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VRU บทบรรณาธิการ
ผู้เปราะบางบนถนน... บาดแผลที่รอการเยียวยามาช้านาน
ความยากจน คือ ความขาดแคลน ความไม่รู้ ความไม่ตระหนัก คนจน จึงมีทางเลือกน้อยในชีวิต
ทวีปแอฟริกา... ดินแดนแห่งความยากจนจึงเป็นดินแดนซึ่งคนส่วนใหญ่พึ่งการเดินเท้าบนถนน พวกเขา
จึงเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุด (ร้อยละ55) ของผู้จบชีวิตบนถนน ในทางตรงกันข้ามทวีปอเมริกาเหนือ
คนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เพราะมีก�าลังซื้อสูง พวกเขาจึงเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุด (ร้อยละ78) ส่วนกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างไทย คนส่วนใหญ่อาศัยจักรยานยนต์เป็นพาหนะพวกเขาจึงเป็นคนส่วนใหญ่ที่จบชีวิต
บนถนน (ร้อยละ50)[1]
ชะตากรรมของคนใข้รถใช้ถนนจึงถูกก�าหนดด้วยอ�านาจซื้อ ซึ่งก็คืออ�านาจต่อรองทางการเมือง
ดังจะเห็นได้จากความคลี่คลายของคดีแพรวา ซึ่งเกือบสิบปีที่ล่วงเลย เหยื่อของโศกนาฎกรรมครั้งนั้นก็ยัง
ไม่ได้การเหลียวแลแม้กฎหมายได้ตดั สินแล้วว่าใครผิด ใครต้องชดใช้ มองในมุมของอ�านาจต่อรองทางการเมือง
เทียบกับแพรวา ผู้สูญเสียเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างของผู้เปราะบาง (vulnerable) นั่นคือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการถูก
กระท�า เสี่ยงต่อการรับผลรุนแรงจากการกระท�าของผู้อื่น และเสี่ยงต่อการถูกละเลยทอดทิ้ง
รายงานสถานการณ์ถนนปลอดภัยเล่มนี้ จึงหยิบประเด็น “ผู้เปราะบางบนถนน” มาตีแผ่
ในแง่ปัญหา สาเหตุ และทางเลือก เพื่อน�าไปสู่การถกแถลงใคร่ครวญของสังคม อันอาจคลี่คลายเป็น
กระแสสังคมผลักดันเจตจ�านงทางการเมืองซึ่งในที่สุดหวังว่าจะช่วยยกระดับการปกป้องผู้เปราะบางบนถนน
ประเทศไทยสืบไป
บนถนนเมืองไทย คนเดินเท้า คนใช้จักรยาน คนใช้จักรยานยนต์ คือ ผู้เปราะบาง เรียงล�าดับจาก
มากไปหาน้อยในเชิงความเปราะบาง แม้ว่าในเชิงปริมาณจ�านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสองกลุ่มแรกน้อยกว่า
คนใช้จกั รยานยนต์ (เพราะปริมาณการเดินทางของพวกเขาน้อยกว่า) ในประเทศร�า่ รวย ดุลอ�านาจทางการเมือง
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายใกล้เคียงกันมากกว่าในบ้านเรา ผู้เปราะบางบนถนนจึงได้รับการปกป้อง
มากกว่าด้วยการออกแบบและบริหารผังเมืองที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ด้วยการออกแบบ และบริหารระบบจราจรขนส่งลักษณะเดียวกัน และด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรม
มากกว่า
ในทางการเมือง ตัวอย่างความส�าเร็จในชีวิตจริงอาจเป็นแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายกว่า
การพิจารณาเพียงหลักการ ทฤษฏี หรือสภาพปัญหา รายงานนี้จึงน�าตัวอย่างพื้นที่ในกทม. และท้องถิ่นอื่น
ที่ออกแบบ และบริหารระบบจราจรขนส่งได้เหมาะสมในเชิงปกป้องผู้เปราะบาง นอกจากนี้ ท่านผู้อ่านยังจะ
ได้ประสบการณ์และมุมมองอันน่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายเพื่อผลักดันการตัดสินใจโดยอาศัยโลก
ออนไลน์เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงและสื่อออฟไลน์
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

[1]
Naci H1, Chisholm D, Baker TD. Distribution of road traffic deaths by road user group: a global comparison.
Inj Prev. 2009 Feb;15(1):55-9. doi: 10.1136/ip.2008.018721.
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สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน
“ในกลุม่ ผูเ้ ปราะบางบนถนน” (Vulnerable Road Users: VRUs) คือกลุม่ ทีข่ าดเครือ่ งป้องกัน
หรือกลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพในการปกป้องตนเองน้อย เช่น ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้รถจักรยาน และ
คนเดินเท้า หรือเด็ก หรือสูงอายุมากๆ เป็นต้น
จากรายงานความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 25611 ระบุว่า
ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ (28%) คนเดินเท้า (23%) และผูใ้ ช้รถจักรยาน (3%) เสียชีวติ รวมกันมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุจราจรทั่วโลก (รูปที่ 1) อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้
แตกต่างกันระหว่างภูมภิ าคเนือ่ งจากสัดส่วนของยานพาหนะแต่ละชนิดต่างกัน ซึง่ อธิบายความ
ต่างของอัตราการเสียชีวิตระหว่างภูมภิ าคในตารางที่ 1 ด้วย

6
เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภูมิภาค
แอฟริกา
เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
โลก
ทะเลเมดิเตอร์เนียนตะวันออก
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
อเมริกา
ยุโรป

อัตราการเสียชีวิต ปี 2556
26.1
19.8
18.3
17.9
18.0
15.9
10.4

อัตราการเสียชีวิต ปี 2559
26.6
20.7
18.2
18.0
16.9
15.6
9.3

ตาราง 1
อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนต่อ
ประชากร 100,000 คน โดยเปรียบเทียบ
อัตราการเสียชีวิตจากจราจรทางถนน ปี พ.ศ.
2556 และ 2559 จัดกลุ่มตามภูมิภาคของ
องค์การอนามัยโลก

ประเทศไทยปี 2560 – 2561 สถิตผิ เู้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนโดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 86.95 เป็นกลุม่ VRUs ได้แก่ คนเดินเท้า ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ และผูใ้ ช้รถจักรยาน
ซึง่ การเสียชีวติ ส่วนใหญ่ของรถจักรยานยนต์ เกิดในกลุม่ อายุ 15 – 19 ปี ส่วนคนเดินเท้า
เกิดในกลุ่มอายุ 45 – 59 ปี และผู้ใช้รถจักรยาน เกิดในกลุ่มอายุ 50 – 74 ปี (ตาราง 3, 4
และรูปที่ 2)
ประเภทของพาหนะ

เฉลี่ยต่อปี
12,250.50
1,838.50

ตาราง 3
จ� า นวนและร้ อ ยละของการเสี ย ชี วิ ต แยกตาม
ประเภทพาหนะ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561

หมายเหตุ : ประเภทพาหนะอื่นๆ (ไม่รวมพาหนะที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้)

ประเภทผู้เปราะบางบนถนน
(Vulnerable Road User: VRU)
คนเดินเท้า
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์

จ�านวน (ร้อยละ)
1,418 (5.79)
212 (0.87)
22,871 (93.35)

เฉลี่ยต่อปี
709
106
11,435.50

ตาราง 4
จ�านวนและร้อยละของการเสียชีวิต แยกตาม
กลุม่ VRUs ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561

7
Vulnerable Road Users : VRU

VRUs
ประเภทพาหนะอื่นๆ

จ�านวน (ร้อยละ)
24,501 (86.95)
3,677 (13.05)
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เมื่อวิเคราะห์กลุ่ม VRUs แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุจนเสียชีวิตในปี
พ.ศ. 2554 – 25612 (ตาราง 5) พบว่า คนเดินเท้า เป็นช่วงเวลาระหว่าง 16.00 – 20.00 น.
กลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน ระหว่าง 16.00 – 20.00 น. และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ระหว่าง
16.00 – 21.00 น ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนสัญจรจากการท�ากิจกรรมประจ�าวันเพื่อกลับ
สู่ที่พักอาศัย ผลการวิเคราะห์ภาพรวมเฉพาะปี พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า ช่วงเวลาที่
ท�าให้เสียชีวิตมากที่สุด คือ 18.00 – 20.00 น.

รูปที่ 2
แสดงจ�านวนของการเสียชีวิตในกลุ่ม
VRUs แยกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี
พ.ศ. 2560 – 2561

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คนเดินเท้า
27
52
29
29
30
51
42
67
56
63
72
56
70
59
79
76
92
117
104
149
101
81
67
57

รถจักรยาน
6
1
3
8
5
8
9
9
4
6
8
5
8
8
10
13
14
11
12
4
2
6

รถจักรยานยนต์
1,372
1,311
1,147
1,008
880
840
1,038
1,438
1,294
1,303
1,331
1,372
1,326
1,281
1,353
1,514
1,754
1,959
2,042
2,475
2,133
1,893
1,641
1,722

จ�านวน
1,405
1,363
1,177
1,037
913
899
1,085
1,513
1,359
1,375
1,407
1,434
1,404
1,345
1,440
1,598
1,856
2,089
2,160
2,635
2,246
1,978
1,710
1,785

สถิติบริการผู้ป่วยใน3 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 พบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางถนน เข้ารับบริการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 89.77 เป็นกลุ่ม VRUs (Vulnerable
Road User: VRU) ได้แก่ คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้รถจักรยาน (ตาราง 6
และรูปที่ 3)

ตาราง 5
จ�านวนของผู้เสียชีวิตของกลุ่ม VRUs
แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2561
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เวลาที่เกิดเหตุ
0.00 – 0.59
1.00 – 1.59
2.00 – 2.59
3.00 – 3.59
4.00 – 4.59
5.00 – 5.59
6.00 – 6.59
7.00 – 7.59
8.00 – 8.59
9.00 - 9.59
10.00 - 10.59
11.00 - 11.59
12.00 - 12.59
13.00 - 13.59
14.00 - 14.59
15.00 - 15.59
16.00 - 16.59
17.00 - 17.59
18.00 - 18.59
19.00 - 19.59
20.00 - 20.59
21.00 - 21.59
22.00 - 22.59
23.00 - 23.59

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ประเภทของพาหนะ
คนเดินเท้า
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
ประเภทพาหนะอื่นๆ

จ�านวน (ร้อยละ)
25,071 (3.54)
33,502 (4.73)
652,140 (92.16)
83,702 (10.62)

14000

14000

140000

12000

12000

120000

10000

10000

100000

8000

8000

80000

6000

6000

60000

4000

4000

40000

2000

2000

20000

0

2080 3278 1303 1060 1035 958 1019 1252 1423 1707 1791 1699 1566 1361 1080 914 571 217 50

8

3

0

3

1882 5592 4735 1313 827 684 822 1160 1424 1764 2044 2227 2426 2227 1748 1434 831 317 60

คนเดินเทา
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ตาราง 6
จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยในที่บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร แยกตามประเภท
พาหนะ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2561

เฉลี่ยต่อปี
6,267.75
8,375.50
163,035.00
20,925.50

0-4
50-54

5-9
55-59

10-14
60-64

100-104

105-109

115-119

15-19
65-69

20-24
70-74

25-29
75-79

6

0

6

8108 7970 3985 116512 82842 54680 46329 47114 45984 45581 43938 37784 30015 21883 13024 7772 3177 893 130 28

รถจักรยาน
30-34
80-84

35-39
85-89

40-44
90-94

45-49
95-99

0-4
50-54

5-9
55-59

10-14
60-64

100-104

105-109

115-119

15-19
65-69

20-24
70-74

25-29
75-79

30-34
80-84

35-39
85-89

40-44
90-94

45-49
95-99

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

เมือ่ วิเคราะห์ตามลักษณะการชนของพาหนะของกลุม่ VRUs (ตารางที่ 7) พบว่า
กลุม่ ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่บาดเจ็บ เพราะอุบตั เิ หตุจราจรโดยล�าพัง ร้อยละ 52.53
เช่น การพลิกคว�่า หรือล้มเองของรถจักรยานยนต์ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.37 ก็บาดเจ็บลักษณะนี้ ตรงกันข้ามกับกลุ่มคนเดินเท้า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 56.27 บาดเจ็บเพราะถูกรถสองล้อหรือสามล้อชน หลักฐานเหล่านีส้ อดคล้องกับที่
ปรากฎในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance: IS)4 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560

พาหนะคู่กรณี
จักรยานยนต์
ไม่มีคู่กรณี (อุบัติเหตุโดยล�าพัง)
342,589
รถยนต์ รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้
123,966
ยานยนต์สองหรือสามล้อ (รถจักรยานยนต์)
94,687
คนเดินเท้าหรือสัตว์
35,602
วัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่
28,997
การขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
23,878
รถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร
15,973
รถจักรยาน
4,453
พาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์
1,659

พาหนะผู้บาดเจ็บ
จักรยาน
21,899
2,303
4,830
1,406
651
2,092
328
400
67

4

1

70

รถจักรยานยนต

คนเดินเท้า
8,316
14,108
886
991
882
69

0-4
50-54

5-9
55-59

10-14
60-64

100-104

105-109

115-119

15-19
65-69

20-24
70-74

25-29
75-79

30-34
80-84

35-39
85-89

40-44
90-94

45-49
95-99

รูปที่ 3
จ�านวนผู้ป่วยในที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร แยกตามกลุ ่ ม
VRUs และกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ.
2558 – 2561

ตาราง 7
จ�านวนและร้อยละของการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ในกลุ่ม VRUs แยกตามลักษณะการชนของ
พาหนะ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2561

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แนวทางที่จะน�าไปสู่การแก้ปัญหา
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เมื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์จะเห็นว่าจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความ
นิยมใช้เพือ่ การเดินทางในบริบทของประเทศไทย ซึง่ เป็นประเทศทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง
แต่รถยนต์มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากรส่วนมากโดยเฉพาะกับกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยท�างานตอนต้นที่ไม่มีทรัพย์สินมากนัก อีกทั้งทางเลือกการเดินทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะเองก็ยงั ไม่ตอบความต้องการและไม่ครอบคลุมพืน้ ที่ ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็น
แรงผลักดันให้ประชาชนจ�านวนมากเลือกใช้พาหนะส่วนตัวเป็นจักรยานยนต์ในชีวติ ประจ�าวัน
เริ่มต้นจากที่พักไปถึงปลายทางโดยตรงทั้งไปและกลับในระยะที่ค่อนข้างไกล ส่งผลให้
เพิ่มโอกาสสัมผัสความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ท�าให้
สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน (VRUs) สูงสุดใน
ช่วงเย็นและค�่า ซึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ลกั ษณะนี้ มีข้อมูลวิจยั ว่าหาก
ลดปริมาณรถยนต์และระยะทางการขับโดยเฉพาะในเขตทีม่ ผี เู้ ปราะบางบนถนนจะช่วยลด
ผู้เสียชีวิตลงได้6 ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากสถิติสถานการณ์ของประเทศในภูมิภาคยุโรป
และอเมริกา ดังนั้นหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง
เพือ่ ให้เกิดนโยบายหลัก แผนงานและวางระบบขนส่งสาธารณะให้มปี ระสิทธิภาพจนน�าไป
สู่การลดปริมาณการใช้พาหนะส่วนตัวได้
นอกจากนีถ้ นนในประเทศไทยทีเ่ ป็นแบบเปิดให้พาหนะทุกประเภทใช้เดินทางร่วมกัน
ในแทบทุกเส้นทาง เมื่อประกอบกับสถิติที่พบว่าผู้ใช้พาหนะที่มีความเปราะบางต่อการ
บาดเจ็บได้ง่ายเช่นจักรยานยนต์มีปริมาณมาก ท�าให้ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีสูง เราจึงพบสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในกลุ่มดังกล่าวเป็นจ�านวน
และสัดส่วนที่สูงตามไปด้วย หากพิจารณาเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับทฤษฎีระบบที่
ปลอดภัย (Safe system)7 ยังไม่พบความเข้มแข็งด้านการด�าเนินมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลทีด่ ี
ในแง่เน้นให้เกิดการปกป้องมนุษย์ผเู้ ปราะบางบนถนนด้วยการจัดการความเร็ว (Safe speed)
การจัดการถนนที่ปลอดภัย (Safe Road) ดังนั้น ภาระด้านการสร้างความปลอดภัยจึงต้อง
ตกไปอยู่กับผู้ใช้ถนนเองที่ต้องท�าตัวเป็นผู้ใช้ที่ปลอดภัย (Safe Road users) ด้วยตนเอง
รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
จากสถานการณ์ บริบทด้านคมนาคม และสถานการณ์เชิงสังคมและความเป็นอยู่
ในสภาพปัจจุบัน ดังข้างต้นจึงน่าจะน�าไปสู่ทางเลือกการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ได้แก่

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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ปัจเจก
• ปัจจุบัน การสร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนตกไปอยู่กับประชาชนแต่ละคนเอง
ดังนั้นประชาชนจึงยังจ�าเป็นต้องตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง ทั้งใน
การเดินเท้า ใช้จักรยานและจักรยานยนต์ด้วยความมีสติ และระมัดระวังการสัญจร
ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้า และ เย็น ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได้สูง
• การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนเอง เช่น หมวกนิรภัย เป็นสิง่ ทีส่ า� คัญต่อการป้องกันตนเอง
อย่างมากในภาวะปัจจุบัน
• กระตุ้นสมาชิกครอบครับและในสังคมรอบตัวให้ตระหนักและระวังอันตรายหากใช้
ถนนในรูปแบบการเดินเท้า ใช้จกั รยาน และจักรยานยนต์
• การด�าเนินตัวอย่างทีด่ ใี นการให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยในการใช้ถนนให้กบั
เยาวชน จะส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวเยาวชนในการดูแล รวมไปถึงช่วยลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในสังคมที่อยู่อาศัยได้ด้วย
• เรียกร้องสิทธิความปลอดภัยทางถนนอันพึงมีในฐานะประชาชน ไปยังช่องทางต่างๆ
ในสังคม
องค์การที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
• องค์กรท้องถิน่ ทีด่ แู ลความปลอดภัยของประชาชน ควรเริม่ ใส่ใจปัญหาความปลอดภัย
ทางถนนเป็นประเด็นส�าคัญ น�าไปร่วมคิดวางแผนท้องถิน่ โดยเฉพาะด้านกายภาพ
ทีส่ ่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนทีจ่ า� เป็นต้องใช้ถนนในรูปแบบที่เปราะบาง
ให้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มนี้ยงั ขาดศักยภาพการปกป้องตนเอง
• ความร่วมมือของต�ารวจและท้องถิน่ ในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดปริมาณอุบตั เิ หตุ
และการบาดเจ็บของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนท�าให้การบังคับใช้
กฎหมายกลายเป็นประเด็นรองจากการอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง จึงควร
พิจารณาน�าเทคโนโลยีมาช่วย เช่น การใช้กล้องตรวจจับการกระท�าผิด การผลักดัน
กระบวนการลงโทษให้ครบวงจร
มหภาค
• การปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้เห็นความส�าคัญต่อผู้เปราะบางบนถนน
ให้เป็นประชากรส่วนใหญ่ที่มีความส�าคัญบนท้องถนน
• สร้างแนวคิด ออกแบบ และจัดท�าให้มีพื้นที่สัญจรส�าหรับกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน
อย่างเพียงพอและปลอดภัย เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่บนถนน และสร้าง
ปัญหาการจราจรน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

key message
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• เหยือ่ การบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง
บนถนน
• เราทุกคนรวมถึงคนใกล้ชิดมีโอกาสที่จะเป็นผู้เปราะบางบนถนนในบางโอกาส เช่น
การเดินเท้า ใช้จกั รยานยนต์หรือจักรยานยนต์
• กลุม่ ผูเ้ ปราะบางบนถนนเป็นกลุม่ ประชากรใหญ่บนท้องถนน แต่กลับถูกละเลยทีจ่ ะ
ได้รับพื้นที่สัญจรอย่างเพียงพอและปลอดภัย
• ปัจจุบันความปลอดภัยทางถนนยังเป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้ถนนที่ต้องคอยปกป้อง
ตนเองทั้งหมด
• ควรยกระดับความปลอดภัยของผู้เปราะบางบนถนนให้ส�าคัญสูงมาก เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับคนไทยได้ทุกคน
• ควรมีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์
สูงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ลา� บาก
• การลดปริมาณและระยะทางการเดินทางโดยการใช้พาหนะส่วนตัว จะสามารถช่วย
ลดผู้เสียชีวิตลงได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม โดยมีการสร้างทางเลือกด้านการขนส่ง
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกล

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

เอกสารอ้างอิง
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การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
กับความปลอดภัยทางถนน
อัจจิมา มีพริ้ง และสรัสวดี โรจนกุศล
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
กับความปลอดภัยทางถนน
จากการรายงานความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2561 พบว่า
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2559 จ�านวน 22,491 คน หรือเทียบเท่ากับ
ผู้เสียชีวิต 60 คน บนถนนทุกวัน และผู้เสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่
มีอายุ 15 ปีถึง 29 ปี โดยร้อยละ 81 เป็นกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน (Vulnerable Road Users:
VRU) เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน คนเดินเท้า เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับ
ความรุนแรง การบาดเจ็บ และความสูญเสียมาก
เพื่อป้องกันผู้ใช้จักรยานอันเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนนดังกล่าว บทความนี้
จะน�าเสนอทางเลือกโดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จราจร
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สิทธิและการต่อรองในการใช้พื้นที่บนท้องถนน (share the road)
และการบังคับใช้ข้อบัญญัติคุ้มครองผู้เปราะบางบนถนน
(vulnerable roadway user statute)

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

กฎหมายทีก่ ล่าวถึงสิทธิและความปลอดภัยทางถนนของผูใ้ ช้จกั รยาน ตามกฎหมายที่
เกีย่ วกับการใช้จกั รยานในประเทศไทยมีมานานแล้ว แต่หลายคนอาจไม่รู้ จากงานศึกษาข้อมูล
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศไทย Study on Roles, Regulation and Laws to
Bicycle Uses in Thailand1 กล่าวถึงวิวัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ประเทศไทยว่า ได้มีการพัฒนามาจากกฎหมายเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม ยานพาหนะ และ
ระบบจราจร เริม่ ต้นอย่างเป็นระบบมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2460 ในชือ่ ว่าพระราชบัญญัติ
ล้อเลื่อน ซึ่งในสมัยนั้นผู้ปั่นจักรยานจะต้องจดทะเบียนท�าใบขับขี่ และต้องผ่านการทดสอบ
เหมือนเวลาเราไปท�าใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์สมัยนี้ด้วย แต่ พรบ.นี้ถูกยกเลิกไป
เมือ่ ประมาณ 50 ปีกอ่ น ล่าสุดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คือ พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 25222
กล่าวถึงการใช้จกั รยาน โดยมีสาระส�าคัญดังนี้ ทางใดที่ได้จัดท�าไว้ส�าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่
รถจักรยานต้องขับในทางนัน้ แต่หากไม่มที างทีจ่ ดั ท�าไว้สา� หรับรถจักรยานให้ขบั ขีใ่ นทางเดินรถ
หรือไหล่ทาง และผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานต้องขับให้ชดิ ขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางหรือ
ทางทีจ่ ดั ท�าไว้สา� หรับรถจักรยานให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ แต่ในกรณีทมี่ ชี อ่ งเดินรถประจ�าทาง
ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องขับขีร่ ถจักรยานให้ชดิ ช่องเดินรถประจ�าทางนัน้ หากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีการลงโทษด้วยการปรับ

โครงการศึกษากฎหมายเกีย่ วกับการใช้จกั รยานในประเทศไทย (Study on Roles, Regulation and Laws to Bicycle Uses
in Thailand)
2
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
1

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จกั รยานไปสูน่ โยบายสาธารณะของประเทศไทย, 2549 ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพ
แห่งประเทศไทย
4
คู่มอื มาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยาน ส�าหรับประเทศไทย โดย ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท, ตุลาคม 2559
3
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นัน่ หมายถึงว่าในทางนิตนิ ยั ผูใ้ ช้จกั รยาน มีสทิ ธิในการต่อรองการใช้พนื้ ทีบ่ นท้องถนน
เพราะ เป็นผู้ใช้ถนนที่เปราะบางมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
หากแต่ในทางปฏิบตั พิ บว่า มีปญ
ั หาและอุปสรรคหลายประการทีท่ า� ให้ผใู้ ช้จกั รยานไม่
สามารถขี่จักรยานในทางจักรยานได้ เช่น การจอดรถกีดขวางทางจักรยาน ปัญหาร้านค้าหรือ
หาบเร่แผงลอยตั้งขาย หรือปัญหาที่มียานพาหนะประเภทอื่นเข้ามาใช้ทางจักรยาน เป็นต้น
ในปี 25493 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ หรือไม่ใช้จักรยานของชาวบ้านไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ตามชุมชนต่างๆ
จ�านวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า มีหลายปัจจัยที่ท�าให้ชาวบ้านหรือคนทั่วไปไม่ใช้จกั รยาน
และปัจจัยล�าดับต้นๆ ที่ระบุ เพราะกลัวรถชน หรือกลัวที่จะได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์
ขี่จักรยานไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ไกลไป (เช่น ต้องไปต่อรถ ต่อเรือ ฯลฯ
รวมทั้งเนื่องจากสภาพอากาศ แดดร้อน หรือฝนตก
ในปีเดียวกัน ชมรมฯ ศึกษาเพิม่ เติมประเด็นชาวบ้านไทยใช้จกั รยานเพราะอะไร พบว่า
เพราะเขาได้ออกก�าลังกาย ท�าให้รา่ งกายแข็งแรง สามารถช่วยลดมลพิษ แก้โลกร้อน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย สะดวก ได้ท่องเที่ยว และได้เพื่อน ส�าหรับเหตุผลที่น่าจะเป็นแรงสนับสนุนหรือผลัก
ดันให้มกี ารใช้จักรยานกันมากในชุมชน คือ การส่งเสริมธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ข้อมูลจาก
1,800 คน 8 จังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากสิทธิและการต่อรองทางด้านกฎหมายที่ผู้ใช้จักรยานมีแล้ว การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ก็นับเป็นสิทธิที่ผู้ใช้จักรยานซึ่งเป็น
ผู้เปราะบางในการใช้ถนนร่วมกัน พึงต้องได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ลด
ความสูญเสียต่อในการใช้พ้นื ที่บนถนนร่วมกัน
ตัวอย่างการแบ่งปันพืน้ ทีผ่ วิ จราจร ส�าหรับผูใ้ ช้จกั รยาน ในกรณีตา่ งๆ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับบริบทของเมือง โดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งได้จัดท�า
เป็นคู่มือมาตรฐานการออกแบบเพื่อสร้างทางจักรยานส�าหรับประเทศไทย4 ซึ่งเทียบเท่าตาม
มาตรฐานในต่างประเทศ ดังนี้

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

1. ช่องทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์
จักรยานสามารถใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ได้ โดยไม่มีการแบ่งพื้นที่ให้เฉพาะ แต่มีป้าย
หรือสัญลักษณ์เพื่อบอกผู้ขับขี่รถยนต์ว่าจักรยานสามารถใช้งานร่วมกันบนถนนได้ การใช้งาน
แบบนีเ้ หมาะกับถนนทีม่ ปี ริมาณและความเร็วของการจราจรน้อย นอกจากนีใ้ นบางพืน้ ทีม่ กี าร
ท�าช่องจราจรด้านริมทางเท้าให้กว้างกว่าปกติหรือที่เรียกว่า wide curb lane (WCL) เพื่อรองรับ
จักรยานด้วย
กรณีมีการจอดรถ

กรณีหามการจอดรถ

0.50

ทางเทา

2.40
จอดรถ

4.20

3.25

รูปที่ 1
ตัวอย่างช่องทางจักรยานแบบใช้พนื้ ที่
ร่วมกับรถยนต์

0.50

3.50

3.50

3.25

4.20

ทางเทา

รูปที่ 2
ตัวอย่างของ ทางจักรยานบนถนน
ร่วมกับรถยนต์ (Marin County
Bicycle Coalition, 2013)
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2. ทางจักรยานแบบแบ่งพื้นที่ส�าหรับจักรยาน
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จกั รยาน ในกรณีท่มี ีปริมาณจราจร หรือความเร็วจราจร
ปานกลาง อาจมีการแบ่งพืน้ ทีส่ า� หรับจักรยานบนผิวจราจรหรือถนนเดียวกับรถยนต์โดยการใช้
เส้นจราจร ป้าย และสี ตัวอย่างของการแบ่งพืน้ ที่แบบนี้ได้แก่ ช่องทางจักรยาน (bicycle lane)
และการใช้ไหล่ทางเป็นทางจักรยาน (road shoulder) ส�าหรับถนนที่มีการอนุญาตให้จอดรถได้
บริเวณริมทาง ควรให้พน้ื ที่จอดรถอยู่ริมขอบทาง
กรณีมีการจอดรถ

กรณีหามการจอดรถ

0.50

ทางเทา

2.40
1.80
จอดรถ ทางจักรยาน

3.50

3.50

รูปที่ 3
ตัวอย่างช่องทางจักรยานที่มีปริมาณ
จราจรหรือความเร็วปานกลาง

0.50
3.50

3.25

3.50

1.80
ทางจักรยาน ทางเทา

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 4
ตัวอย่างของช่องทางจักรยาน
(Bike Nopa, 2010)

3. ทางจักรยานแบบจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับจักรยาน
หากถนนมีปริมาณจราจรหรือความเร็วสูง การให้จักรยานใช้พื้นที่ร่วมกับ
รถยนต์หรือการแบ่งพืน้ ทีส่ า� หรับจักรยานดังกล่าวไปก่อนหน้านีอ้ าจไม่เพียงพอต่อความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับจักรยาน เช่น
การจัดพืน้ ทีเ่ ฉพาะจักรยานโดยใช้เกาะกลาง ดังแสดงรูปที่ 5 โดยใช้ขอบคันหิน ดังแสดง
รูปที่ 6 การกั้นด้วยเสาหรือหลัก ดังแสดงในรูปที่ 7 หรือการมีพื้นที่กั้น (buffer area)
ระหว่างทางจักรยานและถนนดังแสดงในรูปที่ 8 หรืออาจมีการจัดพื้นที่โดยการรวมกัน
ระหว่างที่กั้นมากกว่าหนึ่งประเภทได้ เช่น การใช้เสาร่วมกับพื้นที่กั้น เป็นต้น นอกจาก
นีท้ างประเภทนีอ้ าจจะเปิดให้ใช้รว่ มคนเดินเท้าหรือเป็นทางคูก่ บั ทางส�าหรับคนเดินเท้า
ได้ด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 9

เกาะกลาง
ทางจักรยาน

4.00

3.50

3.50

รูปที่ 5
ตัวอย่างของการใช้เกาะกลางจัดพื้นที่
เฉพาะส�าหรับจักรยาน

0.50
เกาะกลาง
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0.50
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3.50

3.50

3.50

ทางเทา

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

รูปที่ 6
ตัวอย่างของการใช้ขอบคันหินจัดพื้นที่เฉพาะ
ส�าหรับจักรยาน
(Over the Bars in Wisconsin, 2010)
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รูปที่ 7
ตัวอย่างของการใช้เสาจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับ
จักรยาน (City of Austin)

รูปที่ 8
ตัวอย่างของการใช้พื้นที่ก้ันเพื่อจัดพื้นที่เฉพาะ
ส�าหรับจักรยาน
(Copenhagenize.com, 2013)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 9
ตัวอย่างเส้นทางจักรยานคู่กับทางคนเดินเท้า

นอกจากการออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ของเมือง
และชุมชนแล้ว การบริหารจัดการผังเมืองกับจักรยาน ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้จกั รยาน และเป็นการจัดการเพือ่ สิทธิของผูเ้ ปราะบาง
บนถนน

การจัดการผังเมืองที่ดี สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้
จักรยาน และนั่นหมายถึงจะสามารถช่วยเพิ่มจ�านวนผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันได้
เพิม่ มากขึน้ ด้วย จากการศึกษา บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้จกั รยานในประเทศไทย5 กล่าวว่า “การก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย
ว่าด้วยผังเมืองให้เอือ้ อ�านวยต่อการใช้จกั รยาน เป็นอีกกลไกในการท�าให้การใช้จกั รยาน
เป็นนโยบายสาธารณะของประเทศไทย และนับเป็นการค�านึงถึงสิทธิและปกป้องผู้ใช้
จักรยานที่มีความเปราะบาง
ตัวอย่างการวางผังเมืองเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�าวัน
เช่น การพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน
วัฒนธรรม สังคม และระบบนิเวศเข้าด้วยกัน เมือ่ มีความปลอดภัยประกอบกับมีเส้นทาง
ทีด่ ี รวมถึงสิง่ อ�านวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้จกั รยานแล้ว ประชาชนย่อมใช้จกั รยานกันมากขึน้
ตามมาด้วย และกฎหมายของประเทศไทยทีม่ บี ทบาทส�าคัญในการวางผังเมืองนัน้ ได้แก่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
จากการศึกษาบทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย
(The Role of the Town and Country Planning Law to Promote and Support for the Bicycle Usage in Thailand)

5
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จักรยานและการจัดการผังเมือง อีกหนึ่งประเด็น
ที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ส�าหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากภาครัฐในส่วนกลางแล้ว ส่วนภูมภิ าคทัง้ จังหวัด
และเทศบาล ควรก�าหนดกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
จักรยาน ด้วยการพิจารณาสนับสนุนให้มกี ารจัดการผังเมืองเพือ่ เอือ้ อ�านวยให้ผใู้ ช้จกั รยาน จัดให้
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่จอดจักรยาน จัดการให้การใช้จักรยานเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะของเมือง จัดการให้มรี ะบบจักรยานปันกันใช้ (Bike Sharing) ในลักษณะที่เหมาะสม
กับเมือง ชุมชน นั้นๆ
ตัวอย่างการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวย
ต่อกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
บทบาทหลักของมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (Thailand Walking and
Cycling Institute, TWCI) คือ ส่งเสริมให้กลุ่มคนจ�านวนมากทีย่ งั ไม่ใช้ “เห็นความส�าคัญ” และ
“หันมาใช้จกั รยานเดินทางระยะสัน้ ประมาณ 1-3 กิโลเมตร ในชีวติ ประจ�าวัน โดยให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันเป็นล�าดับต้นๆ ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานควบคู่กันไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคม และการขับเคลื่อนในภาคส่วนนโยบายระดับ
ประเทศ และระดับพื้นที่
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1. การก�าหนดความเร็วยานยนต์ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีงานวิจัยอยู่หลายเรื่องที่สรุปโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าถ้าเราสามารถออก
กฎและบังคับให้คนขับรถยนต์ได้เร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอกาสที่คนเดินเท้าและ
ขี่จักรยานจะเสียชีวิตจากการถูกรถรถยนต์ชนมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ารถยนต์ขับเร็วขึ้นไป
กว่านั้น อัตราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้น จนถ้าถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเสี่ยงจะขึ้นไปสูง
ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ หากต้องการให้ปลอดภัยต่อการใช้จกั รยานของประชาชน เราต้องออก
กฎจราจรให้คนขับรถยนต์ขบั ได้ไม่เร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในบ้านเรามีปา้ ย 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงให้เห็นอยู่ท่วั ไปทั้งในเขตชุมชน และเขตเมือง
ตัวอย่างการจัดการเพือ่ จ�ากัดความเร็วในชุมชน1 เช่น ชุมชนจักรยานในพืน้ ที่ ต.น�า้ ขาว
อ.จะนะ จ.สงขลา และในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินนี าถ อ.นาทวี จ.สงขลา
ชุมชนจักรยานบ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

รูปที่ 10
ตัวอย่างการจัดการเพื่อลดความเร็ว
ยานยนต์ในเขตชุมชน
สร้างความปลอดภัยต่อผู้เปราะบาง
บนถนน

ตัวอย่างพื้นที่ที่มีการจัดการเรื่องการลดความเร็วยานยนต์ในเขตชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้เปราะบาง (คนเดินเท้าและคนใช้จกั รยาน) จากโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3, ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย 2562
6

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. การใช้มาตรการทางสังคม ก�าหนดความเร็วยานยนต์รอบโรงเรียน
การจัดการความเร็วรอบโรงเรียนเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผูเ้ ปราะบางบน
ถนนที่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน ตัวอย่างนี้มีความพยายามด�าเนินการรอบโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง หรือการจัดท�ามาตรการอย่างอ่อน เพิ่มจุดเด่น ลดจุดเสี่ยง
ในชุมชน เพื่อชะลอความเร็วของยานยนต์ประเภทอื่น เช่น มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ที่วิ่งในชุมชน
สุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น

รูปที่ 11
ตัวอย่างการใช้มาตรการทางสังคม
ควบคุมความเร็วรอบโรงเรียน เพื่อ
สร้างความปลอดภัย ต่อเด็กนักเรียน

ท้ายทีส่ ดุ แล้ว สิทธิในการต่อรองในการใช้พนื้ ทีบ่ นท้องถนน และการบังคับใช้ขอ้ บัญญัติ
คุ้มครองผู้เปราะบางบนถนน ต่อกลุ่มผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันนั้น จะเกิดขึ้นได้นั้น
นอกจากผู้ใช้จักรยานพึงรู้สิทธิของตนเองแล้ว การให้ความรู้ต่อสาธารณะโดยเฉพาะต่อผู้ใช้
ยานยนต์อื่นๆ ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใช้จักรยานจ�าเป็นต้องกระท�าเช่นกัน การใช้จักรยานจึงจะ
แพร่หลายมากขึ้น ควบคู่กบั การยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม
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รูปที่ 12
ตัวอย่างการใช้มาตรอย่างอ่อน
เพิ่มจุดเด่น ลดจุดเสี่ยง เพื่อควบคุม
ความเร็วยานยนต์ในชุมชนสุขสบายใจ
สร้างความปลอดภัยการสัญจรของ
คนในชุมชน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

เอกสารอ้างอิง
ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย. โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จกั รยานไปสูน่ โยบายสาธารณะของ
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การเดินเท้าในเมืองใหญ่
กับความปลอดภัยทางถนน
สุเมธี สนธิกุล
นักวิจัยอิสระ
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การเดินเท้าในเมืองใหญ่กับความปลอดภัยทางถนน
สถานการณ์ความปลอดภัยของคนเดินเท้า
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คนเดินเท้าเป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูใ้ ช้ทางทีม่ แี นวโน้มสุม่ เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้
ทุกเวลาไม่วา่ จะอยูบ่ นพืน้ ทีส่ ว่ นใดของถนน การขยายตัวของเขตเมืองท�าให้เกิดช่องทาง
เดินรถเพิ่มมากขึ้น แต่ถนนถูกออกแบบมาเพื่อให้รถวิ่งมากกว่าให้คนเดินข้าม ดังนั้น
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ บนถนนจึงมักสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถ
แม้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุ่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต
ของผู้ประสบเหตุ1 แต่กลับไม่มใี ช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง
บริษัทผู้ผลิตรถส่วนใหญ่มักน�ามาตรฐานยานยนต์ปลอดภัยและเทคโนโลยีในการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับผู้ใช้ทางที่อยู่ภายนอกตัวรถ2 ไปใช้กับประเทศที่มีรายได้สูง
ด้วยเหตุนี้ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านความปลอดภัยของคนเดินเท้าจึงไม่ได้รับความ
ส�าคัญมากนักหรืออาจถูกมองข้ามจากสังคมผู้ใช้รถใช้ถนน
ผลส�ารวจสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนพบว่า เกินครึ่งของ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกเป็นกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน (ประกอบด้วย
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 และ 3 ล้อที่ 28% คนเดินเท้าและผู้ใช้รถจักรยาน 26%
แนวโน้มดังกล่าวพิจารณาได้จากการเสียชีวิตของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทั่วโลก
เฉลี่ยวันละ 960 คน3 และเมื่อดูผลการศึกษาโดยรวมเกี่ยวกับคนเดินเท้าทั่วโลกพบว่า
สาเหตุสา� คัญทีท่ า� ให้คนเดินเท้าเสียชีวติ หรือบาดเจ็บเกิดจากการถูกรถชนขณะข้ามถนน4
คนเดินเท้าในประเทศที่มีรายได้สูงมักเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนในเขตเมือง5 ทั้งนี้จาก
การส�ารวจประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในแถบเอเชีย แอฟริกา ยุโรปตะวันออก
และอเมริกากลาง พบว่า 84% ของถนนทั้งหมดไม่มีพื้นที่ทางเท้าให้แก่ผู้สัญจร รวมทั้ง
ผู้ขับขี่ยานพาหนะยังใช้ความเร็วสูงกว่า 40 กม./ชม.6 ขณะที่การติดไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มเติมตามถนนและทางข้ามในประเทศออสเตรเลียช่วยลดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า
ได้ถึง 59% ดังนั้นสิ่งอ�านวยความสะดวกบนถนนที่ไม่เพียงพอถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ต่อการยับยั้งตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าทั่วโลก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยมีสัดส่วน
คนเดินเท้าที่เสียชีวิตต�่าเมื่อเทียบกับผู้ใช้รถ7, 8 แต่ทว่ายังคงมีคนเดินเท้าอีกจ�านวนหนึ่ง
ที่เสียชีวติ บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ จากอุบัตเิ หตุทางถนน จากข้อมูลระบบบูรณาการ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 4 ปี (2557 – 2560) พบว่า มีผู้เสียชีวติ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประมาณ 10,200 คนจากอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุประเภทยานพาหนะได้ใน
จ�านวนนี้มีคนเดินเท้าประมาณ 740 คนหรือ 7% ของผู้เสียชีวิต9 เท่ากับว่ามีคนเดินเท้า
ต้องเสียชีวติ เฉลีย่ วันละ 2 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนคนเดินเท้าเสียชีวติ 1.23 คน ต่อประชากร
100,000 คน9, 10 ขณะที่ข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรที่รับแจ้งเฉลี่ย 3 ปี (2558 - 2560) พบว่า
คนเดินเท้าทั่วประเทศประสบอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 7 คนและมีสดั ส่วนการเกิด
อุบัติเหตุในเขตพื้นที่นครบาลสูง 1 ใน 3 (34%) เมื่อเทียบกับจ�านวนการรับแจ้ง
ทั่วประเทศ11 หากกระทรวงคมนาคมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าปรับโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�าหรับคนเดินเท้า ซึง่ ต้องอาศัยกระแสสังคมทวงสิทธิบนพืน้ ทีป่ ลอดภัยส�าหรับ
คนเดินเท้า ย่อมลดโอกาสเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของคนเดินเท้าในประเทศได้อย่าง
มีนัยส�าคัญ
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แนวคิดด้านวิศวกรรมเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยต่อคนเดินเท้า
ถนนโดยทัว่ ไปถูกออกแบบเพือ่ ให้ยานพาหนะได้ใช้ประโยชน์เป็นหลัก การสร้าง
สิง่ อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยจึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารป้องกันอุบตั เิ หตุตอ่ ผูใ้ ช้รถ
ขณะที่แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ถนนร่วมกันระหว่างผู้ใช้รถและคนเดินเท้า
กลับได้รับความสนใจเป็นล�าดับท้าย ดังนั้นเนื้อหาในประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึง คือ
แนวคิดด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนเดินเท้า

