือ
1. ประสบการณที่มีตอการรับรู นั่นคือ ถาบุคคลมีประสบการณการรับรูเกี่ยวกับความ
สูญเสีย อันเกิดจากอุบัติเหตุมาก ก็จะมีผลทําใหเกิดการตระหนักในเรื่อความปลอดภัยมากขึ้น
2. ความเคยชินตอสภาพแวดลอม ถาบุคคลใดมีความเคยชินตอสภาพแวดลอมมาก ก็จะมี
ผลทําใหบุคคลนั้นไมตระหนักตอสิ่งที่เกิดขึ้น
3. ความใสใจ และการใหคุณคา ถาบุคคลมีความใสใจในเรื่องใดมาก ก็จะ มีการตระหนักใน
เรื่องนั้นมาก
4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเรา ถาสิ่งเรานั้นสามารถทํา ใหผูพบเห็นเกิดความสนใจยอม
ทําใหเกิดการรับรูและการตระหนักขึ้น
5. ระยะเวลา และความถี่ในการรับรู ถามนุษยไดรับการรับรูบอยครั้งเทาไรหรือนานเทาไรก็
ยิ่งทําใหมีโอกาสเกิดการตระหนักไดมากขึ้นเทานั้น
ครรชิต ผิวนวล (2555: 24-25 อางอิงใน วิเชียร มุริจันทร . 2541) ใหขอสังเกตถึงปจจัยการ
เกิดอุบัติเหตุไดวาผูใชรถใชถนน เปนตนเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยประมาณรอยละ
90 ของจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีสาเหตุมาจากความบกพรองของคน
1. อายุของผูขับขี่ (Driver’s age)
จากการรายงานของ 23 รัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค .ศ.1986 พบวา อายุมีความสัมพันธกับ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรผูขับขี่ 67 คนใน 100,000 คน จะเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ รายแรง และผูขับขี่ที่มี
อายุระหวาง 20 - 24 ป จะเปนกลุมที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุรายแรงสูงสุด สําหรับประเทศไทย สถิติ
อุบัติเหตุระหวางป พ .ศ. 2518 - 2522 พบวาผูขับขี่ที่มีอายุระหวาง 18 - 22 ป เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด สวนผูขับขี่ที่มีอายุระหวาง 23-27 ป เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเปน อันดับ
รองลงมา
2. เพศของผูขับขี่ (Driver’s sex)
เพศของผูขับขี่เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ป ค .ศ. 1968 พบวาผูขับขี่เพศชายมีจํานวนรอยละ 59 ของจํานวนผูขับขี่
ทั้งหมด อุบัติเหตุเกิดจากผูขับขี่เพศชายมีจํานวนรอยละ 75 ของจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด
พบวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ ที่เปนเพศชายสูงกวาผูขับขี่เพศหญิง ถึง 1.3 เทา แตหากชาย
และหญิงขับรถดวยประมาณเทา ๆ กัน จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ผูขับขี่เพศหญิงจะมีสูงกวาจํานวน
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อุบัติเหตุที่เกิดจากผูขับขี่เพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะความสามารถในการตัดสินใจและปฏิกิริยา
ตอบสนองในการขับขี่ยวดยานของชายและหญิงไมเทากัน
3. ระดับการศึกษาของผูขับขี่ (Driver’s education)
จากการศึกษาอุบัติเหตุบนทางดวนของประเทศไตหวัน พบวาพื้นฐานของการศึกษาของผูขับ
ขี่ยานพาหนะมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอยละ 18.90 มาจาก ผูที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 18.10 มาจากผูที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและรอยละ 43.40 มาจากผูที่มีการศึกษาอยูในชั้นระดับประถมศึกษา จึงเห็นไดวาพื้นฐาน
การศึกษาของผูขับขี่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
4. สภาพสมาธิของผูขับขี่ (Medical condition)
สภาพสมาธิของผูขับขี่สามารถแบงเปนระบบตาง ๆ คือระบบสายตา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การดื่มสุรา มีสายตาผิดปกติ ตาบอดสี สายตาสั้น เปนตน ระบบหูเกี่ยวกับการไดยิน ผิดปกติระบบ
ของหัวใจ ระบบสมองมีโรคประจําตัว เชน โรคลมบาหมูและโรคเบาหวาน
สรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหเกิ ดอุบัติเหตุทางจราจร อาจจะแบงได 4 ดาน คือ คน รถ ถนน และ
สิ่งแวดลอมโดยหากมองลึกลงไปจะพบวา สาเหตุหลักๆ ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุก็คือ คน ที่ขาด วินัย
จราจรไมสวมหมวกนิรภัย เมาแลวขับ ขับรถยอนศร ขับรถฝาไฟแดง เปนตน
ขอบขาย หลักการ และรูปแบบของการปองกัน
ขอบขายของการปองกันอุบัติเหตุ จําแนกไดตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังภาพตอไปนี้
อุบัติเหตุ

สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก

สภาพที่ยากแกการแกไขได

(การปองกันทางตรง)

(การปองกันทางออม)

ภาพที่ 2.1 : ขอบขายของการปองกันอุบัติเหตุ
(ที่มา: กาญจนา ทองทั่ว และคณะ. 2555: อางอิงใน ปรีชา วิหคโต และคณะ. 2540)
จากภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากใชเกณฑ ของความสามารถในการแกไขแลว แนวทางแกไข
อุบัติเหตุ จําแนกเปน 2 ประเภทไดแก
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1. สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก ไดแก อุบัติเหตุที่เกิดจากขาดการจัดทํา เชน การ
ตรวจเช็คสภาพรถยนตใชขับขี่ เปนตน
2. สภาพที่ยากแกการแกไขไดโดยตรง ไดแก อุบัติเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ เชน อุบัติเหตุที่
เกิดจาก ฟาผา น้ําทวม ความชื้น หรืออุบัติเหตุที่ยากแกการแกไข เชน จํานวนรถยนต ที่เพิ่มมากขึ้ น
(การปองกันทางออม) และลักษณะนิสัยเหมอลอย
อยางไรก็ตาม สภาพเหลานี้เปลี่ยนแปลงโดยตรงไดยาก แตสามารถหา วิธีปองกันทางออม
ไดหรือหลีกเลี่ยงได จากความสามารถในการแกไขอุบัติเหตุ ดังกลาว แนวทางการปองกันอุบัติเหตุจึง
ทําไดทั้ง การปองกันทางตรงและการปองกันทางออม
แนวทางของการปองกันอุบัติเหตุ
จากขอบขายแนวทางปองกันอุบัติ ตามความสามารถในการปองกันอุบัติเหตุดังกลาว จึงได
หลักการของการปองกันอุบัติเหตุดังภาพตอไปนี้
อุบัติเหตุ

สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก

สภาพที่ยากแกการแกไขไดโดยตรง

สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก

สภาพที่ยากแกการแกไขไดสะดวก

ภาพที่ 2.2 : หลักปองกันอุบัติเหตุ
(ที่มา: กาญจนา ทองทั่ว และคณะ. 2555: อางอิงใน ปรีชา วิหคโต และคณะ. 2540)
จากภาพหลักการปองกันอุบัติเหตุ จําแนกตามความสามารถ ในการปองกันอุบัติเหตุ ไดเปน
2 ประการ ไดแก
1. หลักการขจัดสภาพที่ไมปลอดภัย (Unsafe condition) หมายถึง การปองกันอุบัติเหตุที่
ตองการการปองกันทางตรง เชน การตรวจเช็คสภาพรถยนต ที่ใชขับขี่เพื่อปองกันการช นกัน เมื่อ
เบรกรถไมหยุด เปนตน
2. หลักการขจัดการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe act) หมายถึง การปองกันอุบัติที่
ตองการปองกันทางออมหรือที่เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย และการกระทําที่ไมตั้งใจใหเกิด เชน
นิสัยชอบเสี่ยงวิ่งตัดหนารถยนต การกระทําที่ ไมปลอดภัยนี้ อาจเกิดจาก 1) ขาดความรูความชํานาญ
2) มีเจตคติที่ไมถูกตอง และ 3) สภาพรางกาย ไมสมบูรณหรือไมเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทํา
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รูปแบบของการปองกันอุบัติเหตุ
จากหลักการปองกันอุบัติเหตุ สามารถกําหนดรูปแบบการปองกันอุบัติเหตุได
3 รูปแบบ
ไดแก รูปแบบใหการศึกษา (Education) รูปแบบการบังคับ (Enforcement) รูปแบบการปองกัน
และ แกไขทางวิศวกรรม (Engineering) หรือเรียก 3 รูปแบบนี้วา 3E ของรูปแบบการปองกัน
อุบัติเหตุ ดังภาพตอไปนี้ (ทัฬห ธนาดุลบุลิน 2554: 23-25)
อุบัติเหตุ
สภาพที่ยากแกการแกไขไดโดยตรง

สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก

สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก

สภาพที่สามารถแกไขไดสะดวก

การปองกันแกไขทางวิศวกรรม

การใหการศึกษาและการใช

ภาพที่ 2.3 : รูปแบบของการปองกันอุบัติเหตุ
(ที่มา: กาญจนา ทองทั่ว และคณะ. 2555: 17 อางอิงใน ปรีชา วิหคโต และคณะ. 2540:)
1. รูปแบบการใหการศึกษา หมายถึง รูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อใหความรูและเจตคติ และฝก
ทักษะการปองกัน อุบัติเหตุใหกับประชาชนโดยตรง เชน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย มีวิทยากรมา
บรรยายเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ เปนตน
2. รูปแบบการบังคับ หมายถึง รูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อใหประชาชนตระหนักและควบคุมให
ประชาชนตองปฎิบัติ เชน การออกกฎระเบียบของชุมชนในการขามทางมาลาย การทําปายเตือนให
ระมัดระวังการขามถนน ทางโคง ทางแยก เปนตน
3. รูปแบบการปองกันและแกไขทางวิศวกรรม หมายถึง รูปแบบที่ตองใชความรูทาง
วิศวกรรมม าชวยการปองกันอุบัติเหตุ เชน การซอมแซมพื้นถนนที่เปนหลุมเปนบอ อันจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุของผูใชรถใชถนนได การแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรโดยมาตรการ 3E : การบังคับใช
กฎหมาย(Enforcement) การให การศึกษา (Education) และมาตรการทางวิศวกรรม (Engineering) เปนที่รูจักทั่วไป
นอกจากนั้นการดําเนิน มาตรการทั้ง 3E กับปจจัยทั้งสาม คือ คน รถ ถนนและ สภาพแวดลอม
สามารถทําไดใน 3 ลักษณะ (1) ปองกันกอนที่อุบัติเหตุจะเกิด (Pre-Crash) (2) หลีกเลี่ยง ความ/
รุนแรงขณะชน(During-Crash) และ (3) การบรรเทาการบาดเจ็บหรือลดการเสียชีวิต (Post-Crash)
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ทําใหสามารถจัดมาตรการทั้งหมดออกได เปน 9 กลุมมาตรการ แลวนําเสนอในรูปตารางเรียกวา
Haddan Matrix
ตารางที่ 2.2 : Haddan Matrix
คน
กอนเกิด
การบังคับใชกฏหมาย
อุบัติเหตุ
การใหการศึกษาและ
(Pre-Crash) การประชาสัมพันธ/
รณรงค
- ไมขับรถขณะมึนเมา
- ไมขับรถดวย ความเร็ว
เกิน - ไมขับรถดวย
พฤติกรรมเสี่ยง
- ไมบรรทุกน้ําหนัก เกิน
ความสามารถใน การ
หยุดหรือชะลอ
ขณะเกิด
ใชอุปกรณเสริมความ
อุบัติเหตุ
ปลอดภัย - สวมหมวก
(During- นิรภัย หรือคาดเข็มขัด
Crash)
นิรภัย อยางถูกตอง
- ใหเด็กนั่งในที่เด็กนั่ง
ที่ปลอดภัย

รถ
ทําใหรถมีความเหมาะสม
ตอ การวิ่งบนทางหลวง
- รถมีการตรวจสภาพ
- ยกมาตรฐานของรถและ
ควบคุมการแปลงสภาพ
รถ โดยสารและรถบรรทุก
- เพิ่มการมองเห็นของรถ:
ติดตั้งวัสดุสะทอนแสง
,เปด ไฟหนารถ
ตลอดเวลาขณะ ขับรถ
มีอุปกรณความปลอดภัย
เพียงพอ
- ติดตั้งถุงลมนิรภัย หรือมี
โครงสรางหองโดยสาร
นิรภัย
- ติดตั้งแผนกั้นขางและ
ดานทายรถบรรทุก

ถนนและสภาพแวดแลอม
ทําใหถนนปลอดภัยขึ้น
- มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของถนน
- แกไขจุดเสี่ยงอันตราย
- จัดการจราจรใหปลอดภัย
เชน นํามาตรการ Traffic
Calming มาใช
- มีอุปกรณควบคุมจราจรที่
เหมาะสม เพียงพอ

