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ผู้เปราะบางบนถนน... บาดแผลที่รอการเยียวยามาช้านาน

 ความยากจน คือ ความขาดแคลน ความไม่รู้ ความไม่ตระหนัก คนจน จึงมีทางเลือกน้อยในชีวิต 
ทวีปแอฟริกา... ดินแดนแห่งความยากจนจึงเป็นดินแดนซึ่งคนส่วนใหญ่พ่ึงการเดินเท้าบนถนน พวกเขา 
จึงเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุด (ร้อยละ55) ของผู้จบชีวิตบนถนน ในทางตรงกันข้ามทวีปอเมริกาเหนือ 
คนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เพราะมีก�าลังซื้อสูง พวกเขาจึงเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุด (ร้อยละ78) ส่วนกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างไทย คนส่วนใหญ่อาศัยจักรยานยนต์เป็นพาหนะพวกเขาจึงเป็นคนส่วนใหญ่ที่จบชีวิต
บนถนน (ร้อยละ50)[1]

 ชะตากรรมของคนใข้รถใช้ถนนจึงถูกก�าหนดด้วยอ�านาจซื้อ ซึ่งก็คืออ�านาจต่อรองทางการเมือง 
ดังจะเห็นได้จากความคลี่คลายของคดีแพรวา ซึ่งเกือบสิบปีที่ล่วงเลย เหยื่อของโศกนาฎกรรมครั้งนั้นก็ยัง 
ไม่ได้การเหลยีวแลแม้กฎหมายได้ตัดสนิแล้วว่าใครผิด ใครต้องชดใช้ มองในมุมของอ�านาจต่อรองทางการเมือง 
เทียบกับแพรวา ผู้สูญเสียเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างของผู้เปราะบาง (vulnerable) นั่นคือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการถูก
กระท�า เสี่ยงต่อการรับผลรุนแรงจากการกระท�าของผู้อื่น และเสี่ยงต่อการถูกละเลยทอดทิ้ง 

 รายงานสถานการณ์ถนนปลอดภัยเล่มนี้ จึงหยิบประเด็น “ผู้เปราะบางบนถนน” มาตีแผ ่
ในแง่ปัญหา สาเหตุ และทางเลือก เพื่อน�าไปสู่การถกแถลงใคร่ครวญของสังคม อันอาจคลี่คลายเป็น 
กระแสสังคมผลักดันเจตจ�านงทางการเมืองซึ่งในท่ีสุดหวังว่าจะช่วยยกระดับการปกป้องผู้เปราะบางบนถนน
ประเทศไทยสืบไป

 บนถนนเมืองไทย คนเดินเท้า คนใช้จักรยาน คนใช้จักรยานยนต์ คือ ผู้เปราะบาง เรียงล�าดับจาก
มากไปหาน้อยในเชิงความเปราะบาง แม้ว่าในเชิงปริมาณจ�านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสองกลุ่มแรกน้อยกว่า
คนใช้จกัรยานยนต์ (เพราะปรมิาณการเดนิทางของพวกเขาน้อยกว่า) ในประเทศร�า่รวย ดลุอ�านาจทางการเมอืง 
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายใกล้เคียงกันมากกว่าในบ้านเรา ผู้เปราะบางบนถนนจึงได้รับการปกป้อง
มากกว่าด้วยการออกแบบและบริหารผังเมืองที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
ด้วยการออกแบบ และบริหารระบบจราจรขนส่งลักษณะเดียวกัน และด้วยกฎหมายท่ีศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรม
มากกว่า

 ในทางการเมือง ตัวอย่างความส�าเร็จในชีวิตจริงอาจเป็นแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายกว่า
การพิจารณาเพียงหลักการ ทฤษฏี หรือสภาพปัญหา รายงานนี้จึงน�าตัวอย่างพื้นที่ในกทม. และท้องถิ่นอื่น
ที่ออกแบบ และบริหารระบบจราจรขนส่งได้เหมาะสมในเชิงปกป้องผู้เปราะบาง นอกจากน้ี ท่านผู้อ่านยังจะ
ได้ประสบการณ์และมุมมองอันน่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายเพื่อผลักดันการตัดสินใจโดยอาศัยโลก
ออนไลน์เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงและสื่อออฟไลน์
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กระท�า เสี่ยงต่อการรับผลรุนแรงจากการกระท�าของผู้อื่น และเสี่ยงต่อการถูกละเลยทอดทิ้ง 