Vulnerable Road Users : VRU

รูปที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ
การบาดเจ็บ
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การใช้ความเร็ว
การใช้ความเร็วเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน แม้แต่
คนเดินเท้าเองก็อาจถูกเฉีย่ วชนบนพืน้ ทีท่ างเท้าหรือขณะข้ามถนน ในประเทศทีม่ รี ายได้
น้อยถึงปานกลาง ผูใ้ ช้ทางทุกประเภทต่างใช้พนื้ ทีถ่ นนร่วมกันทัง้ ในเขตเมืองและชนบท
เปิดโอกาสให้คนเดินเท้าลอบข้ามถนนได้โดยง่าย ซึ่งแตกต่างกับประเทศ รายได้สูงที่มี
การแบ่งช่องจราจรส�าหรับรถแต่ละประเภทและพื้นที่ทางเท้าส�าหรับคนเดินเท้าอย่าง
ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการควบคุมความเร็ว โดยติดตัง้ อุปกรณ์ยบั ยัง้ การจราจรตามหลัก
วิศวกรรม7 ทั้งนี้พบว่าการใช้ความเร็วสูงขณะขับขี่ย่อมเพิ่มระดับความรุนแรงต่อการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตของคนเดินเท้าหรือผู้ใช้รถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุ13,14 ผู้ขับขี่
อาจไม่คาดคิดว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพียง 10 กม./ชม. จะมีผลอย่างมากต่อระยะหยุด
ปลอดภัย และส่งผลต่อคนเดินเท้าที่ถูกรถชน หากคนเดินเท้าถูกชนด้วยความเร็ว
40 กม./ชม. จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 85% บาดเจ็บ15% และหากถูกชนด้วยความเร็ว
30 กม./ชม. จะเสีย่ งต่อการเสียชีวติ 45% บาดเจ็บ 50% และโอกาสทีจ่ ะไม่บาดเจ็บเลย
มีเพียง 5% ดังรูปที่ 112 เช่นเดียวกับระยะหยุดปลอดภัย แม้ขับขี่ที่ความเร็วเริ่มต้น
ต่างกันเพียง 10 กม./ชม. ทีร่ ะยะหยุดปลอดภัยต�าแหน่งเดียวกัน เมือ่ รถคันแรก (40กม./ชม.)
หยุด รถคันที่สอง (50กม./ชม.) ยังคงมีความเร็วที่ 41 กม./ชม. ดังรูปที่ 215
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ความเร็ว (เกม./ชม.)
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รูปที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะหยุด
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ผลการศึกษาการใช้ความเร็วในต่างประเทศพบว่า ถนนสายหลักมีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าต�่ากว่าถนนในเขตเมืองที่มีช่องจราจรกว้างและรถ
สามารถใช้ความเร็วได้สูง16 ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เมืองใหญ่ในสหภาพยุโรปออกมาตรการ
จ�ากัดความเร็วในเขตเมือง ดังนี้

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• เมืองไฟร์บวร์ก (Freiburg) ประเทศเยอรมัน ได้ออกกฎให้รถใช้ความเร็วต�า่ กว่า
ความเร็วทีก่ า� หนด 30 กม./ชม. โดยมีผลบังคับใช้เกือบ 90% ของถนนในเมืองไฟร์บวร์ก
อีกทั้งยังห้ามใช้รถสัญจรในเขตที่มีประชากรพักอาศัยอยู่ตั้งแต่ 15,000 คน ซึ่งผล
จากมาตรการดังกล่าวท�าให้ผู้ใช้รถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาเป็นการเดินเท้า
มากขึ้น17
• เมืองแลงคาสเชอร์ (Lancashire) สหราชอาณาจักร ได้เริม่ ใช้มาตรการจ�ากัด
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในพื้นที่เขตชุมชนหรือที่พักอาศัยเทียบเท่ากับเขตโรงเรียน
โดยระยะแรกได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายจ�ากัดความเร็ว รวมทั้งการบังคับใช้
กฎหมาย หลังจากบังคับใช้ได้ระยะหนึ่งมีการประเมินผลภาพรวมด้านความปลอดภัย
ทางถนน พบว่า อัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในผู้ใหญ่ลดลง 4%
ส่วนอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในเด็กลดลง 11% เมื่อเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
• ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็วต�่าใน
เขตเมื อ งหรื อ บริ เ วณที่ มี ค นเดิ น เท้ า หนาแน่ น มี เ พี ย งกฎหมายจ� า กั ด ความเร็ ว รถ
ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และรถกระบะขนาด 1 ตัน ให้สามารถใช้ความเร็วในกรุงเทพฯ
หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กม./ชม. ทัง้ นีห้ ากเป็นเขตชุมชนหรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งใน
การข้ามถนนจะมีการติดตัง้ ป้ายเตือนเพือ่ ให้ผขู้ บั ขีเ่ พิม่ ความระมัดระวังหรือลดความเร็วลง
ดังรูปที่ 3 แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ความเร็วต�่าใน
เขตเมือง แต่ทางกรุงเทพมหานคร ต�ารวจและภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน ได้มี
การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนที่มีผิวจราจรกว้างไม่เกิน
7 เมตรและไม่มีไหล่ทาง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็วและตีเส้นชะลอความเร็ว
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้า18
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รูปที่ 3
ป้ายเตือนจ�ากัดความเร็วในเขตชุมชน
หรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การข้ า ม
ถนน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การปรับปรุงพื้นที่หยุดรอข้ามทางและทางเท้า

การออกแบบเกาะกลางแบบยก (Raised Median) เหมาะส�าหรับถนนในเขตเมือง
ที่ใช้ความเร็วต�่า เขตทางไม่กว้าง มีการข้ามถนนมาก และผิวจราจรกว้าง โดยพื้นที่
ภายในเกาะสามารถพัฒนารูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการข้ามทางได้ คนเดินเท้าที่
ข้ามถนนสายหลักที่ไม่มเี กาะกลางเสี่ยงต่อการถูกรถชนมากถึง 6.48 เท่าเมื่อเทียบกับ
การข้ามถนนที่มีเกาะกลาง19 ขณะที่การปรับปรุงพื้นที่ภายในเกาะให้สามารถหยุดรอ
ข้ามทางบริเวณแยกทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณไฟจราจรก็สามารถลดอุบตั เิ หตุรถชนคนเดินเท้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
ยกตัวอย่าง เมือง Sunken Garden รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีปริมาณ
รถเฉลี่ย 31,500 คันต่อวัน และขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าที่กา� หนดเฉลี่ย 10 กม./ชม.
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟ
คนเดินข้ามและแท่งสะท้อนแสง หนึง่ สัปดาห์หลังจากด�าเนินการติดตัง้ เป็นจ�านวน 900 จุด
พบว่า 85% ของผู้ใช้รถจะให้ทางกับคนเดินเท้า20 ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4
มาตรการก่อสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง
และการติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ20
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รูปที่ 5
การปรับปรุงพื้นที่ภายในเกาะกลางเพื่อใช้หยุดรอก่อนข้ามทาง

ประเทศไทยนิยมสร้างเกาะกลางแบบยกในพื้นที่เขตเมืองหรือบริเวณที่ใช้
ความเร็วจ�ากัดด้วยเช่นกัน ในบางพื้นที่ที่มีคนเดินเท้าหนาแน่นอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ภายในเกาะกลางให้มีทางลาดขึ้นลงหรือวางอิฐบล็อกคอนกรีตแทนการปลูกหญ้า
เพื่อเป็นจุดพักรอและอ�านวยความสะดวกให้แก่คนเดินข้าม ดังรูปที่ 5

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทางเท้าเป็นหนึง่ ในโครงสร้างถนนทีแ่ ยกพืน้ ทีส่ า� หรับคนเดินเท้าออกจากผูใ้ ช้รถ
ทุกประเภท รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมควรพิจารณาจากสภาพพื้นที่และปริมาณคน
เดินเท้า เพราะหากแคบจนเกินไปอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวหรือชนคนเดินเท้า7
พื้นที่ทางเท้าในเขตเมือง หรือแหล่งชุมชนส่วนใหญ่จะยกสูงจากระดับผิวถนน ถนนที่
ไม่มีทางเท้าหรือขอบทางเท้าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้ามากกว่าถนนที่มีทางเท้า
ถึง 1.5 – 2.0 เท่า21 ส่วนถนนทีม่ ที างเท้า เครือ่ งหมายจราจร สัญญาณไฟคนเดินข้าม และ
ป้ายเตือนคนข้ามน้อยกว่าที่ควรมักมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า22
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถนนทีม่ ที างเท้ามีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุรถชนคนเดินเท้าน้อยกว่า
ถนนที่ไม่มที างเท้าถึง 88%23 ส่วนการออกแบบทางเท้าที่ปลอดภัยส�าหรับประเทศไทย
ควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
• พืน้ ทีก่ ว้างสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เมตร ไม่มสี งิ่ กีดขวางหรือส่วนทีย่ นื่ ล�า้ ออกมา
จนเป็นอุปสรรค ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า
2.00 เมตร24
• มีทางลาดขึน้ ลงเชือ่ มบริเวณทางข้ามถนนหรือส่วนทีเ่ ป็นทางต่างระดับ เพือ่
ให้คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ สามารถขึ้นลงได้สะดวก24
• หากคนเดินเท้ากับผูใ้ ช้จกั รยานต้องใช้ทางเท้าร่วมกันจะต้องมีการแบ่งพืน้ ที่
ให้ชัดเจน
การเสียพื้นที่ทางเท้าจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนส่งในเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ทางผ่านสื่อสาธารณะถึงความไม่
ปลอดภัยต่อการเดินเท้า โดยทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจติดตามปัญหาทางเท้าแคบบริเวณแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน พบว่ามี
การลดพืน้ ทีท่ างเท้าเพือ่ ปิดกัน้ เป็นพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง และบางจุดเหลือทางเท้ากว้างเพียงไม่
ถึง 1 เมตร จากเดิมที่มีอยู่ 3-4 เมตร ท�าให้คนเดินเท้าไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
ดังรูปที่ 6 (ซ้าย) ทั้งนี้ทางผู้ว่าฯ ได้สั่งการเร่งด่วนให้ผู้รบั ผิดชอบเพิ่มพื้นทีท่ างเท้าให้มี
ความกว้างเพียงพอ โดยต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ท�าให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้เร่ง
ด�าเนินการปรับปรุงและคืนพืน้ ทีท่ างเท้าใหม่ เพือ่ ให้คนเดินเท้าสามารถสัญจรบนทางเท้า
ได้อย่างปลอดภัยดังรูปที่ 6 (ขวา)
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รูปที่ 6
พื้นที่ทางเดินเท้าแคบลง (ซ้าย),
ปรับปรุงและคืนพื้นที่ทางเท้าใหม่แก่
คนเดินเท้า (ขวา)

ขอบคุณภาพจาก: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news

ขอบคุณภาพจาก: https://www.posttoday.com/econo
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Car B

รถคัน A บดบังการมองเห็นระหว่างรถคัน B และคนเดินข้าม

Car B

Car A

การออกแบบทางข้ามทีด่ ตี ้องเลือกต�าแหน่งการสร้างทีเ่ หมาะสมและสามารถ
รองรับปริมาณคนเดินข้ามได้อย่างเพียงพอ ทางข้ามต้องมีระยะทางที่สั้น คนเดินเท้า
ทั่วไป ผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นสามารถข้ามได้อย่างสะดวก อยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่สามารถ
หยุดชะลอความเร็วเพื่อให้ทางกับคนเดินข้ามได้อย่างปลอดภัย เนื่องด้วยลักษณะทาง
กายภาพของคนเดินเท้าเช่น เพศ วัย อายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเดินเท้าและ
ความเร็วในการข้ามถนนในแต่ละประเทศ จากข้อมูลที่ระบุใน HCM (2010) พบว่า
ความเร็วของการเดินเท้าปกติอยู่ที่ 1.20 เมตร/วินาที หากเป็นผู้สูงอายุความเร็วจะลด
เหลือ1.00 เมตร/วินาที หรือลดลงเฉลีย่ 20 % ดังนัน้ การออกแบบทางข้ามในต่างประเทศ
นั้นได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของคนเดินเท้าที่เป็นผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ
มีการน�ามาตรการทางวิศวกรรมมาช่วยปรับปรุงรูปแบบการข้ามถนนบริเวณแยกเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุดังนี้
• เพิ่มเวลาในระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามให้สอดคล้องกับระยะเวลาจริงที่
ผู้สูงอายุใช้ข้ามถนน
• ท�าทางลาดขึ้นลงระหว่างผิวถนนกับขอบทางเท้า
• ปรับช่องจราจรให้แคบลง ด้วยการขยายพื้นที่ทางเท้าให้กว้างขึ้น
• ติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ การมองเห็นของผูข้ บั ขีบ่ ริเวณทางข้าม เช่น สัญญาณไฟ
คนเดินข้าม ตีเส้นจราจรทางข้ามและเส้นหยุดรถก่อนทางข้าม (advanced stop bar)
ดังรูปที่ 725
โดยทั่วไปการข้ามถนนบริเวณทางแยกมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รถชนคนเดินเท้า เนื่องจากทางแยกเป็นจุดที่มีการตัดกระแสจราจรมาก26, 27 ยิ่งหาก
เป็นทางแยกทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณไฟจราจรด้วยแล้ว ย่อมเพิม่ โอกาสเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ
กับคนเดินเท้าได้ง่ายขึน้ เพราะผู้ขบั ขีอ่ าจไม่สามารถชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทนั ที
ที่เห็นคนก�าลังข้ามถนน การตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามแม้ช่วยให้ผู้ขับขี่ตระหนักว่า
นีค่ อื พืน้ ทีป่ ลอดภัยส�าหรับคนเดินข้าม แต่คนเดินข้ามมักคิดว่าผูใ้ ช้รถส่วนใหญ่จะชะลอ
หรือหยุดเพือ่ ให้ทางในจุดนัน้ จึงขาดความระมัดระวังในการมองสภาพการจราจรรอบข้าง
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก รถเฉี่ ย วชน28 การตี เ ส้ น จราจรทางข้ า มบนถนนที่ มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่นนั้นอาจไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนเดินเท้ามากนัก
หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์จราจรอื่นๆ ควบคู่กันด้วย เช่น ป้ายเตือนคนเดินข้าม
(Pedestrian Crossing Signs) สัญญาณไฟคนเดินข้าม (Pedestrian Beacons) เป็นต้น
จากผลการศึกษาในระดับนานาชาติ พบว่า

Car A

ทางข้ามระดับพื้น ( At Grade Crossings)

การก�าหนดเส้นหยุด ดังรูปจะช่วยให้ไม่เกิดการบดบัง
ระหว่างรถคัน B และคนเดินข้าม

รูปที่ 7
การก�าหนดเส้นหยุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
แก่คนเดินเท้าและผู้ใช้รถ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• การติดตัง้ แท่งเตือนคนเดินข้ามกว่า 2,000 แห่งในเขตเทศบาลของรัฐเพนซิลเวเนีย
บริเวณที่ไม่มีแท่งเตือนคนเดินข้ามและบนช่วงถนนที่ใช้ความเร็วไม่เกิน 56 กม./ชม. ดังรูปที่ 8
ร่วมกับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้ผ้ใู ช้รถมี
แนวโน้มที่จะให้ทางแก่คนเดินข้ามมากขึ้นหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว29

รูปที่ 8
การติดตั้งแท่งเตือนคนเดินข้าม
(Pedestrian Crossing Cones)
ขอบคุณภาพ : https://bicyclecoalition.org

• การติดตัง้ ป้ายและก�าหนดพืน้ ทีใ่ ห้ทางคนเดินข้าม (Advance Yield/Stop Lines) ถูกน�า
ไปใช้ตามจุดที่มีคนเดินเท้าต้องการข้ามถนนและมีช่องจราจรตั้งแต่ 2 ช่องต่อ 1 ทิศทางขึ้นไป
ดังรูปที่ 9 เมืองแฮลิแฟกซ์ (Halifax) ประเทศแคนาดาได้ทดลองติดตั้งป้ายดังกล่าวภายในเมือง
จ�านวน 24 จุด และมี 12 จุดติดตั้งป้าย “Yield Here to Pedestrian” (ป้ายเตือนคนเดินข้าม)
ควบคู่กนั จากการประเมินผลพบว่า สัดส่วนของผู้ใช้รถทีใ่ ห้ทางแก่คนเดินข้ามเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
จาก 70 เป็น 75% และจาก 80 เป็น 85% แต่ความสับสนในการใช้ทางระหว่างผู้ใช้รถกับ
คนเดินข้ามในบริเวณที่ติดตั้งป้าย Advance Yield/Stop Lines มีแนวโน้มลดลง12
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รูปที่ 9
การติดตัง้ ป้ายและก�าหนดพืน้ ทีใ่ ห้ทาง
คนเดินข้าม (Advance Yield/
Stop Lines)30

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ประเทศไทยก�าหนดให้ต้องตีเส้นจราจรบริเวณทางข้าม เพื่อให้คนเดินข้าม
สามารถใช้ถนนร่วมกับผูใ้ ช้รถได้อย่างปลอดภัย และหากทางข้ามมีคนเดินเท้าหนาแน่น
หรือบริเวณทางแยกที่มปี ริมาณผู้ใช้รถมาก เช่น เขตชุมชน เขตสถานศึกษา ควรติดตั้ง
สัญญาณไฟคนเดินข้ามหรือป้ายเตือนคนเดินข้ามเพิม่ เติม เพือ่ เตือนให้ผใู้ ช้รถเพิม่ ความ
ระมัดระวังในการขับรถและชะลอความเร็วเพื่อให้ทางแก่คนเดินข้าม ดังรูปที่ 10

ป้ายเตือนคนเดินข้ามในเขตสถานศึกษา

ป้ายเตือนคนเดินข้ามในเส้นทางที่มคี นเดินเท้ามาก และ
มีปริมาณจราจรหนาแน่น

การข้ามถนนบริเวณทางแยกที่มีคนเดินเท้ามาก และ
มีปริมาณจราจรหนาแน่น

หยุดรอสัญญาณไฟคนข้ามบริเวณทางแยกที่มี
คนเดินเท้ามาก และมีปริมาณจราจรหนาแน่น
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ขณะเดียวกันได้มกี ารน�าแนวคิดรูปแบบทางม้าลาย 3 มิตไิ ปทดลองใช้ในพืน้ ที่
สถานศึกษาหรือพื้นที่ชุมชนที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น เช่นที่โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
และพิษณุโลกได้ทดลองใช้ทางม้าลาย 3 มิติในเขตโรงเรียน ดังรูปที่ 11 เพื่อท�าให้ทาง
ข้ามเป็นที่สะดุดตา ผู้ใช้รถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถชะลอความเร็วและหยุด
ให้ทางแก่คนเดินข้ามได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา
ถึงประสิทธิผลของทางม้าลาย 3 มิติและผลกระทบต่อการขับขี่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่อาจ
เกิดความตกใจหากขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วพบว่ามีวัตถุนูนในลักษณะ
3 มิตอิ ยูเ่ บือ้ งหน้า จากข้อมูลเบือ้ งต้นพบว่า เมืองหนึง่ ในประเทศอินเดียและประเทศจีน
ได้ทดลองสร้างทางม้าลาย 3 มิติ และสอบถามผู้ขบั ขี่เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ภาพ 3 มิติ
สร้างความตกใจหรือไม่ ผลการส�ารวจระบุว่า ผู้ขับขี่มองเห็นภาพ 3 มิติได้ในช่วงเวลา
สั้นๆ ที่จุดๆ หนึ่ง แต่ผู้ขับขี่ในประเทศอินเดียมองเห็นภาพ 3 มิติไม่ชัดเจนเหมือน
ภาพถ่าย ทัง้ นี้ การทดลองใน 2 ประเทศสรุปได้ตรงกันว่า ทางม้าลาย 3 มิตทิ า� ให้ผใู้ ช้รถ
สนใจทางข้ามมากขึ้น รวมทั้งขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นด้วย ทว่ายังไม่พบ
ข้อมูลที่ช้ชี ัดว่าทางม้าลาย 3 มิติสามารถก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุได้แต่อย่างใด31,32

รูปที่ 10
การติดตั้งป้ายและก�าหนดพื้นที่ให้ทางคนเดิน
ข้าม (Advance Yield/Stop Lines)30

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อย่างไรก็ตาม แนวคิดรูปแบบทางม้าลาย 3 มิติยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาถึง
ความเหมาะสม หากจะน�ามาปรับใช้จริงกับถนนในเขตเมือง ควรมีการก�าหนดประเภท
ถนนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน บริเวณที่ใช้งานต้องมีการควบคุมรถให้ใช้ความเร็วต�่า
และอยู่ในพืน้ ทีท่ สี่ ามารถควบคุมดูแลได้ง่าย เช่น บริเวณสถานศึกษา ภายในพืน้ ทีส่ ่วน
ราชการ พื้นที่ที่มีกิจกรรมข้างทางและมีคนเดินเท้าหนาแน่น เป็นต้น

รูปที่ 11
การติดตัง้ ป้ายและก�าหนดพืน้ ทีใ่ ห้ทาง
คนเดินข้าม (Advance Yield/
Stop Lines)30

ขอบคุณภาพจาก :
http://www.thansettakij.com

ขอบคุณภาพจาก :
https://www.phitsanulokhotnews.com

ทางข้ามต่างระดับเป็นการออกแบบโครงสร้างเพือ่ รองรับคนเดินเท้าไม่ให้ต้อง
ตัดกระแสจราจรบนท้องถนน ทางข้ามต่างระดับ ได้แก่ สะพานลอย ทางลอด อุโมงค์ และ
ทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกัน ทางข้ามต่างระดับเหมาะที่จะก่อสร้างในบริเวณที่มีคนเดินเท้าสัญจรไปมา
เป็นจ�านวนมาก เช่น เขตโรงเรียน เขตเมือง ย่านศูนย์กลางธุรกิจการค้า (CBD) เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลของทางข้ามต่างระดับสามารถวิเคราะห์ได้จากปริมาณการใช้
ทางข้ามต่างระดับแทนการลอบข้ามหรือการข้ามถนนในบริเวณทีไ่ ม่มเี ส้นจราจรทางข้าม
ผลการศึกษาในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น33 ระบุว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถชนคน
เดินเท้าลดลงถึง 91% ในบริเวณที่มีทางข้ามต่างระดับและรั้วกั้น ทั้งนี้ความต้องการใช้
ทางข้ามต่างระดับขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เช่น การเดินเข้าออกหรือขึ้นลง
สะดวก ความปลอดภัย และระยะทางที่ใช้ข้ามเมื่อเทียบกับการเดินข้ามถนนโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ทั้งทางข้ามต่างระดับประเภทยกข้ามและประเภททางลอดต่างมีปัจจัย
ที่ควรค�านึงถึงก่อนตัดสินใจก่อสร้าง เช่น ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ปริมาณคน
เดินข้าม รวมไปถึงปัญหาด้านความปลอดภัย
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ทางข้ามต่างระดับ (Grade Separated Crossings)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

แม้การติดตั้งรั้วกั้นข้างทางและเกาะกลางจะช่วยให้คนเดินเท้าหันมาใช้
ทางข้ามต่างระดับมากขึ้น แต่ในประเทศไทยยังคงพบปัญหาการลักลอบข้ามถนน
อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากบางพื้นที่คนเดินเท้ามักจะหาวิธีลัดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อข้ามถนน
ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12
พฤติกรรมลอบข้ามถนน โดยหลีกเลีย่ ง
การใช้ทางข้ามต่างระดับ
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ผลประโยชน์ทางสังคมจากการก่อสร้าง
ทางข้ามต่างระดับในเขตเมืองใหญ่

ในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ได้มกี ารก่อสร้างทางข้ามต่างระดับหรือ
ทีเ่ รียกว่า ทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) เพือ่ ให้คนเดินเท้าสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย
และสะดวกมากยิง่ ขึน้ โดยส่วนใหญ่ถกู ออกแบบให้เชือ่ มต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลัก
อาคารส�านักงานหรือย่านธุรกิจการค้า มักมีรปู แบบโครงสร้างทีโ่ ดดเด่น กลมกลืน และ
น่าเดิน มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design เพื่อให้เด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ
สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก ทางเดินลอยฟ้าในกรุงเทพมหานครที่
ส�าคัญ ได้แก่ Skywalk บริเวณแยกปทุมวัน มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design
เพื่อเชื่อมต่อระหว่างย่านธุรกิจการค้ากับสถานีรถไฟฟ้า

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Skywalk แยกสาทรตั ด นราธิ ว าส หรื อ
“สะพานช่องนนทรี” ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของ
กรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยโครงเหล็กโค้งคล้าย
สะพานแขวน เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งระบบขนส่ ง
มวลชน BTS, BRT และอาคารส�านักงานข้างเคียง
ถูกออกแบบเพือ่ รองรับคนเดินเท้าทุกประเภทให้สามารถ
เข้ า ใช้ พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวก มี ก ารจั ด พื้ น ที่ ท างเดิ น
ส�าหรับเด็กและผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น รวมถึงผู้สูงอายุ
ที่ต้องใช้ราวบันไดช่วยพยุงเดิน
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Skywalk ย่านราชประสงค์ (Ratchaprasong
Walk (R Walk)) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเดินลอยฟ้าที่อยู่
ศูนย์กลางย่านธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบ
ขนส่งมวลชน BTS และห้างสรรพสินค้าย่านสยามและ
ราชประสงค์ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการอ�านวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเดินเท้าได้อย่าง สะดวก
สบาย และปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การจัดการด้านความปลอดภัยและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานลอยฟ้า

ย้อนไปราวปี พ.ศ.2543 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น มีนโยบาย
สร้างเส้นทางยาวกว่า 1.3 กิโลเมตร เชื่อมต่อสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติเข้าด้วยกัน
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้แก่คนเดินเท้าและผูใ้ ช้จกั รยาน แต่ภายหลังจากทีส่ ร้างเสร็จ
กลับถูกปล่อยร้างนานกว่า 10 ปี ท�าให้บริเวณดังกล่าวแทนที่จะเป็นจุดพักผ่อนหรือ
ออกก�าลังกาย กลับกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม แต่ด้วย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายท�าให้เกิดการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และพัฒนาพืน้ ทีท่ างจักรยาน
ลอยฟ้าขึ้นมาใหม่ มีการติดตั้งไฟส่องทาง ติดกล้องวงจรปิดและเปิดจุดขึ้นลงระหว่าง
ทางเพิ่มมากขึ้น จนทางจักรยานลอยฟ้าแห่งนี้ได้เปลี่ยนโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
เส้นทางดังกล่าวกลายเป็นจุดนัดพบเพื่อออกก�าลังกายและเหมาะส�าหรับเดินพักผ่อน
เที่ ย วชมบรรยากาศโดยรอบมากยิ่ ง ขึ้ น 34 ทางจั ก รยานลอยฟ้ า แห่ ง นี้ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
การออกแบบที่ให้ความส�าคัญกับคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน ทางที่สร้างขึ้นด้านบน
มีการแบ่งพื้นที่ใช้ทางร่วมกันระหว่างทางคนเดินเท้ากับทางผู้ใช้จักรยาน บนสะพานมี
ป้ายระบุทางส�าหรับจักรยานไว้อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 13
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รูปที่ 13
ทางจักรยานลอยฟ้า เชื่อมสวนลุมพินี
และสวนเบญจกิตติ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ทางลอดถนนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากกายภาพของพืน้ ทีม่ คี วามเหมาะสม ส่วนใหญ่แล้วคนเดินข้ามมักจะเลือกใช้
ทางลอดมากกว่าสะพานลอย ทางลอดถนนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นทางลอด
ที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และเป็นทางลอดข้ามถนนแห่งแรกของ
ประเทศไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
รถชนคนเดินข้ามซึง่ เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในช่วงเวลานัน้ จนเมือ่ เวลาผ่านไปกว่า 40 ปี ทางลอด
แห่งนีท้ รุดโทรมลงตามกาลเวลา ภายในทางลอดมืดทึบตามสีผนังคอนกรีตทีเ่ สือ่ มสภาพ
และจากผลส�ารวจพบว่า ในแต่ละวันมีผู้ใช้ทางลอดเฉลี่ยถึง 3,400 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนิสิต นักศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในทางลอดขึ้น โดยใช้
วิธกี ารออกแบบลวดลายกราฟฟิกทีด่ มู มี ติ แิ ละเต็มไปด้วยสีสนั สดใสบริเวณพืน้ ทางเดิน
และผนังทั้งสองข้าง ดังรูปที่ 14 เพื่อให้พ้ืนที่ภายในทางลอดดูสว่างมีชีวิตชีวา ดึงดูด
ให้นิสิตเข้ามาใช้บริการทางลอดมากขึ้น การปรับปรุงทางลอดแห่งนี้เป็นผลงานของ
ทีม “สาธารณะ” (SATARANA) และ CU Tunnel Co-create ภายใต้การสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักบริหารระบบกายภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และภาค
วิชาการวางผังภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย35,36

39

ขอบคุณภาพจาก :
https://www.creativecitizen.com/cu-tunnel/

ขอบคุณภาพจาก :
https://www.creativecitizen.com/cu-tunnel/

Vulnerable Road Users : VRU

รูปที่ 14
การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ท างลอดถนน
หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

สิทธิบนพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับคนเดินเท้า
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การทวงคืนสิทธิ์บนทางเท้า
แม้ปัจจุบนั เขตเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานครจะประสบความส�าเร็จในการ
จัดระเบียบทางเท้า มิให้รา้ นค้า หาบเร่แผงลอยมาตัง้ ค้าขายบริเวณพืน้ ทีท่ างเท้า แต่เมือ่
ระยะเวลาผ่านไปปัญหาเก่าได้รบั การแก้ไข อีกปัญหาหนึง่ ก็กา� ลังลุกลามขยายตัวเพิม่ ขึน้
ในชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้คนต้องแข่งกับเวลา ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า การขี่รถจักรยานยนต์ว่ิง
แทรกบนทางเท้า จะกลายเป็นภาพจ�าจนชินตาส�าหรับคนเดินเท้าในเขตเมืองใหญ่
ไปเสียแล้ว โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้เกิดเหตุรถจักรยานยนต์
ชนนักเรียนบนทางเท้าจนได้รับบาดเจ็บ เป็นข่าวโด่งเด่นทั้งในสื่อสาธารณะและ
สื่อออนไลน์ จนท�าให้เกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับสิทธิความปลอดภัยของคนเดินเท้า
การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ ระท�าผิด จนกระทัง่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกมากล่าวถึง
ประเด็นปัญหารถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าว่า ต้องแก้ไขจิตส�านึกพื้นฐานเพื่อให้เกิด
ความเคารพกฎจราจร37
อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารริเริม่ โครงการเอสการ์ด (S-GUARD) น�าร่องโดยส�านักงาน
เขตดินแดง โครงการดังกล่าวเป็นการตั้งแท่งเอสการ์ดเรียงเป็นแนวยาวบนทางเท้า
เพื่อป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์ลกั ลอบขึ้นมาวิ่งได้ แต่คนยังสามารถเดินผ่านได้ตาม
ปกติ ขณะเดียวกันก็เว้นช่องให้รถเข็นผู้พิการผ่านได้ ดังรูปที่ 15 ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษา
หรืองานวิจัยที่ระบุว่า แท่งเอสการ์ดสามารถป้องกันการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
ได้จริงหรือไม่38

รูปที่ 15
การติดตัง้ แท่งเอสการ์ด (S-GUARD)

ขอบคุณภาพจาก :
https://www.mangozero.com/s-guard-the-footpath-protector/

ขอบคุณภาพจาก :
https://www.mangozero.com/s-guard-the-footpath-protector/

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 16
อุปกรณ์ราวกั้นรถจักรยานยนต์

ขอบคุณภาพจาก :
http://www.nationtv.tv/

ขอบคุณภาพจาก :
http://www.nationtv.tv/
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อุปกรณ์ราวกั้นรถจักรยานยนต์เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น�ามาใช้เพื่อลดปัญหา
จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า มีการติดตั้งราวกั้นบนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าโรงเรียน
นานาชาติ Bangkok International Preparatory & Secondary School ติดกับทางสถานี
รถไฟฟ้าทองหล่อ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนสร้างมอบให้ส�านักงานเขตวัฒนา
และสน.ทองหล่อ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อกั้น
รถจักรยานยนต์ท่ฝี ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า แต่รถเข็นคนพิการ รถเข็นเด็ก จักรยาน และ
คนเดินถนนทั่วไปยังสามารถผ่านได้ ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจพบว่า คนเดินเท้า
ส่วนใหญ่มกั จะเดินเลี่ยงไปด้านข้าง ไม่เดินผ่านเข้าไปในราวกั้น ส่วนผู้ใช้จักรยานอาจ
ติดขัดในการน�ารถผ่านเข้าไปบ้างในช่วงจังหวะการเลี้ยว ดังรูปที่ 1639
หากจะส่งเสริมแนวคิดให้คนหันมาใช้ทางเท้าหรือเดินเท้ามากขึน้ ข้อควรค�านึง
ถึงประการแรกคือทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน เนื่องจากคนทั่วไป
มักหลีกเลี่ยงการเดินข้างทางหรือการข้ามถนน หากเส้นทางนั้นมีความเสี่ยงต่อการถูก
รถชน ขาดสิง่ อ�านวยความสะดวกให้แก่คนเดินเท้าบนเขตทาง รวมถึงไม่มโี ครงสร้างพืน้
ฐานทีจ่ า� เป็นไว้รองรับคนเดินเท้า ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นมีสว่ นส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ทางเท้าของผู้ใช้ทางในเขตเมืองทั้งสิ้น

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

เอกสารอ้างอิง
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อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

สิ่งที่รู้... สิ่งที่ยังไม่รู้... และมาตรการที่ต้องท�า
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สิ่งที่รู้... สิ่งที่ยังไม่รู้... และมาตรการที่ต้องท�า

บทน�า
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เมือ่ ปลายปีพ.ศ.2561 ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยต้องตืน่ ตัวกันอีกครัง้ เมือ่ WHO ได้เผยแพร่
รายงาน Global Status Report on Road Safety 2018 ล่าสุดออกมา จากข้อมูลดังกล่าว ดูเหมือน
ประเทศไทยจะมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร ในอันดับที่ลดลงมาหน่อย เมื่อเทียบกับ
การจัดอันดับเมือ่ ปีค.ศ. 2015 โดยในปัจจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการเสียชีวติ ต่อแสนประชากร
ติดอันดับสูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก แต่ตัวเลขอัตราการเสียชีวิตนั้นก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูง
และไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเท่าใดนัก และที่ดูเหมือนว่าจะแย่กว่าเดิม ก็คือประเทศไทยกลับมี
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก หลังจากการ
ประกาศตัวเลขดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ NGO รวมถึงสื่อมวลชน
ก็ได้ให้ความสนใจกับผลการจัดอันดับของ WHO กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถึงกระนั้นก็ตาม
การให้ความสนใจต่อข้อมูลดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่การรับรู้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงเราก็
ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมากที่สุดก็คือผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ แม้ขอ้ มูลนีจ้ ะเป็นข้อเท็จจริงมาหลายสิบปีแล้ว แต่เราก็ยงั คงรับรูแ้ ต่ขอ้ มูลเดิมๆ นี้
อยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่อาจจะพอรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์กลุ่มใดที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบได้ทันทีว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ถามว่า... แล้วจะต้องท�าอย่างไรต่อ.. รูข้ อ้ มูลเท่านีแ้ ล้วสามารถน�าไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุ
รถจักรยานยนต์หรือลดจ�านวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ จากนัน้ ก็มกั จะ
มีค�าถามต่อมาว่า ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
อย่างไรบ้าง นอกจากการรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค เมาไม่ข่ี และเปิดไฟหน้าขณะขับขี่รถ
จักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ท่ดี �าเนินการมา ได้มีการวางแผนการ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หรือไม่ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์มากน้อยเพียงใด จากนัน้ ก็มกี ารโยงไปสูค่ า� ถามทีว่ า่ เรามีขอ้ มูล
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในรายละเอียดที่เพียงพอต่อการหาสาเหตุของปัญหาหรือไม่
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การใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะหลักของครอบครัว
ในประเทศไทย

ปัจจุบนั บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ากัด ได้มรี ะบบฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุ
รถจั ก รยานยนต์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า e-claim system ซึ่ ง จั ด ได้ ว ่ า มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ
รถจักรยานยนต์ เกือบครบ 100 เปอร์เซนต์ แต่รายละเอียดของข้อมูลทีส่ ามารถน�ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้น้นั ก็ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด ส่วนฐานข้อมูลอุบัติเหตุ
อื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มักจะมีการเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
ที่จ�ากัดเช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่ยงั คงเน้นการเก็บข้อมูลอุบัตเิ หตุรถยนต์เสียมากกว่า ดังนั้น
ในขณะนี้เรามีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากแค่ไหน ส�าหรับน�ามาวิเคราะห์เพื่อ
ทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ถ้าเริ่มทบทวนงานวิจัย พร้อมกับข้อค้นพบของ
งานวิจัยในอดีต ก็อาจจะพอมองเห็นภาพอะไรได้บ้าง
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ใน
ต่างประเทศ ได้พยายามท�าการเก็บข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เมื่อปีพ.ศ. 2544 ทางบริษทั Honda R&D ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท Asian Honda จ�ากัด และบริษัท AP Honda ประเทศไทย จ�ากัด ได้สนับสนุนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ด�าเนินโครงการการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ข้ึน โดยมี
การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่
ต่างจังหวัด รวมแล้วได้จา� นวนเคสอุบตั เิ หตุมากกว่า 1,000 กรณี การเก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุในเชิงลึก
ของโครงการนี้ ได้มีการเก็บรายละเอียดของอุบัตเิ หตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงข้อมูล
ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากนั้นได้มกี ารวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด จนน�ามาสู่ข้อค้นพบ
ทีส่ า� คัญทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์และโครงการวิจยั ได้แนะน�ามาตรการ
ต่าง ๆ ทีส่ า� คัญทีป่ ระเทศไทยควรด�าเนินการเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่างานวิจยั
ดังกล่าวได้แนะน�ามาตรการต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจน แต่ปจั จุบนั เราก็ยงั ไม่เห็นมาตรการเหล่านี้
ได้ถูกด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ความจริงที่เห็นมาก
ยิง่ ไปกว่านัน้ ก็คอื มาตรการต่างๆ ทีห่ น่วยงานของรัฐได้พยายามผลักดันออกมาเพือ่ ลดปัญหา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ กลับไม่ได้อ้างอิงถึงงานศึกษาดังกล่าวเลย
ในบทความนี้ จ ะกล่ า วสรุ ป ถึ ง มาตรการที่ ส�า คั ญ ที่ ง านศึ ก ษานี้ ไ ด้ แ นะน�า ไว้ จ าก
ข้อค้นพบของการเก็บข้อมูลในโครงการ สรุปโดยย่อมีดังนี้
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ข้อค้นพบที่ส�าคัญจากงานวิจัยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในอดีต

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

1) ประเทศไทยจ�าเป็นที่จะต้องมีการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากได้พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์เกิดจากความผิดพลาดของ
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ โดยอาจเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือพฤติกรรม
การขับขีท่ ไี่ ม่ปลอดภัย ดังนัน้ การอบรมผูข้ บั ขีเ่ รือ่ งของทักษะในการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุนนั้
มีความส�าคัญมาก แต่ในปัจจุบนั เนือ้ เรือ่ งดังกล่าวไม่ได้ถกู บรรจุอยูใ่ นเนือ้ หาการอบรมมากนัก
ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนสอนอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด และไม่ได้เป็น
ข้อบังคับว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะต้องผ่านการอบรมนี้ก่อนที่จะมาสอบเพื่อได้รับใบขับขี่
งานวิจัยนี้ยังแนะน�าอีกว่า ต�ารวจจราจรควรส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมจากสถาบันการอบรมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้เป็นผู้ฝึกสอนต่อไป และสามารถน�าไปอบรมผู้ขับขี่ที่กระท�าผิดได้ ซึ่ง
อาจใช้วธิ ีการบังคับผู้ขับขี่ท่กี ระท�าผิดมาเข้ารับการอบรม ทดแทนการจ่ายค่าปรับ
2) ควรมีการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พบว่า มีผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นจ�านวนมากที่ไม่มีใบขับขี่ ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการ
คุมเข้มเรือ่ งความส�าคัญของใบอนุญาตขับขี่ และควรปรับปรุงระบบการสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาต
ขับขีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะส�าหรับรถจักรยานยนต์ โดยการสอบใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ควรมุง่ เน้นการวัดผลทางด้านการปฏิบตั ติ นทีป่ ลอดภัยขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์
กฎหมายจราจร ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย และการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใน
สถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3) มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขี่ และการฝ่าฝืน
กฎจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง เช่น ผ่าไฟแดง ขี่ย้อนศร แซงรถหรือเลี้ยวรถอย่างไม่
ปลอดภัย นอกจากนีค้ วรมีการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ คร่งครัดอย่างต่อเนือ่ ง และมีวธิ กี ารด�าเนินการ
อย่างโปร่งใส
4) งานวิจัยนี้แนะน�าไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์วิ่งในช่องจราจรด้านซ้ายสุด หรือ
บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง เพราะเป็นบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่า
ต่อการตัดกระแสจราจรกับรถประเภทอื่นที่วิ่งเข้า-ออก ตามสถานที่หรือซอยต่างๆ รวมถึงรถ
อื่นๆ ที่จอดข้างทาง
5) งานวิจยั นีพ้ บว่ามีผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทเี่ สียชีวติ เป็นจ�านวนมาก จากการชนท้าย
รถบรรทุกทีจ่ อดข้างทางในเวลากลางคืน แต่รถบรรทุกเหล่านีก้ ลับไม่มกี ารติดแผ่นป้ายสะท้อน
แสงหรือสัญลักษณ์ใดๆ เพือ่ เพิม่ การมองเห็น จึงเห็นควรให้มกี ารออกกฎหมายทีเ่ ข้มงวดบังคับ
ให้รถบรรทุกเหล่านี้ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนหรือติดสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มการมองเห็น
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
6) เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
ที่มีรายละเอียดมากเพียงพอส�าหรับน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต�ารวจสามารถเก็บได้จะถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อหน่วยงานของรัฐส�าหรับใช้ในการด�าเนินมาตรการเพื่อลดจ�านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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7) งานวิจัยนี้ได้แนะน�ามาตรการทางด้านวิศวกรรมการทาง ในหลายมาตรการ เช่น
การปรับสัญญาณไฟให้เป็นแดงกระพริบและเหลืองกระพริบ ในทางแยกทีม่ กี ารปิดการใช้งาน
สัญญาณไฟจราจรในเวลากลางคืน การใช้อปุ กรณ์เพือ่ ความปลอดภัยในการควบคุมทางเข้าออก
เพื่อป้องกันการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของรถจักรยานยนต์ที่ท�าผิดกฎจราจร การควบคุมจราจร
บริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร หรือป้ายควบคุมต่างๆ การตรวจสอบระยะ
การมองเห็นบริเวณทางแยก การตรวจสอบความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง และการบ�ารุงรักษา
ผิวทางให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ
8) ข้อแนะน�าที่เกี่ยวข้องกับตัวรถจักรยานยนต์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะมุ่งเน้นเรื่องการ
บ�ารุงรักษาสภาพรถจักรยานยนต์ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพิม่ การมองเห็นของ
รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในเวลากลางคืน การออกแบบตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์เพือ่ ไม่ให้
เวลาใส่ของในตะกร้ารถแล้วไปบดบังแสงสว่างจากไฟหน้ารถ และการใช้เบรคในการควบคุมรถ
ยามฉุกเฉิน ซึ่งในช่วงที่มีการศึกษานี้ การใช้ combine brake system (CBS) และ anti-lock brake
system (ABS) ยังไม่ได้มกี ารติดตั้งในรถจักรยานยนต์มากนัก งานวิจัยนี้จึงแนะน�าว่าถ้ามีการ
ติดตัง้ ระบบเบรคเหล่านีใ้ นรถจักรยานยนต์ ก็อาจท�าให้เพิม่ ความสามารถในการหยุดรถได้ดขี นึ้
9) งานวิจัยได้แนะน�ามาตรการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ถึงความจ�าเป็น
ของอุปกรณ์นริ ภัยเหล่านี้