ลดความอันตรายของขางทาง
- วัตถุขางทางทําดวยวัสดุที่ ไม
เกิดอันตราย เชน หลัก)นําทาง
พลาสติก เสาที่ชน แลวลมงาย
ฯลฯ
- ติดตั้งซอมแซมอุปกรณ/ กัน
ชน )Barrier)
- ติดตั้งอุปกรณลดแรงกระแทก
จากการชน (Crash Cushion)
ทําใหการเขาชวยเหลือ
หลังเกิด
การปฐมพยาบาล
ทําใหสามารถ
อุบัติเหตุ
เคลื่อนยายและชวยชีวิต เคลื่อนยาย/ ชวยเหลือผู ผูบาดเจ็บสะดวก
- ใหการเขาออกจุดเกิดเหตุ
(Post-Crash) ที่ถูกวิธีและทันการณ
ประสบเหตุ
- มีประตูฉุกเฉิน
ของหนวยกูภัยและรถ ฉุกเฉิน
- มีอุปกรณชวยชีวิตในรถ ทําไดงาย
(ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, องคการอนามัยโลก และธนาคารโลก. 2555: 15 อางอิง
ใน Haddan Matrix. 1980)
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มาตรการปองกันอุบัติเหตุ
ทัฬห ธนาดุลบลิน (2554: 11-13 อางอิงใน จิตร บุญยะโหตระ . 2536) มาตรการสากลที่ใช
ปองกันอุบัติเหตุจราจร ประกอบดวยมาตรการหลัก 3 ประการ คือ
1. มาตรการทางการศึกษาและอบรม (Education and Training) เพื่อใหประชาชนทุก
ระดับชั้นตั้งแตเด็กเล็กจนถึงประชาชนทั่วไป มีความรูในการปองกันตนเองจากอุบัติภัยได และเกิดจิต
สานึกของความปลอดภัย ความหมายและวิธีการใหการศึกษาและอบรม ไมเพียงแตใหความรูและ
ความเขาใจในปญหาแตจะตองปลูกฝงจิตสํา นึกของความปลอดภัย (Safety Conscious) ปลูกฝง
ความมีระเบียบวัย (Discipline) ในการใชรถใชถนนอยางถูกตองและปลอดภัย ไมเพียงนําความรูเพื่อ
ใชประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และสังคมเทานั้น แตจะตองถายทอดได ปฏิบัติไดถูกตองในชีวิตจริง
การฝกอบรมจึงเหมาะสมในมาตรการนี้ โดยแบงเปน 2 วิธี
1.1 Direct Method การจัดการใหความรูในชั้นเรียน สวนจราจร โรงเรียนสําหรับ
อบรมผูกระทําผิด มีชวงเวลากําหนด เชน ใน 3 – 6 วัน วันละ 1 ชั่วโมง (Traffic Garden)
1.2 Indirect Method การจัดการใหความรู ปลูกฝงคานิยม รณรงคนอกหองเรียนโดย
ใชสื่อ (Media)
2. มาตรการทางกฎหมาย (Enforcement) เพื่อใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่ง
เปนกฎแหงความปลอดภัย รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การตรวจสภาพรถ การสอบ
ใบขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย และการใชเข็มขัดนิรภัย ในปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกที่
ใชบังคับอยูเปนหลักแลวมีจํานวน 47 ฉบับ ที่ใชลงโทษผูฝาฝนละเมิด ไดแก
2.1 พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายแมบทที่สาคัญในการปองกัน
อุบัติเหตุใชบังคับแก ผูขับขี่ คนเดินเทา คนจูง ขี่ ไล สัตว เจาของรถ
2.2 พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายใหความปลอดภัยในการขนสง
ดวยรถยนตขนาดใหญไดแก รถโดยสาร รถบรรทุก ใชบังคับแก ผูขับรถ ผูเก็บเงินคาโดยสาร
นายตรวจรถ
2.3 พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายควบคุมการจดทะเบียน รถยนตขนาดเล็ก
เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล สามลอเครื่อง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต ใชบังคับแก ผูขับขี่ และเจาของ
2.4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 เรื่องทางหลวง
พิเศษ ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด กาหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ เครื่องหมายจราจร
3. มาตรการทางวิศวกรรมจราจร (Engineering) การปรับปรุงแกไขทางดานวิศวกรรม โดย
ศึกษาขอมูลจากลักษณะและสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และใชวิธีทางดานวิ ศวกรรมเขามาปรับปรุง
แกไข ทั้งสภาพของถนน สิ่งแวดลอมของถนน และการปรับปรุงยานพาหนะ การปรับปรุงและแกไข
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ดานวิศวกรรมจราจร เปนแนวทางการแกจากสาเหตุแทจริงของอุบัติเหตุ เกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร
แบงเปน 2 ลักษณะ
3.1 การปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอม ตามลักษณะของทาง โดยมีแนวทางจาก
ประเทศอังกฤษ ดังนี้
- ปรับปรุงสัญญาณไฟ (Traffic Signals) เชน ติดตั้งสัญญาณไฟ การตั้งรอบ
สัญญาณไฟ (Timing) ตั้งระยะสัญญาณไฟ (Phrasing) เพิ่มความเขมของสัญญาณไฟ (High Intensity) ติดตั้งสัญญาณไฟคนขามถนน
- ใหแสงสวาง (Lighting) บริเวณสัญญาณ เครื่องหมายจราจร ทางขาม ทางมา
ลาย ทางโคง
- ปรับปรุงทางสํา หรับคนเดินเทา เชน สรางเกาะกลางถนน รั้วริมถนน ทางมา
ลาย สะพานลอย หรืออุโมงค
- การหามจอดรถ (Parking Restriction)
- การจัดชองทางเดินรถ (Vehicle Canalization) โดยการทํา เครื่องหมายที่ถนน
เสนคู ลูกศร ฉ. ปรับปรุงปายจราจร (Signing)
- ปรับปรุงผิวจราจร (Carriageway Surface) โดยการปรับปรุง ซอมแซมเพิ่ม
ความฝด ตีเสนขาวที่ขอบทาง ทําสวนนูนขึ้นบนผิวจราจรเพื่อควบคุมความเร็ว (Speed Control) ซ.
การจัดการอื่น ๆ เชน การทําวงเวียน เดินรถทางเดียว ทําเกาะกลางถนนยาวตลอด
3.2 การปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมตามลักษณะการชน โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย เปนตัวอยาง ปรับปรุงดานกายภาพ (Physical Facilities) ทางวิศวกรรมจราจร
(Traffic Engineering) การควบคุมจราจร (Traffic Control) อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 3 อยาง
ประกอบกัน เชน ในกรณีชนคนเดินเทา ควรปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟสํา หรับคนขาม จัดใหมีทางมา
ลาย สรางรั้วริมถนน สราเกาะกลางถนนยาวตลอด สรางสะพานขาม หรืออุโมงคจํากัดความเร็ว ถาชน
กลางคืนใหปรังปรุงไฟถนน
สรุปไดวามาตรการปองกันอุบัติเหตุแบงได 3 ประการ คือ
1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร หรือจัดกิจกรรมในการปองกันแกไขอุบัติเหตุ
รวมกันระหวางหนวยงานของภาครัฐและเอกชน องคกรภาคประชาชนเขามาสรางภูมิคุมกันดาน
อุบัติเหตุ
2. การบังคับใชกฎหมายจราจรอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหตํารวจ จับ ปรับ และคุมความ
ประพฤติ ผูที่กระทําผิดกฎหมาย เชน ไมสวมหมวกกันน็อค ดัด แปลงสภาพรถ เมาแลวขับ เปนตน
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3. วิศวกรรมทางถนน การปรับปรุงแกไขใหสภาพถนนปลอดภัย โดยศึกษาสภาพ การเกิด
อุบัติเหตุในแตละครั้ง วามีสวนใดของถนนบางทําใหเกิดอุบัติเหตุ เชน ถนนชํารุด เปนหลุม เปนบอ
ทางโคงเยอะ ไมมีปายบอกทาง ถนนลื่น เปนตน
ปจจัยประชากรศาสตร
วิวัฒน พุทธวรรณไชย (2557: 279 อางอิงใน ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย
โครงการวิจัย การใชความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร , มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเทคโนโลยีแหงเอเชีย , สสส, 2551) ตัวแปรดาน