 รายงานสถานการณ์ถนนปลอดภัยเล่มนี้ จึงหยิบประเด็น “ผู้เปราะบางบนถนน” มาตีแผ ่
ในแง่ปัญหา สาเหตุ และทางเลือก เพื่อน�าไปสู่การถกแถลงใคร่ครวญของสังคม อันอาจคล่ีคลายเป็น 
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มากไปหาน้อยในเชิงความเปราะบาง แม้ว่าในเชิงปริมาณจ�านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสองกลุ่มแรกน้อยกว่า
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มากกว่า
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การพิจารณาเพียงหลักการ ทฤษฏี หรือสภาพปัญหา รายงานนี้จึงน�าตัวอย่างพื้นที่ในกทม. และท้องถิ่นอื่น
ที่ออกแบบ และบริหารระบบจราจรขนส่งได้เหมาะสมในเชิงปกป้องผู้เปราะบาง นอกจากน้ี ท่านผู้อ่านยังจะ
ได้ประสบการณ์และมุมมองอันน่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายเพื่อผลักดันการตัดสินใจโดยอาศัยโลก
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน

	 “ในกลุม่ผูเ้ปราะบางบนถนน”	(Vulnerable	Road	Users:	VRUs)	คอืกลุม่ที่ขาดเครื่องป้องกนั 

หรอืกลุ่มที่มศีกัยภาพในการปกป้องตนเองน้อย	เช่น	ผู้ใช้รถจกัรยานยนต	์ผู้ใช้รถจกัรยาน	และ

คนเดนิเท้า	หรอืเดก็	หรอืสูงอายมุากๆ	เป็นต้น

	 จากรายงานความปลอดภยัทางถนนขององค์การอนามยัโลก	ปี	พ.ศ.	25611	ระบวุ่า 

ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	(28%)	คนเดนิเท้า	(23%)	และผูใ้ช้รถจกัรยาน	(3%)	เสยีชวีติรวมกนัมากกว่า

ครึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้เสยีชวีติจากอบุัตเิหตจุราจรทั่วโลก	(รูปที่	1)	อย่างไรกต็ามตวัเลขเหล่านี้

แตกต่างกนัระหว่างภูมภิาคเนื่องจากสดัส่วนของยานพาหนะแต่ละชนดิต่างกนั	ซึ่งอธบิายความ

ต่างของอตัราการเสยีชวีติระหว่างภูมภิาคในตารางที่	1	ด้วย

6 

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 ประเทศไทยปี	2560	–	2561	สถติผิูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนโดยส่วนใหญ่ 

ร้อยละ	86.95	เป็นกลุม่	VRUs	ได้แก่	คนเดนิเท้า	ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	และผูใ้ช้รถจกัรยาน 

ซึ่งการเสยีชวีติส่วนใหญ่ของรถจกัรยานยนต์	เกดิในกลุม่อาย	ุ15	–	19	ปี	ส่วนคนเดนิเท้า 

เกดิในกลุ่มอาย	ุ45	–	59	ปี	และผู้ใช้รถจกัรยาน	เกดิในกลุ่มอาย	ุ50	–	74	ปี	(ตาราง	3,	4 

และรูปที่	2)

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

ตาราง 3
จ�านวนและร้อยละของการเสียชีวิต แยกตาม
ประเภทพาหนะ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561