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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จากข้อแนะน�าเบื้องต้นที่ได้จากข้อค้นพบของการศึกษาหาสาเหตุของอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต์เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าข้อแนะน�าบางอย่างได้มีการด�าเนินการไปบ้าง
แล้วแต่ก็มีข้อแนะน�าหลายอย่างที่ไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ จนอาจเป็นผลท�าให้ตัวเลขของ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก จน
กระทั่งล่าสุด ในปีพ.ศ. 2560 ทางบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ ทั้งบริษัท Honda
Motor ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Yamaha Motor ประเทศญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงความรุนแรง
ของสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ตั้ง
ค�าถามว่ารัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะลดจ�านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาหลายสิบ
ปี แต่ท�าไมตัวเลขจ�านวนผู้เสียชีวิตกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของ
การเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ทางบริษทั ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ ทั้ง
สองราย จึงได้ให้การสนับสนุนศูนย์วจิ ยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ให้เก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ขนึ้ อีกครัง้ หนึง่ โดยให้ใช้วธิ กี ารสืบสวนอุบตั เิ หตุในเชิงลึก
(In-Depth Accident Investigation) ในการเก็บข้อมูล มีวตั ถุประสงค์ของโครงการเพือ่ เข้าใจถึงรูปแบบ
และลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทย โครงการนีม้ แี ผนการเก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์จา� นวนทัง้ หมด 1000 กรณี
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย โดย
ให้เก็บรายละเอียดตัวแปรของการเกิดอุบตั เิ หตุมากกว่า 30 ตัวแปร ซึง่ ขณะนีไ้ ด้มกี ารเก็บข้อมูล
อุบตั เิ หตุไปแล้วกว่า 500 กรณี โดยผลการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลได้บง่ ชีข้ อ้ ค้นพบทีส่ �าคัญ
บางอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่มคี วามสอดคล้องกับงานศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 20 ปี
ทีผ่ ่านมา นัน่ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ก็ยงั คงมี
ความคล้ายคลึงกับรูปแบบเหตุการณ์เดิม ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปมากนัก น�าไปสูค่ า� ถามทีว่ า่ เหตุ
ใดท�าไมตัวเลขผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ถงึ ไม่ลดลง และเป็นทีช่ ดั เจนว่า อาจเป็น
เพราะมาตรการที่ได้ดา� เนินการไปแล้วนั้นไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ใช่มาตรการที่ช่วยใน
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้โดยตรง ซึ่งเราอาจเรียกง่ายๆ ได้ว่า เราแก้ปัญหา
ไม่ตรงจุด

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ข้อค้นพบจากการสืบสวนอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกในปัจจุบนั
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ในช่วงปีพ.ศ.2559-2561 ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทา� การเก็บข้อมูลจากการสืบสวน
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึก รวมทัง้ สิน้ 600 กรณี และคงก�าลังด�าเนินการเก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุ
อยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด
1,000 กรณี ภายในปีพ.ศ.2563 เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย โดยในเบื้องต้นมีข้อค้นพบจากการศึกษาที่น่าสนใจและมีความส�าคัญดังนี้
1) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ มักเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์คันอื่น หรือชนกับวัตถุอันตรายข้างทาง ในกรณี
รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองคันเดียวจะมีความรุนแรงน้อยกว่า ส่งผลให้มีโอกาสของการ
เสียชีวติ ต�า่ กว่า ประเภทรถยนต์คนั อืน่ ทีช่ นกับรถจักรยานยนต์ แล้วส่งผลให้ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ รถเก๋ง/รถกระบะ รองลงมา ได้แก่ รถบรรทุก และรถที่จอดอยู่ข้างทาง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะมีโอกาสในการรอดชีวิตต�่ามาก เมื่อชนกับรถบรรทุกและรถที่จอดทิ้ง
ไว้ข้างทาง
2) รูปแบบการเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ทพี่ บบ่อยมากทีส่ ดุ คือ การเลีย้ วตัดกระแส
จราจรทางตรง ณ จุดตัดประเภทต่างๆ เช่นจุดยูเทิรน์ ทางแยก ทางเข้าออกซอยต่างๆ แต่รปู แบบ
การเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ ทีส่ ่งผลให้มผี ้ขู บั ขีเ่ สียชีวติ มากทีส่ ดุ คือ การชนด้านหน้า และ
การชนท้ายรถยนต์คนั อื่น รวมถึงการชนกับรถขณะก�าลังเลี้ยวในบริเวณจุดตัดต่างๆ
3) สาเหตุหลักอันดับแรกของการเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ มักเกิดจากปัจจัยด้านคน
เป็นหลัก สูงถึงร้อยละ 94 โดยแบ่งออกเป็น สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 54 และ สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของคนขับรถยนต์คันอื่น
ร้อยละ 40 ส่วนสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทางด้านถนนและรถ มีเพียงร้อยละ 4 และ ร้อยละ 2
ตามล�าดับ
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4) ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ กับผู้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์ และเป็นสาเหตุทา� ให้เกิด
อุบัติเหตุ ได้แก่ ความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการประเมินสถานการณ์
(Perception Failure) ร้อยละ 52 ความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน (Decision Failure) ร้อยละ 21 และความผิดพลาดในการควบคุม
รถ (Reaction Failure) ร้อยละ 19 นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 26 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด มีสาเหตุมาจากความไม่ต้งั ใจในการขับขี่ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Attention
Failure) และร้อยละ 32 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด เกิดจากการท�าผิดกฎจราจรของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Faulty in Traffic Strategy)
5) ร้อยละ 48 ของอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ เป็นการชนทีผ่ ขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ไม่หลบหลีกหรือเบรค เพือ่ หลีกเลีย่ งการชนแต่อย่างใด (Collision Avoidance) โดยส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจาก ไม่สามารถหลบหลีกหรือเบรคได้ทนั เพราะเกิดเหตุการณ์กระทันหัน คือ
รับรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุก็ต่อเมื่อมีการชนเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ ก็คือ
ผู้ขับขี่ที่อยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้มีอาการง่วงหรือเมาแต่อย่างใด นอกจากนี้ก็ยังขับขี่อยู่
ในช่วงความเร็วปกติด้วย คือตั้งแต่ 30-60 กม.ต่อชม.

สาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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รูปแบบการหลีกเลี่ยงการชนของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

6) ร้อยละ 40 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไม่มีใบอนุญาต
ขับขี่ แต่ถึงกระนั้นก็ตามในกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ ร้อยละ 50 เป็นการชนที่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่หลบหลีกหรือเบรคเพื่อหลีกเลี่ยงการชนเช่นเดียวกัน ดังนั้นข้อมูล
ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะมีใบอนุญาตขับขี่ แต่ก็ยังคงขาดทักษะในการหลีกเลี่ยง
การชนอยู่ดี

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมขับขี่ปลอดภัย

7) มากกว่าร้อยละ 85 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นั้น เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้
ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยมาก่อน แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์มาจาก
ครอบครัว เพื่อน หรือหัดขับขี่เอง
8) มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิต
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
9) ร้อยละ 15 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดจากการเมา
แล้วขับ และในกลุ่มผู้ท่เี มาแล้วขับนี้ มากกว่าร้อยละ 90 ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์
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สัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมขับขี่ปลอดภัย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

จากข้อค้นพบดังกล่าว ท�าให้เกิดข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
1) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขาดการเรียนรู้ทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัยซึ่งมีผลกระทบ
เชิงลบต่อความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และส่งผลท�าให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ
2) ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ข าดการอบรมทั ก ษะในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ บั ติ เ หตุ ท่ี
เกิดขึ้นจริงกับรถจักรยานยนต์ เห็นได้จากผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อต้อง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉกุ เฉิน และไม่สามารถควบคุมรถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย
ดังนัน้ จากข้อมูลของโครงการวิจยั นีจ้ งึ เห็นได้วา่ มาตรการทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควร
ต้องรีบด�าเนินการในการลดจ�านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์อย่าง
เร่งด่วนทีส่ ดุ คือการพัฒนาทักษะของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ การควบคุมรถจักรยานยนต์ทถี่ กู ต้อง
และการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการเพิ่มความสามารถในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ควรท�าให้อยู่ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ และในขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่
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มาตรการที่ต้องเร่งด�าเนินการอย่าเร่งด่วนส�าหรับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

จากผลการศึกษาของงานวิจยั เพือ่ หาสาเหตุของอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ทงั้ ทีด่ า� เนินการ
มาในอดีตและปัจจุบัน มีข้อค้นพบที่สอดคล้องกัน และมีข้อแนะน�าที่ตรงกัน กล่าวคือ ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการขับขี่อย่างเร่งด่วน
ที่สุด ซึ่งจะพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ได้นั้นก็คงไม่พ้นการพัฒนาทักษะในขั้นตอนก่อนการออก
ใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์เป็นหลัก หลักสูตรและเนือ้ หาของการอบรมในระหว่างขัน้ ตอน
การออกใบอนุญาตขับขี่ จึงต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาหรือทักษะทีข่ าดในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเกิดอุบัติเหตุ ถ้าพิจารณาจากข้อมูลความผิดพลาดของผู้ขับขี่ที่มักเกิดขึ้นในขณะที่
เกิดอุบัติเหตุ นั่นก็คือความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Perception
Failure) ยกตัวอย่างในกรณีอุบัติเหตุที่พบบ่อยครั้ง เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มอง
ด้านหน้า การขับขี่ผ่านทางแยกโดยไม่มองรถในทิศทางอื่น การเปลี่ยนช่องจราจร กลับรถ
หรือเลี้ยวรถโดยไม่มองรถคันอื่น และการแซงรถโดยไม่มองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ดังนั้น
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย จึงควรเน้น
เนือ้ หาด้านการรับรูค้ วามเสีย่ ง (Risk Perception) และการคาดการณ์อบุ ตั เิ หตุ (Accident Prediction)
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่มี ีต่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ ที่มีความเสี่ยงอย่างหลากหลาย
ในประเทศไทย ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการมุ่งเน้นเนื้อหาเหล่านี้ในหลักสูตรการอบรมขับขี่
รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน การอบรมการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Accident Prediction
Training) เป็นรูปแบบการอบรมทีฝ่ กึ ทักษะของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในการคาดการณ์อบุ ตั เิ หตุ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการอบรมที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า Kiken Yochi
(Hazard Prediction) Training (KYT) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้ขับขี่สามารถรับรู้
ความเสีย่ งและคาดการณ์สถานการณ์อนั ตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยรูปแบบการอบรมจะสร้างความ
ตื่นตัวและการรับรู้ของผู้ขับขี่ที่มีต่อสถานการณ์อันตราย ให้ผู้ขับขี่ได้ฝึกคิดและตระหนักถึง
ผลลัพธ์ของอุบตั เิ หตุทจี่ ะเกิดขึน้ การอบรมในลักษณะนีไ้ ด้ถกู พิสจู น์ให้เห็นแล้วในประเทศญีป่ นุ่
ว่ามีความส�าคัญและสามารถปรับทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ได้ และท�าให้ผู้ขบั ขี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนลดลง ซึ่งอาจถึงเวลาแล้วที่
ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมขับขี่ที่ปลอดภัยเสียใหม่ โดยเพิ่มเติม
ทักษะเหล่านีเ้ ข้าไปในหลักสูตรและเนือ้ หาของการอบรมในระหว่างขัน้ ตอนการออกใบอนุญาต
ขับขี่
นอกจากนีก้ ย็ งั มีความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ กับผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์อกี สองด้านทีค่ วรได้
รับการอบรมด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่ ความผิดพลาดด้านการตัดสินใจ (Decision Failure) และ
ความผิดพลาดในการปฏิบัตติ นเมือ่ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึ้น (Reaction Failure) ความผิด
พลาดด้านการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจทีจ่ ะฝ่าฝืนกฎจราจร การตัดสินใจทีเ่ กิดจากการคาด
การณ์ผดิ และการตัดสินใจที่ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์อนั ตราย ส่วนความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การตอบสนองช้าท�าให้หลีกเลี่ยงการชนไม่สา� เร็จ
การใช้เบรกหน้าหรือเบรกหลังไม่เหมาะสม การหักหลบมากเกินไปท�าให้เสียหลักล้ม หรือการ
เบรกกระทันหันท�าให้รถเสียหลัก ทักษะที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจและปฏิบัติตนเพื่อ
ควบคุมรถเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Defensive Driving) และทักษะในการหลีกเลีย่ ง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุ (Collision Avoidance Skill) จึงต้องมีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมการขับขี่ที่
ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน เพราะทักษะสองด้านนีจ้ ะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุทมี่ สี าเหตุ
มาจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ รองลงมาจากความผิดพลาดในการคาดการณ์อุบัติเหตุ
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ตัวอย่างการอบรมการคาดการณ์
อุบตั เิ หตุของบริษทั เอพี ฮอนด้า จ�ากัด

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

มาตรการด้านอื่นๆ ส�าหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

จากข้ อ ค้ น พบของงานวิ จั ย การหาสาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องรถจั ก รยานยนต์
ยังสามารถน�าเสนอมาตรการอื่นๆ ที่ส�าคัญได้อีก ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ใช้ในการควบคุม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องที่ส�าคัญ
และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการการปรับปรุงกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ และมาตรการที่ใช้ในการป้องกันความ
รุนแรงจากอุบตั เิ หตุ เช่น การสวมหมวกนิรภัย มาตรการเหล่านีส้ ามารถสรุปออกเป็นมาตรการ
ที่ควรด�าเนินการอย่างเร่งด่วนแบ่งออกเป็นมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวได้ดังนี้
ประเภทมาตรการ

มาตรการระยะสั้น

การอบรมขับขี่ปลอดภัย

1. ก� า หนดให้ มี ก ารอบรมขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนเข้า
สอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่ และควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรม
และการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยมุ ่ ง เน้ น ทั ก ษะในการรั บ รู ้ ค วาม
เสี่ยง (Risk Perception) การตัดสินใจ
และการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ควบคุ ม รถ
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Defensive Driving) และการฝึกทักษะ
ในการหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
(Collision Avoidance Skill)

กระบวนการออกใบอนุญ าตขับขี่รถ
จักรยานยนต์

1. ก�าหนดขัน้ ตอนการออกใบอนุญาต
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ ว่าจ�าเป็นทีผ่ ้เู ข้า
ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านหลักสูตร
การอบรมขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
ปลอดภัยก่อน
2. ขั้ น ตอนการสอบเพื่ อ ขอรั บ ใบ
อนุ ญ าตขั บ ขี่ ควรเพิ่ ม เติ ม ค� า ถาม
ในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุ
การตัดสินใจและการปฏิบัติตนเพื่อ
ควบคุมรถเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เข้าไปด้วย (Accident Prediction)
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มาตรการระยะยาว

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูฝึกสอน
ขั บ ขี่ ใ ห้ มี จ� า นวนมากขึ้ น เพื่ อ ให้ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารอบรมสอนขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายใน
โรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ควรบรรจุ
เป็ น วิ ช าเลื อ กในหลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนโดยเริ่ ม ต้ น ในเด็ ก นั ก เรี ย น
หรือนักศึกษาที่มีอายุสูงกว่ า 15 ปี
ที่ ส า ม า ร ถ ส อ บ ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ได้

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประเภทมาตรการ

มาตรการระยะสั้น

มาตรการระยะยาว

3. ในกรณีที่มีการต่ออายุใบอนุญาต
ขับขี่ ควรต้องมีการอบรมขับขีป่ ลอดภัย
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจ�าเป็นที่จะต้อง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรมส� า หรั บ
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับใบ
อนุญาตขับขี่ไปแล้ว แต่ต้องการมา
ต่ออายุใบขับขี่โดยเฉพาะ
4. ส�าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด
ใหญ่ ควรออกใบอนุญาตขับขี่โดย
เฉพาะส�าหรับรถขนาดใหญ่ และควร
ได้รับการอบรมทักษะการขับขี่มาโดย
เฉพาะ เพราะเป็นประเภทรถที่ต้องใช้
ทักษะในการขับขีส่ งู กว่า และต้องการ
ความปลอดภัยสูงกว่าด้วย เนื่องจาก
มี ข นาดใหญ่ และใช้ ค วามเร็ ว สู ง
อ่ า จก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ รุ น แรงกั บ
ยานพาหนะประเภทอื่นได้
การบังคับใช้กฎหมาย
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1. ก�าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่ ว ยในการบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น
การไม่สวมหมวกนิรภัย การฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร การขับขี่ย้อนศร
โดยน� า กล้ อ งตรวจจั บ อั ต โนมั ติ ม า
ใช้งาน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเริ่มใช้ใน
บางพื้ น ที่ บ ้ า งแล้ ว แต่ ยั ง มี จ� า นวน
น้อยอยู่มาก
2. การบังคับใช้กฎหมาย ควรเข้มงวด
ในช่วงเวลากลางคืนให้มากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ น เรื่ อ งการตรวจอุ ป กรณ์ ร ถ
จักรยานยนต์ที่ช�ารุดหรือบกพร่องใน
ช่วงเวลากลางคืน การดืม่ แอลกอฮอล์
หรือการไม่เปิดไฟหน้ารถ
3. ก�าหนดมาตรการห้ามรถบรรทุก
ขนาดใหญ่จอดข้างทาง หรือบังคับใช้
กฎหมายให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ติด
แผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์สะท้อนแสง
ท้ายรถบรรทุกทุกประเภท โดยก�าหนด
มาตรฐานให้ชัดเจนในการติดตั้งแผ่น
ป้ายสะท้อนแสงท้ายรถบรรทุก และ
ด้านข้างรถบรรทุก

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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4. ก�าหนดความเร็วจ�ากัดโดยเฉพาะ
ส� า หรั บ รถจั ก รยานยนต์ โดยอาจ
แบ่ ง เป็ น ความเร็ ว จ�า กั ด ตามขนาด
ของรถจักรยานยนต์ ในกรณีที่เป็น
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ สามารถ
ก�าหนดความเร็วจ�ากัดสูงกว่าได้ แต่
รูปแบบการขับขี่ของรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ ควรขับขีเ่ หมือนกับรถยนต์
คั น หนึ่ ง ที่ ต ้ อ งขั บ ขี่ ใ นช่ อ งจราจร
เท่านัน้ ไม่สามารถแทรกกลางระหว่าง
ช่องจราจรได้
5. น�าเทคโนโลยีการตรวจจับความเร็ว
ส�าหรับรถจักรยานยนต์มาใช้ เพราะ
ปัจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจจับ
ความเร็วส่วนใหญ่ มักใช้กับรถยนต์
เท่านั้น
6. ควรก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สามารถตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ท่ี
ประสบอุบัติเหตุได้ในทุกกรณี เพื่อที่
จะได้ทราบปัญหาและสถานการณ์
ที่แท้จริงของการเมาแล้วขับ และเกิด
อุบัติเหตุ
7. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มรี ะบบ
จัดเก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนอยูแ่ ล้ว
ได้แก่ระบบ CRIME แต่ในปัจจุบนั พบว่า
ยังไม่มกี ารกรอกข้อมูลอุบตั เิ หตุในทุก
พื้นที่ ดังนัน้ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ควรจะก�าหนดมาตรการหรือข้อบังคับ
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกพื้นที่ ท�าการ
กรอกข้อมูลอุบัติเหตุลงระบบอย่าง
ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา รวมถึ ง
การก�าหนดมาตรการและนโยบายที่
ส�าคัญในการลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในระยะยาวต่อไป

มาตรการระยะยาว

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประเภทมาตรการ
การปรับปรุงกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐาน

มาตรการระยะสั้น

1. ก� า หนดนโยบายสนั บ สนุ น การ
ออกแบบโครงข่ า ยถนนเพื่ อ เชื่ อ ม
ระหว่ า งทางหลวงสายหลั ก และ
ทางหลวงท้ อ งถิ่ น โดยพยายามลด
จุดตัดกระแสจราจรให้มากที่สุด เช่น
การออกแบบทางลอด สะพานบก
2. ส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้าง
ช่องจราจรส�าหรับรอเลีย้ ว ในจุดกลับรถ
และทางแยก ทุกจุด เพือ่ ป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุรถชนท้ายขณะรอเลี้ยวตาม
ทางแยก
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1. ส่ ง เสริ ม การใช้ ม าตรการชะลอ
ความเร็วในเขตเมืองโดยใช้มาตรการ
ทางด้านวิศวกรรม (Traffic Calming)
2. ส่งเสริมการใช้วงเวียนในทางแยก
ให้มากขึ้น เพราะสามารถลดจุดตัด
ของกระแสจราจร ลดความเร็ว และ
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ ใน
ปัจจุบัน มีการใช้วงเวียนอยู่น้อยมาก
โดยจากข้ อ มู ล ของกรมทางหลวง
มี จ� า นวนวงเวี ย นเพี ย งสิ บ กว่ า แห่ ง
เท่านั้น เมื่อเทียบกับจ�านวนทางแยก
ที่มีสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟ
กระพริบ และทางแยกทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณ
ไฟจราจร ที่มีมากกว่าหมื่นแห่งทั่ว
ประเทศ อาจก�าหนดเป็นนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม ให้กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ปรับเปลี่ยน
ทางแยกเป็น วงเวียน ไม่นอ้ ยกว่าปีละ
กี่แห่ง เพื่อเพิ่มจ�านวนวงเวียนและลด
อุบัติเหตุรุนแรงที่ทางแยกได้
3. ปรับปรุงถนนที่ใช้เกาะสีส�าหรับ
แบ่งทิศทางจราจร เพราะเป็นถนนที่
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ค่อนข้าง
สูง เนื่องจากรถจักรยานยนต์สามารถ
เลี้ยวตัด เข้าออกซอยได้ตลอดเวลา
ควรใช้ รู ป แบบการสร้ า งเกาะกลาง
เป็นบางช่วง เพื่อควบคุมการเข้าออก
อย่างปลอดภัย
4. แก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งระยะการมอง
เห็นตามทางแยก หน่วยงานปฏิบัติ
ในพื้นที่ควรส�ารวจสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคบดบังการมองเห็นตามทาง
แยกอยู่เสมอ เช่น ต้นไม้ ป้ายจราจร
ร้านค้า หรือป้ายโฆษณาต่างๆ เพราะ
สิง่ กีดขวางเหล่านี้ เมือ่ บดบังระยะการ
มองเห็นตามตามแยก จะเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต์

มาตรการระยะยาว
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มาตรการระยะยาว

5. ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย ในเขต
ก่อสร้าง เช่น การติดตั้งป้ายเตือนเขต
ก่อสร้าง การปรับปรุงผิวจราจร การท�า
เครื่องหมายจราจร การก�าหนดแนว
ถนนที่รถวิ่งได้ให้ชัดเจน การป้องกัน
การชนกับวัตถุอนั ตรายในเขตก่อสร้าง
การติดตั้งฟ้าส่องสว่าง และอื่นๆ
6. การทดลองศึ ก ษาการใช้ เ ลน
จักรยานยนต์ เพือ่ แยกรถจักรยานยนต์
ออกจากรถขนาดใหญ่ โดยก�าหนด
พืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็นถนนในช่วงทีม่ ปี ริมาณ
รถจักรยานยนต์ใช้เป็นจ�านวนมาก หรือ
ในพืน้ ทีท่ เี่ กิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
บ่อยครั้ง
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

1. ศึ ก ษาความสว่ า งของไฟหน้ า รถ
จักรยานยนต์ในเวลากลางคืน ว่าเพียง
พอต่อระยะการมองเห็นหรือไม่
2. ออกแบบต� า แหน่ ง ติ ด ตั้ ง ตะกร้ า
หน้ารถจักรยานยนต์ เพื่อไม่ให้บดบัง
ไฟหน้ารถ
3. พัฒนาระบบเบรคที่มีประสิทธิภาพ
ส�าหรับรถจักรยานยนต์
4. พัฒนาอุปรณ์นิรภัย เพื่อลดความ
รุนแรงของอุบตั เิ หตุของรถจักรยานยนต์
ในกรณีชนด้านหน้า เพราะปัจจุบัน
รู ป แบบการชนแล้ ว เสี ย ชี วิ ต ของรถ
จักรยานยนต์ คือการชนด้านหน้า

60
เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

อุปกรณ์นริ ภัย

1. ส่งเสริมมาตรการองค์กร เพื่อช่วย
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในองค์กร
เช่น ในเขตนิคมอุสาหกรรม มหาวิทยาลัย
และโรงเรียน
2. ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายเรื่ อ งการสวมหมวกนิ ร ภั ย
เช่น ใช้กล้องจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย
โดยอัตโนมัติ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทสรุป
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สุดท้ายนี้ แม้ว่าเราจะออกมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อใช้ควบคุมผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ แต่จ�านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จะไม่ลดลงเลย ตราบใดที่ยังไม่มี
มาตรการควบคุมความปลอดภัยของรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะต้องอย่าลืมว่า
ผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์สว่ นใหญ่ มักเป็นผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้
ระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์คนั อื่น และจากข้อมูลการสืบสวนสาเหตุการเกิด
อุบตั เิ หตุไม่ได้บง่ ชีถ้ งึ ความผิดพลาดของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยงั
คงมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของผูข้ บั รถยนต์คกู่ รณีดว้ ย ดังนัน้ มาตรการด้านความ
ปลอดภัยของรถยนต์จงึ มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการการควบคุมความเร็ว
ของรถยนต์ทกุ ประเภท เพราะถ้ารถยนต์บนถนนในประเทศไทยมีการใช้ความเร็วทีล่ ดลง
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็จะ
ลดลงตามไปด้วย ถ้ารถยนต์ประเภทอื่นๆ วิ่งอยู่บนถนนด้วยความปลอดภัย ก็จะท�าให้
การขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนมีความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน เพราะรถยนต์
ทุกประเภทมีการใช้ถนนร่วมกัน (ไม่รวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางด่วน)
นอกจากนีก้ ารบันทึกข้อมูลอุบตั เิ หตุยงั มีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะข้อมูลอุบตั เิ หตุ
จะน�าไปสูก่ ารวิเคราะห์ปญ
ั หาและสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุได้ ซึง่ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้
ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมากมายในการน�าไปสนับสนุนการก�าหนดมาตรการและนโยบาย
ในประเด็นที่ส�าคัญเพื่อลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
และน�าไปรณรงค์ให้สงั คมตระหนักถึงปัญหาอุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์ต่อไป
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มอเตอร์ไซค์ :
อุบัติเหตุและความตายของวัยรุ่น
ยุทธนา วรุณปิติกุล
นักวิจัยอิสระ
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จบชีวิตนักศึกษาสาวขี่จยย. ชนรถกระบะเลี้ยวซ้ายคร่อมสี่เลนรวด
สื่อรายงานว่า “ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ super cup Honda ... ชนกับ รถกระบะ
อีซูซุ ดีแมคซ์ 4 ประตู… และไถลไปชนกับรถกระบะอีซูซุ สีบรอนซ์ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตในเวลาต่อมา
“จากการสอบถาม คนขับรถกระบะ ดีแมคซ์ สีขาว 4 ประตู กล่าวว่า ตนมีอาชีพ
ก่อสร้าง เพิ่งเลิกงาน ก�าลังจะขับรถข้ามถนน ซึ่งเป็นถนน 4 เลน พอมาถึงที่เกิดเหตุ ก�าลังจะ
ข้ามถนนพ้น ได้มรี ถจักรยานยนต์ซงึ่ มาทางตรง พุง่ ชนข้างรถกระบะของตนเข้าอย่างจัง จนร่าง
ผู้บาดเจ็บกระเด็น กระแทกรถ และถนน บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว”1

https://www.thairath.co.th/content/1521286

1
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นาทีมรณะ เผยคลิปกล้องหน้ารถบีเอ็ม โจ๋ควบจยย.ข้ามเลนมาชน ตาย 1 สาหัส 2
จากกรณี “...รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สีขาว 5 ประตู ยี่ห้อ BMW เป็นเหตุให้ นาย... อายุ
16 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ และเพื่อน ที่มาด้วยกันบาดเจ็บสาหัส 2 คน ล่าสุด
เจ้าของรถ BMW ปล่อยคลิปจากกล้อง หน้ารถของตนเอง เพือ่ เป็นการยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ ว่าฝ่ายของตนเอง ได้ขับขี่ยานพาหนะ มาในเลนของตน โดยรถจักรยานยนต์เป็นฝ่าย
แหกโค้ง พุ่งมาชนรถของตนเองอย่างแรง เป็นเหตุให้มผี ู้เสียชีวิตดังกล่าว”1
สลด 2 วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์หักหลบ เคราะห์ร้ายพุ่งประสานงากระบะ รถพังยับดับคู่!
ข่าวแจ้งว่า “ภายในที่เกิดเหตุเป็นบริเวณสามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หุบกะพง ...
พบรถจักรยานยนต์ ยีห่ อ้ ฮอนด้า สีดา� ของผูเ้ สียชีวติ ในสภาพพังทัง้ คัน ใกล้กนั พบร่างของนาย...
อายุ 19 ปี และ น.ส..... อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนที่มา ด้วยกัน อยู่ในป่าหญ้าข้างทาง ในสภาพ
เสียชีวิตทั้งคู่ “นาย….อายุ 64 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณี เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนได้ขับรถ
กระบะก�าลังจะเข้าบ้าน พอมาถึงที่เกิดเหตุได้มีวัยรุ่นจ�านวน 4 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์วิ่งน�า
หน้าตนเองมา 2 คันและพูดคุยกัน จากนั้น รถจักรยานยนต์ 1 ใน 2 คันได้หกั ออกไปทางด้าน
ขวามือของตน ขณะนั้นได้มี รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน วิ่งสวนมาชนเข้าที่บริเวณ
หน้ารถของตน อย่างจัง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว “เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตา� รวจคาดว่า
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้หักหลบ รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น จนมาชนเข้ากับรถ
กระบะคันดังกล่าว จนท�าให้เกิด อุบัติเหตุเสียชีวิต..”2
ข่าวระบุว่า “เมื่อเวลา 00.15 น. (14 ธ.ค.59) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง รถจักรยานยนต์
เฉี่ยวชนกัน บนถนนบูรพาพัฒนา จ.ระยอง… ที่เกิดเหตุพบ รถจักรยานยนต์ป้ายแดงสภาพ
พังยับเยิน ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร พบศพเยาวชนชาย 1 ราย คอหักเสียชีวิต
“สอบสวนนายบี นามสมมุติ วัย 14 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การทั้งน�า้ ตาว่า ตนพร้อมผู้
เสียชีวิต ทราบเพียงชื่อเล่นว่าฟิล์ม อายุ 14 ปี ขับรถจักรยานยนต์ มาพร้อมกัน 3-4 คัน ออก
จากบ้านเพื่อนแถบห้วยโป่งมุ่งหน้าไปบ้านของผู้ตาย เมื่อมาถึงสี่แยก ขณะออกตัวจากไฟแดง
รถของผู้ตายเสียหลักเกีย่ วกันกับ รถจักรยานยนต์อกี คัน เป็นเหตุให้ชนกับฟุตบาท ร่างกระเด็น
ไปกระแทกกับ พื้นถนน เสียชีวติ ส่วนคู่กรณีขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
“ด้านต�ารวจ ..จะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อด�าเนินคดี”3

https://www.sanook.com/news/7719186/
https://www.sanook.com/news/7619438/
4
https://www.sanook.com/news/2125770/
2
3
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เด็ก 14 ซิ่งจักรยานยนต์เกี่ยวกันล้มกลางทางคอหักเสียชีวิต
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แก๊งวัยรุ่นขี่รถซ้อน 5 เสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกดับ

ตามรายงานข่าว “...ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ น.ส... อายุ 15 ปี คนขี่
รถจักรยานยนต์ และนางสาว… อายุ 15 ปี ...ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฟีโน สีฟ้า-ขาว...
สภาพยับเยิน “ส่วนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 3 ราย ได้นา� ตัวส่งโรงพยาบาลในพืน้ ที.่ .. โดยพบว่า ทัง้ หมด
เป็นนักศึกษา กศน. ประกอบด้วย นาย... อายุ 15 ปี (เสียชีวิตที่ โรงพยาบาล), น.ส.... 15 ปี
(เสียชีวิตที่โรงพยาบาล),
ด.ญ.ฟ้า อายุ 7 ขวบ บาดเจ็บเล็กน้อย
“ด้านนาย... อายุ 45 ปี คนขับรถบรรทุกหกล้อ อีซูซุ สีฟ้าซึ่งเป็นคู่กรณี ให้การกับ
ต�ารวจว่า ขณะเกิดเหตุตนได้จอดรถตีไฟเลี้ยวเพื่อเข้าซอย แต่จู่ๆ ก็มีรถจักรยานยนต์ซ้อนกัน
มา 5 คนได้พุ่งเข้าท้ายรถอย่างจัง เป็นเหตุให้มผี ู้ได้รับ บาดเจ็บ และเสียชีวิตดังกล่าว
“ขณะทีญ
่ าติผเู้ สียชีวติ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุหลานสาวได้พาเพือ่ นมา นัง่ เล่นทีบ่ า้ น
จ�านวน 3 คน และได้มาขอยืมรถจักรยานยนต์ตนไปซือ้ ของ โดยได้พากันขีร่ ถจักรยานยนต์ซอ้ น
กันไป 5 คน และพาหลานสาว อายุ 7 ขวบ ไปด้วย ก่อนเกิดเหตุสลดขึ้น”
--------------------------------------------------------------------------------------
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รายงานข่าวทั้งหมดเป็นเพียงส่วนเล็กมากจากอุบัตเิ หตุและความตาย ของเด็กวัยรุ่น
อันเนื่องมาจากมอเตอร์ไซค์ ซึ่งน�าเสนอโดยขาดการวิเคราะห์เชิงบริบท (Contextual Analysis)
บทความนี้มุ่งขยายมุมมองต่อปัญหาอุบัติเหตุผ่านมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับความ
เสี่ยงของการใช้รถจักรยานยนต์ซ่งึ จะให้ภาพปัญหาอุบัติเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของ คน-รถ-ถนน
กับบริบทของสังคมวัฒนธรรม โดยเน้นทีจ่ กั รยานยนต์กบั กลุม่ เด็กและเยาวชน ทีม่ กั เรียกรวมๆ
ว่า จักรยานยนต์วยั รุ่น
1. หน้าใหม่ วัยเยาว์
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่อนุญาตให้ “ผู้เยาว์” ซึ่งอายุขั้นต�่า 15 ปี
ขอมีใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์ได้ และผลการส�ารวจ เมือ่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า
มีจ�านวนใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ช่วั คราว (Temporary) ที่ออกให้แก่นักขับขี่หน้าใหม่
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 900,505 ใบ แยกเป็นใบอนุญาต ที่ออกโดย
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานครจ�านวน 85,721ใบ และออกโดย ส�านักงานขนส่งทางบก
อีก 76 จังหวัดที่เหลือ จ�านวน 814,784 ใบ5 ทั้งนี้กฎหมายก�าหนดให้ เด็กอายุ 15 – 18 ปี ขับขี่
ได้เฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่มีขนาดไม่เกิน 110 ซีซี เท่านั้น6

พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา.HTTP://LDPTHAILAND.ORG/TH/
เพิ่งอ้าง

5
6

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แม้กฎหมายจราจรห้ามไม่ให้เด็กอายุตา�่ กว่า 15 ปี ขับจักรยานยนต์ แต่จากรายงาน
การส�ารวจความปลอดภัย ในเด็กพื้นที่ 9 จังหวัด ปี พ.ศ. 2556 ของ ศูนย์วิจยั เพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขับขี่ก่อนวัยอันควร ถึงร้อยละ 57.6
สถิตปิ ี พ.ศ. 2558 พบว่ามี ผูบ้ าดเจ็บรุนแรง จากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ รวม 61,893 ราย
กลุ่มผู้บาดเจ็บสูงสุด มีอายุระหว่าง 15-19 ปี (11,747 คน) เปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงปี
พ.ศ. 2542-2545 การบาดเจ็บและตายจากการใช้ จักรยานยนต์ ของเด็กและวัยรุ่น มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ และผู้ประสบอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีอายุน้อยลง กล่าวคือ กลุ่มผู้ใช้
จักรยานยนต์ช่วงอายุ 15-19 ปี กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับ 1 ทั้งนี้ ผฺู้บาดเจ็บที่อายุน้อยกว่า
10 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสาร ส่วนผู้ขับขี่อายุน้อยที่สุดคือ 7 ปี7 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บ ในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชีว้ า่
หากเด็กอายุ 10-14 ปี ไม่ข่มี อเตอร์ไซค์ จะลดอัตราการเสียชีวติ บนท้องถนนได้ถึงร้อยละ 658
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของประเทศอื่นๆ พบว่า เด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์ใน
ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการชนมากกว่า
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูง(ประเทศรายได้สูงมีเด็กขี่จยยด้วยหรือ????) ทั้งนี้รายงาน
ดังกล่าวระบุว่า รถจักรยานยนต์ท่ีใช้เป็นยานพาหนะส�าหรับ ครอบครัวในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เป็นรถแบบครอบครัว มีขนาดเครื่องยนต์ที่ 100 -150 ซีซี

ข้อมูลจากแฟ้มสุขภาพ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ท้งั 5 มิติ
ประจวบ ผลผลิตผลการพิมพ์,2560.น.2
9
อ้างใน ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์,2560.น.1
7
8
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2. ศักยภาพและข้อจ�ากัด
เด็กชนบทขับขีจ่ กั รยานยนต์เป็นตัง้ แต่อายุ11-12 ปี หรือน้อยกว่านี้ ในขณะที่ ศูนย์วจิ ยั
เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ระบุวา่ ผูข้ บั ขีอ่ ายุนอ้ ย มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ เมือ่ เทียบกับผูข้ บั ขีผ่ ใู้ หญ่
เนื่องจากเด็ก เป็นผู้ขับขี่มอื ใหม่ (novice driver) ซึ่งยังขาดประสบการณ์ ในขณะที่พัฒนาการ
ทางร่างกาย สมองและจิตใจของเด็กยังไม่พร้อม ส�าหรับการขี่มอเตอร์ไซค์
งานวิจัยเรื่อง Young Driver The Road To Safety Policy Brief ของ The Organisation
for Economic Co-operation and Development : OECD ในปี พ.ศ. 2549 พูดถึงผู้ขับขี่รุ่นเยาว์ว่า
วุฒิภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ยังไม่พร้อม สมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) ที่เรียกว่า
“สมองผูบ้ ริหาร” ยังพัฒนาไม่เต็มที่ สมองส่วนนีท้ า� หน้าทีร่ คู้ ดิ ตรึกตรอง ยับยัง้ ชัง่ ใจ การตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ โดยทั่วไปสมองส่วนส�าคัญนี้ จะพัฒนา เต็มที่ เมื่อมนุษย์อายุ 25 ปี9
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ประการสุดท้าย เด็กและวัยรุ่นมีพัฒนาการด้านการประสานงานของกล้ามเนื้อ
การมองเห็น และแยกแยะภาพเคลือ่ นไหวก็ยงั ไม่สมบูรณ์ จึงมีผลต่อการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน
งานวิจยั หลายชิน้ พบว่า ผูข้ บั ขีย่ งิ่ อายุนอ้ ยเท่าใด โอกาสเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ก็มากตามไปด้วย10
ข้อจ�ากัดทางสมองเช่นนั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (risk taking behavior)
ทั้งนี้อาจมีแรงเสริมจากเพื่อน และความเครียดอื่นๆ ด้วย
พฤติกรรมเสีย่ งอันตรายในวัยรุน่ พบได้ ทัง้ ในสถานการณ์การขับขีป่ กติ เช่น การขับขีด่ ว้ ย
ความเร็วสูง การแซงกระชัน้ ชิด การเบรคในระยะประชิด การเลีย้ วตัดหน้า เป็นต้น นอกจากนัน้
ความชอบเสี่ยง ยังท�าให้วัยรุ่นเลือกขับขี่ ในสถานการณ์ท้าทายต่างๆ เช่น การขับแข่งขัน
การขับโลดโผน การขับกลางคืน ทั้งนี้การขับกลางคืนมีความเสี่ยงต่อการตายสูงกว่า การขับ
ในเวลากลางวันถึง 4 เท่า11, 12