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุสถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายไดตอ เดือน ลักษณะงานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัด
ไดของประชากรและชวยในการกําหนด ตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ
กลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะ
สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร
ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ
เพศ หญิงมาแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี
ความ ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น
แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น จากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกตางกันอยางมากในเรื่อง ความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว ตางกัน
2. อายุ เปนปจจัย ที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุ นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะ
ที่คนอายุมาก มักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มี
อายุนอย เนื่ องมาจาก ผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกันคนที่มี
อายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหา ขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง
3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันคน
ที่ มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
สารไดดีแต จะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อ ประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตรหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชสื่อสิ่งพิมพวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตรแตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ
มากกวาประเภทอื่น
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4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละ
คน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและ สังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร
แนวคิดพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะ
สํานักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก กองพัฒนาระบบการจราจร
ได
รวบรวมพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะไววาสมรรถภาพ ของแตละคนมีความแปรปรวนแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับ อายุ ประสบการณ ความชํานาญ ความแข็งแรง ของรางกาย เชน ดื่มของมึนเมา กินยากด
ประสาท ทํากิจกรรมอื่นรวมกับการขับรถ หรือขับรถติดตอกันเปนเวลานานหลายชั่วโมง และ
สภาพ แวดลอมของทางที่ขับรถผานไป (กาญจนา ทองทั่ว และคณะ , 2555 : 18-20 อางอิงใน
จิรพัฒน โชติไกร, 2531)
การมองเห็น (vision)
ความสามารถของตาคนปกติ ในขณะอยูกับที่จะมองเห็นภาพในลักษณะเปนกรวยจอกวาง
(peripheral) มีขอบเขตทํามุม 120-160 องศา เมื่อมีการเคลื่อนที่ขอบเขตของการมองเห็นชัดเจนจะ
ลดลงเชน ที่ความเร็ว 40กิโลเมตร/ชั่วโมงมีมุมการมองเห็นไดชัด 100องศา ที่ความเร็ว 75 กิโลเมตร/
ชั่วโมง มีมุมการมองเห็นไดชัด 60 องศา และที่ความเร็ว 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีมุมการ มองเห็นไดชัด
40 องศา สภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน ถามีแสงสวางเขาตาเราจากรถที่แลน สวนทางมา หรือ
จากการสะทอนของกระจกมาเขาตาเรา จะทําใหตามเกิดการพรามัวชั่วขณะ ตาของมนุษยจะตองใช
เวลาปรับตัว ขยายหรือหดมานตา ถาผานจากที่มืดออกสูที่สวางใชเวลาประมาณ 3 วินาที และถาผาน
จากที่สวางเขาที่มืด ใชเวลาประมาณ 6 วินาที
เวลาในการรับรู และการตอบสนอง (perception and reaction time)
รางกายสามารถรับรูไดจากทางตา หู และการสัมผัส สภาพการรับรูจะถูกสงไปยังสมอง และ
สมองก็จะสั่งการใหมือและเทาทําหนาที่ตามที่สมองกําหนดอีกทอดหนึ่ง ระยะเวลาที่ ตามเริ่ม มองเห็น
วัตถุและสมองสั่งการใหเทาเหยียบที่เบรก และยกเทาไปเหยียบที่เบรก ประกอบดวยระยะเวลาตาง ๆ
ตามทฤษฎีของ PIEW ดังนี้ Perception time ระยะเวลาที่มองเห็นวัตถุชัดเจนและรับทราบ
สถานการณ Intellection time ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาวิเคราะหใหทรา บวาสิ่งที่ มองเห็นคือ
อะไร Emotion time ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจวาจะทําอยางไรตอไปกับสถานการณ หรือสิ่งที่
เห็นนั้น Violation time ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติการตามที่สมองสั่งการในสภาพรางกายของคน
ปกติ จะไมมีอาการเมื่อยลาจากการขับรถนาน ไมดื่มของมึนเมาห
รือเสพยากด ประสาท การ
ตอบสนองของผูขับขี่ที่ถูกกระตุน โดยสภาพการจราจรนั้น ตามมาตรฐานของประเทศ สหรัฐอเมริกา
(AASHTO) แนะนําใหใชเวลาประมาณ 2.5 วินาที แตถาสภาพรางกายของเราเกิด เหนื่อยลา จากการ
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เดินทางไกล หรือพบปญหาที่ยากตอการตัดสินใจ ระยะเวลาในการตอบสนอ ง อาจเพิ่มเปน 4 วินาที
องคประกอบที่มีผลตอการตอบสนองในการจราจร มีดังนี้
1. สถานะของผูขับขี่ เชน อายุ ประสบการณ และความชํานาญ ไหวพริบ เพศ
2. สภาพของรางกาย เชน ความเมื่อยลาความแข็งแรง ดื่มของมึนเมา กินยากระตุนประสาท
ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมตนเอง
3. สภาพแวดลอม เชน ความรอน ฝนตก ทัศนวิสัย สภาพการจราจร ทิวทัศนขางทาง
4. ความรีบเรงทําใหเกิดความประมาทขาดความรอบคอบขับรถเร็ว
5. อารมณเกิดจากสภาพการจราจรที่ไมเปนระเบียบความรอนจัด หรือจากคนขางเคียงทําให
เกิดโมโห ขาดสติยั้งคิด หรือคึกคะนอง
6. ความกลัวตอการถูกจับและตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีผลใหขับรถชาลงเมื่อผานตํารวจทาง
หลวงหรือในถนนที่มีรถบรรทุกแลนสวนทางมามากทําใหเพิ่มความระมัดระวัง
(กาญจนา ทองทั่ว และคณะ, 2555: 18-20 อางอิงใน จิรพัฒน โชติไกร, 2531)
สรุปไดวาพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาห นะของผูใชรถใชถนนจะมีสมรรถนะที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับ อายุ ประสบการณ ความชํานาญในการขับรถ สภาพรางกายที่แข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ
ประจําตัว ซึ่งอาจแบงองคประกอบที่มีผลตอการตอบสนองในการจราจร มีดังนี้
1. ความบกพรองของคนในตัวมนุษยนั้น ประกอบดวยกายกับจิต ถาหากมีความบกพรอง
สวนใดสวนหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะเปนสาเหตุที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุได
1.1 ความบกพรองทางกายไดแกความผิดปกติของอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน
สายตาสั้นตาบอดสี หูตึง มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวาน หรือโรคอื่นๆ ที่ทําให
เกิดการตอบสนองชากวาปกติซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
1.2 ความบกพรองทางจิตและอารมณผูมีอารมณขุนมัว โกรธ แคนเคืองและผิดหวังจะ
แสดงออกทางการกระทําตาง ๆ ที่ไมปลอดภัย การเสพสารเสพติดชนิดตางๆ จะทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจเชน การใชยากระตุน เพื่อใหรางกายทํางานไดนานกวาปกติไมงวง
(ทานกาแฟ กะทิงแดง M150) สามารถขับรถไดนานขึ้นนั้น ทําใหสมองและรางกายเกิดการ กระตุน
อยูเสมอ โดยไมไดรับการพักผอน เมื่อรางกายเกิดทํางานหนักอยูตลอดเวลา ก็จะทําใหรางกายเกิด
อาการลา ประสิทธิภาพทํางานลดลง ทําใหเกิดประสาทหลอน คุมคลั่งเกิดการตอบสนองทางรางกาย
ชาลง นําไปสูการเกิดอุบัติเหตุไดงาย
2. ความบกพรองของรถ สวนประกอบของรถเกิดสภาพชํารุดทรุดโทรม เชน ยางเกา ระบบ
หามลอ ไมดีเครื่องจักรไดมาตรฐานชํารุดเสื่อมสภาพ เปนตน
3. การขาดความรูเทาไมถึงการณนั้น จะเปนอีกสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
เชน การ
ดัดแปลงสภาพรถ ไมมีความรูเรื่องกฎหมายจราจร เปนตน
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4. สภาพดิน ฟ า อากาศ และสิ่งแวดลอม ไดแก ฝนตก พายุเขา ฟ าผา น้ําทวม หมอกจัด
ควันไฟหนาทึบ ถนนที่ชํารุดเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญได
5. พฤติกรรมและนิสัยที่ไมปลอดภัยการขับขี่ดวยความคึกคะนอง มีนิสัยประมาท เลินเลอ
ขับขีต่ ามใจชอบ ขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นขาดวินัยจราจร เปนตน
เงื่อนไขและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
การที่ชุมชนจะตัดสินใจเขามามีสวนรวมกัน ในงานยุติธรรมชุมชน และรวมรับผิดชอบ ใน
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ทั้งระบบนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขแล ะปจจัยหลายประการ ทั้งปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งเปนการรับรู ขอมูลที่
เกิดขึ้นจากภายนอก ดังมีผูใหความเห็นไว ดังตอไปนี้
ยศวดี นิรารมฌ (2556: 11 อางอิงใน Cohen and Uphoff, 1981) เสนอวาบุคคล 4 ฝายมี
สวนสําคัญ ในการมีสวนรวม ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชนบท ประกอบดวย ประชาชนในทองถิ่น
ผูนําทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ยังมีปจจัย
หลายปจจัย ที่มีสวน รวมเกี่ยวของ ไดแก
1. อายุและเพศ
2. สถานภาพในครอบครัว
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพทางสังคม เชน ชั้นทางสังคม ศาสนา
5. อาชีพ
6. รายไดและทรัพยสิน
7. ระยะเวลาในทองถิ่น และระยะเวลาที่อยูในโครงการ
8. ที่ดินถือครองและสถานภาพแรงงาน
ผศ. ดร. วิภาส ทองสุทธิ์ (2558: 6 อางอิงใน ทัดดาว บุญปาล , 2530: 27) กลาวไววาการมี
สวนรว มทางสังคมของชุมชนของบุคคล นั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ และที่อยอูาศัย โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตกต่ํา เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนนอยกวาบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง
นอกจากนั้นแลวไดมีการแหลงอํานาจและการตัดสินใจในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ซึ่งจาก
การศึกษา แสดงใหเห็นวา ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ ดานการศึกษา และการเงิน เปนสิ่ง
หนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคม แหลงอํานาจทั้งสองชนิดนี้ ถาผูใดไดครอบครองหรือมีไวก็จะ เปนผู
ที่มีบทบาทสูงในชุมชน โดยเฉพาะในการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชน นอกจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาแลว คุณลักษณะทางสังคม ไมวาจะเปนความเชื่อคานิยม
ตลอดจนนิสัย ประเพณีในชุมชนก็อาจมีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนเชนเดียวกัน
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กาญจนา ทองทั่ว และคณะ (2555: 20 อางอิงใน Cohen and Uphoff, 1980) ขั้นตอน
ของการมีสวนรวมของประชาชน กลาวถึงขั้นตอนของการมีสวมรวมของประชาชน มีดังนี้
1. การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา (Analysis)
2. การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกไขปญหา (Decision Making)
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหา (Implementation)
4. การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากโครงการ (Benefits)
5. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
ยศวดี นิรารมฌ (2556: 12 อางอิงใน ทัศนีย ไทยาภิรมย , 2526) ไดแบงขั้นตอนการมีสวน
รวมของประชาชนเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. รวมคิดสภาพปญหาที่มีอยูและสาเหตุปญหา
2. รวมวางแผนวิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปญหาพิจารณาทางเลือก
3. รวมดําเนินการตามโครงการและแผนกําหนดโครงการและแผนงาน
4. รวมติดตามประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลวเปนระยะๆและแกไข
ในประเทศที่ถนนพัฒนาไปไกลแลวอยาง ประเทศออสเตรเลีย พบวาอุบัติเหตุไมไดเกิดจาก
ดวง หรือความโชครายตามที่เรามักไดยินกันแตมาจาก 3 ปจจัย ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งรวมกันทําใหเกิด
หวงโซของเหตุการณซึ่งนําไปสูอุบัติเหตุ ไดแก
1. ปจจัยจากคน (ประมาณ 95 ครั้งในการชน 100 ครั้ง)
2. ปจจัยจากสิ่งแวดลอมบนถนน (ประมาณ 28 ครั้งในการชน 100 ครั้ง)
3. ปจจัยจากรถ (ประมาณ 8 ครั้ง ในการชน 100 ครั้ง)
ขั้นตอนในการจัดการจุดเสี่ยงอันตราย
ขั้นตอนในการจัดการจุดเสี่ยงอันตรายประกอบไปดวยขั้นตอนหลักงายๆ
4 ขั้นตอน ซึ่ง
สามารถทําไดโดยคนในชุมชนไดแก การคนหา การวิเคราะห การ ปรับปรุง และการเฝาระวังติดตาม
ผลคนหา วิเคราะหปรับปรุง ประเมินผลติดตามผลเฝาระวัง (กาญจนา ทองทั่ว และคณะ, 2555: 29)
1. การคน หาจุดเสี่ยงอันตรายเปนการระบุตําแหนงจุดเสี่ยงอันตรายที่ตองการทําการ
ปรับปรุงแกไข
2. การวิเคราะหจุดเสี่ยงอันตรายเปนการคนหาปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อทําแผนการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย
3. การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย เปนขั้นตอนที่ชุมชนชวยกันลงมือปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย
ตามแผนที่ไดวางไว
4. การเฝาระวังติดตามผลหลังจากทําการปรับปรุงแกไขตองมีการติดตามผลการ
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การคนหาจุดเสี่ยงอันตราย
ชุมชนสามารถคนหาจุดเสี่ยงไดโดยการรวมกันสรางแผนที่จุดเสี่ยงจากแผนที่ชุมชนโดย
สามารถทําตามขั้นตอน ดังนี้ (กาญจนา ทองทั่ว และคณะ. 2555: 30)