	 ประเภทของพาหนะ	 จ�านวน	(ร้อยละ)	 เฉลี่ยต่อปี

 VRUs	 24,501	(86.95)	 12,250.50	

	 ประเภทพาหนะอื่นๆ	 3,677	(13.05)	 1,838.50	

 ภูมิภาค	 อัตราการเสียชีวิต	ปี	2556	 อัตราการเสียชีวิต	ปี	2559

	 แอฟรกิา	 26.1	 26.6

	 เอเชยีใต้	และเอเชยีตะวนัออก	 19.8	 20.7

	 โลก	 18.3	 18.2

	 ทะเลเมดเิตอร์เนยีนตะวนัออก	 17.9	 18.0

	 มหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตก	 18.0	 16.9

	 อเมรกิา	 15.9	 15.6

	 ยโุรป	 10.4	 9.3

หมายเหตุ : ประเภทพาหนะอื่นๆ (ไม่รวมพาหนะที่ไม่สามารถบอกรายละเอยีดได้)

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

  ประเภทผู้เปราะบางบนถนน	 จ�านวน	(ร้อยละ)	 เฉลี่ยต่อปี

	 	 (Vulnerable	Road	User:	VRU)

	 คนเดนิเท้า	 1,418	(5.79)	 709

	 รถจกัรยาน	 212	(0.87)	 106

	 รถจกัรยานยนต์	 22,871	(93.35)	 11,435.50
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เกดิในกลุ่มอาย	ุ45	–	59	ปี	และผู้ใช้รถจกัรยาน	เกดิในกลุ่มอาย	ุ50	–	74	ปี	(ตาราง	3,	4 

และรูปที่	2)

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

ตาราง 3
จ�านวนและร้อยละของการเสียชีวิต แยกตาม
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รูปที่ 2
แสดงจ�านวนของการเสียชีวิตในกลุ่ม 
VRUs แยกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560 – 2561

	 เมื่อวเิคราะห์กลุ่ม	VRUs	แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เกดิเหตจุนเสยีชวีติในปี 

พ.ศ.	2554	–	25612		(ตาราง	5)	พบว่า	คนเดนิเท้า	เป็นช่วงเวลาระหว่าง	16.00	–	20.00	น. 

กลุ่มผู้ใช้รถจกัรยาน	ระหว่าง	16.00	–	20.00	น.	และกลุ่มผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	ระหว่าง	

16.00	–	21.00	น	ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนสญัจรจากการท�ากจิกรรมประจ�าวนัเพื่อกลบั

สู่ที่พกัอาศยั	ผลการวเิคราะห์ภาพรวมเฉพาะปี	พ.ศ.	2560	–	2561	พบว่า	ช่วงเวลาที่

ท�าให้เสยีชวีติมากที่สดุ	คอื	18.00	–	20.00	น.
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตาราง 5 
จ�านวนของผู้เสียชีวิตของกลุ่ม VRUs
แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2561