68
เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

3.การออกแบบความต้องการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 มอเตอร์ไซค์ราคาประหยัดจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งสินค้าอุตสาหกรรม
ที่ไหลเข้ามาในสังคมไทย ตอบสนองความ เปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่
ความจ�าเป็นในการเดินทางของวิถีชีวิตแบบใหม่ ที่คนจะต้องออกจากที่พัก ไปท�างานหรือ
ไปเรียนทุกวัน ประกอบกับการส่งเสริมการตลาด ของผู้ผลิต ท�าให้มอเตอร์ไซค์ กลายเป็น
“ความทันสมัย” และค�าตอบของ “อิสระในการ เดินทาง ราคาถูก” แก้ปญ
ั หาการขาดแคลน
ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในเมืองและชนบท
ผลก็คือ ตัวเลขจ�านวนรถจักรยานยนต์ทวีขึ้นในอัตราเร่งสูงสุด ในปี พ.ศ. 2532
หลังพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาร่วม 3 ทศวรรษ จ�านวน
จักรยานยนต์ ตามตัวเลขการจดทะเบียนกับกรมการ ขนส่งทางบก ทะยานขึน้ เป็น 415,300 คัน
และเติบโตต่อเนื่อง โดยช่วง 10 ปีหลัง มียอดขายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่า1ล้านคัน ท�าให้
ปัจจุบนั แค่ชว่ งครึง่ แรกของปี พ.ศ. 2561 มีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่มากถึง 1,008,486 คัน
ส่งผลให้จ�านวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สูงถึง
20,988,984 คัน เพียงสองเดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีรถจักรยานยนต์ใหม่ถึง 319,279 คัน13

อ้างใน ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์,2560.น.1
อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ https://www.doctor.or.th/article/detail/3037
12
องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอกสารการพัฒนาการเด็กกับความปลอดภัยในการใช้จกั รยานยนต์,น.43
13
https://web.dlt.go.th/statistics/
10
11
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ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา รายงานว่า อัตราการครอบครองรถจักรยานยนต์
ของไทย อยู่ในระดับสูงอันดับต้นๆ ของโลก มีจ�านวนครัวเรือน ที่มีรถจักรยานยนต์ในสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนครัวเรือนทัง้ หมด จักรยานยนต์จงึ เป็น “สิง่ จ�าเป็น” ของครอบครัว
ส่วนใหญ่ ในฐานะเครื่อง อ�านวยความสะดวกส�าหรับชีวิตสมัยใหม่ๆ โดยเฉพาะในชนบท
ที่มีพื้นที่กว้างไกล ยากที่จะมีบริการขนส่งสาธารณะทั่วถึง ส�าหรับวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์เป็น
เหมือนเพือ่ นทีไ่ ปไหนมาไหนด้วยกัน มี “ความรัก – ความผูกพัน” ระหว่างกันอย่าง แน่นแฟ้น14
เหตุใดมอเตอร์ไซค์ส�าหรับวัยรุ่น มีความหมาย เกินกว่ายานพาหนะ ที่มีประโยชน์
ใช้สอย แค่เพียงตอบสนองต่อความจ�าเป็น ในการเดินทาง

เล่มเดียวกัน น.23
ศรินธร,2546,น.232

14
15
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4. สินค้าเปี่ยมความหมาย
ในยุคบริโภคนิยม ความต้องการบริโภคสินค้าถูกกระตุ้นให้ไม่มีที่สิ้นสุดผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ระบบอุตสาหกรรมจึงไม่ได้ผลิตเพียงแค่ “สินค้า” แต่ผลิต
“วัฒนธรรม” อีกด้วย เป็น อุตสาหกรรมวัฒนธรรม(Culture Industry) ทีส่ นิ ค้าเข้ามา ก�าหนดการ
ด�าเนินชีวิต ในฐานะของสิ่งที่ท�าให้ “ชีวิตดีขึ้น”
เมื่อเราซื้อสินค้า เราจึงไม่ได้บริโภคตัวสินค้าเท่านั้น แต่ยังบริโภค “ความหมาย”
ที่ติดมากับสินค้านั้นๆ เช่น นมกับความห่วงใย เครื่องดื่มโสมสกัด กับความกตัญญู
ค่านิยม ทัศนคติ อุดมการณ์ โลกทัศน์ ฯลฯ ถูกส่งผ่านสื่อต่างๆ ภาพยนตร์ เพลง
โฆษณา ฯลฯ เข้ามาก�าหนดรูปแบบ และวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น ผู้หญิง
ที่มีเสน่ห์ต้องขาว ผอม คนทันสมัยต้องใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ ฯลฯ กล่าวโดยรวม สื่อท�าหน้าที่
ส�าคัญในการสร้างและแพร่ขยายวัฒนธรรม กระแสนิยมให้ผู้บริโภคได้ท�าความรู้จักกับสินค้า
สร้างทางเลือกจากสินค้า ที่มีอยู่หลากหลาย และใช้สินค้าในการประกาศตัวตน หรือกล่าวได้
ว่า “ใช้สินค้าใน การสร้างอัตลักษณ์”
ตลาดเต็มไปด้วยสินค้า ให้เราใช้ก�าหนดอัตลักษณ์ อีกนัยหนึ่งก็คือ เราบริโภคอะไร
และบริโภค อย่างไรนัน้ บ่งชีว้ ่า เราเป็นใคร เราต้องการ จะเป็นอะไร และคนอืน่ มองเราอย่างไร
จนอาจกล่าวได้ว่าYou are what you consume /เรา “เป็น” อย่างที่เราบริโภค15
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“มอเตอร์ไซค์ในฝัน" จึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รองรับยอดผลิตกว่า 2 ล้านคัน
ในประเทศ และอีกหลายหมื่นคันที่เป็นมอเตอร์ไซค์น�าเข้า และผลักดันให้เป้าหมายการตลาด
ทวีขึ้นทุกๆ ปี การสื่อสารการตลาดของผู้ผลิตและผู้ค้ามอเตอร์ไซค์หลากหลายค่าย ที่แข่งขัน
กันอย่างเข้มข้น จึงไม่ได้เน้นเฉพาะประโยชน์ใช้สอย (Functional Benefit) แต่เน้นคุณค่า
ในเชิงอารมณ์ (Emotional Value) ไปพร้อมกัน หรืออาจจะมากกว่า เช่น การสื่อให้เห็นว่า
รถจักรยานยนต์ ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะ แต่ยังเป็นเสมือน “เพื่อนรู้ใจ” ที่สามารถไป
ด้วยทุกหนแห่ง พร้อมกับการออกแบบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริม (accessory) เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกใช้ (Custom) ในสไตล์ของตัวเองสร้างอัตลักษณ์ของผู้ขับขี่สอดรับกับวาทกรรม
ดังตัวอย่าง...
“ชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหา”
“แรงไกลเกินพิกัดที่ยากให้ใครตามทัน แรง เร้าใจ ให้ชีวิตได้บิดอย่างเต็มไมล์”
“110 ซีซี แรงดีไม่มีอีดออด ขี่ลุยได้ทุกที่”
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5. สิ่งที่วัยรุ่นอยากได้มากที่สุด
วัยรุน่ เป็นวัยทีอ่ ยูร่ ะหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ พวกเขารูส้ กึ ว่าตนเองไม่ใช่เด็ก ในขณะเดียวกัน
ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ใหญ่ แนวคิดเรื่อง “วัฒนธรรมย่อย” (subculture)
อธิบายถึงวัฒนธรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลัก ว่าเป็นทางเลือกทาง
วัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของวัยรุน่ ทีเ่ ป็นการต่อต้าน/ต่อรอง ปฏิเสธ หรือขบถต่อวัฒนธรรมครอบง�า
ของผู้ใหญ่ หรือสังคม เป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง ที่แยกจากบทบาท และ
ความคาดหวังที่ก�าหนดโดยสังคม ครอบครัว โรงเรียน รวมถึงสร้างเอกลักษณ์ ร่วมของกลุ่ม
นอกเหนือจากการพัฒนา อัตลักษณ์ของปัจเจก ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ อ�านาจของผู้ใหญ่16
การเลือกใช้สนิ ค้าทางวัฒนธรรมและการเชือ่ มต่อกับความ “ทันสมัย” เป็นเครือ่ งมือ
ส�าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่น ทัง้ นีว้ ฒ
ั นธรรมย่อย ตลอดจนตัวตนและอัตลักษณ์ของ
วัยรุ่น จึงไม่ใช่สงิ่ ที่ เกิดขึน้ เอง จากเจตจ�านงอิสระของปัจเจกชนล้วนๆ ในบริบทของวัฒนธรรม
กระแสนิยมของมวลชน (Pop Culture) สื่อโฆษณา คือเครื่องมือส�าคัญที่สุดในการสร้างตัวตน
เมื่อผู้ผลิตจักรยานยนต์มองวัยรุ่นเป็นตลาดส�าคัญ การโฆษณาจึงมุ่งเป้า เจาะตลาด
วัยรุ่น ด้วย “ความหมาย” ที่ติดไปกับสินค้า เพื่อให้ผู้ซ้อื เลือกน�าไป ประกอบเป็นอัตลักษณ์
ของตน เช่น “ความทันสมัย” “ความเป็นอิสระ” ตลอดจนภาพลักษณ์เร้าใจให้คล้อยตาม17
มอเตอร์ไซค์จงึ เป็นวัตถุแห่งความปรารถนาที่เด็กวัยรุ่นจะต้องหาวิธีครอบครองให้ได้
เรือ่ งลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์เป็นประเด็นหนึง่ ทีพ่ บเห็นได้มากมายใน โลกออนไลน์ ตัง้ แต่
พ่อแม่ขอความคิดเห็นว่า จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกดีไหม ลูกที่มาถามหาวิธีขอซื้อรถจากพ่อแม่
ให้ได้ผล พ่อทีม่ าปรึกษาเรือ่ งเงินไม่พอ หลังสัญญากับลูกจะซือ้ รถให้ถา้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ลูกที่พ่อจะให้รางวัล ขอปรึกษาจะถอยมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนดี ไม่อยากได้รถญี่ปุ่น ฯลฯ
สรุปความจาก กุลภา,2546 น.186-187
ปนัดดา ช�านาญสุข,2551 น.33

16
17
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บางกรณี กลายเป็นประเด็น “ดราม่า” ที่มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็น มากมาย เช่น
กรณีลูกอายุ 15 ปี กดดันแม่ท่มี ีเงินติดบัญชีเพียง 100 บาท ให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ ถ้าแม่ไม่ซื้อ
ให้จะไม่ยอมไปสอบ ที่กลายมาเป็นประเด็นข่าวต่อเนื่องในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์18
ถ้าจะสรุปว่า มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในสิ่งที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุด ก็ดูจะไม่เกินเลย
และความส�าคัญ ของความต้องการนี้มากพอที่ท�าให้ ทั้งตัวเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง ต่างก็น�า
เอามอเตอร์ไซค์มาเป็น เครื่องต่อรองให้ได้สิ่งที่ปรารถนา เช่น การต่อรองส�าหรับเรื่องการเรียน
ซึ่งพบได้บ่อย

ลูกเทวดา !! “ถ้าแม่ไม่ซ้อื มอเตอร์ไซด์ให้พรุ่งนี้จะไม่ยอมไปสอบ!!” http://www.unigang.com/Article/40564 และเมื่อลูกต่อรองให้ซ้อื มอไซค์ แม่ตามใจจึงจะ
ยอมไปสอบhttps://www.dailynews.co.th/article/528737
19
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดย Chamnansuk. P.ปี2007 ในกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ที่ขับรถจักรยานยนต์ซ่งิ ในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของไทย
กว่า 50 คน ระยะเวลาศึกษา 3 ปี อ้างในสุเมธี สนธิกุล,2559. น.26
18

71
Vulnerable Road Users : VRU

6. ความจ�าเป็นของพ่อแม่
ไม่วา่ ตัวเลขสถิตอิ บุ ตั เิ หตุมอเตอร์ไซค์ในกลุม่ วัยรุน่ จะสูงแค่ไหน สถานการณ์ประจ�าวัน
ที่เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งที่ยังไม่สามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ได้
เป็นเรื่องไม่ปกติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนถนน
“เด็กขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน กลายเป็นรูปแบบการเดินทางปกติ ในสังคม
ต่างจังหวัดของประเทศไทย ผู้ปกครองซือ้ รถจักรยานยนต์ ให้บตุ รหลานขับไปโรงเรียน บางคน
ตั้งใจซื้อให้ ผู้ปกครองบางส่วนถูกเกลี้ยกล่อมจากเด็ก สถานการณ์การใช้รถจักรยานยนต์
โดยเด็ก พบเห็นได้บอ่ ย ในจังหวัด ห่างไกลจากเมืองหลวง เนือ่ งด้วยการเดินทาง ระยะไกลของ
เด็กจากบ้าน ไปโรงเรียน ประกอบกับรถโดยสารสาธารณะไม่เพียงพอ หรืออาจหาไม่ได้ ในบาง
พืน้ ที่ นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนส�าหรับรถโดยสารสาธารณะ ค่อนข้างใกล้เคียง หรือสูงกว่า
เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับ การซือ้ จักรยานยนต์ แบบผ่อนช�าระ ดังนัน้ ผูป้ กครองจะรูส้ กึ ได้ประโยชน์
มากกว่า หากซื้อรถเป็นของ ตัวเอง”19
ค�าถามที่ว่า ท�าไม พ่อแม่ผู้ปกครองจึงยอมให้เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์
ตลอดจนเรื่องซื้อรถให้ลูกกลายเป็นโศกนาฎกรรม ค�าตอบฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ก็จะ
เห็นว่า สงสารลูก เสียอ้อนวอนไม่ได้ และ “จ�าเป็น ไม่มีเวลา ต้องท�ามาหากิน” เพื่อพ่อแม่
จะได้มีเวลา “ท�ามาหากิน” ส่วนพ่อแม่ท่ตี ้องไป “ท�ามาหากิน” ที่อื่น ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็น
เครื่องแสดงความรักที่มีต่อลูกที่ไม่มีเวลาดูแล
เรื่องการซื้อหรือไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก จึงไม่ใช่แค่เรื่องภายใน ครอบครัว แต่มี
เงือ่ นไขภายนอกเป็นตัวก�าหนด ไม่วา่ เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม ท้ายทีส่ ดุ วัยรุน่ ก็ได้
มอเตอร์ไซค์ในฝัน หรือใกล้เคียงมาครอบครอง และใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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7. แก๊งค์ ซิ่ง ซ่า และเสี่ยง
“เมื่อเวลา 00.15 น. (14 ธ.ค.59) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์เฉี่ยว
ชนกันบนถนนบูรพาพัฒนา จ.ระยอง… ทีเ่ กิดเหตุพบ รถจักรยานยนต์ปา้ ยแดงสภาพพังยับเยิน
ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร พบศพเยาวชนชาย 1 ราย คอหักเสียชีวิต สอบสวนนายบี
นามสมมุติ วัย 14 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การทั้งน�า้ ตาว่า ตนพร้อมผู้เสียชีวิต ทราบเพียงชื่อเล่น
ว่าฟิล์ม อายุ 14 ปี ขับรถจักรยานยนต์ มาพร้อมกัน 3-4 คัน ออกจากบ้านเพื่อนแถบห้วยโป่ง
มุง่ หน้าไปบ้านของผูต้ าย เมือ่ มาถึงสีแ่ ยกขณะออกตัวจากไฟแดง รถของผูต้ ายเสียหลักเกีย่ วกัน
กับรถจักรยานยนต์อกี คัน เป็นเหตุให้ชนกับฟุตบาท ร่างกระเด็นไปกระแทกกับพืน้ ถนนเสียชีวติ
ส่วนคู่กรณีขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว”20
หลายกรณีทมี่ อเตอร์ไซค์ถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็ก
ท�าสิ่งที่ต้องการ แต่เมื่อซื้อรถให้แล้ว กลับไม่เป็นไปตามความคาดหมาย เช่น ที่คาดหมายว่า
จะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน กลับกลายเป็นว่า การมีรถท�าให้เด็กอยู่นอกบ้านมากขึ้น ใช้เวลาอยู่
กับเพือ่ นมากขึน้ พืน้ ทีใ่ นการใช้ชวี ติ กว้างขึน้ จากละแวกบ้าน และหลายต่อหลายครัง้ น�าไปสูค่ วาม
เสีย่ งอันตราย เช่น การขับรถกลางคืน การขับขีแ่ บบเสีย่ งภัยเพือ่ สร้างการยอมรับ ในกลุม่ เพือ่ น
ซึ่งต่างจากความคาดหมายของผู้ปกครองที่วางเป้าหมายซื้อรถให้ลูกขี่ไปโรงเรียน และเห็นว่า
เส้นทางไปโรงเรียนไม่อันตราย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางระบาดวิทยา ที่ว่า ความชุกของ
อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ อยู่ท่ชี ่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุด21 ในกลุ่มนักเรียน
เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น เริ่มแยกตัวจากพ่อแม่ และสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา
เริม่ เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นวัยเดียวกัน (Peer Culture) เด็กวัยนีต้ อ้ งการเป็นทีย่ อมรับของกลุม่
ที่ท�าให้รู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ไม่โดดเดี่ยว พร้อมกับเกิดเป็นความผูกผันภายในกลุ่มที่ข้าม
ช่วงเปลี่ยนผ่านไปด้วยกัน22
มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเข้าสังคมของวัยรุ่น เด็กหัดขี่มอเตอร์ไซค์
เพราะอยากเท่ห์ อยากขับรถเป็น จะได้ดูเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะ พาหนะชนิดนี้ มีความท้าทาย
อาศัยความสามารถของผู้ขับขี่ในการรักษาสมดุลย์ไม่ให้ล้ม และต่างจากจักรยานตรงที่ติด
เครื่องยนต์ จึงมีความเร็ว เป็นองค์ประกอบ การเปลี่ยนจากขี่จักรยาน เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ จึง
เป็นเสมือนการเลือ่ นขัน้ ทางสังคมของเด็ก ท�าให้เป็นทีย่ อมรับนับถือของเพือ่ นในวัย เดียวกัน23
การศึกษาพฤติกรรมของเด็กซิง่ (พ.ศ. 2550) ชีว้ า่ “การใช้ยานพาหนะ เป็นเสมือนจุดเริม่
เข้าสู่ปัญหาต่างๆ อาทิ พฤติกรรม เมาแล้วขับ ความรุนแรง ทางถนน อาชญากรรมและการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน” ขณะเดียวกันก็เป็นวัฒนธรรมย่อย ที่พวกเขาเลือกใช้เป็นกลยุทธ์
ในการสร้าง “พื้นที่” ทางสังคม เพื่อก่อร่างอัตลักษณ์ และแย่งชิงพื้นที่ทางสังคม...
“...เมื่อเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงพื้นที่ทางสังคม มอเตอร์ไซค์ของพวกเขาจึงได้รับ
ตกแต่ง ให้สะท้อนถึงตัวตนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และดัดแปลงเครื่อง ทั้งแรงและเร็ว
ลีลาการขับขี่ของพวกเขาจึงไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ถงึ ปลายทางโดยสวัสดิภาพ แต่ต้องเป็น
ท่วงท่าที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มในแก๊ง ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้น�าไปสู่ความเสี่ยงทั้งด้าน
อุบัติเหตุจราจร สุขภาพทางเพศ และความเสี่ยงต่อชีวิต โดยพวกเขาเป็นทั้งผู้ถูกกระท�าและ
เป็นผู้กระท�าต่อผู้อื่นในสังคม”
https://www.sanook.com/news/2125770/
ดูรายละเอียดใน ปนัดดา,2551 น.28-33
22
กุลภา,2546 น.204-205
23
ปนัดดา ช�านาญสุข,2551 น.35
20
21

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส่วนทีว่ า่ ท�าไมเด็กกลุม่ นีต้ อ้ งหาพืน้ ทีท่ างสังคม โดยแลกกับ ความเสีย่ ง ค�าตอบ
ของนักวิชาการ ก็คือ เป็นเพราะพวกเขาถูกเบียดขับ ออกจากสังคม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะผู้ปกครองเด็กในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิของผู้เขียน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม นักเรียนมัธยมต้น จ�านวน 10 คน โรงเรียนวัดท่าอิฐ อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

24
25
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8. ยาแก้ปวดใจ
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่เป็นการเติบโตแบบรวมศูนย์ ผลักดันให้ผู้คน
จ�านวนมาก ต้องละทิง้ ถิน่ ฐานในชนบท เดินทางเข้าเมืองซึง่ เป็นแหล่งงาน อยูต่ ามล�าพัง
ในแหล่งงานต่างๆ เริ่มต้นชีวิตคู่ในช่วงวัยรุ่น และบางส่วน แยกทางกัน ในเวลาไม่นาน
เมื่อมีลูกไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพราะต้องท�างาน ต้องส่งตัวไปอยู่กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
ในต่างจังหวัด ในขณะที่ชุมชนในชนบทมีเพียงผู้สูงอายุและเด็ก ที่เต็มไปด้วยช่องว่าง
ระหว่างวัย
ดังที่ผู้ปกครองนักเรียนเล่าถึงสถานะการปัญหาเด็กวัยรุ่นในชุมชนว่า เด็กใน
หมูบ่ า้ นส่วนใหญ่ ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ แต่อยูก่ บั ปู่ ย่า ตา ยาย ซึง่ ก็ตามเด็กไม่ทนั ไม่รเู้ รือ่ ง
และไม่เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนพ่อแม่เด็กก็ตามใจลูก เพราะไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน ไม่ได้เลีย้ ง
กลัวลูกไม่รัก ลูกจะเอาอะไร ก็ส่งมาให้ ซื้อให้ ทั้งข้าวของ โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
มอเตอร์ไซค์ ส่วนปู่ ย่า ตา ยาย ทีด่ แู ลเด็ก “จะว่าจะสอนมัน ยังไม่ทนั จะอ้าปาก มันก็
ซิ่งรถออกไปแล้ว”24
เด็กส่วนหนึง่ ถูกทอดทิง้ ให้เติบโตขึน้ เอง โดยขาดความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพ่อแม่
และพ่อแม่ที่ไม่สามารถชี้แนะ ดูแล อบรมบ่มเพาะได้ ปล่อยให้ลูกโต ตามยถากรรม
ในขณะที่ตัวเองต้องวิ่งหาเงิน ได้แต่ใช้เงินยืนยันความรักความใส่ใจ
จากการสัมภาษณ์กลุม่ เด็กในโรงเรียน พบว่า มีเด็กเพียง 4 คน ใน10 คน ทีอ่ ยู่
กับพ่อแม่ ที่เหลือพ่อแม่แยกทางกัน และส่วนใหญ่เด็กอยู่กับแม่ (3 ใน 10 คน) ที่เหลือ
อยู่กับตายาย หรือญาติ (3 ใน10) ซึ่งบางคนติดต่อไม่ได้เลย ทั้งพ่อและแม่ เพราะต่าง
ก็ไปมีครอบครัวใหม่
เด็กส่วนใหญ่เล่าว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะ
เบาะแว้ง ด้วยปัญหาหลักๆ คือ การเงิน และเมื่อเด็กมีปัญหา เช่น เรียนไม่ดี ก็ไม่กล้า
บอกพ่อแม่ ไม่มีผู้ใหญ่ให้พ่งึ พิง เป็นเหตุให้เด็กเครียด ติดอยู่กับ กลุ่มเพื่อน และชอบ
ขี่จักรยานยนต์25 กล่าวโดยสรุปก็คือ ผลพวงของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเนื่อง
มาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเช่นนี้ ผลักดันให้เด็ก เติบโตในบริบทที่มีความ
เสี่ยงสูง
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9. การสอนปลาให้ปีนต้นไม้
ในขณะที่สถาบันครอบครัวและชุมชนไม่สามารถท�าหน้าที่ในการบ่มเพาะสมาชิก
รุน่ ใหม่ เราคาดหวังอะไร ได้บา้ งจากสถาบันการศึกษา ซึง่ ควรเป็นผูโ้ อบ อุม้ เด็กให้เติบโตอย่าง
เหมาะสม ในล�าดับถัดมาจากประสบการณ์การไปเก็บข้อมูลในโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่า ครู
ก�าลังยุง่ มาก ในช่วงนัน้ ไม่มกี ารเรียน การสอน และกิจกรรมตามปกติ แต่กา� ลังจัด “ติว” ให้กบั
นักเรียนชั้น ป.6 ที่จะต้องสอบโอเน็ต (O-net) โดยครูระบุว่า หากนักเรียนในโรงเรียนสอบและ
ท�าคะแนนเฉลี่ยได้น้อย ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพของโรงเรียน
ค�าถามก็คือ คะแนนโอเน็ต มีความหมายอย่างไรกับอนาคตของนักเรียน โดยเฉพาะ
เด็กที่ไม่ประสบความส�าเร็จด้านวิชาการ หรือจะเป็นดังที่ มีผู้เปรียบเปรยว่า “ถ้าเราวัดความ
สามารถของปลาด้วยการให้มนั ปีนต้นไม้ มันก็คงใช้เวลาทั้งชีวิต คิดว่ามันโง่”26
“อย่าลืมว่า เด็กที่เป็นผู้แพ้ตั้งแต่เล็กๆ เลย ความรู้สึกเขาคืออะไร เมื่อเข้ามาเรียน
ในชั้นเรียน แล้วรู้สึกว่า ฉันก็คือผู้แพ้ ตกลงฉันไม่มอี ะไรดีเลย” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี อดีต
ผูอ้ า� นวยการ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็ก และครอบครัว27 สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมและ
ระบบการศึกษาทีมุ่งแข่งขัน แต่ช่องทางสู่ความส�าเร็จในการศึกษาจ�ากัด ขณะที่เด็ก แต่ละคน
มีความสามารถ และความถนัดที่แตกต่างกัน การศึกษาแบบนี้ จึงท�าลายเด็กส่วนใหญ่
ความนิยมของเพลง ผู้สาวขาเลาะระดับ358ล้านวิว ในเดือน มีค. ปี พศ. 2562 เนือ้ หา
เพลงและระดับความนิยมสะท้อนทั้งจ�านวนและวิถีชีวิตเด็กธรรมดาเรือนแสนหรือล้านที่ขับขี่
จักรยานยนต์เที่ยวเล่น หย่อนใจบนท้องถนนที่ไม่ได้มีแต่กลุ่มพฤติกรรมชอบเสี่ยง แบบเด็กซิ่ง
เด็กแว๊นซ์
ระบบการศึกษาแบบมุง่ การแข่งขัน แพ้คดั ออก และมีเส้นทางเดียวคือ การเรียนสูงขึน้
ไปตามล�าดับชั้น โดยชั้นบนๆ มีพื้นที่น้อยลง และเป้าหมายก็คือ การผลิตก�าลังคนเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้การจัดการศึกษา เพื่อให้คนมีงานท�า ไม่ใช่ความตั้งใจที่เลวร้าย
แต่เราต้องไม่ลืมว่า เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา คือการพัฒนาคุณค่าของความเป็น
มนุษย์
แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีความพยายามปฎิรูปการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายว่า
เราต้องสร้างเด็กที่ไม่เพียงเป็น “คนเก่ง” อย่างเดียว แต่ต้องเป็น “คนดี”ด้วย แต่สิ่งที่ตามมา
กลับกลายเป็นว่า “เด็กดี” หมายถึง เด็กที่เรียนหนังสือเก่ง และพวกที่ไม่ชอบเรียนหนังสือ
ไม่เคยถูกมองว่าเป็นเด็กดี ดังนั้นส�าหรับเด็กที่เรียนไม่เก่ง ก็ยากที่จะเป็นอะไรได้ แม้แต่จะเป็น
“คนดี” ดูเหมือนว่า กรอบ “ดี” ในระบบการศึกษานัน้ แคบจนยากทีเ่ ด็กส่วนใหญ่ จะแทรกตัว
ลงไปได้ คล้ายกับบนท้องถนนไม่มเี ลนมอเตอร์ไซค์ และบนเส้นทางการศึกษาในระบบทีเ่ ป็นอยู่
ก็ไม่มีช่องทางส�าหรับผู้ท่ี ไม่ถนัดด้านวิชาการ หรือ “เรียน ไม่เก่ง”

ดูรายละอียดการวิพากศ์การศึกษาที่ท�าลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กใน https://www.youtube.com/watch?v=ea6ScKoF-2I
แพ้คัดออก ตราบาปของเด็กทั้งชีวติ เพจ Thai Pbs play 5 เมย.2561

26
27

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

https://www.youtube.com/watch?v=C-

28

75
Vulnerable Road Users : VRU

10. พัฒนาการและแนวโน้มของสถานการณ์
ในยุคสือ่ ดิจติ ลั นอกเหนือจากการจับกลุม่ ขีร่ ถในโลกจริง ยังมีการพบปะ ผ่านคียบ์ อร์ด
ในโลกเสมือน และทั้งโลกออนไลน์ ออฟไลน์ เชื่อมต่อกันได้ด้วยการนัดแนะ พบปะ ในวาระ
ต่างๆ
ชุมชนมอเตอร์ไซค์เติบโตรวดเร็ว ผ่านเครือ่ ข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เช่น Page Facebook
ของ ThaiRacing มียอดผู้ติดตามสูงถึง 1,254,474 คน ในโลกออนไลน์เกิดกลุ่มวัฒนธรรมย่อย
ทีห่ ลากหลาย เช่น กลุม่ “เรซซิง” ทีน่ ยิ มความเร็ว กลุม่ “บิก๊ ไบค์” ทีร่ กั รถซีซสี งู กลุม่ “ไบเกอร์”
ทีน่ ยิ ามตนเองว่า เป็นผูร้ กั ในยานยนต์ชนิดนี้ ซีซไี ม่เกีย่ ว (...แต่..เอิม่ ...ก็ตอ้ งเร็วหน่อยนะ.. เดีย๋ ว
ตามกลุม่ ไม่ทนั เวลาออกทริป..) และในกลุม่ ใหญ่กย็ งั มีกลุม่ ย่อยไปอีก เช่น บิกไบค์สายบุญ ฯลฯ
ทุกกลุม่ ต่างพากัน “โพสต์” และ “แชร์” เรือ่ งราวเกีย่ วกับตนเอง กลุม่ และมอเตอร์ไซค์
อย่างกระตือรือล้น สม�า่ เสมอ โลกออนไลน์ กลายเป็นพืน้ ทีส่ า� คัญ ส�าหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูล
เช่น ทริปในการขับขี่ ประกาศการแข่งขันที่จะมาถึง ซื้อขายมอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์ต่างๆ
การปรับแต่งมอเตอร์ไซค์ ส่งผลให้เกิดการสร้างฐานข้อมูลเกีย่ วกับมอเตอร์ไซค์มากมายมหาศาล
ให้คนทั้งที่ขี่ และไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ สามารถเข้ามารับประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
ตอบทุก ข้อสงสัย เช่น “ป.6 สายยก” บอกเคล็ดลับวิธกี ารขี่บิ๊กไบค์ BMW1000 ซีซี ยกล้อ
โดยที่ตัวเขาสูงเพียง 150 เซ็นติเมตร28 พื้นที่ทางสังคมใหม่น้ี สร้างโอกาสใหม่ให้ทั้งนักบิดและ
ผู้สนใจที่จะบิด ที่เข้ามาร่วมสังคมกัน บ�ารุงรักษาและปรับแต่งวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์ร่วมกัน
สร้างความถีแ่ ละ ความหลากหลายของโอกาส ทีค่ นคนหนึง่ จะพัฒนาขึน้ เป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์
ในเบื้องหน้า บ่มเพาะและถ่ายทอดพฤติกรรมการขับขี่ ให้นักบิดรุ่นใหม่ๆ ที่ส�าคัญกระตุ้นยอด
ขายให้มอเตอร์ไซค์ ที่ผู้ผลิตใช้เป็น ช่องทางใหม่ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า
ในแง่มุมความปลอดภัย พื้นที่เหล่านี้เป็นทั้งพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ เช่น ความเร็ว
ลีลาการขับขี่แปลกๆ ที่น�าผู้ขับขี่หน้าใหม่ไปสู่ความเสี่ยง และมีทั้งความ พยายามที่จะสร้าง
จิตส�านึกด้านความปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็น ข้อก�าหนดของกลุม่ เรือ่ งการแต่งกาย เวลาออกทริป
ร่วมกัน ที่ต้องมีหมวกนิรภัย ข้อก�าหนดเรื่องมารยาทในการขับขี่ เป็นต้น
จากลานบ้าน เด็กๆ เริ่มขับขี่ออกมาที่ท้องถนนใกล้ๆ บ้าน และไปไกลขึ้น เรื่อยๆ
ตามอายุ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในระหว่างที่เขาเติบโต เรียนรู้ และเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของโลก
มอเตอร์ไซค์ จะในฐานะไรเดอร์ ไบเกอร์ ซิ่ง แว้นซ์ ขาเลาะ เที่ยวเล่นก็ตาม พวกเขาได้เรียนรู้
อะไรบ้าง ทีช่ ว่ ยให้เขาเป็น ผูข้ บั ขีท่ ดี่ ขี นึ้ อันหมายถึง สามารถลดปัจจัยต่างๆ ทีน่ า� ไปสูอ่ บุ ตั เิ หตุ
มีความเข้าใจในรถที่ใช้ ถนนที่ขบั ขี่ร่วมกับรถทุกขนาด ตระหนักถึงความพร้อมของจิตใจและ
ร่างกายของตนเอง
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11. ด่านสุดท้าย
“...ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ น.ส... อายุ 15 ปี คนขี่รถ จักรยานยนต์ และ
นางสาว… อายุ 15 ปี ...ใกล้กนั พบรถจักรยานยนต์ฟีโน สีฟ้า-ขาว ...สภาพยับเยิน
ส่วนผู้ได้รบั บาดเจ็บ 3 ราย ได้น�าตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ ...โดยพบว่า ทั้งหมด
เป็นนักศึกษา กศน. ประกอบด้วย นาย... อายุ 15 ปี (เสียชีวิตที่ โรงพยาบาล), น.ส.... 15 ปี
(เสียชีวิตที่โรงพยาบาล), ด.
ฟ้า อายุ 7 ขวบ บาดเจ็บเล็กน้อย ด้านนาย... อายุ 45 ปี คนขับรถบรรทุกหกล้อ
อีซซู ุ สีฟา้ ... ซึง่ เป็นคูก่ รณี… ให้การกับต�ารวจว่า ขณะเกิดเหตุตนได้จอดรถตีไฟเลีย้ วเพือ่ เข้าซอย
แต่จๆู่ ก็มรี ถจักรยานยนต์ซอ้ นกันมา 5 คนได้พงุ่ เข้าท้ายรถอย่างจัง เป็นเหตุให้มี ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
และเสียชีวิตดังกล่าว ...ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุหลานสาวได้พาเพื่อน
มานั่งเล่น ที่บ้านจ�านวน 3 คน และได้มาขอยืมรถจักรยานยนต์ตนไปซื้อของ โดยได้พากันขี่
รถจักรยานยนต์ซ้อนกันไป 5 คน และพาหลานสาว อายุ 7 ขวบ ไปด้วย ก่อนเกิดเหตุสลดขึ้น”
เมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแล้วมีแนวโน้ม ส่งผลให้เด็ก
จ�านวนมากขี่มอเตอร์ไซค์ออกสู่ท้องถนน ในขณะที่สิ่งแวดล้อม บนท้องถนนที่ไม่เอื้อต่อการใช้
จักรยานยนต์ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น ถนนที่ไม่มีช่องทาง
จักรยานยนต์ จุดตัดระหว่างถนนสายหลักสายรอง ที่มีอยู่จ�านวนมาก ท�าให้รถขนาดเล็กใน
ชุมชน ต้องมาปะทะกับรถทีว่ งิ่ โดยใช้ความเร็วสูงบนถนนสายหลัก รวมไปถึงสิง่ กีดขวางบนถนน
เช่น รั้ว แผงจราจร ที่เพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุ ฯลฯ ตลอดจนวัฒนธรรรมอุปถัมป์กับการ
บังคับใช้กฏจราจรทัง้ หมดกลายเป็นเงือ่ นไขความเสีย่ งในชีวติ ประจ�าวัน ทัง้ ของตัวเยาวชนเอง
และผู้อื่น
ในสถานการณ์เช่นนี้ บางที ปราการด่านสุดท้ายทีเ่ หลืออยูใ่ นการช่วยป้องกันอุบตั เิ หตุ
ก็คอื ตัวของวัยรุน่ เอง แต่ปญ
ั หาส�าคัญก็คอื ในขณะทีเ่ ด็กและวัยรุน่ มีขอ้ จ�ากัดทางด้านศักยภาพ
ตามวัย เช่น พัฒนาการของสมอง ร่างกาย และจิตใจ ในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
การขับขี่มอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นก็จ�ากัดอีกเช่นกันดังกล่าวแล้วข้างต้น
การสร้างความรูเ้ ท่าทันต่อยานยนต์ทใี่ ช้ และสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อม บนถนน
(Safety Literature) อาจเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะคุ้มครองตัวเด็ก ผู้ขี่จักรยานยนต์เองและผู้อ่ืน
ทีอ่ ยูบ่ นท้องถนนเดียวกัน เพราะข้อเท็จจริงทีส่ า� คัญอย่างหนึง่ ก็คอื ถนนในเมืองไทย มีระยะทาง
รวมกันมากกว่าสองแสนกิโลเมตร รัฐไม่มีเจ้าหน้าที่มากพอที่คอยบังคับใช้กฎหมาย สิ่งที่จะ
คุ้มครองเด็กจาก อุบัติเหตุได้ ก็คือ ส�านึกด้านความปลอดภัยของเขาเอง
การสือ่ สารและสร้างกระบวนการเรียนรูข้ องภาคสังคม เพือ่ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐาน
สังคม รวมถึงวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์ในด้านที่น�าไปสู่ส�านึกด้าน ความปลอดภัยบนท้องถนน
มีความส�าคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาที่ช่วยให้เด็ก ได้ค้นพบศักยภาพในตนเอง โดยไม่ต้อง
ออกมาเสี่ยงชีวิตบนท้องถนน ท�าให้เขารู้ว่า ชีวิตของเขามีความส�าคัญ มีอนาคตและมี
ความหมาย อย่าท�าให้สูญเปล่า เช่นเดียวกับชีวิตอื่นที่มคี วามหมายและมีคุณค่าที่เขาจะต้อง
เคารพ
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1. สถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
แม้วา่ ข้อมูลล่าสุดจาก Global status report on road safety ปี 2018 ขององค์การอนามัยโลก
จะแสดงให้เห็นว่า อันดับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงมาอยู่ที่
อันดับ 9 จากอันดับ 2 ในปี 2015 ก็ตาม แต่จา� นวนผูเ้ สียชีวติ ตามการคาดประมาณขององค์การ
อนามัยโลกยังสูงถึง 22,491 รายต่อปี ในขณะทีข่ ้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ปี 2559 ชีใ้ ห้เห็นว่า
ร้อยละ 74 ของผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนเป็นผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ 2-3 ล้อ (World Health
Organization, 2018, p.246)
ในขณะที่ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 1 หรือที่เรียกว่า
“ข้อมูล 3 ฐาน” ได้แก่ มรณบัตร ต�ารวจ ประกันภัย ปี 2556-2560 ชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา เด็กอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนสูงที่สุด โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยปีละ 2,241 ราย ประเด็นส�าคัญคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี
มีแนวโน้มการเสียชีวติ สูงขึน้ (ส�านักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) จากสถิติ
การเสียชีวติ ดังกล่าวน�ามาสู่การตั้งค�าถามว่า ท�าไมเด็กและเยาวชนจึงเป็นกลุ่มที่เสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุรถจักยานยนต์สูงที่สุดตลอดมา
รัฐบาลไทยและกระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” ตามการประกาศปฏิญญามอสโก
ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง
ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยก�าหนดเป้าหมายไว้ที่ต�่ากว่า 10 คนต่อประชากร
หนึง่ แสนคน ในการขับเคลือ่ นงานได้กา� หนดกรอบแนวทางไว้ 8 เรือ่ งส�าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย ลดพฤติกรรมเสีย่ งจากการดืม่ ขับ แก้ไขจุดเสีย่ ง-จุดอันตราย จัดการความเร็ว
ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน และพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยใช้กลไกตั้งแต่
ระดับชาติถงึ ระดับท้องถิน่ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่ง
ชาติ (นปถ.) ศูนย์อา� นวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) เป็นกลไกหลักในการจัดการปัญหา
http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
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แม้จะมีกลไก 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�าเภอ ท้องถิ่น แต่ปัญหาอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต์ยงั มีความรุนแรง และมีแนวโน้มสูงขึน้ ในกลุม่ เด็กเล็ก ปัจจุบนั พบว่า เด็กอายุนอ้ ย
ที่สุดที่เริ่มขับขี่รถจักรยานยนต์คอื 7 ขวบ ทั้งๆ ที่ กฏหมายระบุว่า ผู้ที่จะท�าใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ช่วั คราวได้ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 15 ปี ส�าหรับรถจักรยานยนต์ความจุกระบอก
สูบไม่เกิน 110 ซีซี เท่านั้น การจะขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาด 125 ซีซี ต้องมีใบขับขี่ส่วนบุคคล
จะท�าได้เมื่อมีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่ง
ทางบกระบุว่า2 ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม 20,887,885 คัน ในขณะที่ใบขับขี่
มีเพียง 13,283,178 ใบ นั่นหมายความว่า มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จ�านวนสูงถึง 7,604,707 ราย
ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หากพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบกัน มูลนิธิไทยโรดส์และเครือ
ข่าย Road Safety Watch ได้มีการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจักรยานยนต์กว่า 70,000 ราย พบว่า 1
ใน 3 ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น หลายคนยอมรับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งดื่มขับ ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง และคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กและเยาวชน
จะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุด
แม้เด็กและเยาวชนไทยจะมีความเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต์มากเพียงใด แต่ระบบการศึกษาของไทยกลับไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใน
การเอาชีวิตรอดจากอุบัตเิ หตุทางถนน เห็นได้จากผลส�ารวจการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางถนนในหลักสูตรการสอนของสถานศึกษาที่ทา� การส�ารวจโดยมูลนิธิไทยโรดส์กับโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง มีโรงเรียนให้ข้อมูล 429 โรงเรียน พบว่า มีการเรียนการสอน
เรื่องความปลอดภัยทางถนนในชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 40 นาที
และระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ�านวน 38 นาที เป็นชั่วโมงการเรียนรู้ท่นี ้อยมาก เมื่อ
เทียบกับความเสีย่ งทีเ่ ด็กและเยาวชนต้องเจอบนท้องถนน ข้อจ�ากัดทีท่ า� ให้โรงเรียนไม่สามารถ
บูรณาการความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยทางถนนกับการเรียนการสอนได้นนั้ เกิดจากข้อจ�ากัดของ
โครงสร้างหลักสูตรมีบรรจุสาระการเรียนรู้จ�านวนมาก และการไม่ให้ความส�าคัญต่อประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน (มูลนิธิไทยโรดส์, 2558, น.12-29)
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2. วิถกี ารขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในต่างประเทศและแนวทางการลดอันตราย
ก่อนจะเข้าสู่วถิ ีการขับขี่หรือการใช้รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ จ�าเป็นต้องจ�าแนกประเภท
ของรถจักรยานยนต์ก่อน ในประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ท่เี ราคุ้นเคย ได้แก่ รถจักรยานยนต์
ส�าหรับครอบครัวทีจ่ า� หน่ายตามร้านทัว่ ไปกับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ทเี่ รียกกันว่า “บิก๊ ไบค์”
แท้จริงแล้ว ประเภทของรถจักรยานยนต์มคี วามหลากหลายกว่านัน้ เพือ่ ให้ทา� ความเข้าใจง่าย
ผู้เขียนได้จา� แนกเป็น 3 กลุ่ม3 ได้แก่
1) รถจักรยานยนต์ส�าหรับการแข่งขัน ได้แก่ Sport bike ต่อมาได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองแต่ยงั มีความเป็นรถวิบาก เช่น Naked bike, Multi
purpose, Enduro, Motard
2) รถจักรยานยนต์ส�าหรับท่องเที่ยว ได้แก่ Touring, Sport Touring เป็นรถขนาดใหญ่
เหมาะกับการเดินทางระยะไกล
3) รถจักรยานยนต์สา� หรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ Scooter, Big Scooter Family
เป็นรถขนาดเล็ก ราคาถูก ความเร็วไม่สูง เหมาะส�าหรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
อย่างไรก็ตาม ภาพที่เราเห็นจากสื่อต่างๆ จะเห็นว่าในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ
อเมริกา ออสเตรเลีย จะไม่ใช่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ไปท�างาน ไปโรงเรียน
ไปห้างสรรพสินค้า แต่มกั จะใช้รถจักรยานยนต์สา� หรับการเดินทางท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ และมีการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันครบชุด เพือ่ ให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างการคมนาคม
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ การคมนาคมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของนายกเทศมนตรี บริหารงานโดยองค์กรบริหารคมนาคมส�าหรับลอนดอน (Transport
for London: TFL) การเดินทางหลักใช้รถไฟใต้ดนิ ที่เรียกว่า The Tube มี 11 สาย เชื่อมต่อเขต
ชานเมืองเข้าสู่ใจกลางลอนดอน นอกจากนี้ยังมีรถเมล์ แทรมลิงก์ รถไฟรางเบา4 การเดินทาง
ด้วยรถสาธารณะสามารถใช้บตั รโดยสารเพียงใบเดียวที่เรียกว่า Oyster card ในขณะทีอ่ เมริกา
นิวยอร์กมีระบบรถไฟใต้ดินความเร็วสูง มีจ�านวนสถานีมากถึง 468 สถานี ให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง ระบบรถประจ�าทางและรถไฟใต้ดินถูกออกแบบให้ใช้บัตรโดยสารร่วมกันได้5 เช่น
เดียวกับซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่ามีระบบคมนาคมทีส่ ะดวก ตรงต่อเวลา
ปลอดภัย ทั้งรถประจ�าทาง รถไฟ รถราง เรือข้ามฟาก ครอบคลุมจุดส�าคัญทั้งหมดของเมือง
และมีบัตรโดยสารที่เชื่อมต่อทุกการเดินทางที่เรียกว่า Opal card รวมถึงแอพลิเคชั่นที่ช่วยบอก
เส้นทาง เพื่อให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น6

http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
5
http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
6
http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
3
4