1. แผนที่ชุมชน
แกนนํารวมกันสรางแผนที่ชุมชนขนาด A0 (841 x 1189 มิลลิเมตร หรือประมาณ 1 ตาราง
เมตร) โดยอาจขยายแผนที่ ที่มีอยูเดิมหรือชวยกันเขียนขึ้นใหมแผนที่ควรประกอบดวย ถนน และ
สถานที่สําคัญ เชน วัด โรงเรียน ที่ทําการผูใหญบาน และบานสมาชิกในชุมชน สิ่งสําคัญ คือ การที่
แกนนําสามารถอธิบายแผนที่ชุมชนใหแกเพื่อนสมาชิก เพี่อใหสามารถคนหา ตําแหนงตางๆ ในแผนที่
ไดถูกตอง อาจทดสอบดวยการใหสมาชิกคนหาตําแหนงสถานที่สําคัญตางๆ ตําแหนงที่จัดเวทีหมูบาน
ตําแหนงปากทางเขา-ออกหมูบาน ตําแหนงบานของเพื่อนสมาชิก เปนตน
2. สรางแผนที่จุดเสี่ยง
เมื่อไดทําความเขาใจแผนที่รวมกันแล วสมาชิกในชุมชนสามารถรวมกัน สรางแผนที่จุดเสี่ยง
โดยชวยกันระบุตําแหนงจุดเกิดอุบัติเหตุในรอบ 3 ป ตอไปนี้ ลงบนแผนที่เปลา ตําแหนงที่มี ผูเสียชีวิต
ตําแหนงที่มีผูบาดเจ็บสาหัส ตําแหนงที่มีผูบาดเจ็บเล็กนอย
(ทายาหมองยาแดง ) และจุดฮิยาริ
(บริเวณที่มีประสบก ารณการเกือบเกิดอุบัติเหตุ เกือบลมเกือบชน ) โดยการกําหนดตําแหนง อาจใช
สติ๊กเกอรหลากสีหรือเข็มหมุดติดลงบนแผนที่ โดยอาจกําหนดให
สีแดงแทนจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิต
สีเขียว แทนจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บสาหัส
สีเหลือง แทนจุดเกิดอุบัติเหตุที่มี บาดเจ็บเล็กนอยและจุดฮิยาริ (จุดที่เกิดเหตุการณ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เกือบเกิดอุบัติเหตุ)
3. คัดเลือกจุดเสี่ยงเพื่อปรับปรุงแกไข
เมื่อไดแผนที่จุดเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของสีชุมชนสามารถรวมกันคัดเลือกบริเวณที่
ตองการทําการปรับปรุงแกไขกอน- หลัง และยังสามารถใชแผนที่จุดเสี่ยงติดในที่เห็นไดชัดใหเปน
เครื่องเตือนใจคนในชุมชนถึงจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชนที่ไดรวมกันคนหาและเฝาระวังจุดเสี่ยงใหมๆ ที่
จะเกิดขึ้นในชุมชน
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ทัฬห ธนาดุลบลิน (2554: 16-17 อางอิงใน H.W. Heinrich, 1980) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุ (Theory of Cause of Accident) ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัติเหตุ เฮนริช H.W. Heinrich 1980 กลาววา การบาดเจ็บเปนผลสืบเนื่องโดยตรงมาจาก
อุบัติเหตุซึ่งเปนผลมา จากการกระทําไมปลอดภัยหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งเปรียบไดเหมือน
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ตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู 5 ตัว ใกลกัน เมื่อตัวที่ 1ลม ยอมทําใหตัวโดมิโนตัวถัดไปลมตามกันไปดวย
ไดแก
โดมิโนตัวที่ 1 สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment of Background) ไดแก สภาพการเลี้ยงดูของครอบครัวขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ เชน ชุมชน แออัด ชุมชนเมือง ยอมมีความแตกตางกัน
โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพรอง หรือ ความผิดปกติของบุคคล (Defects of Person) ไดแก
ความพิการ ของรางกาย เชน ตาบอดสี หูหนวก และการมีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ
โดมิโนตัวที่ 3 การกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Condition) ไดแก การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เสี่ยงตออันตราย เชน การขับรถดวยความเร็วสูงใน
ขณะที่ฝนตกถนนลื่นเปนตน
โดมิโนตัวที่ 4 อุบัติภัย (Accident) ไดแก ผลที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม หรือ ความ
บกพรองทางรางกายของบุคคลหรือการกระทําที่ไมปลอดภัยเชน หลับในขณะขับขี่รถ ทําใหเกิด
อุบัติเหตุได
โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injuries of Damage) ไดแก นิ้วขาดเสียดวงตาขา
หักอัมพาต เปนตน การปองกันตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซอุบัติภัย เมื่อตัวโดมิโนตัวที่ 1 ลม ตัวถัดไป
ก็ลมตาม ดังนั้น หากไมใหโดมิโนตัวที่ 4 ไมใหเกิดอุบัติเหตุก็ตองเอาโดมิโนตัวที่3 ไดแก พฤติกรรมที่ไม
ปลอดภัยของบุคคลออกการบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้น
จากทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถปองกันอุบัติเหตุโดยเนนที่พฤติกรรมของบุคคลสําหรับ
ใน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุในการขับบขี่รถจักรยานยนตเพื่อ
เปนแนวทาง ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล และเพื่อเปนการปองกันและ ลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดอนาคตตอไป
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ
2.2.1 งานวิจัยในประเทศ
“กาญจนา ทองทั่ว (2555) ไดศึกษาเรื่อง โครงการกระบวนการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 1 พบวาอุบัติเหตุ
สามารถแกไขได 2 แนวทาง โดยเริ่มตนจากผูขับขี่ในชุมชนทองถิ่นที่ประสบภัยปญหาการประสบ
อุบัติเหตุจากถนนภายในชุมชน อีกแนวทางคือจากสภาพแวดลอมและถนนที่เปนจุดเชื่อมตอระหวาง
ชุมชน ความรุนแรงของอุบัติเหตุมีระดับความรุนแรงแตกตางกันไปตามสภาพของถน น หรือปญหา
ของผูใชรถใชถนน ซึ่งกลุมเปาหมายซึ่งประสบกับอุบัติเหตุมักจะเปนทั้งคนในทองถิ่นและคนภายนอก
ทองถิ่น”
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“พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ (2554) ไดศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนในการจัดการ
อุบัติภัยจราจรบนทองถนน จังหวัดระยอง พบวาในภาพรวมไดมีการวิเคราะหปจจัยในระดับความ
รุนแรงตางๆ การวิเคราะหปจจัยกับ ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกเปน 5 ระดับ คือ
ระดับความรุนแรงที่มีทรัพยสิน เสียหายเพียงอยางเดียว บาดเจ็บเล็กนอย บาดเจ็บปานกลาง บาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิต การจัดตั้งอ งคกรที่รับผิดชอบงานดานอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยตรงเพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพและควร ปรับแกไขกฎหมายเดิมบางฉบับเพื่อใหการทํางานขององคกรยกระดับ
ปฏิบัติการและสนับสนุนใหมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตระหนักปญหาที่
เปลี่ยนแปลงไดซึ่งการจัดการดานอุบั ติเหตุ เนนในระดับชุมชน ปฏิบัติการและการบริหารสราง
เครือขายการจั ดการดานอุบัติเหตุการจราจรนั้นหนวยงานที่สําคัญคือ สํานักงานสาธารณสุข
สํานักงานขนสง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิตํารวจและองคการปกครองสวน
ทองซึ่งจะเห็นไดวาการจัดการดานอุบัติเหตุ จะประสบความสําเร็จตองทํางานรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหการ
ชวยเหลือผูอยูอาศัยเพื่อมีโอกาสขอความชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและใน
ภาวะภัยพิบัติไดโดยจัดใหมีระบบการรับแจงเหตุ ระบบการเขาชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดที่เกิด
เหตุ ระบบการลําเลี ยงขนยาย และการสงผูเจ็บปวยฉุกเฉินใหแกโรงพยาบาลที่เหมาะสมไดอยางมี
คุณภาพและรวดเร็วตลอด 24 ชม ระบบ .ดังกลาวนี้ควรเปนการรับผิดชอบและดําเนินการโดย
หนวยงานที่รับผิด ชอบดูแลทองถิ่นนั้นๆ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ และประชาชนในพื้นที่
เปนระบบที่ตองมีการดูแล รับผิดชอบโดยแพทย”
“ทัฬห ธนาดุลบุลิน (2554) ไดศึกษาเรื่องการประเมินความตระหนักถึงอุบัติเหตุของ
ผูปกครองบุตรหลานและผูใชรถใชถนน จากการศึกษาความตระหนักถึงอุบัติเหตุของผูปกครองบุตร
หลานและผูใชรถใชถนน ในเขตอําเภอเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจรของผูปกครองบุตรหลานและผูใชรถใชถนน
เพื่อศึกษาความตระหนักถึงอุบัติเหตุของ
ผูปกครองบุตรหลานและผูใชรถใชถนน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองบุตรหลานและผูใชรถใช
ถนนที่มีตอความตระหนักถึงอุบัติเห ตุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชรถใชถนนของผูปกครองบุตร
หลานและผูใชรถใชถนน
และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในความคิดของ
ผูปกครองบุตรหลานและผูใชรถใชถนน พบวาผลจากการสอบถามวาบุคคลใดกอใหเกิดอุบัติเหตุได
มากที่สุด ผลที่ไดคือ ทั้ง 2 กลุมตัวอยางมองวา ผูใชรถใชถนนอื่นๆกอใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
รองลงมาคือตัวทานเอง และจากการจัดอับดับความตระหนักถึงอุบัติเหตุ ผลที่ไดคือ ทั้ง 2 กลุม
ตัวอยางใหความตระหนักเรื่องการขับขี่ขณะมึนเมาเปนอันดับแรก และความเห็นแกตัวในการใชรถใช
ถนนกับการใชโทรศัพทมือถือขณะขับขี่รองลงมา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นดวยวาผลจากการ
สอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลที่กอใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ผลที่ไดคือ กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมองวา
ความประมาทเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ปจจัยที่มี อิทธิพลรองลงมาคือ ความ
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มักงาย และจากการสอบถามวาปจจัยดานใดที่กอใหเกิดอุบัติเหตุไดมากที่สุด ผลที่ไดคือ กลุมผูใชรถ
ใชถนน มองวาปจจัยที่ควบคุมไดเปนที่กอใหเกิดอุบัติเหตุไดมากที่สุด สวนกลุมผูปกครองมองวาปจจัย
ที่ควบคุมไมไดเปนปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด”
“เอกลักษณ กาญจนาเพ็ญ , ปรเมศวร เหลือเทพ , พิชัย ธานีรณานนท และคณะ (2555) ได
ศึกษาเรื่องการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากรถโดยสารสาธารณะ กรณีศึกษาภาคใต :
พบวาปจจัยหลักที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแบงไดเปน 3 ปจจัย อันดับแรกคือความผิด พลาด
ของคนขับ ความผิดพลาดของคนขับเปนสวนสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุ คิดเปนรอยละ 63.33 พบวา
ปจจัยความผิดพลาด ของคนขับที่มีสัดสวนสูงสุดคือการขับรถดวยความเร็วสู ง (รอยละ 40) รองลงมา
คือ การขับรถเปนระยะเวลานานทําใหรางกายออนเพลีย หลับ/ ใน (รอยละ 16.67) สวนการแซงใน
ระยะประชิดและการตัดสินใจ ผิดพลาดของคนขับมีสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 3.33 อันดับสอง
ถนนบกพรองเปนสาเหตุรองของการเกิด อุบัติเหตุ คิดเปนรอยละ 26.67 และพบวา ปจจัยดานถนนที่
ทําใหเกิด อุบัติเหตุมากสุด คือ ฝนตก ลื่น ถนน/(รอยละ13.33) รองลงมา คือ การจัดการถนนไมดี
และทัศนวิสัยไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 6.67 และอันดับสุดทายคือรถบกพรอง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
จากความบกพรองของรถ คิดเปนรอยละ 10 อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากรถบัสที่ใชในการ เดินทางขึ้น
เนินเขา และขณะลงเนินเขาที่มีทางโคงมาก ซึ้งตองใชเบรคมาก ทําใหผาเบรครอนและเบรคไมทํางาน
เมื่อระบบเบรคขัดของ ทําใหคนขับควบคุมรถไดยากขณะลงเนินเขา จึงเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุ”
2.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ
“อเล็กซซานเดอร ครูเดรเอฟเซฟ (2012) ไดศึกษาปญ หาการจราจรบนถนนในเมืองเกลสป
ระเทศรัสเซียใน 2010-2005 ของภาควิชาเวชศาสตร ชุมชนมหาวิทยาลัย ทรอมโซ ประเทศนอรเวย
พบวาปญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดในหลายประเทศนี้เกิดขึ้นจาก 1) ผูขับขาดทักษะในการขับรถ
อยางปลอดภัยและอาจกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการขับรถ 2) ปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอม /
วิศวกรรมทางการออกแบบการจราจร 3) กฎหมายหรือมาตราการบังคับที่หละหลวม ทั้ง 3 สาเหตุนี้
เปนปญหาที่หนวยงานทางภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญอยางมาก เนื่องจากพบวามีจํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรัฐเซียที่มุงเน นการแกไขปญหาของการจราจรที่มีการ
แกไขโดยความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศโครงการปรับปรุงเปาหมายของรัฐบาลกลาง 2006-2012
เปาหมายของโครงการนี้คือการลดลง 1.5 เทาของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรในรัฐเซีย ป
2012 เมื่อเทียบกับ 2004 เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ ได มีการจัดรณรงคการขับขี่ปลอดภัยดวย 5
มาตราการ มีการดําเนินการภายในโปรแกรมโดยมีขั้นตอนดังนี้”
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1. ออกกฎหมายที่ควบคุมการขับขี่อยางปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธและแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยสูผูใชรถใชถนน
3. แกไขปญหาทางดานวิศวกรรมทางการจราจร/จุดบอดทางถนน
4. เพิ่มความรู/และทักษะการขับขี่เพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
5. การปรับปรุงระบบรักษาพยาบาลแกผูประสบภัย
“โกคาน อิเกมัส (2013) ไดศึกษาการประเมินความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา การรวมมือเพื่อสรางแบบจําลองเพื่อการข :ับขี่ปลอดภัย ของภาควิชาวิศว กรรมโยธา
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโอไฮโอ พบวาตัวแปรที่ใชประเมินความปลอดภัยในถนนประกอบดวย
.1การลงทุนในระบบความปลอดภัยโดยรัฐบาล
.2การใชงานของ ระบบยานพาหนะและใบขับขี่
.3สภาพของของถนน
.4ความปลอดภัยในใชเข็มขัดนิรภัย
ในการศึกษาครั้งนี้จํานวนของผูเสียชีวิตไดรับการพิจารณาเปนผลลัพธที่เกิดจากการ
ผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง สรุปของ SPIS และผล จะ
แสดงในรูปดานลางดังนี้”