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

7https://www.gov.uk/ride-motorcycle-moped/safety-equipment
8https://www.rms.nsw.gov.au/geared/your_licence/getting_a_licence/on_your_bike.html
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ง่าย
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ สะดวกสบาย และปลอดภัย การขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในชีวติ ประจ�าวันจะเป็น
เรือ่ งไม่จา� เป็น อย่างไรก็ตามการทีเ่ ด็กจะขับขีร่ ถจักรยานยนต์ได้ ยกตัวอย่างในประเทศอังกฤษ
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์จะจ�าแนกเป็น 5 ประเภท ตามความจุกระบอกสูบของรถจักรยานยนต์
ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ช่ัวคราวได้ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมพืน้ ฐานภาคบังคับ (CBT) การทดสอบทฤษฎี การทดสอบภาคปฏิบตั ิ เมือ่ ได้รบั การอนุญาต
จะมีการติดตัว L ทีป่ า้ ยทะเบียน เพือ่ แสดงให้เห็นว่าเป็นผูข้ บั ขีใ่ หม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 50 ซีซี ทีเ่ รียกว่า Mopeds ท�าความเร็วได้เพียง 25-45 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ยังห้ามมีผู้โดยสารซ้อนท้าย ห้ามใช้มอเตอร์เวย์ หากต้องการถอด
แผ่นป้ายตัว L ต้องสอบภาคปฏิบัติเพิ่มเติม 2 ครั้ง ในสนามทดสอบ 1 ครั้ง และสอบบนถนน
จริง 1 ครัง้ ซึง่ ต้องท�าภายใน 2 ปี อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่านการทดสอบทัง้ หมด หากมีอายุ 16 ปี
จะขับขี่ได้เพียงรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 50 ซีซี เท่านั้น หากเป็นรถ 125 ซีซี ต้องมีอายุ
อย่างน้อย 17 ปี ความน่าสนใจของกระบวนการสอบใบขับขี่ของประเทศอังกฤษคือ มุ่งเน้นให้
ผู้ขับขี่มีทักษะในการขับขี่ปลอดภัย ผ่านกระบวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ A ความส�าคัญของการใช้
อุปกรณ์นริ ภัย B การตรวจสภาพความพร้อมของรถเบือ้ งต้น C ทักษะพืน้ ฐานในการบังคับรถ ได้แก่
การขับขีท่ างตรง การขับขีท่ างแยก การเลีย้ ว การใช้วงเวียน การแซง การหยุดฉุกเฉิน การขับขี่
ตามสัญญาณจราจร D กฎความปลอดภัย ประกันภัย และกฎหมายจราจร E ฝึกภาคปฏิบัติ
โดยการขับขี่บนถนนกับผู้ฝึกสอน7
กระบวนการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่า การที่จะ
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ได้นนั้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการทดสอบมากมายทีแ่ สดงว่าผูข้ บั ขีม่ ที กั ษะมากพอ
ทีจ่ ะควบคุมรถจักรยานยนต์และรับมือได้ในภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับรถจักรยานยนต์ทผี่ เู้ ริม่ ต้น
ขับขี่ได้น้นั ยังเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 50 ซีซี ท�าความเร็วได้ไม่สูง ห้ามมีผู้ซ้อนท้าย
มีป้ายตัว L ติดไว้ให้ทราบว่าเป็นผู้ขับขี่มือใหม่ ในขณะเดียวกันใบขับขี่ยังแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภทตามขนาดความจุกระบอกสูบ และมีขั้นตอนการสอบที่ซับซ้อนตามไปด้วย อีกสิ่งหนึ่ง
ที่ส�าคัญและถูกเน้นย�า้ ในการสอบคือ การใช้อุปกรณ์นิรภัย ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยที่ได้
มาตรฐาน สวมถุงมือ สวมแว่นตาทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ประเทศออสเตรเลียก็เช่นกัน
การจะขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี 9 เดือน และ
ต้องผ่าน Graduated Licensing Scheme (GLS) มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) สอบใบอนุญาตผู้เรียน
ขับขี่ (L) มีอายุ 12 เดือน จะเปลี่ยนเป็น P1 ได้ เมื่อครบ 3 เดือน ขั้นตอนนี้จะเริ่มเรียนได้ต้งั แต่
อายุ 16 ปี 6 เดือน (2) สอบใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว (P1) มีอายุ 18 เดือน และจะเปลี่ยนเป็น
P2 ได้ เมื่อครบ 12 เดือน (3) สอบใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว (P2) มีอายุ 30 เดือน และจะเปลี่ยน
เป็นใบขับขี่เต็มรูปแบบได้ เมื่อครบ 24 เดือน อย่างไรก็ตามผู้ถือใบอนุญาตประเภท L, P1, P2
จะขับขี่รถจักรยานยนต์เฉพาะรุ่นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มีขนาดไม่เกิน 660 มิลลิลิตร ห้ามมี
การดัดแปลงสภาพรถโดยเด็ดขาด ต้องท�าประกันภัย และใช้อุปกรณ์นริ ภัยทุกครั้งขณะขับขี8่
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จากตัวอย่างกระบวนการสอบใบขับขีข่ องประเทศอังกฤษและออสเตรเลียจะเห็นได้วา่
การจะได้รับใบขับขี่มีหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเพื่อจะพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่มีทักษะใน
การควบคุมรถ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน ให้ความส�าคัญกับการใช้อุปกรณ์นิรภัย มีความรู้
ความเข้าใจกฎจราจรและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการท�าประกันภัย นอกจากนีย้ งั มีเงือ่ นไข
ในการขับขีต่ ามประเภทใบขับขีท่ ไี่ ด้รบั ด้วย ไม่วา่ จะเป็นการก�าหนดให้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
ห้ามมีผู้โดยสารซ้อนท้าย ห้ามใช้มอเตอร์เวย์ในกรณีของประเทศอังกฤษ หรือการก�าหนด
ให้ใช้รถจักรยานยนต์เฉพาะรุน่ ทีก่ า� หนด ห้ามดัดแปลงสภาพรถในกรณีของประเทศออสเตรเลีย
ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวทางลดอันตรายที่ท�าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุลดลงและลดความรุนแรงกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย เนื่องจากมีการเน้นย�้าเรื่องการใช้
อุปกรณ์นริ ภัยและการขับขี่ท่ถี ูกต้องตามกฎจราจร
3. วิถีการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนไทย
ภาพเด็กตัวเล็กๆ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์เป็นภาพทีห่ าดูได้ไม่ยากในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในสังคมชนบททีร่ ะบบขนส่งมวลชนเข้าไม่ถงึ ทุกพืน้ ที่ รถจักรยานยนต์จงึ เป็นทางเลือกทีถ่ กู น�า
มาใช้ในการเดินทางตามมาด้วยข่าวอุบตั เิ หตุทเี่ กิดกับเด็กและเยาวชนไม่เว้นวัน และมีรปู แบบ
ไม่ต่างจากเดิมมากนัก ทั้งเดินทางไปโรงเรียนและเดินทางในชีวิตประจ�าวัน หลายกรณีเกิดใน
เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ทั้งที่กฎหมายก�าหนดว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับขี่
ชั่วคราวซึ่งจะสอบใบอนุญาตดังกล่าวได้เมื่อมีอายุอย่างน้อย 15 ปี นั่นหมายถึงมีเด็กจ�านวน
มากทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์โดยไม่มใี บอนุญาติ ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการขับขีป่ ลอดภัย ทักษะ
การควบคุมรถ การตัดสินใจในภาวะคับขัน กฎความปลอดภัยและกฎหมายจราจร จึงไม่น่า
แปลกใจว่าท�าไมเด็กและเยาวชนไทย จึงเป็นกลุม่ ทีจ่ บชีวติ บนถนนมากเป็นอันดับต้นๆ เสมอมา
เราอาจตั้งค�าถามว่าท�าไมพ่อแม่ปล่อยปละละเลยให้ลูกใช้ชวี ิตอยู่บนความเสี่ยง ท�าไมไม่ห้าม
ลูกขับขีร่ ถจักรยานยนต์ นีเ่ ป็นค�าถามทีผ่ เู้ ขียนเคยถามตนเองและพยายามหาค�าตอบตลอดมา
เราจะมาคลี่คลายภาพนี้ไปพร้อมๆ กัน ผ่านบทสนทนากับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาส
สัมภาษณ์และมีประเด็นที่น่าสนใจที่พอจะตอบค�าถามข้างต้นได้

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สัมภาษณ์ ปอ (นามสมมุติ), 20 เมษายน 2562.
สัมภาษณ์ เบน (นามสมมุติ), 28 เมษายน 2562.
11
เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคกลางและภาคใต้, มิถนุ ายน 2562.
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ปอ เด็กชายอายุ 15 ปี ท่าทางเงียบขรึม เล่าให้ฟงั ว่าเริม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ดว้ ยตนเอง
ตอนอายุ 11 ปี โดยสังเกตวิธกี ารขับขีจ่ ากพีส่ าว ปอบอกว่า “สิง่ ทีท่ า� ให้ผมอยากขีม่ อเตอร์ไซค์เป็น
เพราะแม่ใช้ไปซื้อของ ต้องรีบไปรีบกลับ กลับช้าจะโดนบ่นเพราะแม่ต้องท�ากับข้าว เวลาไป
โรงเรียนผมเดินไป เพราะไม่ชอบขีม่ อเตอร์ไซค์” ปอนิยามตัวเองว่าเป็นเด็กเรียน เขาขยายความ
ว่า เด็กเรียนคือตัง้ ใจเรียน ไม่ตดิ ยา ไม่กนิ เหล้า ไม่ออกไปแว๊น การไปซือ้ ของให้แม่ถกู เชือ่ มโยง
กับการเป็นเด็กดีคือการเชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ทา� งานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากงานบ้าน
การไปซือ้ ของทีร่ า้ นค้าถือเป็นงานหลักของปอ และการไปซือ้ ของได้รวดเร็วถือเป็นการท�าหน้าที่
ของลูกอย่างสมบูรณ์แบบในความคิดของปอ แน่นอนว่าปอไม่มใี บขับขีเ่ พราะไม่เคยไปสอบ ไม่สวม
หมวกกันน๊อกเพราะที่บ้านไม่มี ปอเชื่อว่าการขับขี่ระยะใกล้ๆ ในบริเวณชุมชน ไม่ได้ขับขี่เร็ว
มากถือเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัย หรือการเร่งความเร็วช่วงถนนโล่งไม่ถือเป็นความเสี่ยง ปอไม่
เห็นด้วยหากจะห้ามเด็กอายุตา�่ กว่า 15 ปี ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ เนือ่ งจากมีความจ�าเป็นในการ
เดินทางไปซือ้ ของ ถ้าไม่ใช่การแว๊น ไม่ซงิ่ ก็ไม่ควรห้าม ปีหน้าปอตัง้ ใจจะสอบใบขับขี่ เนือ่ งจาก
ต้องไปเรียนในเมือง ใบขับขี่ในการรับรู้ของปอคือ ใบกันต�ารวจเรียกตรวจ ถ้าไม่มีปอต้องเสีย
ค่าปรับ ซึ่งการเสียค่าปรับถือเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัว9
เบน เด็กหนุ่มอายุ 22 ปี เล่าว่า เริ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตนเองตอนอายุ 10 ปี
เป็นรถขนาด 50 ซีซี ต่อมาเริ่มขับขี่รถขนาด 125 ซีซี เป็นการขับขี่เล่นในหมู่บ้านกับกลุ่มเพื่อน
พออยูก่ บั เพือ่ นจะขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ดัดแปลงสภาพรถ เบนบรรยายความรูส้ กึ ว่า “ยิง่ ขีเ่ ร็ว
ยิง่ สนุก ผมไม่เคยใส่หมวก เพือ่ นไม่ใส่ จะใส่คนเดียวก็เขิน” แม้จะไม่เคยผ่านการสอบใบขับขี่
แต่เบนมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ เพราะช�านาญเส้นทาง คุ้นเคยกับรถในระดับที่มั่นใจว่า
ควบคุมรถได้ เมือ่ ถามความรูส้ กึ ตอนนีว้ า่ คิดอย่างไรกับการทีเ่ ด็กอายุ 15 ปี ขับขีร่ ถจักรยานยนต์
เบนตอบว่า “ถ้าถามผมตอนนี้ ผมไม่เห็นด้วยทีเ่ ด็กจะขีร่ ถ แต่ในกรณีเด็กต่างจังหวัดทีต่ อ้ งขีร่ ถ
ไปโรงเรียน น่าจะอนุโลมให้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมเพื่อยืนยันว่าเด็กไม่ได้แอบเอารถ
มาขี่เอง”10
นอกจากเรื่องราวของปอและเบน มุมมองที่มาจากเด็กและเยาวชน ผ่านการจัดเวที
สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ทั้งภาคกลางและภาคใต้ จ�านวน 138 คน ก็มีประเด็นที่
น่าสนใจเช่นกัน เมือ่ ถามถึงอายุทเี่ ริม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์พบว่า อายุนอ้ ยทีส่ ดุ คือ 8 ปี ส่วนการ
สอบใบขับขี่ เด็กส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องจ�าเป็น ที่น่าสนใจคือ มีเด็กบางส่วนสะท้อนว่า
“ใบขับขี่ท�าง่ายและสามารถซื้อได้” ส่วนการสวมหมวกนิรภัย ครอบครัวและสังคมรอบข้าง
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย เด็กบางคนโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่สอนว่า
“ใกล้แค่นเี้ อง ไม่สวมหมวกก็ได้” หรือบางครัง้ การซ้อนจักรยานยนต์รบั จ้าง คนขับก็ไม่ให้สวม
หมวกนิรภัย ประกอบกับความเชือ่ ว่า การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยได้ในบางกรณีเท่านัน้ และไม่ได้
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บทัง้ ร่างกาย ล้มลงไปก็เจ็บอยูด่ ี ส่วนการห้ามเด็กขับขีร่ ถจักรยานยนต์นนั้
ส่วนใหญ่มองว่า ในบางพื้นที่ เช่น ในชนบท จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่จ�าเป็นในการเดินทาง
ถ้าห้ามขับขี่แต่ไม่มีการเดินทางประเภทอื่นมาทดแทน แล้วเด็กจะไปโรงเรียนได้อย่างไร11

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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เรื่องราวจากเด็ก 2 คน กับเด็กอีก 1 กลุ่มใหญ่ รวมถึงครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่
ผูเ้ ขียนได้พดู คุยด้วย แต่ไม่ได้ถกู บันทึกลงบทความนีแ้ สดงให้เห็นมุมมองทีเ่ ด็กมีตอ่ รถจักรยานยนต์
ซึง่ ไม่ได้คา� นึงถึงอันตราย การขับขีใ่ นระยะใกล้ บริเวณบ้านหรือชุมชน แม้จะไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่ ขับขี่ด้วยความเร็วในบางครั้ง ในมุมมองของเด็กถือว่าเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัย
ในขณะทีค่ รอบครัวมักจะชืน่ ชม หากเด็กขับขีร่ ถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนหรือไปซือ้ ของได้ เพราะ
จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ โดยเฉพาะชนบท การขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แสดงถึงความเป็น
ผูใ้ หญ่ทสี่ ามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ ในขณะทีก่ ารเรียนขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในโรงเรียนสอน
ขับรถ การสอบใบขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย ดูคล้ายจะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จา� เป็น การมีใบขับขีก่ ลายเป็น
เพียงเครื่องมือในการป้องกันต�ารวจจับ เด็กไม่รู้สึกว่าต�ารวจจับเพราะห่วงใย แต่จับเพราะ
ต้องการปรับเท่านั้น ในขณะที่การสอบใบขับขี่กลายเป็นสิ่งที่สามารถซื้อหาได้ ยอมเสียเงินดี
กว่าเสียเวลาไปนั่งเรียนครึ่งค่อนวัน ส่วนการสวมหมวกนิรภัย เป็นเพียงอุปกรณ์กันต�ารวจจับ
แต่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นว่าจะลดการบาดเจ็บศีรษะได้ อาจเป็นเพราะการให้ความรู้จาก
ครอบครัว พฤติกรรมคนในสังคมที่ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย หรือความไม่มั่นใจในมาตรฐาน
หมวกนิรภัย
จากข้อสรุปดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงตอบตนเองว่า พ่อแม่ไม่วา่ จะอยูใ่ นชนบทหรือในเมืองไม่ได้
รักลูกน้อยไปกว่ากัน แต่ด้วยความจ�าเป็นในชีวิต ระบบขนส่งมวลชนที่แตกต่างกันราวฟ้ากับ
เหวท�าให้มที างเลือกในการเดินทางไม่มากนัก ประกอบกับเขตเมืองจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
เข้มงวดกว่าเขตชนบท การกวดขันของเจ้าหน้าทีต่ า� รวจจึงเข้มงวดกว่า ดังนัน้ จึงเห็นภาพเด็กเล็ก
ขับขี่รถจักรยานยนต์น้อยกว่า รวมถึงการรับรู้อันตราย ครอบครัวที่อยู่ในเขตเมืองจะรู้สึกว่า
การขับขีร่ ถจักรยานยนต์บนถนนทีต่ อ้ งปะปนกับรถยนต์ หรือรถโดยสารขนาดใหญ่ มีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก แตกต่างจากครอบครัวในชนบทที่คิดว่าการขับขี่ในชุมชน
ไม่ได้ขนึ้ ถนนใหญ่ ถือเป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย มีความเสีย่ งน้อย ส่วนแนวทางการลดอันตรายส่วนใหญ่
ทีเ่ ด็กใช้คอื ขับช้า ขับในเขตชุมชน บีบแตรในจุดทีค่ ดิ ว่าอันตราย ข้อสังเกตของผูเ้ ขียนคือ ค�าว่า
ขับขีช่ า้ ของเด็กคือ ช้าในความรูส้ กึ แต่ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขว่าขับขีด่ ว้ ยความเร็วเท่าไหร่ ส่วนการ
ขับขีใ่ นเขตชุมชนทีเ่ ด็กเข้าใจว่าปลอดภัยนัน้ ก็เคยเกิดอุบตั เิ หตุ แต่เด็กไม่เชือ่ มโยงว่าอุบตั เิ หตุนนั้
มีโอกาสเกิดขึน้ กับตนเองเช่นกัน ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ ้เู ขียนรับรู้ได้จากการพูดคุยกับเด็กและครอบครัว
คือ การไม่เชื่อมโยงตนเองกับความเสี่ยง ไม่คิดว่าตนเองจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ไม่คิดว่าการ
เดินทางระยะใกล้ๆ ไปไร่นา ไปโรงเรียนจะมีอนั ตราย และคิดว่าอุบตั เิ หตุเป็นเรือ่ งทีป่ อ้ งกันไม่ได้
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4. เด็กและเยาวชนไทย กลุ่มเสี่ยงที่เราจะปล่อยให้จากไปหรือจะหาแนวทางต่อรอง
บทความนี้ฉายภาพสถานการณ์ปัญหาของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนว่ามีความรุนแรงมากเพียงใด และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศที่มี
กระบวนการ ขัน้ ตอนในการอบรมคนในระดับทีม่ นั่ ใจว่ามีทกั ษะในการขับขี่ ควบคุมรถ ตัดสินใจใน
ภาวะฉุกเฉินจึงจะได้รบั อนุญาตให้ขบั ขีร่ ถจักยานยนต์ได้ ถึงกระนัน้ ยังพ่วงมาด้วยเงือ่ นไขต่างๆ
มากมายเพือ่ ลดอันตรายและโอกาสเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุหรือเกิดแล้วช่วยผ่อนหนักเป็นเบา
แตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิน้ เชิงทีเ่ ด็กเริม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ตอนอายุ 7-8 ขวบ โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพกั ลักจ�าจากคนในครอบครัว หรือเรียนรู้จากเพื่อน ซึ่งอาจไม่ใช่ความรู้ที่
ถูกต้องและครอบคลุมความรู้พ้นื ฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ แน่นอนว่าไม่มี
ใครเห็นด้วยกับการให้เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากความไม่พร้อมทั้ง
ร่างกายและทักษะการตัดสินใจของเด็ก แต่เราไม่สามารถปฏิเสธประโยชน์และความจ�าเป็นทีม่ า
พร้อมยานพาหนะชนิดนี้ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าไม่ถึง และจักรยานยนต์
ดูจะเป็นพาหนะเดียวที่ตอบโจทย์ในการเดินทาง ทั้งความสะดวก รวดเร็ว และราคาประหยัด
เราอาจจะร้องตะโกนว่าไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับกับการให้เด็กขับขี่รถจักรยานยนต์
ยิง่ ชะลอการขับขีอ่ อกไปได้นานเท่าไหร่ เด็กจะปลอดภัยมากขึน้ เท่านัน้ ผูเ้ ขียนไม่ปฏิเสธและเห็นด้วย
ทุกประการ แต่ไม่อยากให้ลมื ว่า ต่อให้เราไม่ยอมรับหรือต่อต้านมากเพียงใด ทุกวันนีม้ เี ด็กและ
เยาวชนวัยแรกเกิดไปจนถึงอายุ 19 ปี ต้องจบชีวติ บนถนนเฉลีย่ ปีละ 3,527 คน หรือวันละ 10 คน
ในฐานะผู้ขบั ขี่และผู้โดยสาร โดยมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุหลัก นอกจากการขับขี่
เทีย่ วเล่นด้วยความสนุกสนานตามวัย ซึง่ เป็นการขับขีท่ ไี่ ม่จา� เป็น ยังมีการขับขีด่ ว้ ยความจ�าเป็น
เช่น การเดินทางไปโรงเรียน ซึง่ เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ในปัจจุบนั
หลายรุ่นเป็นแบบออโตเมติก ไม่จ�าเป็นต้องใส่เกียร์ แค่ขึ้นไปนั่งก็บิดคันเร่งได้เลย การขับขี่จึง
ท�าได้งา่ ยแสนง่าย ในขณะทีม่ มุ มองนักวิชาการ คนท�างานอาจจะไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กขับขี่
รถจักรยานยนต์ แต่ในมุมมองของชาวบ้าน ครอบครัวทีต่ อ้ งอยูใ่ นชนบทซึง่ การคมนาคมไม่สะดวก
สบายและต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง และต้องอยู่กับความเสี่ยง
ทีค่ าดไม่ถงึ ว่าวันหนึง่ จะเกิดอันตรายกับตนเอง ถ้านักวิชาการไม่เปิดพืน้ ทีใ่ นการต่อรอง หาจุด
ตรงกลางที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ในมุมมองผู้เขียนคิดว่าไม่ต่างจากการปล่อยให้เด็กจากไป
วันละ 10 คน โดยที่เราไม่ท�าอะไรเลย นอกจากเน้นย�้าว่า เด็กจะขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ต้องมี
อายุ 15 ปี และเป็นรถขนาด 110 ซีซีเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยคที่ผู้เขียนจ�าได้ขึ้นใจและไม่เห็นว่า
เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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หากเรามีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงทุกพื้นที่ที่มี
การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้มงวด ครอบคลุมทุกพืน้ ทีเ่ ช่นกัน การห้ามเด็กอายุตา่� กว่า 15 ปี ขับขี่
รถจักรยานยนต์เป็นเรื่องที่ท�าได้อย่างแน่นอน แต่วันนี้ เวลานี้ยังไม่สามารถท�าได้ และต้องรอ
เวลาซึ่งไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน ดังนั้นอาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนเงื่อนไขการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของเด็กและน�าแนวคิดลดอันตราย (Harm reduction) มาใช้ โดยให้โรงเรียนเป็น
จุดจัดการปัญหา เนื่องจากทุกโรงเรียนจะมีระบบที่เรียกว่า “ระบบดูแลและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน” ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลประเภทการเดินทางและระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนของ
เด็กทุกคน นัน่ หมายถึง คุณครูสามารถจ�าแนกได้วา่ เด็กคนไหนขับขีร่ ถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ระยะการเดินทางไกลไปหรือไม่ หรืออาจจะเก็บข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งใบขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย
การดัดแปลงสภาพรถ ซึ่งจะช่วยคัดกรองความเสี่ยงได้อีกระดับ และสามารถคืนข้อมูลให้กบั
ผู้ปกครองชุมชนในการร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภัยของบุตรหลาน
ในกรณีทเี่ ด็กอายุตา�่ กว่า 15 ปี ต้องขับขีร่ ถจักรยานยนต์ จ�าเป็นต้องหารืออย่างจริงจัง
ว่าอายุนอ้ ยเท่าไหร่ทยี่ อมรับได้ หรือสถานการณ์ไหนทีถ่ อื ว่าจ�าเป็น และต้องมีเงือ่ นไขอะไรบ้าง
แน่นอนว่าเราไม่ยอมรับอย่างแน่นอน หากเด็กอายุ 7 ขวบจะขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่ถ้าเป็น
เด็กอายุ 13 หรือ 14 ปี เราจะยอมรับได้หรือไม่ นั่นเป็นค�าถามที่เราต้องกลับมาทบทวนร่วมกัน
ส�าหรับสถานการณ์ที่ถือว่าจ�าเป็น เช่น การเดินทางไปโรงเรียน คุณครูควรจะหารือกับ
ผู้ปกครองให้เดินทางมาส่งบุตรหลานหรือให้นั่งรถรับส่งนักเรียน แต่ถ้าจ�าเป็นต้องให้เด็ก
ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเอง อาจจะต้องสอนเรื่องกฎจราจร เน้นย�้าเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
ไม่อนุญาตให้เดินทางช่วงกลางคืน เช่น ซ้อมกีฬาแล้วกลับค�่า เป็นต้น รวมถึงการก�าหนดให้
ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อควบคุมความเร็ว ร่วมมือกับชุมชนจัดการเส้นทางระหว่าง
บ้านกับโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ดูแลจุดเสี่ยงจุดอันตราย และค่อยๆ ลดจ�านวนเด็กที่ต้อง
ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เหลือกลุ่มที่จา� เป็นจริงๆ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กวดขันเด็กที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในการไปรวมกลุ่มเที่ยวเล่นกับเพื่อน โดยชี้ให้ผู้ปกครองเห็นว่า การออกไป
ขับขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวเล่นจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น ชู้สาว ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท
เป็นต้น
โครงการก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์12 ที่ด�าเนินการโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอีกบทเรียนทีพ่ สิ จู น์วา่
การแก้ปญ
ั หาเด็กขับขีม่ อเตอร์ไซค์ทา� ได้จริง แม้จะมีแรงต้านจากตัวเด็กและผูป้ กครอง แต่การท�างาน
ด้วยท่าทีเป็นมิตร ชวนคิดชวนคุยถึงปัญหา ผ่าน 4 ขั้นตอน ได้แก่

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ (2560). ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์.
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(1) ส�ารวจข้อมูลความเสี่ยงและร่วมวิเคราะห์ปัญหาโดยโรงเรียน ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
(2) รณรงค์ให้ความรู้ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะกับเด็ก เช่น สร้างการรับรู้อันตราย
ด้วยการจ�าลองสถานการณ์อบุ ัติเหตุรถจักรยานยนต์
(3) จัดท�ามาตรการสถานศึกษาเพื่อก�ากับพฤติกรรมเสี่ยง
(4) ท�างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และต�ารวจ ความน่าสนใจ
ของโครงการนี้ คือ
แม้โครงการจะสือ่ ความหมายว่าไม่ขมี่ อเตอร์ไซค์กอ่ นอายุ 15 ปี แต่วธิ กี ารท�างาน
ไม่ใช่การห้ามอย่างเด็ดขาดทันดีทันใด แต่เป็นการค่อยๆ ลดจ�านวนเด็กที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยให้โรงเรียนเป็นจุดจัดการปัญหา ตั้งแต่การจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง น�าข้อมูลมาสื่อสาร
และท�าความเข้าใจกับผูป้ กครอง ในท้ายทีส่ ดุ จึงสามารถลดจ�านวนเด็กขับขีร่ ถจักรยานยนต์ได้
71 โรงเรียน จากทั้งหมด 80 โรงเรียน ผู้เขียนคิดว่า นี่อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท�าให้เห็นภาพการ
ลดอันตรายได้เป็นอย่างดี
การลดอันตรายไม่ใช่การห้ามอย่างเด็ดขาด ทันทีทนั ใด แต่เป็นการค่อยๆ ลดระดับ
ความอันตรายลง เปรียบเสมือนการเดินลงจากบันไดขั้นที่สูงที่สุดคือความเสี่ยงลงมาสู่พ้ืน
ซึ่งเป็นความปกติ เหตุผลที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดนี้เนื่องจากการห้าม โดยเฉพาะการห้ามที่
ปราศจากทางเลือกจะน�ามาซึง่ การต่อต้านอย่างแน่นอน แต่การเจรจาจะท�าให้พบทางออกร่วมกัน
อย่างไรก็ตามเราจ�าเป็นต้องมีเป้าหมายว่า การเจรจามีอะไรบ้างที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้
ยอมรับได้คอื ยังคงมีความเสี่ยงแต่ไม่มาก ส่วนยอมรับไม่ได้คือถ้าปล่อยผ่านจะมีอันตรายถึง
ชีวิต ที่ส�าคัญคือ คนที่จะแก้ปัญหาคือเจ้าของปัญหาได้แก่ ตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
ส่วนนักวิชาการหรือคนท�างานเป็นผูช้ วนคิด ชวนคุยให้เห็นปัญหา หากเจ้าของปัญหาได้มพี นื้ ที่
พูดคุย แลกเปลีย่ นข้อมูลสถานการณ์ความเสีย่ งร่วมกัน เช่น ข้อมูลอุบตั เิ หตุทเี่ คยเกิดในชุมชน
หรือข้อมูลความเสี่ยงจากการเดินทาง มาวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้าง และอุบัติเหตุ
มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคน ถ้าเกิดแล้วจะน�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตหรือ
ทรัพย์สิน และความสูญเสียบางอย่างไม่สามารถตีมูลค่าได้ จึงไม่คุ้มที่จะปล่อยให้เกิดขึ้น
ทีส่ า� คัญคือ เราสามารถป้องกันหรือลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุได้ หากผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าใจ
ประเด็นเหล่านีน้ า่ จะมีโอกาสเกิดมาตรการเฝ้าระวังความเสีย่ งในโรงเรียนและชุมชน และท�าให้
ภาพเด็กตัวเล็กๆ ขับขี่รถจักรยานยนต์ลดน้อยลง
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1. เกริ่นน�า
“อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปรากฏการณ์ที่ยังผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จ�านวนมหาศาล การรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2018) บ่งชี้ว่า จ�านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนในทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็น
3,700 คนต่อวัน ขณะที่การคาดประมาณ (estimate) จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน
ในประเทศไทย ก็พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 22,491 คน คิดเป็น
32.7 ต่อประชากรแสนคน หรือคิดเป็น 60 คนต่อวัน ยังผลให้ประเทศไทยยังถูกจัดอันดับให้
เป็นประเทศทีม่ อี ตั ราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนต่อแสนประชากรสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก
ทว่ารั้งอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงตัวเลขการตายของประเทศไทย
จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน1 ก็พบว่า มีความใกล้เคียงกับการ
คาดประมาณขององค์การอนามัยโลก โดยในปีเดียวกันนั้นประเทศไทยมีจา� นวนผู้เสียชีวิตสูง
ถึง 21,745 คน มากไปกว่านั้น หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง จะพบว่า อุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ จ�าแนกรายปี จะพบว่ามีผเู้ สียชีวติ มากถึง 21,996 คน
21,603 คน 21,221 คน 20,790 คน 19,960 คน 21,745 คน และ 21,097 คนในปี พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามล�าดับ (ส�านัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, ออนไลน์)
ในขณะทีร่ ายงานการศึกษาทีผ่ า่ นมา บ่งชีว้ า่ อุบตั เิ หตุทางถนนเป็นสาเหตุลา� ดับต้น ๆ
ของการสูญเสียปีสุขภาวะซึ่งปรับด้วยความพิการ (disability-adjusted life year: DALYs) ของ
ประชากรไทย นอกจากนี้ อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมักเกิดขึ้นกับประชากรในกลุ่มวัย
ที่มีผลิตผลทางเศรษฐกิจสูง (most economically productive age group) คือช่วงอายุระหว่าง
15 – 49 ปี (Institute for Health Metrics and Evaluation, online) สะท้อนจากจ�านวนครั้งการ
เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างปี พ.ศ. 2557-60 เกิดขึน้ โดยเฉลีย่ 328,239 ครั้ง เมือ่ จ�าแนกตามกลุ่มวัยจะ
พบว่า เกิดในกลุ่มวัยที่มีผลิตผลทางเศรษฐกิจสูง มากถึงร้อยละ 71.54 (บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด, ออนไลน์)

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
ประเทศไทยใช้การบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ข้อมูลจาก 3 ฐาน ประกอบด้วย 1) ใบมรณบัตรที่ตรวจสอบกับหนังสือรับรองการ
ตายจากโรงพยาบาล 2) คดีความจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ 3) การเคลมประกันจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด เพื่อบ่งชี้จ�านวน
ผู้เสียชีวิตอย่างครอบคลุม

*
1

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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แม้วา่ สถานการณ์ความ (ไม่) ปลอดภัยทางถนนข้างต้น จะมีนา�้ หนักมากพอทีจ่ ะก�าหนด
ให้เป็นวาระส�าคัญของชาติที่ต้องเร่งแก้ไข ทว่า ชาติชาย มุกสง (2548) ได้ชวนพินิจแนวทาง
การแก้ปัญหาของภาครัฐ ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการท�างานเชิงรณรงค์ ทั้งยังจ�ากัดเฉพาะช่วง
“เทศกาล” เป็นส�าคัญ นัยนีน้ อกจากจะมุง่ แก้ปญ
ั หาทีค่ น แล้วยังไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
ยั่งยืน เพราะรากของปัญหาในภาพใหญ่ที่ไม่ถูกคลี่ให้เห็นคือ ปัญหาเชิงโครงสร้างของความ
เหลื่อมล�า้ เช่น การพัฒนาฐานการด�ารงชีพให้จ�ากัดอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ ตลอดจนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้ผู้คนใช้รถส่วนตัว แทนที่จะมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ จึงกล่าวได้ว่า ความเสี่ยงบนท้องถนน (risk society) ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจาก
นโยบายสาธารณะ (public policy) และการเมือง (politics) อย่างน้อยทีส่ ดุ คือในแง่ของการกระจาย
ทรัพยากร และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน นอกจากนี้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เฉลิมพงศ์ (2554) ได้พยายาม
เชือ่ มโยงความไม่ปลอดภัยทางถนนกับมิตขิ องความเหลือ่ มล�า้ โดยอภิปรายว่าอุบตั เิ หตุทางถนน
เป็นประเด็นที่ไปไกลกว่าปัญหาในระดับปัจเจก หากแต่แฝงไปด้วยปัญหานโยบายการลงทุน
กับการโครงสร้างพื้นฐาน การกระจายทรัพยากร ตลอดจนความเหลื่อมล�้าของการคมนาคม
ที่พบว่า ผู้มีรายได้น้อยจะมีค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าเดินทาง (travel expenditures) ในสัดส่วน
ต่อรายได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง มากไปกว่านั้น ความเหลื่อมล�้าของการเดินทางยังมีความ
สัมพันธ์กับความเหลื่อมด้านความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย กล่าวคือ ผู้มีรายได้น้อย
จะมีขอ้ จ�ากัดในการเลือกเดินทางทีป่ ลอดภัยน้อย เช่น การใช้จกั รยานยนต์ โดยสารรถสาธารณะ
ที่ไม่ปลอดภัยเป็นหลักในการเดินทาง ยานพาหนะเหล่านี้เองที่เป็นพาหนะหลักๆ ที่ท�าให้เกิด
ความสูญเสียบนท้องถนน ในทางกลับกันผู้ที่ที่มีรายได้มากก็ย่อมมีโอกาสเลือกใช้พาหนะที่
ปลอดภัยมากกว่า
ในสภาวการณ์ที่มาตรการในการแก้ไขปัญหาไม่สมมาตรกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ยังผลให้ทางเลือกของการเดินทางที่ปลอดภัยในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ�ากัด สภาวการณ์นี้
คนใช้รถใช้ถนนยังคงต้องแบกรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้เมือ่ ใช้รถใช้ถนนในทุกขณะ มากไป
กว่านัน้ ประเทศไทยยังขาดวงจรสะท้อนกลับ (feedback loops) ของการแก้ปัญหาอุบตั เิ หตุทาง
ถนน กล่าวอีกนัยได้ว่าพื้นที่ (space) ของการบริหารจัดการยังไม่เปิดกว้างให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้เข้าไปมีบทบาทกับกระบวนการสะท้อนกลับโดยตรง แม้การเดินทางด้วยการใช้รถใช้ถนน
เป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจ�าวันของผู้คนก็ตาม หากแต่ ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับใช้พื้นที่บนสื่อสังคม
ออนไลน์ (online social media) เป็นพื้นที่ในการสะท้อนกลับ ต่อรอง (negotiation) และปรับปรน
เพราะสือ่ สังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสือ่ สารทีอ่ นุญาตให้ผคู้ นแสดงความคิดเห็นความรูส้ กึ
ต่อปรากฎการณ์ทพี่ บเจอบนท้องถนน ในบทความนีจ้ ะอภิปรายเนือ้ หาการเคลือ่ นไหวแบบใหม่
ของผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ จากการส�ารวจแนวคิดและทัศนะเพือ่ ประมวลเนือ้ หาการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยทางถนน ว่ามีลักษณะ รูปแบบ อย่างไร
รวมทั้งสร้างผลสะเทือน (impact) ในสังคมอย่างไร