SPI-1:
The economic
investment on
system
• Highway
Safety Expenditures

SPI-2:
The usage of
system
• # Vehicles
• # Drivers
• VMT

SPI-3:
The condition
of system
• Total road
length
• Overall road
condition

SPI-4:
The personal
safety in system
• Safety belt
usage rate

ภาพที่ 2.4 : ขอมูล SPIS และจํานวนของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ที่มา : โกคาน อิเกมัส. 2013: 29

The number
of fatal crashes
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“ไก พลังเกอรมาน (2013) ไดศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรบน
ถนน ณ ประเทศโอมาน โดยเนนการศึกษาปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมในการใชถนนดังนี้
- การประยุกตใชมาตรฐาน การออกแบบขั้นของการออกแบบถนน
- การใชเลนคูและการแซง
- พฤติกรรมของผูขับขี่
- การลดความเร็วเมื่อถึงแยก T
- การปรับปรุงบริเวณทางโคง
- เครื่องหมายจราจร
ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการขับขี่นับคิดเปน 90% ของปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุถึงแมจะ
มีการปรับปรุงทัศนวิสัย สภาพสิ่งแวดลอมแลวก็ตาม รวมถึงการออกแบบของรถและกฎหมายที่บังคับ
ใช ดังนั้น ในภาคสวนของรัฐบาลและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของควรใหความรูในการใชรถใช ถนน
อยางปลอดภัยเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตตอไป”
“อัควาล โมฮัมหมัด (2013) ไดศึกษาปจจัยที่ เกี่ยวของในความเสี่ยงบนถนนที่กอใหเกิด
อุบัติเหตุในประเทศกานา กรณีศึกษาในเมืองเตชิมาน พบวาสาเหตุสวนใหญที่พบจากอุบัติเหตุในเมือง
เตชิมานประเทศกานานั้ น มาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผูขับขี่ประเมิ นจากผลทางสถิติตรวจสอบระดับ
ความถดถอยสําหรับตัวแปรนอยกวา 5% จากการศึกษานี้ อัควาล โมฮัมหมัด แนะนําวาการแกปญหา
ที่แทจริงควรเริ่มจากการแกไขพฤติกรรมของผูขับเอง นอกจากนี้ควรจัดการักษาถนนอยางเปนประจํา
การออกแบบปายชื่อถนนที่เหมาะสม สัญญาณจราจร และสัญญาณเตือนภัย รวมถึงตํารวจควร
ควบคุมปองกันไมใหยานพาหนะหนักจากการเดินทางในชวงขามคืน เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในชวงเชาอาจเปนเพราะความเมื่อยลา
ออนเพลียของผูขับสุดทายผูขับควรตรวจสอบความพรอมของยานพาหนะกอนออกเดินทางทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยในการใชรถและถนน”
“คอนแสตนทินา สไตลลีอานู (2011) มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ ไดวิจัย
เรื่องเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในไซปรัส
ขณะนี้ขั้นตอนการ
ดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับถนนในไซปรัส มุงเนนไปที่พฤติกรรมของผูใชถนน อยางไรก็
ตามแนวทางการจัดการที่เปนระบบเพื่อวิเคราะหปญหา ถึงแมวาไซปรัสสามารถลดจํานวนอุบัติเหตุได
มากกวา 40% ระหวางป 2011 และป 2010 การขับขี่อยางปลอดภัย ก็ยังเปนสิ่งจําเปนและควร
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มาตราการความปลอดภัยทางถนนและนโยบายควรไดรับความสนับสนุน
อยางตอเนื่องเพื่อใหผูขับไดลดพฤติกรรมที่อาจเปนพฤติกรรมเสี่ยงและกอใหเกิดอุบัติเหตุไดในที่สุด”