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

94
เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

2. กรอบคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์
การเคลื่อนไหวทางสังคม2 (social movement) นับเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจ
อย่ า งกว้ า งขวางในหมู ่ นั ก สั ง คมศาสตร์ ทั้ ง ในมิ ติ ก ารเมื อ งการปกครอง เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ดังจะเห็นได้รายงานการศึกษาจ�านวนมากที่ใช้
ปฏิบตั กิ ารในการเคลือ่ นไหวทางสังคมเป็นหน่วยในการศึกษา (unit of analysis) จากการทบทวน
วรรณกรรมเกีย่ วกับพัฒนาการของการเคลือ่ นไหวทางสังคม ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (ม.ป.ป.) และ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2543) อธิบายว่ารูปแบบของการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบเดิมมีหลายระดับ
หลายประเภท ในภาพรวมมักเป็นปฏิบัติการรวมกลุ่ม (collective action) เพื่อปรับลดความ
สัมพันธ์เชิงอ�านาจ เรียกร้องความยุติธรรม ความเท่าเทียม ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็น
ปรากฎการณ์ทมี่ พี ฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ ง เริม่ ชัดเจนเป็นรูปธรรมขึน้ ในช่วงทศวรรษที่ 1970
เป็นต้นมา โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสังคม เช่น การเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มชนชั้นเพื่อ
เรียกร้องสิทธิตา่ งๆ ของชาวนา กรรมกร เป็นต้น ทว่า ในภายหลังได้เริม่ ขยายขอบเขตการเคลือ่ นไหว
ทีไ่ ม่จา� กัดแค่ชนชัน้ (class) ในแบบค�าอธิบายเรือ่ งการเคลือ่ นไหวทางสังคมของมาร์กซิสม์ (Marxism)
แต่รวมเข้าด้วยหลายชนชั้นเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะด้วยตัวเอง มากไปกว่านั้น
การเคลือ่ นไหวเหล่านีไ้ ม่ได้มเี ป้าหมายเพือ่ ช่วงชิง (contest) อ�านาจรัฐ หากแต่เป็นไปเพือ่ ช่วงชิง
ระบบคุณค่า ความหมาย จัดปรับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและวาทกรรม (redefined the relationship)
การเคลือ่ นไหวลักษณะนี้ ถูกเรียกว่า การเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ (new social movement)
ทั้งยังถูกพิจารณาให้ปฏิบัติการ (action) เหล่านั้นเป็นการเมืองในชีวิตประจ�าวัน (everyday life
politics) อีกด้วย
การเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากกระแสการเคลือ่ นแบบมาร์ก
ซิสม์วา่ การเคลือ่ นไหวลักษณะดังกล่าวเป็นการหลอกตัวเอง เพราะมิได้สร้างการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของสังคม หรือการเมืองได้เลย ขณะที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ แย้งว่า
สถานการณ์ของโลกหลังสมัยใหม่ (post-modernism) มีความสลับซับซ้อนมากขึน้ การเคลือ่ นไหว
ผ่านกลไกการเมือง ในประเด็นแคบๆ แบบเดิมก็ไม่สามารถโค่นล้มโครงสร้างอ�านาจ หรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงรัฐได้ เพราะระบบทุนได้ฝังตรึงอยู่กับรัฐอย่างแนบแน่น เท่ากับว่าอ�านาจรัฐ
มีฐานสนับสนุนจากกลุม่ ทุนเป็นจ�านวนมาก ยังผลให้การเคลือ่ นไหวแบบเดิมเสือ่ มประสิทธิภาพ
ลง (ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2543) จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความได้ว่า การเคลื่อนไหว
ทางสังคมมีพัฒนาการเรื่อยมานับตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิมที่เป็นการรวมกลุ่ม
ทางชนชั้นเพื่อต่อสู้เรียกร้องอ�านาจที่สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง การพัฒนา และการจัดสรร
ทรัพยากร หรือเป็นไปเพือ่ ปฏิวตั ใิ ห้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับโครงสร้าง และการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมแบบใหม่ทเี่ ป็นมุง่ ประกอบสร้างใหม่ซงึ่ ระบบคุณค่า ความหมายในประเด็นนัน้ ๆ รวมถึง
ต้องการจัดปรับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ อย่างน้อยที่สุดเป็นปฏิบัตกิ ารเพื่อปกป้องตนเองจาก
การถูกควบคุมจากกฎหมาย นโยบายของรัฐโดยเป็นการรวมกลุ่มข้ามชนชั้นทางสังคม
อาจเรียกค�าอื่นๆ เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หรือการขับเคลื่อนทางสังคม เป็นต้น
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3. การเกิดขึ้นของกลุ่มก้อนทางประชากรที่เรียกว่า “ชาวเน็ต”
กล่าวโดยทัว่ ไป การติดต่อสือ่ สารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย 4 มิติ คือ ผู้สื่อสาร อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางสื่อสาร เนื้อหาสาระ
และผู้รับสาร สะท้อนให้เห็นว่าการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เป็นพื้นฐานส�าคัญของการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากรายงานการส�ารวจ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 บ่งชี้ว่า ประชากรไทยผู้อยู่ในข่าย
การส�ารวจเป็นผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์มากถึง 17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.3 เมือ่ พิจารณาถึงการใช้
โทรศัพท์มอื ถือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประจักษ์ชดั ว่า ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
จากเดิม 48.1 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 77.2 ในปี พ.ศ. 2557 เพิม่ ขึน้ เป็น 56.7 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 89.6 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ 56.7 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 89.6 ขณะที่
จ�านวนผูเ้ ข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จากเดิม 48.1 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 ในปี
พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 36.0 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 56.8 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2561)
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พัฒนาการของการเคลือ่ นไหวทางสังคมทีม่ งุ่ ปรับปรน ต่อรองกับโครงสร้างของการเมือง
การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร กอปรกับสังคมดิจติ อล (digital age) ในปัจจุบนั จะเห็นร่องรอย
ของการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ปรากฎบนสือ่ สังคมออนไลน์ จากรายงานการศึกษาของ
สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร (2562) อธิบายว่า สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ท�าให้การเคลื่อนไหว
ทางสังคมแบบใหม่มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในแง่ของการมีสว่ นร่วมผ่านโลกเสมือน
จริง ทั้งนี้ เพราะ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเป็นทั้งผู้รับสารและส่ง
สารได้พร้อมๆ กัน นอกจากนี้ การแสดงความคิดเห็นบนสือ่ สังคมออนไลน์ยงั สามารถกระท�าได้
ทันที ทัง้ ยังตอบโจทย์วถิ ชี วี ติ (ways of life) และความเป็นตันตน (identities) ของผูใ้ ช้เพือ่ เคลือ่ นไหว
ทางสังคม ทั้งยังสร้างวิวาทะ (debate) ต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน
การหยิบยืมแนวคิดและอรรถาธิบายการเคลือ่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (new social
movements) ในฐานะที่เป็นการเมืองในชีวิตประจ�าวันมาปรับใช้อธิบายถึงการแสดงทัศนะบน
สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการพิจารณาการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงชิงระบบคุณค่า ความหมาย
จัดปรับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและวาทกรรม (redefined the relationship) ซึ่งมีรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ท่ตี ่างกันออกไป ดังจะกล่าวในรายละเอียดตอนต่อไป

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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ขณะทีก่ ารเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แล้ว
ยังผลให้การใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สื่อสังคมออนไลน์มักเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง สามารถสร้างประเด็นและพูดคุยโต้ตอบกันได้ทนั ที ทัง้ ยังส่งผลให้ผคู้ นสามารถเชือ่ มต่อ
สือ่ สารปฏิสมั พันธ์แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกันได้ตลอดเวลาทัง้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ (public space)
และส่วนตัว (private space) คณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน ได้นิยามค�าว่า “สื่อสังคม” ให้มีความหมายถึงกลุ่มโปรแกรม
ซอฟท์แวร์ ที่ท�างานโดยใช้พื้นฐานเทคโนโลยีของเว็บ 2.0 เพื่อสื่อสาร ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันแล้ว ยังอาจเป็นพื้นที่ท�ากิจกรรมร่วมกัน
อีกด้วย จึงได้บญ
ั ญัตคิ า� ว่า “เครือข่ายทางสังคม” (social network) ทีห่ มายถึง กลุ่มบุคคลทีม่ ี
ปฏิสมั พันธ์กนั โดยผ่านสือ่ สังคม เช่น การส่งสาร ทัง้ รูปภาพ วิดโี อ หรือข้อความส่วนตัว และเข้าไป
อ่านข้อความของเพื่อนๆ ในข่ายได้ (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2556) นอกจากนี้ ฐิตินัน
บ. คอมมอน. (2560) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของสือ่ สังคมออนไลน์ ว่าเป็นสือ่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้
มีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา (user generated content) ทั้งยังมีส่วนช่วยช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมด้วยการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน (user interrelationship) ในแบบชุมชนสาธารณะ
(public community)
วัฒณี ภูวทิศ (2557) ได้จดั แบ่งประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่
1) แหล่งเว็บบล็อก (web blog) ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ บันทึก
ส่วนตัวที่เปิดให้ผู้ใช้รายอืน่ เข้าไปติดตาม อ่านและแสดงทัศนะโต้ตอบกัน
2) แหล่งติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ในลักษณะของกลุ่มทางสังคม โดยผู้ใช้
สามารถเผยแพร่เรือ่ งราวส่วนตัว ผ่านข้อความ รูปภาพ ภาพเคลือ่ นไหว เพือ่ ร่วมกันแลกเปลีย่ น
และแบ่งปันข้อมูลทีน่ า่ สนใจระหว่างกันตามความสนใจทัง้ ในมิตธิ รุ กิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
และการศึกษา เป็นอาทิ ซึง่ เฟซบุก๊ (Facebook) และทวิตเตอร์ (twitter) จัดอยูใ่ นสือ่ สังคมออนลไน์
ประเภทนี้
3) แหล่งน�าเสนอสื่อผสม (multimedia) เช่น ยูทูป (YouTube) เป็นต้น
4) แหล่งเกมออนไลน์ทสี่ ร้างตัวแทนในโลกเสมือนจริง (virtual world) ใช้ชวี ติ อยู่ในโลก
ออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่นๆ ในโคงข่ายเกม
5) แหล่งจัดการและแบ่งปันภาพถ่ายออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ในการจัดการภาพถ่าย
โดยผู้ใช้สามารถอัพโหลด และดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ประโยชน์ได้
6) แหล่งธุรกิจหรือการค้า ในลักษณะเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพือ่ ซือ้ ขาย
ประมูลสินค้าทางออนไลน์
7) แหล่งคลังข้อมูลความรู้ ในแบบสารานุกรม ที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมแบ่งปันความรู้
ด้านต่างๆ เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นต้น
8) แหล่งอภิปรายกลุม่ หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ แลกเปลีย่ นในประเด็นสาธารณะต่างๆ ใน
แบบเว็บบล็อก ตามความสนใจของผู้ใช้ เช่น พันทิพ (pantip) เป็นต้น
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อาจเรียกอย่างอื่นในข่ายความหมายผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชาวโซเชียล ชาวออนไลน์ หรือ netizen เป็นต้น
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กล่าวได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักยังคงท�างานควบคู่กันแบบพึ่งพา
อาศัยกัน กล่าวคือ ประเด็นในสื่อกระแสหลักเช่น โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จะถูกน�ามาเป็น
ประเด็นสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน์ ในทางกลับกัน บางประเด็นสาธารณะที่โด่งดังบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ก็จะกลายเป็นหัวข้อข่าวบนสือ่ กระแสหลัก ดังจะพบเจอกับหัวข้อข่าว เป็นต้นว่า
“ชาวเน็ตสุดจะทน” หรือ “โชเชียลทวงถาม” หรือ “โลกออนไลน์เดือด” ทัง้ นีส้ อื่ สังคมออนไลน์
ก็มพี ลังพอทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงได้ เช่น กรณี การประกาศห้ามนัง่ ท้ายกระบะในช่วงก่อน
เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560 หากแต่มกี ระแสวิพากษ์ วิจารณ์และต่อต้านอย่างหนักหน่วง
บนสือ่ สังคมออนไลน์ จนต่อมาส�านักงานต�ารวจแห่งชาติยอมอนุโลมให้ผโู้ ดยสารท้ายรถกระบะ
และโดยสารภายในท้ายกระบะไปจนกว่าพ้นเทศกาลสงกรานต์ และยกเลิกประกาศในท้ายทีส่ ดุ
จากรูปแบบทีห่ ลากหลายและอรรถประโยชน์ของสือ่ สังคมออนไลน์ขา้ งต้น มีผลอย่าง
ส�าคัญในการ “เปลี่ยนผ่าน” (transform) รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ทีผ่ ใู้ ช้มสี ว่ นร่วมในการผลิตเนือ้ หาได้ ยังผลให้มคี วามนิยมในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
มากยิิ่งขึ้น จนท�าให้เกิดกลุ่มก้อนทางประชากรที่เรียกว่า “ชาวเน็ต”3 โดยจากรายงานผลการ
ส�ารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 บ่งชีว้ า่ ประชากรไทยมีแนวโน้ม
ใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากเดิมเฉลีย่ วันละ 3 ชัว่ โมง 30 นาที ในปี พ.ศ. 2560
เพิม่ ขึน้ เป็นเฉลีย่ วันละ 10 ชัว่ โมง 5 นาที ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชากรไทยใช้
เวลาในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาเล่นอินเทอร์เน็ต หรือคิดเป็นวันละ
3 ชัว่ โมงโดยเฉลีย่ มากไปกว่านัน้ ยังพบว่าประเทศไทยมีผใู้ ช้งานเฟซบุก๊ (Facebook) มากเป็นอันดับ
ที่ 8 โดยมีจา� นวนผูใ้ ช้งาน (user account) ทัง้ สิน้ 51 ล้านคน ขณะทีก่ รุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง
ที่มีการใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ 1 ของโลก (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) 2562) สถานการณ์ดั งกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่า สังคมไทย
ก�าลังเป็นสังคมทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ต และสือ่ สังคมออนไลน์มากขึน้ ทุกขณะ งานศึกษาของ ปิยวัฒน์
เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน (2558) ที่ได้ท�าความเข้าใจความหลากหลายทางคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีข้อค้นพบส�าคัญคือ กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เกินกว่ากึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 63.8 ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ทั้งนี้
วัตถุประสงค์การใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ จะแตกต่างกันไปตามเพศ วัย เศรษฐกิจ สังคม ทัง้ นี้
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กลุ (2555) อธิบายว่า ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถพิจารณาให้เป็นกลุ่ม
ก้อนเดียวกันได้ ทั้งในแง่ของการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว บรรทัดฐานของสังคม
กฎหมายที่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยข้างต้น ยังบ่งชี้อกี ว่า
ชาวเน็ตในประเทศไทยมีความนิยมใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ ยูทปู มากทีส่ ดุ คือ มีผตู้ อบร้อยละ
98.8 รองลงมาได้แก่ ไลน์ (Line) เฟซบุก๊ เฟซบุก๊ เมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) อินสตาแกรม
(Instagram) พันทิพ และทวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 98.6 ร้อยละ 96.0 ร้อยละ 88.4 ร้อยละ 67.2 ร้อยละ 64.2
และร้อยละ 43.0 ตามล�าดับ (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 2562)
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถสรุปความได้ว่า การเกิดขึ้นมาของกลุ่มก้อนทาง
ประชากรทีเ่ รียกว่า “ชาวเน็ต” เป็นผลมาจากแนวโน้มการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น กอปรกับอรรถประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มี
ส่วนร่วมในสร้างเนือ้ หา ตลอดจนเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมด้วย
การโต้ตอบระหว่างกันในชุมชนสาธารณะ การมีปฏิสัมพันธ์กันบนสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น
เสมือนการ “เปลี่ยนผ่าน” การติดต่อสื่อสารที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของชาวเน็ตจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขด้าน
เพศ วัย เศรษฐกิจ และสังคม
หากแต่การมีปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเหรียญทีม่ สี องด้าน
คือมีทงั้ อรรถประโยชน์ และมิตทิ ตี่ รงกันข้าม พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นบนกระทูเ้ ว็บบอร์ด
หรือการเข้าไปการแสดงทัศนะผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ปฏิสมั พันธ์บนพืน้ ทีเ่ สมือนจริง (virtual world)
ทีผ่ ใู้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทกุ คนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น (free speech) ก็มี
ผลกระทบที่รุนแรงด้วย เช่น การสร้างวิวาทะซึ่งมีเจตนาให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech)
จนกระทัง่ สามารถจ�าแนกกลุม่ ย่อยของชาวเน็ตทีเ่ รียกว่า “นักเลงคียบ์ อร์ด/เกรียนคียบ์ อร์ด”
ที่เป็นนิยามของสาธารณะที่ใช้เรียกกลุ่มชาวเน็ตที่มีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ในลักษณะของการก้าวร้าว ก่อกวน หรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการใช้ข้อความ
ที่น�ามาซึ่งความเกลียดชัง ไม่มีเหตุผล เลือกปฏิบัติและสร้างความเกลียดชังที่มีต่อผู้ใช้ หรือ
กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่ม ตลอดจนการแสดงทัศนะบนสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่คา� นึงถึงผลกระทบที่
ตามมา มากไปกว่านัน้ ยังรวมไปถึงการแสดงออกทีถ่ อื เป็นการกระท�าผิดตามกฎหมายอีกด้วย
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชาวเน็ตเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ เคลือ่ นไหวทางสังคมในแบบใหม่ หากพิจารณา
ในกรอบของการเคลื่อนไหวในประเด็นความไม่ปลอดภัยทางถนน จะพบว่ามุมของชาวเน็ตไม่
ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด หากแต่การแสดงทัศนะบนสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์เพศ วัย เศรษฐกิจ และสังคม การขับเคลื่อนในบางประเด็นจะมีเนื้อหาที่มุ่ง
สร้างความเกลียดชัง ทว่าในทุกการเคลื่อนไหวของชาวเน็ตเป็นปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงระบบ
คุณค่า ความหมาย จัดปรับความสัมพันธ์ หากแต่ในบางประเด็นสาธารณะก็สร้างผลสะเทือน
ต่อสังคมได้เช่นกัน ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
4. รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์
กล่าวได้วา่ รูปแบบการเคลือ่ นไหวทางสังคมบนสือ่ สังคมออนไลน์ของชาวเน็ต แปรผัน
ไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานในแง่มุมที่หลากหลายซ้อนกันอยู่ ทั้งนี้ ประเด็นสาธารณะที่จะ
สร้างผลสะเทือนต่อสังคมส่วนใหญ่จะต้องแพร่กระจายในทางสาธารณะ (viralization) ทว่า
ประเด็นทีแ่ พร่กระจายสูส่ าธารณะมักจะสร้างผลกระทบทัง้ ในเชิงบวกและลบนานัปการ กล่าวคือ
อาจมี เนือ้ หาทีส่ ร้างความเกลียดชัง (hate speech) หรือการประณามและสะใจกับความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นกับผู้ตาย (blaming the victims) รวมไปถึงการตัดสินและลงโทษทางสังคม (negative
social sanctions)
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การลงโทษทางสังคม ถือเป็นกลไกพืน้ ฐานในการจัดระเบียบทางสังคม (social organization)
ทีต่ อ้ งอาศัยบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) เพือ่ ก�ากับพฤติกรรมของปัจเจก ให้เป็นไปตาม
บรรทัดฐานนัน้ ตลอดจนน�าสู่การสร้างข้อผูกพันทางสังคม (social obligation) เพือ่ ให้บคุ คลต้อง
ปรับเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรมตนเองให้สามารถอาศัยร่วมกับสังคมได้ ดังนัน้ ประเภทของ
การลงโทษทางสังคม กินความตัง้ แต่การนินทา การต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ การล้อเลียนเสียดสี
การเย้ยหยัน เป็นต้น (สังศิต พิริยะรังสรรค์ 2559)
บทความนีไ้ ด้ประมวล เรียบเรียงและทดลองน�าเสนอปรากฎการณ์การเคลือ่ นไหวทาง
สังคมบนสื่อสังคมออนไลน์เรื่องความไม่ปลอดภัยทางถนน โดยประมวลสืบย้อน (trace back)
จากโครงข่ายสังคมออนไลน์ จากเฟซบุค๊ แฟนเพจ (Facebook fanpage) ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
แสดงพลังทางสังคม (social forces) โดยการเคลื่อนไหวทั้งบนท้องถนนและสื่อสังคมออนไลน์
รวมถึงการใช้สอื่ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารไปยังกลุม่ มีจดุ ยืนร่วมและกลุม่ อืน่ ๆ ในทางสังคมให้
คล้อยตาม ทั้งนี้ ได้ประมวลรูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็น
ความปลอดภัยทางถนนออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความ
ยุติธรรม การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และการเคลื่อนไหว
เพื่อเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
ปรากฎการณ์การเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่บนสือ่ สังคมออนไลน์ในประเด็น
ความไม่ ป ลอดภั ย ทางถนนเพื่ อ เรี ย กร้ อ งความยุ ติ ธ รรมนั้ น เกิ ด จากความไม่ เ ชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการยุตธิ รรม บทความนีไ้ ด้นา� เหตุการณ์ทสี่ งั คมให้ความสนใจและจับจ้อง เพือ่ เป็นต้น
เรื่องในการอภิปรายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหว
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4.1.1 สาวซีวิค
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่เยาวชนหญิงนามสมมติ แพรวา
หรือสาวซีวคิ ขณะนัน้ อายุเพียง 16 ปี ได้ขบั รถยนต์ชนรถตู้โดยสารทีเ่ ดินทางจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รงั สิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวติ 9 ราย บนทางด่วน
โทลล์เวย์ ภาพที่ปรากฎตามพาดหัวข่าวที่เป็นกระแสสาธารณะในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อ
สังคมออนไลน์ คือ ภาพทีเ่ ยาวชนหญิงยืนกดโทรศัพท์มอื ถือหลังเกิดเหตุ ภาพดังกล่าวกลายเป็น
ที่วิพากษ์ วิจารณ์อย่างรุนแรงจากชาวเน็ตว่า แพรวาไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทัง้ ยังตัง้ ข้อสังเกตว่าคดีดงั กล่าวไม่มกี ารจับกุมตัวเพราะเป็นสมาชิกราชสกุลดัง มากไปกว่านัน้
การให้การของแพรวาที่กล่าวว่า เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ ตลอดจนเยาวชนหญิงไม่เคย
ติดต่อเข้าไปเจรจาหรือขอโทษผู้เสียหายหรือครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยตนเอง ยิ่งเพิ่มกระแส
การวิพากษ์วจิ ารณ์เป็นทวีคูณ
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ภายหลังจากเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่ครั้งนั้น โลกในสื่อสังคมออนไลน์
ได้เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีความและบทลงโทษ
กระแสในสือ่ สังคมออนไลน์กลับมาอีกครัง้ เมือ่ แพรวาได้ปรากฎตามสือ่ หลักและพูดวลีสนั้ ๆ ว่า
“ขอโทษค่ะ มันเป็นอุบตั เิ หตุ” กลับเป็นประเด็นทีเ่ ครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ยอมรับ ภายหลัง
จากเหตุการณ์สูญเสีย 2 ปี ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
พิพากษาให้มคี วามผิดฐานขับขีร่ ถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผ้อู นื่ เสียชีวติ ลงโทษจ�าคุก 3 ปี
แต่จ�าเลยให้การน�าสืบพยานเป็นประโยชน์ต่อคดี จึงลดโทษให้เหลือ 2 ปี แต่โทษจ�าคุกให้รอ
ลงอาญาเป็นเวลา 3 ปี พร้อมสั่งคุมประพฤติ 3 ปี และห้ามจ�าเลยขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุ
ครบ 25 ปีบริบูรณ์

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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แม้กระบวนการยุติธรรมจะได้ตัดสินและลงโทษเยาวชนหญิงแล้วก็ตาม ทว่า
จากการพิจารณามุมมองของชาวเน็ตบนสื่อสังคมออนไลน์ ก็พบว่า ชาวเน็ตต่างตั้งค�าถามกับ
กระบวนการยุตธิ รรมในแง่ของบทลงโทษทีไ่ ม่สอดคล้องกับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จนเกิดกระแส
การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมไทยเป็นมาตรฐานเชิงซ้อน กล่าวคือ กระบวนการ
แปรผันตามเศรษฐานะ ดังมุมมองข้างต้น
กล่าวได้วา่ คดีแพรวา เป็นกลุม่ คดีแรกๆ ทีท่ า� ให้เกิดกระแสสาธารณะทีเ่ คลือ่ นไหว
บนสือ่ สังคมออนไลน์จนเกิดเฟซบุค๊ แฟนเพจ “มัน่ ใจว่าคนไทยเกินล้านคนไม่พอใจ แพรวา
(อรชร) เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ทีถ่ อื ก�าเนิดขึน้ มาตัง้ ค�าถามและเกาะติดกระบวนการยุตธิ รรม
ตลอดจนชีวิตของเยาวชนหญิงอย่างต่อเนื่อง แม้เหตุการณ์จะผ่านล่วงเลยมากว่าทศวรรษ
ในบางห้วงเวลาจะไม่ปรากฏข่าวของแพรวาบนสือ่ สังคมออนไลน์ หากแต่กม็ กี ระแสการเกาะติด
จากชาวเน็ตอย่างต่อเนือ่ งทุกความเคลือ่ นไหว โดยมีการแชร์ภาพของแพรวาในการร่วมกิจกรรม
รับน้องที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ก็ได้สร้างกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 น้องการ์ตูน
เหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่กรณีรถกระบะ ขับมาด้วยความเร็วสูง
เพื่อแข่งกับรถที่วิ่งมาข้างๆ เป็นเหตุให้รถกระบะพุ่งชนร้านสเต็กริมทาง บริเวณถนนเอกชัย
แขวงและเขตบางบอน กรุงเทพฯ ท�าให้เกิดความสูญเสียแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ โดยชายเจ้าของ
ร้านสเต็กลุงใหญ่เสียชีวติ ทันทีในที่เกิดเหตุ และบุตรสาวชื่อว่าน้องการ์ตูน ซึ่งอายุเพียง 5 ขวบ
ขณะนัน้ ได้รบั บาดเจ็บสาหัส คือ ได้รบั การกระทบกระเทือนทางสมอง ประสาทตาฝ่อ จากการ
ตรวจการมองเห็น มีอาการตาบอด ร่างกายขยับไม่ได้ ยกเว้นแขนขาขยับได้บา้ งเล็กน้อย แม่ตอ้ ง
ดูแลอย่างใกล้ชดิ (ไทยรัฐออนไลน์) ในส่วนของคดีความ สิงหาคม ปี พ.ศ. 2558 ศาลอาญาธนบุรี
มีคา� พิพากษาให้จ�าเลย รับโทษจ�าคุก 5 ปี แต่จ�าเลยรับสารภาพลดเหลือ 2.5 ปี ทั้งยังไม่เคย
ท�าความผิดเลยลดเหลือ 1 ปี สรุปคือ ได้รับโทษทางอาญาปรับ 3,000 บาท จ�าคุก 1 ปี ไม่รอ
ลงอาญา ส่วนโทษทางคดีแพ่ง ศาลสั่งให้จ�าเลยชดใช้เงินจ�านวน 10 ล้าน 7 แสนบาท โดยทั้ง
จ�าเลยและโจทก์ต่างยื่นอุทธรณ์
เหตุการณ์ระหว่างทางที่ท�าให้กระแสสังคมออนไลน์ไม่พอใจกับพฤติกรรมของ
จ�าเลย เมื่อได้แสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊คส่วนตัว ในท�านองที่ไม่พอใจที่ต้องรับผิดชอบกรณี
ของสองแม่ลกู ท�าให้ตนเองต้องเสียเวลา และพูดถึงผู้เสียหายในเชิงลบ ทัง้ ยังกล่าวว่าไม่มที าง
จ่ายค่าชดเชยและจะขอยืดอายุความออกไปเต็มที่ ก่อนทีจ่ ะลบออกไป สร้างความไม่พอใจแก่
ชาวเน็ต ท�าให้เกิดการจับตามองวิพากษ์วจิ ารณ์คดีนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ภายหลัง
จากนัน้ หลังจากทีม่ กี ารพิจารณาคดีมาจนถึง ศาลฏีกาตัดสินจ�าคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา จ่ายเงิน
ชดใช้ จ�านวน 6 ล้านบาท (ข่าวสด)

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

หลังจากจ�าเลยถูกศาลสั่งจ�าคุกและจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวน้องการ์ตูน
ทว่าทางครอบครัวก็ยงั ไม่เคยได้รบั เงินชดเชยหรือการเข้ามาให้การช่วยเหลือใดๆ เลย ทัง้ นีศ้ าล
ตัดสินให้จา� เลยเป็นบุคคลล้มละลาย เนือ่ งจากระบุวา่ ไม่มเี งินจ่ายค่าเสียหายให้แก่ครอบครัวเหยือ่
จนเกิดกระแสทีเ่ ผยแพร่บนสือ่ สังคมออนไลน์ในท�านองทีว่ า่ “ความยุตธิ รรมของกฎหมายไทย
= กระดาษแผ่นเดียว” กล่าวคือ ค�าตัดสินของศาลไม่สามารถน�ามาซึง่ การชดเชยเยียวยาใดๆ
แก่ผเู้ สียหายได้เลย มากไปกว่านัน้ แม่นอ้ งการ์ตนู ได้โพสต์บนเฟซบุค๊ ความว่า “...ศาลตัดสินให้
คูก่ รณีจา่ ยค่าเสียหาย แต่ศาลไม่มอี า� นาจในการบังคับให้จา� เลยจ่ายได้ ในส่วนของกรมบังคับคดี
จะสืบทรัพย์ และถ้าคู่กรณีมี ถึงจะยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ให้ แต่กรณีที่คู่กรณี
ไม่มีอะไรเลย เขาก็แค่เป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้น...”
จากกรณีน้องการ์ตูนที่เผชิญกับปัญหาที่ทับซ้อนนี้ ท�าให้เกิดกระแสการเคลื่อนไหว
ทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในเชิงการให้ก�าลังใจด้วยการร่วมบริจาค การลงโทษทาง
สังคมแก่จ�าเลย ตลอดจนตั้งค�าถามกับกระบวนการยุติธรรมในมิติของการเยียวยา ทั้งในมิติ
ของการเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผดุงความยุติธรรมให้แก่เหยื่อ

102
เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

แหล่งที่มา :
https://www.change.org/l/th/131

คุณแม่น้องการ์ตูนยังตัดสินใจสร้างแคมเปญรณรงค์ผ่าน www.change.org ในหัวข้อ
“เพิม่ บทลงโทษคนขับรถแข่งบนทางสาธารณะแล้วชนคนตาย ให้เท่ากับ เจตนาฆ่าคนตาย”
เผยแพร่ผา่ นเฟซบุค๊ ซึง่ ในขณะนัน้ ได้มรี ายชือ่ จากผูเ้ ห็นด้วยถึง 35,000 รายชือ่ ยืน่ เสนอเรือ่ งต่อ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เพือ่ เรียกร้องให้เพิม่ บทลงโทษต่อผู้ทขี่ บั รถแข่งบนถนนและท�า
คนตาย คือให้มโี ทษเท่ากับเจตนาฆ่า ผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีอ่ นั ตรายจะได้เกรงกลัวกฎหมาย หากแต่
ได้จดหมายตอบกลับจาก สนช.โดยสังเขปว่า ไม่มกี ฎหมายเอาผิดคนขับรถแข่งในทีส่ าธารณะ
“...ไม่สามารถเพิ่มโทษได้ เพราะไม่มีบทลงโทษฐานแข่งรถในทางสาธารณะแล้วชนคนตาย
บัญญัติอยู่ในกฎหมาย...”
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แม้วา่ การเรียกร้องต่อ สนช. ให้เพิม่ โทษของการ “ขับรถโดยประมาท” เป็นให้มโี ทษ
ทางอาญาเทียบเท่ากับ “เจตนาฆ่า” จะไม่ได้เป็นผล ทว่าการเรียกร้องของแม่นอ้ งการ์ตนู ข้างต้น
ก็เป็นวัตถุดบิ ส�าคัญทีท่ า� ให้เกิดการขบคิด ถกเถียงกันบนสือ่ สังคมออนไลน์เรือ่ งบทลงโทษของ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอันตราย มีทงั้ วิวาทะในเชิงสนับสนุน และแย้งกับแนวคิดการเพิม่ โทษ ทัง้ ยังมีการ
สนับสนุนข้อมูลงานศึกษาจากต่างประเทศทีเ่ สนอให้แยกพฤติกรรม “การขับขีร่ ถทีอ่ นั ตราย”
ออกจาก “การขับรถโดยประมาท” ให้ชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงกว่าคดีขับรถ
โดยประมาท เพื่อให้เกิดการป้องปรามผู้ขบั ขี่ที่ขบั รถอันตราย
บทความนีม้ ไิ ด้มงุ่ เสนอว่า กรณีศกึ ษาทัง้ สองทีย่ กมาเป็นภาพแทน (representativeness)
ของการเคลือ่ นไหวทางสังคม หากแต่ จากกรณีเหตุการณ์ดงั ของทัง้ แพรวา และน้องการ์ตนู ท�าให้
เห็นร่องรอยของการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่บนสือ่ สังคมออนไลน์ทนี่ อกจากจะเป็นปฏิบตั ิ
การเพือ่ แสดงความคิดเห็นความรูส้ กึ ต่อปรากฎการณ์ทพี่ บเจอบนท้องถนนทัง้ ทางตรงหรือทาง
อ้อม ยังเป็นไปเพือ่ เรียกร้องให้ตงั้ ค�าถามกับกระบวนการยุตธิ รรม การเยียวยาผูป้ ระสบภัยจาก
อุบตั เิ หตุทางถนน แต่กไ็ ม่อาจปฏิเสธว่าทัศนะบนสือ่ สังคมออนไลน์ในประเด็นสาธารณะทัง้ สอง
ทั้งยังแฝงไปด้วยเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง หรือการประณามและสะใจกับความสูญเสียที่
เกิดขึ้นกับเหยื่อ ตลอดจนตัดสินและลงโทษทางสังคม
4.2 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล�า้ ด้านการเดินทางที่
ปลอดภัย ที่กลุ่มผู้มรี ายได้น้อยซึ่งมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่บีบให้เลือกใช้พาหนะ หรือการเดิน
ทางที่ไม่ปลอดภัย เช่น จักรยานยนต์ หรือรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีระบบความปลอดภัย
ประกอบกับภาครัฐยังคงไม่เห็นความส�าคัญของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ แต่กลับลงทุน
กับการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านถนน ภาวการณ์ทที่ างเลือกในการเดินมีไม่มากนัก ค�าถามต่อมา
คือ การเดินทางลักษณะไหนกันที่จะรองรับข้อจ�ากัดนี้ ค�าตอบคือ รถจักรยานยนต์ เพราะมี
ราคาถูก หาซื้อง่ายเมื่อเทียบกับยานยนต์ประเภทอื่น ทั้งยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีก
มากมายทีเ่ ป็นปัจจัยเร่งให้คนไทยใช้จักรยานยนต์มากยิ่งขึน้ กลุ่มผู้ใช้จกั รยนยนต์นบั เป็นหนึง่
ในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนทีม่ ีความเปราะบาง (vulnerable road user: VRU) หากแต่เมื่อพิจารณาถึง
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมโดยเฉพาะในเขตเมืองกลับไม่เคยมีการออกแบบเพือ่ การ
เดินทางทีป่ ลอดภัยของกลุ่มเปราะบางเหล่านีเ้ ลย ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางยกระดับ สะพานลอย
ข้ามทางแยก อุโมงค์ลอดใต้ทางแยก สะพานกลับรถ และทางพิเศษ ทว่าโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านั้น กลับเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เป็นหลัก เท่ากับเป็นการผลักให้กลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์เข้ามาขับขีบ่ นถนนหรือทางแยกทีม่ รี ถขนาดใหญ่กว่า ยิง่ เป็นการเพิม่ ความเสีย่ ง
ในการบาดเจ็บเสียชีวิตขึ้นไปอีก
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4.2.1 ปลดแอกชาวสองล้อ
จากความเหลือ่ มล�า้ ด้านคมนาคมและความปลอดภัยในการเดินทางข้างต้น เป็น
ชนวนเหตุสา� คัญให้มกี ารเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะ
ในประเด็นกลุม่ ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ บทความนีช้ วนส�ารวจทัศนะกลุม่ ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ ผ่านกลุม่
เฟซบุ๊ค “ปลดแอ็กชาวสองล้อ” มีสมาชิกกว่า 108,000 คน โดยในกลุ่มมีความเคลื่อนไหว
เพื่อนัดรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่างปลอดภัย
เหตุการณ์เมือ่ ช่วงเดือน เมษายน 2559 ทีแ่ อดมินกลุม่ ปลดแอกชาวสองล้อ พร้อมด้วย
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และสมาชิกกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อมีนัดรวมตัวกันพร้อม
รถจักรยานยนต์เพือ่ ยืน่ หนังสือฟ้องต่อศาลปกครอง ตลอดจนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพือ่ เพิกถอน
ค�าสัง่ ห้ามรถจักรยานยนต์ขนึ้ สะพานและลงอุโมงค์ของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลทีม่ ชิ อบ
ด้วยกฎหมายต่อเจ้าหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร (มติชนออนไลน์) ทัง้ ยังได้สร้างแคมเปญรณรงค์
ผ่าน www.change.org เช่นกันในหัวข้อ “คัดค้านค�าสัง่ ห้ามรถจักรยานยนต์ขนึ้ สะพานข้ามแยก
และห้ามลงอุโมงค์ลอดแยก” หากแต่ไม่ได้รบั กระแสตอบรับมากนัก
จะเห็นได้ว่าหน้าที่หนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเครือข่าย ได้ช่วยขยาย
เครือข่ายสมาชิกของกลุม่ ปลดแอกชาวสองล้อไปได้มากขึน้ จากการรวมตัวกันเพือ่ ปิดถนนข้างต้น
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นพลังทางสังคมของกลุ่ม ที่นอกจากการใช้สมาชิกเพื่อเข้าร่วมใน
การเคลื่อนไหวบนท้องถนนแล้ว ต้องอาศัยสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ช่วย
แพร่กระจายเพือ่ เรียกร้องให้ผทู้ มี่ จี ดุ ยืนเรือ่ งเดียวกัน ในแง่นคี้ อื กลุม่ คนทีเ่ รียกร้องให้มโี ครงสร้าง
พืน้ ฐานคือ ทางข้าม หรืออุโมงค์ส�าหรับผู้ใช้จกั รยานยนต์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลือ่ น
มากขึน้ นอกจากนี้ การใช้สอื่ ทัง้ สองประเภทยังช่วยในการปลุกเร้า (provoke) เพือ่ สร้างความเข้าใจ
แก่กลุ่มอื่นๆ ในทางสังคมให้ร่วมสนับสนุนจุดยืนอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากข้อความเชิญชวน
ของเหล่าแอดมินกลุ่ม ทั้งยังถูกส�าทับโดยสมาชิกกลุ่มที่ต้องการให้เกิดการรวมตัวกันบนท้อง
ถนนให้ได้มากที่สุด
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สมาชิกกลุม่ บางท่านก็ปลุกเร้าให้สมาชิกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมารวมตัว หากแต่
สมาชิกบางรายที่ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการรวมตัวได้ ก็แจ้งความประสงค์ส่งเอกสาร
ประกอบการเรียกร้องเพือ่ ให้การเคลือ่ นไหวมีนา�้ หนักมากพอ จากการสืบย้อนพิจารณากิจกรรม
ในกลุ่ม “ปลดแอกชาวสองล้อ” จะพบว่าปรากฎการณ์จากรวมตัวเพื่อเรียกร้องของสมาชิก
กลุม่ ปลดแอกชางสองล้อข้างต้น เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเคลือ่ นไหวทางสังคมทีข่ บั เคลือ่ นมา
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ สมาชิกกลุม่ ยังได้ทา� หน้าทีเ่ ฝ้าระวังพฤติกรรมจากใช้รถจักรยานยนต์
ที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย
4.2.2 ทวงคืนทางเท้า
ประเด็นเรื่องการทวงคืนทางเท้า ถือเป็นเรื่องการจัดสรรการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทีม่ คี วามทับซ้อนกันอยู่ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทนี่ อกจากทางเท้าจะเป็นพืน้ ทีส่ า� หรับ
การเดินเท้า แล้วยังถูกใช้เพือ่ เป็นตลาดหรือการตัง้ หาบเร่แผงลอย เมือ่ การใช้พนื้ ทีไ่ ม่สมดุลกัน
จึงเกิดการเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้มที างเท้าทีส่ ะดวกและปลอดภัยต่อการเดิน รวมไปถึงมีการเคลือ่ นไหว
เพื่อเรียกร้องให้อนุโลมขายของบนทางเท้าในมุมของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ “ฟู้ด สตรีท”
(food street) ทีส่ มั พันธ์กบั มิตขิ องอาชีพและรายได้พอ่ ค้า แม่คา้ ทัง้ นี้ ภายใต้กรอบของการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมบนสือ่ ออนไลน์ทเี่ รียกร้องการเข้าถึงโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน บทความนีจ้ งึ มุง่ เน้นไปทีก่ าร
เคลือ่ นไหวเพือ่ ให้ใช้ทางเท้าในฐานะทางเดินเท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารเคลือ่ นไหวทีพ่ บในเฟซบุค๊ แฟนเพจ
“เฮ้ย นีม่ นั ฟุตบาทไทยแลนด์” ทีช่ าวเน็ตเป็นสมาชิก 103,000 คน รวมถึงเพจ “กลุม่ คนไทย
ขอทวงคืนทางเท้า” ที่มสี มาชิกกว่า 60,000 คน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

แหล่งที่มา :
เฟซบุ๊คแฟนเพจ เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์

106
เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

กล่าวได้ว่าทั้งสองเพจ ได้ช่วยตั้งประเด็นสาธารณะว่าด้วยเรื่องการใช้ทางเท้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่พบว่ามีการใช้ทางเท้าในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีทั้ง
รถจักรยานยนต์ทฝี่ า่ ฝืนขึน้ มาขับขีบ่ นทางเท้า อีกทัง้ ยังมีการขุดเจาะของหน่วยสาธารณูปโภคอืน่ ๆ
การซ่อมแซมติดตัง้ ทางเท้าไม่เรียบร้อยอยูใ่ นสภาพไม่สมบูรณ์ ท�าให้ทางเท้าในหลายจุดเกิดการ
ช�ารุดต้องปรับปรุงอยูบ่ อ่ ยครัง้ รวมทัง้ การมีกองขยะอันเป็นผลจากการตัง้ ร้านค้า หาบเร่แผงลอย
บนทางเท้า เงือ่ นไขทัง้ หมดนี้ ส่งผลโดยตรงต่อการเดินเท้าบนทางเท้าอย่างส�าคัญ เพราะท�าให้
ทางเดินแคบจนต้องใช้เส้นทางบนถนนในการเดินหลีกสิ่งกีดขวางดังกล่าว ซึ่งเป็นอันตรายใน
การร่วมใช้ถนนเป็นอย่างมาก
นอกจากชาวเน็ตจะใช้พื้นที่ในเพจเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้
ทางเท้าแล้วที่มักมีการถ่ายรูปมาโพสต์และแลกเปลี่ยนความเห็น ยังมีความเห็นของชาวเน็ต
ที่ตั้งค�าถามกับการออกแบบทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ประจักษ์ชัดคือ พื้นอิฐบนฟุตบาทที่
ไม่เสมอกัน และยังเกิดรอยแตก ส่งผลให้เมื่อฝนตกจะมีน�้าขัง หากเหยียบในต�าแหน่งดังกล่าว
พื้นอิฐจะกระดกและท�าให้น�้าที่ขังบนบริเวณนั้นกระจายเลอะรองเท้าหรือเสื้อผ้า
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จากกรณีการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ทางข้ามแยก
อุโมงค์ รวมไปถึงทางเท้าที่สะดวกและปลอดภัยแล้ว ยังเห็นมิติของการการเคลื่อนไหวเพื่อ
ตรวจสอบความโปร่งใสของการลงทุนและการบริหารจัดการของภาครัฐ เช่น กรณีทางเท้าทีต่ งั้
ค�าถามกับการลงทุนสร้างฟุตบาทให้มมี าตรฐาน เหตุการณ์เมือ่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีชาวเน็ต
โพสต์รูปภาพบาดแผลของตนเอง หลังจากลื่นล้มเพราะทางเท้าต�าแหน่งนั้นเกิดการทรุดตัว
จึงท�าให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น โดยบอกว่า ยังมีอีกหลายจุดที่มีลักษณะดังกล่าว โดยโพสต์
ระบายบนสือ่ สังคมออนไลน์ว่า “...หน่วยงานทีไ่ ม่สนใจหน้าทีด่ แู ลทางเท้าสาธารณะ ตีนบันได
ยังเป็นแผ่นปูนที่ไม่เหมาะต่อการใช้งานโดยสิ้นเชิง พื้นแผ่นปูนที่ยุบลงเป็นแอ่ง ท�าให้คนขึ้นลง
บันไดตรงนี้ต้องเจ็บตัวกันมาแล้วหลายคน ไม่ใช่แค่ลุงแก่อย่างผมที่ขนาดระวังตัวเต็มที่แล้ว
ยังเอาไม่อยู่ เพราะฝนตกและเศษโคลนปนทรายเฉอะแฉะ ท�าให้ลื่นยิ่งกว่าปกติ...” ภายหลัง
จากนัน้ ส�านักงานเขตได้เข้ามาชีแ้ จงและประสานงานผูร้ บั ผิดชอบในการก่อสร้างเพือ่ ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
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นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการสร้างทางเท้าของต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
ที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์ วิจารณ์ถึงการสร้างและบริหารจัดการทางเดินเท้าที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ทัง้ ทางเท้าทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน การขายของบนทางเท้าทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเรียกรับผลประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่
4.3 การเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย
การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังของการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ในบทความนี้ได้น�าปรากฎการณ์ที่สังคมเกาะติดและเป็นประเด็น
สาธารณะ คือ การบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าทีต่ า� รวจทีไ่ ม่เป็นธรรม เพือ่ เป็นต้นเรือ่ ง
ในการอภิปรายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์
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4.3.1 การบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ต่อรองได้
กล่าวโดยทัว่ ไป ทีผ่ า่ นมามักมีขา่ วปรากฏตามสือ่ กระแสหลัก รวมไปถึงสือ่ สังคม
ออนไลน์ทเี่ ผยแพร่ขา่ วสารเป็นจ�านวนมากเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ �ารวจจราจร
ทีม่ กี ารเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดา� เนินคดีกบั ผู้กระท�าความผิด ยังผลให้
ภาพลักษณ์ของต�ารวจจราจรค่อนข้างเป็นภาพทีต่ ิดลบ (negative stereotype) ดังเช่น กรณีเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้มกี ารเผยแพร่คลิปต�ารวจจราจรเรียก
เก็บเงินค่าจอดรถกับรถประจ�าทางจ�านวน 100 บาท บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต
ทั้งยังอ้างว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่าย
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ภายหลังการเหตุการณ์ได้รับความสนใจจากสาธารณะเป็นอย่างมาก จนเกิด
กระแสดังในโลกโชเชียล ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจ�านวนมากถึงการอ้างเหตุผลในการ
เรียกรับผลประโยชน์ในนามของ “วัฒนธรรม” ทีท่ า� กันมาโดยตลอด กระทบถึงวัฒนธรรมองค์กร
ต�ารวจโดยภาพรวม ท�าให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจนายนั้นไม่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น จนได้โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ความว่า “...กรณีปรากฏคลิปในสื่อโซเชียล
การแพร่หลายในวันนี้เป็นภาพต�ารวจจราจรเรียกเก็บเงินค่าจอดรถกลับโซเฟอร์รถประจ�าทาง
จ�านวน 100 บาทอ้างว่าเป็นประเพณีต้องจ่ายนั้นพบว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมือ่ ช่วงเช้า วันที่
17 เมษายน 2562 ช่วงบริเวณหน้าขนส่งหมอชิต บุคคลที่ถูกบันทึกภาพเป็นเจ้าหน้าที่ตา� รวจ
กองบังคับการต�ารวจจราจรจริงผมได้สั่งการให้ต้นสังกัดรายงานชี้แจงขึ้นมาแล้วถึงแม้ยังไม่
ปรากฏภาพการรับผลประโยชน์ส�าเร็จแต่จากพฤติกรรมที่ปรากฏผมเองก็ยอมรับไม่ได้เพราะ
เป็นพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตซึง่ จะต้อง #ด�าเนินการตามระเบียบให้ถงึ ทีส่ ดุ ผลเป็นประการ
ใดจะรายงานให้ทราบ...” ทว่าก็มีความเห็นจากชาวเน็ตแย้ง โดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ออก
จากราชการ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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5. บทส่งท้าย
การเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องความไม่ปลอดภัยทางถนนที่
ประมวลสืบย้อน จากโครงข่ายสังคมออนไลน์ จากเฟซบุค๊ แฟนเพจต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดง
พลังทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
การเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน และการเคลือ่ นไหวเพือ่ เฝ้าระวัง
การบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นได้ว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ชาวเน็ตข้างต้น บางประเด็นสามารถสร้างผลสะเทือนต่อสังคมในวงกว้าง หรือชวนให้ตงั้ ค�าถาม
กับสาธารณะ ทั้งนี้ ในบางประเด็นยังน�ามาซึ่งการตัดสินและลงโทษทั้งในทางกฎหมาย และ
ทางสังคมแก้ผู้กระท�าผิด หากแต่ปฏิเสธมิได้ว่าทุกประเด็นสาธารณะที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา
มักมีเนือ้ หาทีแ่ ฝงไปด้วยความเกลียดชัง ทัง้ นีก้ ารแสดงทัศนะบนสือ่ สังคมออนไลน์ของชาวเน็ต
เป็นปฏิบัติการและพื้นที่เพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงชิงระบบคุณค่า ความหมาย จัดปรับความ
สัมพันธ์ ภายใต้ประสบการณ์ร่วมของการเดินทางในชีวติ ประจ�าวัน
การเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่บนสือ่ สังคมออนไลน์ เรือ่ งความไม่ปลอดภัยทางถนน
มาช่วยกันขยับเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย จะมีความท้าทายและ
ซับซ้อนกันอยูอ่ ย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรก คือ ช่วยให้สงั คมมีสว่ นร่วมในช่องทางการ
เกาะติดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางท้องถนน และการท�างานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
ประการที่สอง คือ การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ข้างต้น จะมีกรอบแนวทางในการดูแล
จัดการผลที่มิได้คาดว่าจะได้รับได้อย่างไร ทั้งในแง่ของการสร้าง หรือผลิตซ�้าเนื้อหาที่สร้าง
ความเกลียดชัง ด่วนสรุปตัดสินประณาม และสะใจกับการสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ กับผูต้ าย รวมไปถึง
การตัดสินใจลงโทษทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง
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เอกสารอ้างอิง
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ความขัดแย้งระหว่างผู้เปราะบาง
บนถนนในสังคมเมือง

1. บทน�า
นโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนโดยทัว่ ไปควรมุง่ เน้นการคุม้ ครองผูเ้ ปราะบาง
บนถนน (คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยานหรือจักรยานยนต์) โดยการแยกกลุ่มดังกล่าวออกจาก
พื้นที่ของยวดยานขนาดใหญ่และมีความเร็วสูง รวมทั้งก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะจัดการกับ
จุดขัดแย้งกัน ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงการจัดการความขัดแย้งของคนเดินเท้าซึง่ เป็นกลุม่ ผูเ้ ปราะบาง
บนถนนที่สุด กับจักรยาน จักรยานยนต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวในรูปแบบอื่นๆ รวมถึง
แนวทางปฏิบัติที่จะลดความขัดแย้งดังกล่าว
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2. จักรยานและคนเดินเท้า
การจัดการจราจรในแต่ละประเทศมองจักรยานแตกต่างกันไปในสองบทบาท บางแห่ง
มองจักรยานเป็นส่วนหนึง่ ของคนเดินเท้า สามารถใช้ทางร่วมกับคนเดินเท้าหรือก�าหนดช่องทาง
จักรยานบนทางเท้า รวมทั้งสามารถใช้ทางม้าลาย ทางข้ามและทางลอดได้เสมือนคนเดิน
เท้าทุกประการ ขณะทีอ่ กี หลายแห่งถือว่าจักรยานเป็นยานพาหนะประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามเร็วต�า่
และก�าหนดให้จกั รยานใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกับยวดยานบนถนนโดยขับขีใ่ ห้ชดิ ขอบถนนทีต่ ดิ กับทางเท้า
มุมมองเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการออกแบบถนนและทางเท้า การก�าหนดกฎเกณฑ์การใช้ถนน
รวมทั้งพฤติกรรมการขับขี่จกั รยานและการเดินเท้าของผู้สัญจร
ในประเทศญี่ปุ่น จักรยานยังคงถูกก�าหนดให้เป็นยานพาหนะความเร็วต�่าที่ควรขับขี่
บนถนน แต่การขีจ่ กั รยานบนทางเท้าร่วมกับคนเดินเท้าก็เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การยอมรับ
กันโดยทั่วไป (Kiyota, et al., 2000) โดยเฉพาะบนเส้นทาง “Hodo” ที่มีเครื่องหมายคนเดินเท้า
และจักรยาน โดยที่จกั รยานจะต้องใช้ความเร็วต�่าและให้ทางแก่ผู้เดินเท้าไปก่อนเสมอ รวมทั้ง
ต้องหยุดให้คนเดินเท้าทีท่ างข้าม อย่างไรก็ตาม หากเราไปเดินบนทางเท้าทีใ่ ช้ร่วมกับจักรยาน
ในญี่ปุ่นจะพบเห็นจักรยานที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงอยู่บ่อยครั้ง การถือของใช้เช่น ถุงใส่ของ ร่ม
โทรศัพท์ ขณะขับขีจ่ กั รยานเป็นเรือ่ งทีพ่ บเห็นได้ตามปกติ จึงปรากฏบ่อยครัง้ ว่าพฤติกรรมเหล่านี้
ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ
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ญี่ปุ่นมีจ�านวนอุบัติเหตุระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานปีละราว 2,500 ครั้งและมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แน่นอนว่าจ�านวนอุบตั เิ หตุทแี่ ท้จริงอาจมีมากกว่านีแ้ ต่ไม่ได้รบั การบันทึก
อย่างเป็นทางการ อุบัติเหตุที่ได้รับการบันทึกแต่ละครั้งมักมีความรุนแรง และหลายครั้งเป็น
อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหรือพิการ ในบางกรณีผู้ขับขี่ซึ่งถูกพิสูจน์ว่ากระท�าผิดต้องจ่ายค่าชดเชย
หลายสิบล้านเยน ในหลายท้องทีม่ คี วามพยายามทีจ่ ะควบคุมอุบตั เิ หตุเหล่านีด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ
เช่น การออกใบอนุญาตขับขี่จักรยาน การห้ามคนขี่จักรยานบนทางเท้าแคบๆ หรือการสร้าง
ช่องทางจักรยาน ซึ่งวิธีหลังสุดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเนื่องด้วยถนนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่
มักจะแคบ และเจ้าของธุรกิจมักมีความกังวลว่าลูกค้าจะไม่สามารถจอดรถยนต์หน้าร้านได้
(Facts and Details, 2012)
ขณะที่การขี่จักรยานปะปนกับคนเดินเท้าในประเทศจีนถูกมองเป็นสิ่งปกติเช่นเดียว
กับญี่ปุ่น การศึกษาในประเทศจีนกลับพบว่าจ�านวนและความเร็วของจักรยานท�าให้ผู้เดินเท้า
กังวลอย่างรุนแรง (Kang, et al., 2013) ในอินเดียมีความเห็นจากการส�ารวจยืนยันว่าจักรยานควร
ถูกแยกออกจากคนเดินเท้าอย่างชัดเจนด้วยการสร้างช่องทางจักรยานในพื้นที่ของคนเดินเท้า
(Soni & Soni, 2016) สถิติอุบัติเหตุในนิวยอร์คแสดงให้เห็นว่าการตีเส้นช่องทางจักรยานท�าให้
ผู้ขับขี่จักรยานขับขี่ด้วยความมั่นใจและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าน้อยลงในช่วง
ที่ช่องทางจักรยานขนานไปกับทางเท้า แต่เมื่อเข้ามาถึงทางแยกกลับมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
สูงขึ้น (Chen, et al., 2012) การวิจัยในเยอรมันพบปัญหาเดียวกันว่าอุบัติเหตุระหว่างจักรยาน
และคนเดินเท้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ทางแยก (Petzoldt, et al., 2017)

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเดนมาร์กที่มีผู้ใช้จักรยานอันดับต้นๆ ของโลก
ก�าหนดให้จกั รยานเป็นยานพาหนะทีต่ อ้ งขับขีบ่ นถนน ผูข้ จี่ กั รยานจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
ส�าหรับรถยนต์ ในบางช่วงจะต้องขับขี่ในช่องทางจักรยานที่ก�าหนด มีการออกแบบโครงข่าย
ทางจักรยานทับซ้อนบนทางแยกของรถยนต์ การเลี้ยวซ้ายผ่านทางแยกจะต้องชิดขวาในช่อง
ทางจักรยานเพือ่ ข้ามทางแยกและหยุดรอไฟเขียวอีกด้านหนึง่ เพือ่ มุง่ หน้าไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ
ห้ามขับขี่จักรยานบนทางเท้า อย่างไรก็ตามยังมีการฝ่าฝืนกฎการขับขี่บนทางเท้าให้เห็นอยู่
เสมอๆ จักรยานที่อยู่ในทางจักรยานจะต้องพร้อมที่จะหยุดให้คนเดินเท้าที่จะขึ้นหรือลง
รถประจ�าทางและรถรางอีกด้วย เนเธอร์แลนด์เพิง่ ออกกฎหมายใหม่ทหี่ า้ มไม่ให้ผขู้ บั ขีจ่ กั รยาน
รวมถึงผู้ท่ใี ช้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวหรือ Personal Mobility Devices ถือโทรศัพท์ขณะขับขี่
(I am Expat, 2018)
รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียอนุญาตให้ขี่จักรยานบนทางเท้าได้เพื่อลดความเสี่ยง
ของการชนกับยวดยานประเภทอืน่ บนท้องถนน แต่สดุ ท้ายแล้วพบว่ามีการขีจ่ กั รยานบนทางเท้า
ราว 5% ของระยะทางทั้งหมดเท่านั้น ขณะที่เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย มีปริมาณผู้ขี่จักรยาน
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งแม้วา่ จะไม่มกี ารพัฒนาช่องทางจักรยาน ทางเท้ามีบทบาทส�าคัญในฐานะ
ทางจักรยานไปในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการจราจรสูง เช่น
ภายในเขตเมือง ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานราว 20% ขับขีบ่ นทางเท้า อุบตั เิ หตุระหว่างจักรยานและคนเดิน
เท้าในเมืองเกิดขึน้ น้อยมาก และบางส่วนมีสาเหตุมาจากการรบกวนของรถยนต์สว่ นตัว ขณะที่
การทาสีตเี ส้นช่องจักรยานบนทางเท้าไม่ได้มผี ลต่อการลดความขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้าและ
จักรยานอย่างมีนัยส�าคัญ (Haworth, et al., 2014) ส่วนในสหราชอาณาจักรต�ารวจอนุญาต
ให้ผู้ขี่จักรยานบนทางเท้า เนื่องจากดูเหมือนจะปลอดภัยมากกว่าที่จะปล่อยให้ขี่จักรยานบน
ท้องถนน โดยมีพื้นที่ทดลองน�าร่องทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก มาตราที่ 4 วรรค 18 ก�าหนดนิยามของรถจักรยานไว้วา่
เป็นรถทีเ่ ดินด้วยก�าลังของผู้ขบั ขีท่ ม่ี ใิ ช่เป็นการลากเข็น และก�าหนดให้ขบั ขีร่ ถจักรยานชิดขอบ
ทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที่จัดท�าไว้ส�าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ ดังนั้นกฎหมายจราจรบ้านเราจึงคาดหวังจักรยานให้ลงไปขับขี่ปะปนกับยานพาหนะ
ความเร็วสูงบนพืน้ ผิวถนน ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกก�าหนดป้ายส�าหรับ
ช่องทางจักรยาน ช่องทางจักรยานยนต์และคนเดินเท้าไว้ชัดเจน มีการทาสีตีเส้นช่องจักรยาน
บนถนนหลายสายโดยเฉพาะถนนสายย่อยทีผ่ า่ นแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งช้อปปิง้ การใช้พนื้ ที่
ทับซ้อนบนถนนความเร็วสูงก็ยงั ท�าให้จกั รยานมีความเสีย่ งต่อการอุบตั เิ หตุอยู่มาก ความเสีย่ ง
หลักของจักรยานคงเป็นความขัดแย้งกับ
ก) รถที่จอดบนทางจักรยาน
ข) คนที่จะขึ้นลงรถประจ�าทางและรถรับจ้างสาธารณะ
ค) รถจักรยานยนต์ท่จี ะใช้พื้นที่ด้านชิดขอบทางร่วมกันเพื่อการขับขี่
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จากการที่จักรยานถูกผลักลงไปใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ในโครงข่ายการเดินทางหลัก
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานในชีวิตประจ�าวันจึงเกิดขึ้นน้อยมาก
จักรยานส่วนใหญ่ขบั ขีบ่ นพืน้ ถนนขณะทีค่ นเดินเท้าก็อยูบ่ นพืน้ ทีท่ างเท้า ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
มักพบได้ในพืน้ ทีป่ ดิ เช่น สวนสาธารณะหรือสถานศึกษา สวนกีฬาทางน�า้ แต่การใช้ความเร็วสูง
ของจักรยานทีน่ ที่ า� ให้ไม่เป็นทีน่ ยิ มในหมู่นกั วิง่ นัก สวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟในอดีตเคย
ออกแบบให้ผเู้ ดินและจักรยานอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันโดยแบ่งช่องทางแคบๆ ไว้สว่ นหนึง่ ให้เป็นช่อง
ทางจักรยาน ปัญหาการเฉีย่ วชนเกิดขึน้ บ่อยครัง้ เนือ่ งจากมีผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานและผูค้ นทีม่ เี ดินวิง่
ออกก�าลังกายจ�านวนมากมาใช้พ้นื ที่ในเวลาเดียวกัน โดยมากอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อจักรยาน
ต้องการแซงกันและล�า้ เข้ามาในช่องทางวิง่ ภายหลังจึงมีการสร้างทางจักรยานแยกออกไปต่างหาก
ท�าให้อบุ ตั เิ หตุลดลง ปัญหาด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่จงึ เหลือเพียงบริเวณทางข้ามและทาง
ตัดกันระหว่างคนเดินกับทางจักรยาน ส่วนทางจักรยานลอยฟ้าเชือ่ มสวนลุมพินแี ละสวนเบญจกิติ
เป็นโครงข่ายทางจักรยานและทางวิ่งที่ยาวที่สุด มีการแบ่งแยกช่องทางจักรยานและช่องทาง
วิ่งตลอดเส้นทาง และน่าจะถือเป็นโครงข่ายทางวิ่งและทางจักรยานที่ประสบความส�าเร็จที่มี
ทั้งนักวิ่งและนักปั่นมาใช้ร่วมกันอย่างปลอดภัย เนื่องจากไม่มที างตัดกัน และทั้งสองฝ่ายรับรู้
ถึงความมีอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งจึงใช้ความระมัดระวังตลอดเวลา
บทบาทของจักรยานในประเทศไทยจะยังคงเป็นทางเลือกในการเดินทางระยะสั้นๆ
บนถนนสายเล็กๆ และมีโอกาสทีจ่ ะต้องแบ่งพืน้ ทีก่ บั คนเดินเท้าอยูเ่ สมอ ขณะทีเ่ ราได้เรียนรูถ้ งึ
ความส�าคัญของการจัดการการจราจรระหว่างจักรยานและคนเดินเท้าและพยายามพัฒนา
ช่องทางจักรยานรวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย กุญแจส�าคัญสู่ความ
ส�าเร็จของการอยูร่ ว่ มกันของสองรูปแบบการเดินทางทีเ่ ปราะบางทีส่ ดุ น่าจะอยูท่ กี่ ารสร้างความ
ตระหนักถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการความปลอดภัยบริเวณทาง
ข้าม ผู้ขับขี่จักรยานต้องเข้าใจบทบาทของการเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งบนท้องถนนและ
จะต้องเรียนรู้ที่จะหยุดให้คนเดินเท้าที่ทางข้ามเช่นเดียวกันกับการขับรถยนต์ ส่วนคนเดินเท้า
จะต้องให้ความส�าคัญและประเมินความสามารถในการหยุดของจักรยานเช่นเดียวกันกับการ
ประเมินยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน
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3. จักรยานยนต์และคนเดินเท้า
ปัญหาความขัดแย้งที่พบบ่อยระหว่างจักรยานยนต์และคนเดินเท้า คืออุบัติเหตุ
เนื่องจากการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า ขณะที่จักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะที่ความเร็วต�่า
และขนาดเล็กมักจะขับขีบ่ นถนนแต่เรากลับพบจักรยานยนต์ซงึ่ เร็วกว่าและใหญ่กว่ามักขึน้ มาวิง่
ปะปนกับคนเดินบนทางเท้า แม้วา่ มีกฎหมายและการก�าหนดโทษชัดเจนกล่าวคือ พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และ
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 มาตรา 17 วรรค 2
ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า โทษสูงสุด
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ก็ยังไม่สามารถจะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ
และเป็นรูปธรรม
การแก้ปญ
ั หารถจักรยานยนต์บนทางเท้าในประเทศไทยมักตัง้ ต้นจากการมอบบทบาท
ผู้ร้ายให้กับรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎ มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายเอาผิดผู้ฝ่าฝืน
อย่างจริงจังอยู่เป็นช่วงๆ โดยเฉพาะหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงและมีแรงกดดัน
จากสังคมออนไลน์ แต่ด้วยก�าลังเจ้าหน้าที่ตา� รวจมีจ�ากัดผู้ขับขี่จักรยานยนต์จึงเห็นว่าโอกาส
ในการถูกจับด�าเนินคดีมีน้อย และการฝ่าฝืนกฎจะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าในรูปของ
การประหยัดเวลาและความสะดวกสบาย ภาระในด้านความเสีย่ งจึงตกมาเป็นของคนเดินเท้า
ภายหลังจึงมีแนวคิดแบ่งเบาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีร่ ฐั มาให้ผเู้ ดินเท้าเองเสียเลย
ในฐานะผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรง ด้วยการสร้างแรงจูงใจในรูปของสินรางวัลน�าจับให้ลกุ ขึน้ มาต่อสู้
รักษาสิทธิของตนเอง จะเห็นได้ว่าทีผ่ ่านมาเรามักจะมุ่งเน้นแต่เรือ่ งมาตรการบังคับ ห้ามปราม
และตามจับผู้ฝ่าฝืนกฎ แต่ขาดการท�าความเข้าใจกับสาเหตุและแรงจูงใจทีท่ �าให้จกั รยานยนต์
เหล่านี้จ�าเป็นต้องวิ่งย้อนศรและวิ่งบนทางเท้า
โครงข่ายถนนในเมืองของประเทศไทยมีลักษณะของการแผ่ขยายเป็นล�าดับชั้น
ถนนประธานสายหลักและสายรองถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเมือง โดยมีการ
พัฒนาการบริการส�าหรับผู้เดินทางตามแนวเส้นถนน ตั้งแต่สถานีบริการน�้ามัน ร้านอาหาร
ร้านขายของ และสถานที่พักผ่อน และเมื่อเวลาผ่านไปถนนเหล่านี้จึงกลายเป็นแกนหลักใน
การขยายตัวของเมืองในลักษณะ Ribbon Development และมีถนนสายย่อยที่ตัดไปเพื่อการ
ขยายขอบเขตการเข้าถึงและพัฒนาพื้นที่ใหม่มากกว่าจะเป็นโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่าง
ถนนสายหลักโดยสมบูรณ์ โครงข่ายถนนลักษณะนี้ถนนสายหลักจะมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับ
ปริมาณจราจรผ่านพื้นที่และต้องมีการควบคุมให้ช่องเปิดเพื่อเลี้ยวและกลับรถมีระยะห่างกัน
ค่อนข้างมากเพื่อรักษาความเร็วเฉลี่ยของเส้นทางไว้ ดังนั้นการเดินทางไปและกลับบนถนน
เส้นหลักจ�าเป็นต้องขับขี่ในระยะไกล ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎ แต่จักรยานยนต์
ด้วยความทีม่ ขี นาดเล็กและมีความยืดหยุน่ กว่ามักจะขับย้อนศรหรือขับขีบ่ นทางเท้าเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ความเสี่ยงจากการชนกับรถยนต์ที่ขับสวนมาในทิศทางที่ถูกต้อง
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การขับขีใ่ นลักษณะดังกล่าวมักพบเห็นได้บ่อยจากจักรยานยนต์รบั จ้าง ซึง่ มีลกั ษณะ
การบริการในระยะทางสัน้ ๆ และจ�าเป็นต้องกลับมาทีว่ นิ ค่าบริการมักจะถูกก�าหนดจากระยะทาง
แบบกระจัดจากวินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยไม่ค�านึงถึงเส้นทาง บ่อยครั้งที่การเดินทางสู่
จุดหมายปลายทางหรือการเดินทางกลับมาที่วินที่อยู่ถัดไปไม่ก่ีร้อยเมตรแต่อยู่คนละทิศทาง
กับการเคลื่อนที่ของจราจร การที่โครงข่ายถนนไม่ให้โอกาสแก่จักรยานยนต์ในการเดินทางไป
กลับในสองทิศทางท�าให้การตัดสินใจขับขี่บนทางเท้าดูจะเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลเพื่อที่จะส่ง
ผู้โดยสารและกลับมาต่อคิวให้ได้เร็วที่สุด ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจึงควรวางแผนพัฒนา
หรือเปิดแนวเส้นทางย่อยที่จักรยานยนต์สามารถขับขี่ไปและกลับได้อย่างสะดวก รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและจักรยานยนต์ทั่วไปรับทราบถึงทางเลือกและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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ในบางครั้งแม้จะมีโครงข่ายเส้นทางทางเลือกให้ขบั ขี่ทั้งสองทิศทางแล้วก็ตาม ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์บางส่วนก็ยังเลือกที่จะขับขี่บนทางเท้าอยู่ บ่อยครั้งที่เราจะเห็นตะแกรงเหล็ก
พาดจากระดับถนนไปถึงทางเท้าเพื่อให้จักรยานขึ้นลงได้สะดวก นอกจากนั้นการออกแบบ
ทางลาดให้รถเข็นส�าหรับผู้พิการกลายเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกให้จักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่ง
บนทางเท้าง่ายขึ้น การใช้เสาเหล็กปักกั้นเป็นแนวขวางทางขึ้นลงทางเท้าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้
จักรยานยนต์ขนึ้ มาใช้ทางเท้าอย่างได้ผลดีเยีย่ ม แต่เสาเหล็กนีก้ ก็ ลับเป็นสิง่ กีดขวางรถเข็นเด็ก
และรถเข็นส�าหรับผู้พกิ ารทางการเคลือ่ นไหวเช่นเดียวกัน เมือ่ ความแตกต่างของรถเข็นผู้พกิ าร
และจักรยานยนต์อยู่ท่คี วามยาวของตัวรถ จึงมีการออกแบบราวเหล็กโค้ง “S-Guard” ที่เว้น
ช่องว่างให้พอดีกบั ความกว้างและวงเลีย้ วของรถเข็นผูพ้ กิ ารสามารถลอดผ่านได้อย่างอิสระ แต่
แคบเกินกว่าที่จักรยานยนต์จะผ่านไปได้ ปัจจุบันมีการติดตั้งเสาเหล็กโค้งดังกล่าวบ้างแล้วใน
กรุงเทพมหานคร เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีบีทีเอสทองหล่อ บางแห่งใช้วิธีการ
ปักแนวเสาธรรมดาที่เว้นช่องว่างให้รถเข็นคนพิการผ่านไปได้ เช่นที่หน้าตึกอาร์เอส บนถนน
รัชดาภิเษก
ปัญหาในอีกลักษณะหนึ่งของจักรยานยนต์ได้แก่ การหยุดรถที่ทางข้ามทางแยกเพื่อ
ให้คนข้ามถนน และทางแยกที่อนุญาตให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่รถจักรยานยนต์มักเข้าใจ
ผิดว่าคนเดินเท้าต้องหยุดให้รถทีผ่ ่านตลอดไปก่อน ปัญหานีร้ วมไปถึงการฝ่าไฟแดงทีท่ างแยก
สัญญาณไฟจราจรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งกับคนเดินเท้าและยานพาหนะอื่นๆ สาเหตุหลักเกิด
จากการที่จักรยานยนต์มักจะหลีกเลี่ยงการจอดรถสนิทเนื่องจากการที่ต้องออกแรงค�า้ ขาขณะ
ที่รถจอดและการออกตัวจากการหยุดนิ่งดูจะเป็นความพยายามที่ไม่คุ้มค่า จักรยานยนต์ส่วน
ใหญ่จึงเลือกที่จะเร่งเครื่องตัดหน้าหรือหักหลบคนเดินเท้ามากกว่าที่จะหยุด ซึ่งสามารถน�า
ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอย่างง่ายดาย เร็วๆ นี้ฮอนด้าและบีเอ็มดับเบิ้ลยูได้พัฒนาจักรยานยนต์
พลังงานไฟฟ้าทีท่ รงตัวได้เองแม้ในขณะทีห่ ยุด ให้ความรูส้ กึ เหมือนขับรถยนต์ซงึ่ ไม่ยากล�าบาก
ในการหยุดและออกตัวเท่าจักรยานยนต์ทวั่ ไป จึงอาจจะมีสว่ นช่วยให้จกั รยานยนต์เหล่านีย้ อม
ที่จะหยุดให้ทางผู้เดินเท้าอยู่บ้าง
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อย่างไรก็ตามเมื่อมองในภาพรวมของจักรยานยนต์แล้ว ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
จักรยานยนต์และผู้เปราะบางบนถนนเหล่านี้เป็นปัญหาด้านวินัยและการขาดการบังคับใช้
กฎหมายโดยตรง ในปัจจุบนั ดูเหมือนว่าปัญหาการขับขีบ่ นทางเท้าไม่ได้รบั ความส�าคัญเท่ากับ
การฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากความคุ้นชินและการยอมรับสภาพการ
เดินทางดังกล่าว หรือความรุนแรงของอุบตั เิ หตุทไี่ ม่สามารถเทียบได้กบั อุบตั เิ หตุอนื่ ๆ ก็ตาม แม้วา่
จ�านวนเจ้าหน้าทีต่ า� รวจทีม่ อี ยู่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เต็ม 100% แต่จา� เป็นทีจ่ ะต้องมี
การด�าเนินการจับกุมผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและทางข้ามให้เห็นเป็นตัวอย่างบ้าง
เช่นเดียวกับการตั้งด่านตรวจผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์และผู้ไม่ใส่หมวกนิรภัยเพื่อปรามการ
กระท�าผิดในลักษณะเช่นนี้ หากจะใช้กลยุทธ์ตงั้ เงินรางวัลจูงใจให้ประชาชนทัว่ ไปช่วยรายงาน
การกระท�าผิดก็ตอ้ งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึง ให้ความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะการกระท�าผิด
รวมถึงวิธีและกระบวนการรายงานการกระท�าผิด และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการสร้างความ
ตระหนักถึงสิทธิของผู้เดินเท้าและความรุนแรงของปัญหาหากไม่ได้รับการแก้ไข
4. อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว : นวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบ
การเชื่อมต่อการเดินทาง
ปัจจุบันมีการน�านวัตกรรมหลายรูปแบบมาใช้เพื่อตอบโจทย์ระบบขนส่งขั้นสุดท้าย
(Last-mile Transport) โดยเฉพาะอุปกรณ์เคลือ่ นทีส่ ่วนตัวหรือ Personal Mobility Devices (PMD)
ซึง่ เป็นยานพาหนะขนาดเล็กทีท่ ใี่ ช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลือ่ นด้วยความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. เช่น
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooter) สกู๊ตเตอร์ยนื (Standing Scooter) สเกตบอร์ดไฟฟ้า (Electric
Skateboard) หรือจักรยานล้อเดียว (Self-balancing Unicycle) เป็นต้น
ขณะนี้ PMD ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยนัก เนื่องด้วยปัญหาของสภาพโครงข่าย
และสภาพการจราจรภายในถนนย่อย รวมถึงอุปสรรคในเรื่องราคาและการยอมรับของตลาด
อย่างไรก็ตาม ไม่ชา้ ก็เร็วเมือ่ ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�าหน่ายมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ เครือ่ งมือ
เหล่านี้จะกลายเป็นทางเลือกที่ผู้คนจะเลือกใช้กันมากขึ้น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การออกแบบเมืองและโครงข่ายการเดินทางของประชาชนควรจะตระหนักและวางกฎเกณฑ์
ในการใช้ PMD เพื่อลดความขัดแย้งกับคนเดินเท้า จักรยานและยานพาหนะความเร็วต�า่ อื่นๆ
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ที่มา:
http://segway.com.sg
รูปที่ 4
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
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พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก มาตราที่ 4 วรรค 17 ก�าหนดนิยามของรถจักรยานยนต์
ไว้วา่ รถทีเ่ ดินด้วยก�าลังเครือ่ งยนต์ ก�าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอืน่ และมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพว่ ง
ข้างมีลอ้ อีกไม่เกินหนึง่ ล้อ โดยทีไ่ ม่ได้กา� หนดคุณสมบัตเิ รือ่ งความเร็วหรือก�าลังเครือ่ งยนต์ ดังนัน้
หากยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับ PMD เหล่านี้จะมีบทบาทเสมือนรถจักรยานยนต์
(ยกเว้นสเกตบอร์ดไฟฟ้าซึง่ มีล้อเกินกว่าทีก่ า� หนดและอาจจะต้องระบุหมวดหมู่อกี ครัง้ ) และใช้
กฎข้อบังคับเดียวกันกับรถจักรยานยนต์ นัน่ หมายความว่า PMD จะต้องวิง่ ร่วมกับยานพาหนะ
อื่นบนถนนเท่านั้น
เมือ่ เร็วๆ นีป้ ระเทศเพือ่ นบ้านของเราอย่างสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายมารองรับการใช้งาน
ของ PMD เพือ่ ความปลอดภัยของผูเ้ ดินเท้า หลังจากทีก่ ารใช้ PMD เริม่ เป็นทีน่ ยิ ม ท�าให้มอี บุ ตั เิ หตุ
ระหว่าง PMD และคนเดินเท้าเฉลีย่ ราว 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ องค์การขนส่งทางบก (Land Transport
Authority-LTA)
สิงคโปร์จงึ มีแนวคิดในการลดความเสีย่ งและความรุนแรงของอุบตั เิ หตุเหล่านี้ โดยเน้น
การควบคุมความเร็ว น�้าหนักและขนาดของ PMD กฎหมาย Active Mobility Act หรือ AMA
อนุญาตให้ใช้ PMD บนทางเท้าและทางเดินร่วมกับทางจักรยาน (Shared Path) ยกเว้นทางที่
ก�าหนดให้เฉพาะผู้เดินเท้าเท่านัน้ ผู้ขบั ขีไ่ ม่จา� เป็นต้องสวมหมวกนิรภัยเหมือนผู้ขจี่ กั รยานหรือ
จักรยานไฟฟ้า แต่จะต้องน�า PMD ไปจดทะเบียนกับ LTA โดย PMD ทีน่ า� มาจดทะเบียนจะต้อง
มีความกว้างไม่เกิน 70 เซนติเมตร น�้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และใช้ความเร็วได้ไม่เกิน
25 กม./ชม. (ก�าหนดให้ขบั ขีบ่ นทางเท้าร่วมทางจักรยานไม่เกิน 25 กม./ชม. และบนทางเท้าไม่เกิน
10 กม./ชม.) และผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย PMD ในสิงคโปร์จะต้องปรับแบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน UL2272 จะเห็นได้ว่าในขณะที่สิงคโปร์มอง PMD เป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมต่อการ
เดินทางให้สะดวกและปลอดภัยในระดับที่สามารถยอมให้ใช้ร่วมกับคนเดินเท้าได้ แต่ก็ได้
วางกฎเกณฑ์การใช้อย่างเข้มงวด รวมทั้งก�าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงโดยการปรับเป็นเงิน
1,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (22,800 บาท) ส�าหรับการขับเร็วเกินก�าหนด และปรับหนักถึง
5,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์ (113,800 บาท) ส�าหรับผู้ท่ใี ช้ PMD ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด
ส�าหรับประเทศไทยเริม่ มี PMD ให้เห็นบ้างประปราย และน่าจะเข้าสูก่ ระแสความนิยม
ต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงโครงข่ายถนนล�าดับชั้นที่ไม่เอื้ออ�านวย
ต่อการเข้าถึงด้วยการเดิน PMD จะช่วยตอบโจทย์การเดินทางขัน้ สุดท้ายเชือ่ มต่อกับระบบขนส่ง
มวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อพิจารณาสภาพทางเท้าในถนนและซอยย่อยแล้ว PMD
มีโอกาสทีจ่ ะต้องลงไปวิง่ ปะปนกับยวดยานบนท้องถนนมากกว่าทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษในการขึน้
มาวิ่งบนทางเท้า ดังนั้นจะเกิดความขัดแย้งกับจักรยานและจักรยานยนต์มากกว่า หน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรเริม่ พิจารณาศึกษาประเภท และคุณลักษณะของ PMD เพือ่ ร่างกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอย่างปลอดภัยบนท้องถนน ผู้เดินทางจะได้มีทางเลือกที่
มีประสิทธิภาพในการเดินทางด้วยรูปแบบที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในอนาคต อันเป็นการช่วยลด
ผลกระทบด้านการจราจรไปด้วยอีกทางหนึ่ง

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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5. บทสรุป
ไม่ว่าผู้เดินทางจะเป็นใคร จะเลือกเดินทางด้วยวิธีใด ทุกการเดินทางจะต้องเริ่มต้น
และจบลงด้วยการเดินเท้าเสมอ คนเดินเท้าเป็นผู้เปราะบางทางถนนที่สุด ดังนั้นพื้นที่ของ
การเดินเท้าควรได้รับการปกป้องโดยการแยกรถที่มีความเร็วสูงและน�้าหนักมาก รวมทั้ง
การเคลื่อนที่ที่สวนทางกันหรือตัดกันออกไปจากพื้นที่ให้มากที่สุด
ในเชิงนโยบายภาครัฐจะต้องส่งเสริมความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงทางเท้า
รวมทัง้ แนวคิดใหม่ๆ ในการปกป้องคนเดินเท้าร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยอาศัย
กลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วยกระบวนการที่ชัดเจน
ในขณะเดียวกันจะต้องสร้างเสริมความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เดินทาง
ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นการลดความขัดแย้งและส่งเสริมความปลอดภัยสามารถอาศัย
องค์ความรูใ้ นทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์เพือ่ ออกแบบโครงข่ายการเดินทางทางเลือก และ
ลดแรงจูงใจในการฝ่าฝืนกฎหมาย
กระแสของการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ในการเดินทาง
และการขนส่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอ�านวยความสะดวกให้แก่การเดินทางขั้นสุดท้าย
การออกแบบโครงข่ายการเดินทางและรูปแบบของสิง่ อ�านวยความสะดวก และการออกกฎหมาย
ใหม่จะต้องเรียนรู้และรองรับกระแสการพัฒนานี้อย่างเท่าทัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่ม
ผู้เปราะบางทางถนนจะสามารถเดินทางด้วยพื้นที่ร่วมกันพร้อมกับได้รับสิทธิอันพึงมีในการ
คุ้มครองการเดินทางอย่างเหมาะสม
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1. บทน�า
ปัจจุบันหน่วยงานที่ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ความสนใจน�าความรู้มิติ
ทางสังคมวัฒนธรรมของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนมาใช้ประโยชน์พฒ
ั นามาตรการระบบดูแล
ความปลอดภัยทางถนน เพราะตระหนักดีว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการรับรู้ต่อ
ความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้คนนั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
และบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่เหมือนกัน (Papadimitriou et al. 2012; Hoekstra &
Wegman 2011)
งานศึกษาจ�านวนมากพยายามค้นหาค�าตอบว่า “วัฒนธรรม” ซึง่ มีขอบเขตความหมาย
ทีก่ ว้างครอบคลุมทัง้ ภูมภิ าคและเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น ประเทศ เขตเมือง-เขตชนบท รวมทัง้ หมายถึง
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน และความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนและการรับรูต้ อ่ ความเสีย่ ง
การเกิดอุบัติเหตุของคนในสังคม ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยทางถนนอย่างไร
ตัวอย่างเช่น การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนกับการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนระหว่างเยาวชนทีอ่ าศัยในเขตเมืองกับเขตชนบท ประเทศ
นอร์เวย์ เพื่อหาว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้แตกต่างไปตามเขตที่อยู่อาศัย
หรือไม่อย่างไร (Eiksund 2009) การศึกษาเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน 3 ประเทศ
คือ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เพื่อหาว่า “วัฒนธรรม” หรือความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
การใช้รถใช้ถนนของคนทั้ง 3 ประเทศนั้น มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่อย่างไร
(Atchley et al. 2014) การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง “คุณภาพในการบริหาร
ภาครัฐของรัฐบาล” (governance quality) “ค่านิยมทางวัฒนธรรม” และ “การเสียชีวติ จาก
การเดินทางบนถนน” ใน 46 ประเทศ มีรูปแบบแตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร (Gaygisiz
2010) การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของ “วัฒนธรรม” ต่อ “การรับรูค้ วามเสีย่ ง” “ทัศนคติตอ่
เรือ่ งความปลอดภัยทางถนน” และ “พฤติกรรมการขับขี”่ ใน 8 ประเทศ เพือ่ หาว่ามีรปู แบบ
ที่แตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร และเพื่อหาว่า “วัฒนธรรม” สามารถเป็นตัวพยากรณ์
(predictor) เรือ่ งความปลอดภัยทางถนนได้หรือไม่อย่างไร (Nordfjærn et al. 2014) การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเรือ่ งวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับอุบตั เิ หตุทางถนนในกลุม่
ผู้ย้ายถิ่นชาวละติน ชาวเอเชีย และชาวยุโรปตะวันออก ที่นิยมใช้การเดินเท้าหรือขี่จักรยาน
ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพือ่ ศึกษาว่าความเข้าใจต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ที่แตกต่างกัน ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างไร (Chen et al. 2011)
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนในสังคมต่างๆ (Esbester & Wetmore
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2015) การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของ “วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน” และ “บุคลิกภาพ
ที่นิยมการเสี่ยง” (risk propensity personality traits) ต่อการรับรู้ความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุทาง
ถนนและพฤติกรรมการขับขี่รถของผู้ขบั ขี่ชาวอิหร่านและตุรกี (Nordfjærn et al. 2014) การศึกษา
เปรียบเทียบอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการรับรูค้ วามเสีย่ งและพฤติกรรมการขับขีข่ องชาวนอร์เวย์
และรัสเซีย (Rundmo et al. 2012)
นอกจากงานที่ศึกษาแบบข้ามสังคมวัฒนธรรมหรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสังคม
แล้วยังมีงานทีศ่ กึ ษาเฉพาะสังคมใดสังคมหนึง่ อีกด้วย อาทิเช่น งานทีศ่ กึ ษาสังคมคนใช้จกั รยาน
ทีเ่ ป็นกลุม่ เพือ่ นกันว่าพวกเขามีนยิ าม “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” เหมือนกันหรือไม่
และความเข้าใจเรื่องนี้ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่อย่างไร (Nævestad et al. 2014)
งานศึกษาทีย่ กเป็นตัวอย่างข้างต้น ได้ขอ้ สรุปในท�านองเดียวกันว่า พฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนและการรับรูต้ อ่ ความปลอดภัยทางถนนของผูค้ นต่างสังคมวัฒนธรรมนัน้ มีความซับซ้อน
และมีความแตกต่างกัน
ไม่นานมานี้บริษัทผลิตรถยนต์นิสสันได้จ้างนักมานุษยวิทยาเพื่อศึกษาแบบแผน
พฤติกรรมการใช้ถนนของคนญีป่ ่นุ เพือ่ น�าไปสอนปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ทีจ่ ะท�าหน้าทีค่ วบคุม
รถยนต์ไร้คนขับที่บริษัทก�าลังพัฒนาเพื่อผลิตออกมาขายในอนาคต นักวิจัยพบว่ามีหลายสิ่ง
หลายอย่างทีท่ า้ ทายปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรูแ้ บบแผนพฤติกรรมการใช้ถนน ไม่วา่ จะเป็น
ความแตกต่างของพฤติกรรมการหลบหลีกสิง่ กีดขวางบนถนนระหว่างคนเดิน คนใช้สเก็ตบอร์ด
คนขี่สกูทเตอร์ ความหมายทางสังคมของระดับความดังของการบีบแตร หรือการทิ้งระยะห่าง
ระหว่างรถคันหน้ากับรถของเรา ฯลฯ (Nissan 2016) เรียกได้ว่าการสอนเรื่องกฎจราจรให้กับ
ปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมการ
ใช้ถนนของผู้คนในแต่ละกลุ่มสังคมของประเทศญี่ปุ่น
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พฤติกรรมการขับขีไ่ ม่เพียงจะถูกก�ากับไว้ดว้ ยกฎหมายจราจร หากผูค้ นยังเรียนรูก้ ารใช้
รถใช้ถนนจากประสบการณ์ในชีวติ ประจ�าวันอีกด้วย เช่น การใช้ลกั ษณะท่าทาง หรือภาษากาย
เป็นสัญญาณจราจร ได้แก่ เสียง การแสดงสีหน้า และภาษามือ เป็นต้น มีงานศึกษาวิจัย
พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย พบว่าผู้ขับขี่รถส่วนใหญ่ได้
ความรู้เรื่องกฎจราจรจากประสบการณ์การขับรถมากกว่าการสอบใบขี่และแหล่งความรู้อื่นๆ
(ปรากรม วุฒิพงศ์ และคณะ ม.ป.ป.) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนจึงเป็นความรู้ที่เกิดจากการ
ผสมผสานกันของความรู้และความเชื่อหลากหลายชุด ทั้งความรู้ที่เป็นทางการจากกฎหมาย
จราจร ความรู้จากการปฏิบัติ ค่านิยมความเชื่อท้องถิ่น และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม
มีหลายประเทศทีพ่ ฒ
ั นามาตรการลดอุบตั เิ หตุโดยใส่ใจต่อวัฒนธรรมการใช้ถนนของ
ผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคม โดยมาตรการหนึ่งที่กลายเป็นตัวอย่างแพร่หลายไปในหลาย
ประเทศช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยาน คือ มาตรการที่ชื่อ “Dutch Reach”
มาตรการนี้ริเริ่มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ใช้รถยนต์กับผู้ใช้รถจักรยานใช้ถนน
เลนเดียวกัน ส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุบ่อยครัง้ จากการทีผ่ ้ขู บั รถยนต์เปิดประตูด้านข้างคนขับแล้ว
มองไม่เห็นผู้ใช้รถจักรยานที่กา� ลังขับขี่มาข้างหลัง มาตรการนี้ฝึกให้คนขับรถยนต์เอี้ยวตัวหัน
มาเปิดประตูดว้ ยมือซ้ายเวลาจะเปิดประตูรถ เพราะการเปิดประตูรถยนต์ดว้ ยท่วงท่าแบบนีจ้ ะ
ช่วยให้ผู้ขับรถยนต์มองเห็นว่ามีใครก�าลังเดินหรือขี่รถจักรยานขณะที่เขาก�าลังจะเปิดประตูรถ
หรือไม่ ส่งผลให้ผู้ใช้รถหลากหลายประเภทสามารถใช้ถนนร่วมกันได้
อีกมาตรการหนึง่ ทีก่ า� ลังมีการริเริม่ ทดลองใช้ในหลายประเทศเพือ่ ช่วยลดการถูกรถชน
ของกลุ่มคนเดินข้ามถนนที่นิยมก้มหน้าใช้โทรศัพท์มอื ถือ เช่น ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เป็นต้น มาตรการนี้ชื่อ “Ground Traffic Lights” โดยเป็นการติดตั้ง
สัญลักษณ์ไฟจราจรบนฟุตบาธในจุดทีค่ นใช้ข้ามถนน มาตรการนีอ้ อกแบบอย่างสอดคล้องไป
กับวิถีชีวิตของคนเดินถนนยุคสังคมก้มหน้า
บทความชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมที่ก�ากับ
แบบแผนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ความหมายทางสังคมของยวดยานพาหนะ และการเรียนรู้
ของผู้ขับขี่ในชีวิตประจ�าวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อขยายความ
เข้าใจว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนไม่ได้เลย หากเราไม่เข้าใจวัฒนธรรม
การใช้รถใช้ถนนของผู้คนในสังคม
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3. ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน
3.1 คน
ผูค้ นในแต่ละกลุม่ สังคมวัฒนธรรมจะมีมมุ มองและการรับรูค้ วามเสีย่ งทีแ่ ตกต่าง
กันไป ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและบริบทเงือ่ นไขสถานการณ์ชวี ติ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มเสี่ยง ส�าหรับมุมมองของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วมีมุมมองว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้คน
แสดงออกเกิดจากการขาดความรู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท�าให้เกิดค�าถามและความอึดอัดใจ
ตามมาเมือ่ มาตรการสุขภาพต่างๆ ไม่ได้ผลและไม่ได้รบั ความร่วมมือจากประชากรกลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ คนทีเ่ ราเรียกว่า “ประชากรกลุม่ เสีย่ ง” มีความรูแ้ ละมุมมองทีห่ ลากหลายต่อความเสีย่ ง
และพฤติกรรมเสี่ยงที่ตนเองแสดงออก ทั้งที่เป็นความรู้ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับความรู้ใหม่จาก
เจ้าหน้าที่และความรู้ท่เี กิดขึ้นภายหลังการด�าเนินมาตรการ นอกจากนั้นความรู้ต่อความเสี่ยง
และพฤติกรรมเสีย่ งทัง้ ทีไ่ ด้รบั ใหม่จากเจ้าหน้าทีแ่ ละความรู้เดิมของกลุ่มเสีย่ งยังสัมพันธ์กนั ได้
หลากหลายแบบทั้งท้าทายกัน รอมชอมกัน หรือหยิบยืมแนวคิดกันไปมา ท�าให้ประชากรกลุ่ม
เสีย่ งมีมมุ มองต่อความเสีย่ งในลักษณะเป็นความรู้ลูกผสม (Hybrid knowledge) และผันแปรไป
ตามบริบทเงื่อนไขสถานการณ์ชวี ิต
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โดยบทความชิน้ นีป้ ระยุกต์แนวคิด “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” เพือ่ ช่วยท�าความเข้าใจ
ประเด็นดังกล่าวข้างต้น (Trostle 2005; ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน 2561) ระบาด
วิทยาวัฒนธรรมมีมุมมองต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมเป็นเรื่องทางสังคม ผู้คนในแต่ละสังคม
และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยให้ความหมายต่อความเสีย่ งและพฤติกรรมเสีย่ งทีผ่ ้คู นแสดงออกแตก
ต่างกันไป ระบาดวิทยาวัฒนธรรมให้ความส�าคัญกับมุมมองคนใน (Emic view) และอัตวิสัย
ความเสี่ยง (Risk subjectivity) ที่ผู้คนรับรู้และประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะต่างจาก
เกณฑ์การประเมินด้วยชุดความรูข้ องเจ้าหน้าที่ หากกลุม่ เสีย่ งประเมินแล้วพบว่าไม่สามารถจะ
หลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้ อาจจะด้วยเหตุผลข้อจ�ากัดทางสังคมและสภาพเงือ่ นไขความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ ผู้คนจะค้นหาเทคนิควิธีการลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง
บทความจะเริม่ ต้นจากการอธิบายให้เห็นว่าความเสีย่ งและพฤติกรรมเสีย่ งเป็นความ
จริงทางสังคมและมีความหมายทางสังคมซ้อนทับก�ากับอยู่ด้วยเสมอ พฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้คน
เลือกตัดสินใจแสดงออกไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดความรู้และขาดการตระหนักรู้ถึงอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้น หากเพราะความเสี่ยงมีความหมายและท�าหน้าที่ทางสังคม
บางประการให้กบั กลุม่ เสีย่ ง ท�าให้กลุม่ เสีย่ งเลือกทีจ่ ะเข้าไปสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับความเสีย่ งทัง้ ที่
รู้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดอันตรายตามมาได้ จากนั้นจะน�าเสนอให้เห็นโดยละเอียดด้วยแนวคิด
ระบาดวิทยาวัฒนธรรมว่า บุคคล รถ และถนน ซึง่ เป็นตัวแปรส�าคัญทีส่ มั พันธ์กบั ความปลอดภัย
ทางถนนถูกก�ากับด้วยแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมในลักษณะใดบ้าง
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3.1.1 มุมมองคนใน (Emic view) และอัตวิสยั ความเสีย่ ง (Risk subjectivity)
งานศึกษาการให้นยิ ามความหมาย “หมวกกันน็อก” ของวัยรุน่ ทีข่ บั ขีม่ อเตอร์ไซค์
(ฌณาธิปว์ ศิริภัคกุลวัฒน์ 2561) เปิดเผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของวัยรุ่นที่มีต่อ
หมวกกันน็อก โดยวัยรุน่ เชือ่ กันว่าหมวกกันน็อกทีม่ รี าคาสูงจะยิง่ มีคณ
ุ ภาพช่วยปกป้องพวกเขา
เมือ่ ยามเกิดอุบตั เิ หตุ คุณภาพของหมวกกันน็อกไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั สัญลักษณ์ มอก. เพียงอย่างเดียว
แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความพอดีระหว่างหมวกกับศีรษะของผู้สวม ส�าหรับวัยรุ่น
นักขับทีช่ อบความเร็วหมวกกันน็อกทีห่ ลวม จะท�าให้มลี มลอดเข้ามาภายในหมวกและสร้างเสียง
ร�าคาญอยู่ตลอดเวลา ท�าให้คนขับไม่ได้ยินเสียงอื่นรอบตัว รวมทั้งเสียงตะโกนเตือนจากเพื่อน
นักขับด้วยกันเวลาจะเกิดอันตราย ฟิลม์ ติดกระจกและน�า้ หนักของหมวกกันน็อกก็มคี วามส�าคัญ
หมวกกันน็อกราคาถูกมักติดฟิลม์ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพและตัวหมวกจะมีน�้าหนักมาก ท�าให้ทศั นวิสยั
การมองกระจกข้างและการหันมามองด้านหลังแย่ลง หมวกกันน็อคราคาแพงทีฟ่ ลิ ม์ ติดกระจก
มีคุณภาพและหมวกมีน�้าหนักเบา จะช่วยให้การมองเห็นทัศนวิสัยรอบตัวดี ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุลงได้
ส�าหรับวัยรุ่น “ระยะทาง” เป็นตัวแปรส�าคัญที่ก�าหนดการตัดสินใจจะสวมหรือ
ไม่สวมหมวกกันน็อก ถึงแม้จะมีหมวกกันน็อกที่สวยงามและมีคุณภาพ แต่ถ้าหากวัยรุ่นขับขี่
รถมอเตอร์ไซค์อยูภ่ ายในหมูบ่ า้ น หรือเดินทางรัศมี “ไม่เกิน 10 กิโลเมตร” จากบ้านพัก พวกเขาก็
จะไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะคุน้ ชินกับเส้นทาง อย่างไรก็ตาม เมือ่ ต้องขีม่ อเตอร์ไซค์ออกนอก
หมูบ่ า้ นบนถนนใหญ่ทมี่ รี ถยนต์ วัยรุน่ จึงค่อยตัดสินใจสวมหมวกกันน็อคเพราะรับรูถ้ งึ ความเสีย่ ง
ที่อาจจะเกิดอันตราย
หมวกกันน็อกยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ร่วมด้วย วัยรุ่นหลายคนเชื่อมโยง
หมวกกันน็อกกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับผู้ปกครอง บางคนอธิบายว่าที่เขาไม่สวม
หมวกกันน็อกเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์ เพราะรู้สึกอึดอัดไม่ต่างจากเวลาที่โดนผู้ปกครองบ่นด่า
ตอนอยูบ่ า้ น ในขณะทีบ่ างคนบอกว่าเวลาสวมหมวกกันน็อกรูส้ กึ อบอุน่ เหมือนมีแม่มาอยูเ่ คียง
ข้างคอยปกป้องเวลาขับขีม่ อเตอร์ไซค์ การสวมหมวกกันน็อกยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเห็นว่าพวกเขาเคารพกฎหมาย วัยรุ่นหลายคนบอกว่าสวมหมวกกันน็อก
เวลาขับรถบนถนนใหญ่ ไม่ใช่เพียงเพราะเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุ แต่ลดความเสีย่ งจาก
การโดนต�ารวจจับ เนือ่ งจากภาพลักษณ์การเป็น “เด็กแวนซ์” ของพวกเขาในสายตาเจ้าหน้าที่
ต�ารวจมีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนเรียกตรวจซึ่งอาจจะน�าปัญหาอีกหลายอย่างตามมา
3.1.2 ความเสีย่ งทีร่ บั ได้และการลดอันตราย (Acceptable risk and harm
reduction)
ในแต่ละสังคมจะมีคา่ นิยมทางสังคมเกีย่ วกับความเสีย่ งไม่เหมือนกัน ซึง่ ค่านิยม
ดังกล่าวนีจ้ ะส่งผลต่อการรับรู้ การประเมิน และการตอบสนองของผูค้ นต่อความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน
โดยทุกกลุ่มสังคมวัฒนธรรมจะมีความเสี่ยงที่รับได้และรับไม่ได้ในทางสังคม พฤติกรรมเสี่ยง
บางพฤติกรรมอาจจะถูกมองว่าเป็นสิ่งปกติทั่วไปในบางสังคม แต่ในอีกสังคมหนึ่งพฤติกรรม
เดียวกันนี้อาจจะถูกห้ามแสดงออกหรือมองว่าเป็นมลทินทางสังคมเลยทีเดียว พฤติกรรม
เสีย่ งบางอย่างหากผูช้ ายแสดงออกจะถูกยอมรับมากกว่าผูห้ ญิง เพราะถูกก�ากับไว้ดว้ ยค่านิยม
เพศสภาพ
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งานศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตอ่ พฤติกรรมการขับขีร่ ะหว่างผูข้ บั ขีท่ มี่ ภี มู ลิ �าเนา
ในเขตเมืองกับผู้ขับขี่ที่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอรอบนอก จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า
กลุ่มของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ท่อี ยู่ในอ�าเภอรอบนอก ค่อนข้างจะยอมรับพฤติกรรมเมาแล้วขับ
ได้มากกว่ากลุ่มที่มีภูมิลา� เนาอยู่ในเขตเมือง ซึ่งอาจเป็นผลสะท้อนจากรูปแบบวิถีชีวิตที่ค่อน
ข้างผูกพันกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายวาระโอกาส ในทางตรงข้ามกลุ่มผู้ใช้รถใน
เขตเมืองมีแนวโน้มจะยอมรับได้ในพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้สามารถเดินทางได้รวดเร็ว
มากยิง่ ขึน้ โดยทีป่ ระเมินแล้วว่าไม่นา่ จะท�าให้เกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรง เช่น พฤติกรรมขับรถตัดหน้า
กระชัน้ ชิด การไม่ให้สญ
ั ญาณจอด/ชะลอ/เลีย้ วเปลีย่ นช่องจราจร ซึง่ เป็นผลมาจากลักษณะของ
สังคมเมืองที่มีความเร่งรีบมากกว่าในสังคมชนบท (นภดล กรประเสริฐ และคณะ 2560)
ในบางสถานการณ์ชวี ิตและบริบททางสังคมที่จา� กัดทางเลือก ผู้คนอาจยอมรับ
การทีต่ วั เองต้องเผชิญความเสีย่ ง อาจจะด้วยเหตุผลเรือ่ งความมัน่ คงด้านรายได้ อาชีพ และการ
ด้อยอ�านาจต่อรอง ซึง่ ในกรณีเช่นนี้ แม้ความเสีย่ งจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�าวัน
แต่ผคู้ นจะอาศัยวิธกี ารทีห่ ลากหลายเพือ่ ช่วยลดอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากสถานการณ์ความเสีย่ ง
และอันตรายในชีวิต (Nichter 2003)
งานศึกษา “ฅนขับรถบรรทุก: อุบตั เิ หตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย”
(ประคอง ชื่นวัฒนาและปนัดดา ช�านาญสุข 2553) เปิดเผยให้เห็นว่าในการรับรู้ของคนขับ
รถบรรทุกนั้น “ความเสี่ยง” บนท้องถนนเป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน รถบรรทุกและ
การชนเป็นของคูก่ นั ไม่วา่ จะเป็นคนทีเ่ พิง่ เข้าสูว่ งการหรือคนทีม่ ปี ระสบการณ์การขับรถบรรทุก
มาอย่างยาวนานล้วนแต่เคยประสบอุบัตเิ หตุมาแล้วทั้งสิ้น
วิธคี ดิ ต่อความเสีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนของคนขับรถบรรทุก เป็นผลผลิต
จากเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์การท�างาน และค่านิยมทางสังคมภายในวัฒนธรรมย่อย
ของคนขับรถบรรทุก ระบบทุนนิยมหล่อหลอมให้คนขับรถบรรทุกยอมรับเงือ่ นไขการท�างานทีม่ ี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน โดยมองว่ารายได้จากค่าจ้างเป็นสิ่งที่ตนเองได้รับ
อย่างแน่นอน ในขณะทีอ่ บุ ตั เิ หตุนนั้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน คาดเดาได้ยากอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึน้
ก็ได้ ท�าให้คนขับรถบรรทุกยินดีทจี่ ะเสีย่ งในการท�ารอบการขับให้มาก แม้จะเหนือ่ ยและพักผ่อนน้อย
ก็ตามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่าแรงที่มากขึ้น การจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ก็เป็นหลักประกัน
คุม้ ครองท�าให้ไม่เกรงกลัวต่อการท�าผิดกฎจราจร นอกจากนี้ กฎหมายประกันภัยรถยนต์ ยิง่ ผลัก
ให้คนขับรถห่างไกลจากความรับผิดชอบหากเกิดอุบตั เิ หตุอกี ด้วย กล่าวได้วา่ ด้วยเงือ่ นไขความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและบริบทวัฒนธรรมการท�างานข้างต้น ท�าให้ส�านึกความเสี่ยงอุบัติเหตุ
กลายเป็นเรือ่ งไกลตัวส�าหรับคนขับรถบรรทุก ส่งผลให้พฤติกรรมการขับรถเร็วโดยไม่เคารพกฎ
จราจรเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับกันได้ในวัฒนธรรมย่อยของคนขับรถบรรทุก
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ถึงกระนั้น วัฒนธรรมย่อยในกลุ่มคนขับรถก็มีส่วนในการป้องกันและช่วยให้
คนขับรถระมัดระวังตนเอง เช่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันการหลับใน การนอน
ในวัฒนธรรมย่อยของคนขับรถเป็นมากกว่าแค่การพักผ่อน หากหมายถึงการเป็นเครื่องมือใน
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเลยทีเดียว การงดดื่มเหล้าและเบียร์เด็ดขาดก่อนการขับรถ และ
การตรวจสภาพรถก่อนการขับก็เป็นวินัยส�าหรับคนขับรถบรรทุกที่เชื่อกันว่าช่วยลดอุบตั ิเหตุ
เราจะเห็นว่าการยอมรับพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่ม
คนขับรถบรรทุกนั้น ไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ ไม่มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย หรือไม่มคี วาม
รับผิดชอบสังคม เหมือนภาพลักษณ์ตายตัวคนขับรถบรรทุกที่เรารับรู้ในสังคม หากการที่คน
ขับรถบรรทุกยินดียอมรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกิดจากการหล่อหลอมของอิทธิพลเงื่อนไข
เรื่องรายได้ กฎหมายคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ และวิธีการลดอันตรายที่เรียนรู้ถ่ายทอดกัน
ภายในวัฒนธรรมย่อยของพวกเขา
3.1.3 การจัดช่วงชั้นของความเสี่ยง (Hierarchies of risk)
ในชีวิตประจ�าวัน ผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงต่างๆ นานา อย่างไร
ก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกความเสี่ยงที่ผู้คนเผชิญอยู่จะได้รบั การประเมินให้มีระดับความส�าคัญเทียบ
เท่ากันทั้งหมด ผู้คนทุกสังคมจะท�าสิ่งที่เรียกว่า “การจัดช่วงชั้นความเสี่ยง” เพื่อประเมินว่า
ความเสี่ยงใดควรจะได้รับการตระหนักมากกว่าความเสี่ยงอื่น อาจจะด้วยเหตุผลทางสังคม
ความเชื่อทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ชวี ติ ที่ผ่านมา และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
งานศึกษาพฤติกรรมการขับรถตู้โดยสารสาธารณะของอมราพร สุรการ (2561)
แสดงให้เห็นการประเมินและจัดช่วงชัน้ ความเสีย่ งของผูโ้ ดยสารรถตูส้ าธารณะในชีวติ ประจ�าวัน
ส�าหรับผู้โดยสารมีมมุ มองต่อรถตู้สาธารณะว่ามีองค์ประกอบจ�านวนมากที่สะท้อนความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนน ตัง้ แต่ชนิดของรถซึง่ ถูกใช้อย่าง “ผิดวัตถุประสงค์การออกแบบ”
เนือ่ งจากรถตูน้ นั้ ถูกออกแบบมาเพือ่ บรรทุกสิง่ ของไม่ใช่บรรทุกคน แต่เมือ่ ถูกดัดแปลงให้กลาย
เป็นรถโดยสารสาธารณะ บวกกับการติดถังแก๊สเข้าไปด้านหลังรถ ยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุ เพราะท�าให้น�้าหนักช่วงท้ายของรถหนักมากขึน้ ส่งผลให้ช่วงหน้าของรถไม่เกาะถนน
สภาพเช่นนี้ของรถตู้ ท�าให้การวิ่งในความเร็วสูงหรือวิ่งบนสภาพถนนเปียก เช่น ตอนฝนตก
มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุ การขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัย หรือมีอุปกรณ์แต่อยู่
ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจกรถ ล้วนแต่เพิม่ ความรู้สกึ กลัวให้กบั
ผู้โดยสาร รวมทั้งความพร้อมของคนขับรถตู้ทไี่ ม่อยู่ในสภาพที่น่าจะขับรถได้ ไม่ว่าจะเป็นอายุ
ที่ชราเกินไป ความพิการที่ไม่เอื้อต่อการขับรถ เช่น แขนข้างหนึ่งพิการขยับไม่ได้ องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้ของรถตู้ก่อให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยงของผู้โดยสารรถตู้สาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ผูโ้ ดยสารยังคงตัดสินใจเลือกเดินทางด้วยรถตู้ เนือ่ งจากตอบสนองต่อ
วิถกี ารใช้ชวี ติ ของผูค้ นในเขตกรุงเทพฯ ทีต่ อ้ งเผชิญรถติดและต้องอาศัยความเร็วในการเดินทาง
ไปกลับระหว่างทีพ่ กั กับทีท่ า� งาน บริบทเงือ่ นไขชีวติ เช่นนีส้ ง่ ผลให้ผโู้ ดยสารรถตูจ้ ดั ให้ความเสีย่ ง
ทางสังคม (Social risk) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน และ
ความเสีย่ งทางเศรษฐกิจจากการทีต่ อ้ งถูกไล่ออกจากงานหากต้องเข้าท�างานสายให้อยูใ่ นระดับ
ที่สูงมากกว่าความเสีย่ งสุขภาพหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
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3.2 รถ
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 “รถ” ประเภทต่างๆ กลายมาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ
อย่างมากในวิถชี วี ติ ผูค้ น และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลายรูปแบบขึน้ ในสังคม รถจึง
มีฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมและแยกไม่ออกจากชีวติ ทางสังคมของผูค้ นยุคปัจจุบนั (Hansen
& Bo Nielsen 2017) ท�าให้รถไม่ได้มคี วามหมายเพียงแค่เป็นยานพาหนะขนส่งผู้คนและสิง่ ของ
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หากรถมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมในส�านึกของ
ผู้ใช้มัน ทั้งที่เกิดจากอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมรถประเภทต่างๆ และ
เกิดจากความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นระหว่างผู้ใช้รถกับตัวรถ

131
Vulnerable Road Users : VRU

3.1.4 ความเสี่ยงทางสังคม (Social risk)
หลังจากประชากรกลุม่ เสีย่ งได้รบั ความรูเ้ รือ่ ง “ความเสีย่ งสุขภาพ” (Health risk)
พวกเขามักจะตระหนักใคร่ครวญเกีย่ วกับ “ความเสีย่ งทางสังคม” (Social risks) ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
จากการที่กลุ่มเสี่ยงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ไป
พร้อมกันอยู่ด้วยเสมอ (Nichter 2008) ความเสี่ยงทางสังคมเป็นความเสี่ยงจากการที่ต้องสูญ
เสียความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนรอบข้าง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชีวติ ด้านต่างๆ
ตามมาหลายด้านทั้งเรื่องรายได้และอาชีพ ดังนั้น การรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การขับขี่ที่เน้นการชี้ให้เห็นภาพหน้ากลัวของเหยื่อ ความพิการ และการเสียชีวิตที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ โดยละเลยความเสี่ยงทางสังคมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา อาจไม่ได้รับความร่วมมือ
หรือตระหนักว่าเป็นปัญหาเลยก็ได้ หากกลุ่มเสี่ยงประเมินแล้วให้นา�้ หนักกับผลกระทบความ
เสี่ยงทางสังคมมากกว่าความเสี่ยงสุขภาพ
งานศึกษาของดารารัตน์ ช้างด้วง (2561) พบว่าแม้คนในชุมชนจะตระหนักร่วมกัน
ว่าอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น หากแต่คนในชุมชนก็ไม่กล้าตักเตือนเมื่อ
เห็นเด็กและเยาวชนในชุมชนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เนื่องมาจากต้องเผชิญกับความเสี่ยงทาง
สังคมหากไปว่ากล่าวตักเตือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง หรือว่ากล่าวพ่อแม่ผปู้ กครองของเด็ก
ทั้งในแง่ของการสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนตัวและฐานอ�านาจทางการเมืองท้องถิ่น
ความเสี่ยงทางสังคมจึงเป็นเกณฑ์ประเมินส�าคัญที่ผู้คนใช้ตัดสินใจในการตอบ
สนองและจัดการต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่ก�าลังเผชิญ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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งานศึกษาของปนัดดา ช�านาญสุข (2550) ชีใ้ ห้เราเห็นความหมายทางสังคมของ
รถมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายในโลกของวัยรุ่นมากกว่าแค่การเป็นยานพาหนะที่ใช้สัญจร
รถมอเตอร์ไซค์ถกู ติดป้ายความหมายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญว่าเป็นพาหนะเสีย่ งภัยและเป็นสิง่ อันตราย
ควรหลีกเลีย่ ง ต้องควบคุม ก�าจัดและไม่สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะเข้ามาสูโ่ ลกของเด็กวัยรุน่ ทีถ่ กู มองว่า
มีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการขับขี่และไม่มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย แต่ส�าหรับ
เด็กวัยรุน่ ไม่ได้ให้ความหมายต่อรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาแบบทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญน�าเสนอตรงข้าม
เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาอย่างยิ่ง
การขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิง่ ทีม่ เี สน่หเ์ ย้ายวนใจ รถมอเตอร์ไซค์ในโลกของวัยรุน่ เป็นยานพาหนะ
ที่ท้าทาย เพราะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของผู้ขบั ขี่ในการควบคุมเครือ่ งยนต์ที่มีความเร็ว
และมีอันตรายมากกว่าการขี่จักรยานซึ่งสะท้อนความเป็นเด็ก การได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์โอ้อวด
เพื่อนจึงสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นผู้ใหญ่
ส�าหรับพ่อแม่ให้ความหมายรถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีไว้เพื่อให้ลูก
ช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทางไปช่วยซื้อข้าวของภายในชุมชนและการเดินทางไปเรียนหนังสือ
การตัดสินใจซือ้ รถมอเตอร์ไซค์ให้ลกู เป็นไปโดยการค�านึงถึงมูลค่าของประโยชน์ใช้สอย และเป็น
เครื่องมือที่พ่อแม่ใช้เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองให้ลูกท�าในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น รีบกลับมาช่วย
งานบ้านได้เร็วขึ้น หรือต่อรองให้ลูกที่ไม่สนใจเรียนให้กลับมาตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นต้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน ลูกก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเครือ่ งมือในการต่อรองกับพ่อแม่ หากพวกเขาได้ครอบ
ครองรถมอเตอร์ไซค์แล้ว พวกเขาจะท�าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการด้วยเช่นกัน
ในขณะที่พ่อแม่ให้คุณค่าและความหมายรถมอเตอร์ไซค์ในเชิงอรรถประโยชน์
คุณค่าของรถมอเตอร์ไซค์ในการรับรู้ของเด็กวัยรุ่นกลับกลายเป็นสิง่ ทีท่ �าหน้าทีร่ ้อยรัดเรือ่ งราว
ในชีวติ ประจ�าวันของพวกเขากับสังคมโดยรอบ เป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมทีม่ ชี วี ติ ในโลกของ
วัยรุ่น
นัยทางวัฒนธรรมของรถมอเตอร์ไซค์ที่โดดเด่นที่สุด คือการสร้างอัตลักษณ์
ทางสังคมให้กบั วัยรุ่นคนขับ ส�าหรับวัยรุ่นแล้วรถมอเตอร์ไซค์เปรียบเสมือนตัวแทนของคนขับ
“ร่างกาย” ของรถ ไม่ต่างจาก “ร่างกาย” ของเจ้าของรถ วัยรุ่นจะพยายามท�าทุกวิถที างให้
รถแสดงความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ให้มากที่สุด โดยพวกเขาจะเลือกร้านแต่งรถที่มีความ
เชี่ยวชาญและประณีตในการท�างาน ตัวตนของวัยรุ่นคนขับจะถูกสร้างขึน้ ผ่านการครอบครอง
รถและลีลาการขับขีร่ ถ ท�าให้การขับรถมอเตอร์ไซค์ทไี่ ม่ได้ปรับแต่งและไม่มลี ลี าการขับทีเ่ ฉพาะ
โดดเด่น กลายเป็นสิ่งที่ลดทอนอัตลักษณ์และตัวตนของวัยรุ่นผู้ขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์จึงก่อร่าง
ตัวตนและสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมให้กับวัยรุ่น ท�าให้ชีวิตที่ไร้ความหมายกลับมีชีวิตชีวาขึ้น
มาอีกครั้ง ในโลกของวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์จึงไม่ได้มีความหมายแค่การเป็นยานพาหนะที่ช่วยใน
การสัญจร หากมีคุณค่าเสมือนบุคคลอันเป็นที่รัก หรือเพื่อนคู่ใจ
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3.3 ถนน
ถนนไม่ได้เป็นเพียงพืน้ ทีท่ างกายภาพทีใ่ ช้เดินทางสัญจรไปมา หากมีความหมาย
ทางสังคมบางประการในส�านึกของผูใ้ ช้ถนน การเข้าใจมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมของถนนจะช่วย
ให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นกับถนนทีพ่ วกเขาเกีย่ วข้องสัมพันธ์ดว้ ย และท่าทีปฏิบตั ิ
ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมีต่อคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน
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งานศึกษาชีวติ คนขับรถบรรทุก (ประคอง ชืน่ วัฒนา และปนัดดา ช�านาญสุข 2553)
ยืนยันในท�านองเดียวกันว่า รถมีความส�าคัญมากในการก่อร่างสร้างการรับรูค้ วามเสีย่ งบนท้องถนน
ให้กับคนขับรถบรรทุก แต่ที่น่าสนใจคือ มันมีลักษณะที่ “ย้อนแย้ง” ในตัวเอง ในด้านหนึ่ง
มันเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความเสี่ยง คนขับรถบรรทุกให้ข้อมูลว่า รถที่พวกเขาขับนั้นเบรก
“ยากกว่า” ยานพาหนะชนิดอื่น เนื่องจากตัวรถเองมีน�้าหนักมากอยู่แล้วยิ่งประกอบกับของที่
บรรทุกท�าให้นา�้ หนักมากขึน้ ไปอีก ท�าให้ระยะการเบรกยาวกว่าหรือนานกว่ายานพาหนะชนิดอืน่
หรือรถบรรทุกปกติทไี่ ม่บรรทุกสิง่ ของ จึงท�าให้การหยุดรถบรรทุกอย่างกะทันหันแทบเป็นไปไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง รถบรรทุกท�าให้ตัวผู้ขับรู้สึกเสี่ยงน้อยกว่าการขับยานพาหนะ
ประเภทอื่น เพราะเชื่อว่า “ใหญ่กว่าได้เปรียบ” ซึ่งเป็นค�าเปรียบเปรยที่คนขับรถบรรทุก
จ�านวนไม่น้อยใช้ในการอธิบายว่าท�าไมพวกเขาจึงรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะไม่ได้รับอันตรายหรือ
ได้รบั น้อยกว่าคูก่ รณีเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ เนือ่ งจากลักษณะทางกายภาพของรถบรรทุกนัน้ สูงใหญ่
และแข็งแรงกว่ายานยนต์ชนิดอื่นมาก เมื่อไปชนกับรถชนิดอื่นจึงแทบไม่เกิดความเสียหายกับ
คนขับเลย ผู้ให้ข้อมูลคนหนึง่ ถึงกับเปรียบว่าการทีร่ ถบรรทุกของเขาชนกับรถทีม่ ขี นาดเล็กกว่า
เช่นรถยนต์นนั้ ไม่ตา่ งอะไรกับการชน “ปุยนุน่ ” เนือ่ งจากรถเหล่านัน้ ชนได้แค่ยางของรถบรรทุก
เท่านั้น ไม่สูงพอจะชนมาที่ส่วนตัวรถหรือจุดนั่งของคนขับ
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ในหลายประเทศส่วนใหญ่ คนขับรถจะแบ่งปันช่องทางบนถนนให้กบั ผูใ้ ช้พาหนะ
ทีข่ บั เคลือ่ นช้าไม่มเี ครือ่ งยนต์ เช่น คนถีบจักรยาน ส่วนคนทีข่ บั รถทีม่ ขี นาดใหญ่มกั จะทึกทักว่า
ตนเองเป็นเจ้าถนน (Notar 2012) ในบางสังคมคนขับรถหากจะเปลีย่ นช่องจราจรจะให้สญ
ั ญาณ
กับคนขับคนอื่น ในขณะที่บางสังคมคนขับมักจะเปลี่ยนช่องจราจรโดยทันทีทันใดและไม่ส่ง
สัญญาณบอก (Hansen & Bo Nielsen 2017) งานศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ในประเทศไทยพบ
ในท�านองเดียวกันว่าผู้คนต่างภูมิล�าเนากันจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องจราจรแตกต่างกัน
(นภดล กรประเสริฐ และคณะ 2560)
งานศึกษาการรับรู้ต่อความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในกลุ่มคนขายของ
ริมถนนมอเตอร์เวย์ ประเทศกานา ที่มีรถวิ่งเร็วและมีอุบัติเหตุรถชนคนขายของบาดเจ็บและ
เสียชีวิตบ่อยครั้ง พบว่าพ่อค้าแม่ค้าริมถนนต่างรับรู้ว่าถนนที่เปรียบเสมือนท�าเลท�ากินของ
พวกเขาเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแตกต่างกันไป คนขายของผูช้ ายจะรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุบน
ท้องถนนน้อยกว่าผูห้ ญิง และคิดว่าพฤติกรรมการขายของบนท้องถนนน�ามาสูอ่ บุ ตั เิ หตุนอ้ ยกว่า
ผู้หญิง เนื่องจากพวกเขาคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าผู้หญิงในการจัดการกับความเสี่ยง
บนท้องถนน อย่างไรก็ตาม ความหมายของถนนในส�านึกรับรู้ของคนขายของริมถนนผันแปร
ตามช่วงอายุ โดยคนขายของที่เป็นคนหนุ่มจะรับรู้ถงึ ความเสี่ยงน้อยกว่าคนกลุ่มอายุอื่น และ
รูส้ กึ ว่าตนเองมีศกั ยภาพมากในการจัดการความเสีย่ งทีม่ องไม่เห็นบนท้องถนน ท�าให้คนกลุม่ นี้
ไม่คดิ จะหาทางป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุรถชนจากการขายของบนถนนมอเตอร์เวย์
(San et al. 2018)
ส�าหรับวัยรุ่นชายนักซิง่ ถนนเป็นเวทีใช้แสดงบทบาทความเป็นชาย (Masculinity)
ให้ปรากฏสู่สายตาของคนรอบข้าง ถนนเป็นพื้นที่ของผู้ชายไม่ใช่พื้นที่ของผู้หญิง (Walker et
al. 2000) ถนนเป็นพื้นที่ท่ีเด็กแว็นซ์ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กชายขอบในสังคมออกมารวมตัวกันเพื่อ
“สร้างตัวตน” และสร้างการยอมรับจากคนอื่น (ปนัดดา ช�านาญสุข 2552)
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4. บทสรุป
ระบาดวิทยาวัฒนธรรมช่วยขยายความเข้าใจว่าตัวแปร คน รถ และถนน ที่สัมพันธ์
กับความปลอดภัยทางถนนนั้น ล้วนแต่มีแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมก�ากับและผลักดัน
อยู่เบื้องหลังอีกที ความรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าการที่ผู้ขับขี่รถและผู้เปราะบาง
บนถนน (Vulnerable Road Users) นั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดความตระหนักรู้ มีจิตส�านึก
ที่ผิดพลาด และขาดวินัยจราจรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากขึ้นอยู่กับบริบทเงื่อนไขทางสังคม
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายทีก่ �ากับวิถกี ารขับขี่ ความรู้ทเี่ ฉพาะเจาะจง (Situated knowledge) และ
ความรู้จากประสบการณ์ (Tacit knowledge) การใช้รถใช้ถนนของผู้คนในชีวิตประจ�าวันด้วย
ดังนั้น มาตรการลดอุบัติเหตุจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับชุดความรู้ประสบการณ์ของผู้ขับขี่และ
ผู้ใช้ถนนและใส่ใจต่อบริบทเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่น มาตรการ Dutch Reach เป็นการสร้างมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
โดยอาศัยความรูป้ ระสบการณ์ของคนขับรถและคนขีจ่ กั รยานมาพัฒนาเป็นแนวทาง มาตรการ
Traffic Ground Lights ก็ไม่ได้ตั้งต้นจากการรังเกียจพฤติกรรมการก้มหน้าใช้โทรศัพท์ขณะ
เดินข้ามถนน เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คนยุคนี้
ในกรณีปัญหาของเด็กแวนซ์ มุมมองระบาดวิทยาวัฒนธรรมช่วยเราเห็นโจทย์ย่อย
มากมายที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังโจทย์ปัญหาใหญ่นี้ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่สามารถท�างานภายใต้บริบททีเ่ ฉพาะเจาะจงกับอ�านาจหน้าทีท่ ตี่ นเอง
สามารถจะพอท�าได้ เช่น การอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นในกรณีทเี่ พือ่ นประสบ
อุบัติเหตุ หรือการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
การที่ระบาดวิทยาวัฒนธรรมให้ความส�าคัญกับความรู้จากการปฏิบัติและความรู้ที่
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากเชื่อว่าความรู้มีข้อจ�ากัดและไม่อาจประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์
ดังนั้น มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุจ�าเป็นต้องพัฒนาจากชุดความรู้ที่หลากหลาย
ทั้งความรู้ของประชากรกลุ่มเสี่ยงกับความรู้ของเจ้าหน้าที่ และใส่ใจต่อบริบททางสังคม
วัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ก�ากับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม
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