	 เวลาที่เกิดเหตุ	 คนเดินเท้า	 รถจักรยาน	 รถจักรยานยนต์	 จ�านวน

	 0.00	–	0.59		 27	 6	 1,372	 1,405

	 1.00	–	1.59	 52	 -	 1,311	 1,363

	 2.00	–	2.59	 29	 1	 1,147	 1,177

	 3.00	–	3.59	 29	 -	 1,008	 1,037

	 4.00	–	4.59	 30	 3	 880	 913

	 5.00	–	5.59	 51	 8	 840	 899

	 6.00	–	6.59	 42	 5	 1,038	 1,085

	 7.00	–	7.59	 67	 8	 1,438	 1,513

	 8.00	–	8.59	 56	 9	 1,294	 1,359

	 9.00	-	9.59	 63	 9	 1,303	 1,375

	 10.00	-	10.59	 72	 4	 1,331	 1,407

	 11.00	-	11.59	 56	 6	 1,372	 1,434

	 12.00	-	12.59	 70	 8	 1,326	 1,404

	 13.00	-	13.59	 59	 5	 1,281	 1,345

	 14.00	-	14.59	 79	 8	 1,353	 1,440

	 15.00	-	15.59	 76	 8	 1,514	 1,598

	 16.00	-	16.59	 92	 10	 1,754	 1,856

	 17.00	-	17.59	 117	 13	 1,959	 2,089

	 18.00	-	18.59	 104	 14	 2,042	 2,160

	 19.00	-	19.59	 149	 11	 2,475	 2,635

	 20.00	-	20.59	 101	 12	 2,133	 2,246

	 21.00	-	21.59	 81	 4	 1,893	 1,978

	 22.00	-	22.59	 67	 2	 1,641	 1,710

	 23.00	-	23.59	 57	 6	 1,722	 1,785

	 สถติบิรกิารผู้ป่วยใน3	ปี	พ.ศ.	2558	–	2561	พบว่า	ผู้บาดเจบ็และเสยีชวีติจาก

อบุตัเิหตทุางถนน	เข้ารบับรกิาร	โดยส่วนใหญ่ร้อยละ	89.77	เป็นกลุม่	VRUs	(Vulnerable	

Road	User:	VRU)	ได้แก่	คนเดนิเท้า	ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	และผู้ใช้รถจกัรยาน	(ตาราง		6 

และรูปที่	3)	
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Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

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

	 เมื่อวเิคราะห์กลุ่ม	VRUs	แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เกดิเหตจุนเสยีชวีติในปี 

พ.ศ.	2554	–	25612		(ตาราง	5)	พบว่า	คนเดนิเท้า	เป็นช่วงเวลาระหว่าง	16.00	–	20.00	น. 

กลุ่มผู้ใช้รถจกัรยาน	ระหว่าง	16.00	–	20.00	น.	และกลุ่มผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	ระหว่าง	

16.00	–	21.00	น	ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนสญัจรจากการท�ากจิกรรมประจ�าวนัเพื่อกลบั

สู่ที่พกัอาศยั	ผลการวเิคราะห์ภาพรวมเฉพาะปี	พ.ศ.	2560	–	2561	พบว่า	ช่วงเวลาที่

ท�าให้เสยีชวีติมากที่สดุ	คอื	18.00	–	20.00	น.
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตาราง 5 
จ�านวนของผู้เสียชีวิตของกลุ่ม VRUs
แยกประเภทตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2561

	 เวลาที่เกิดเหตุ	 คนเดินเท้า	 รถจักรยาน	 รถจักรยานยนต์	 จ�านวน

	 0.00	–	0.59		 27	 6	 1,372	 1,405

	 1.00	–	1.59	 52	 -	 1,311	 1,363

	 2.00	–	2.59	 29	 1	 1,147	 1,177

	 3.00	–	3.59	 29	 -	 1,008	 1,037

	 4.00	–	4.59	 30	 3	 880	 913

	 5.00	–	5.59	 51	 8	 840	 899

	 6.00	–	6.59	 42	 5	 1,038	 1,085

	 7.00	–	7.59	 67	 8	 1,438	 1,513

	 8.00	–	8.59	 56	 9	 1,294	 1,359

	 9.00	-	9.59	 63	 9	 1,303	 1,375

	 10.00	-	10.59	 72	 4	 1,331	 1,407

	 11.00	-	11.59	 56	 6	 1,372	 1,434

	 12.00	-	12.59	 70	 8	 1,326	 1,404

	 13.00	-	13.59	 59	 5	 1,281	 1,345

	 14.00	-	14.59	 79	 8	 1,353	 1,440

	 15.00	-	15.59	 76	 8	 1,514	 1,598

	 16.00	-	16.59	 92	 10	 1,754	 1,856

	 17.00	-	17.59	 117	 13	 1,959	 2,089

	 18.00	-	18.59	 104	 14	 2,042	 2,160

	 19.00	-	19.59	 149	 11	 2,475	 2,635

	 20.00	-	20.59	 101	 12	 2,133	 2,246

	 21.00	-	21.59	 81	 4	 1,893	 1,978

	 22.00	-	22.59	 67	 2	 1,641	 1,710

	 23.00	-	23.59	 57	 6	 1,722	 1,785

	 สถติบิรกิารผู้ป่วยใน3	ปี	พ.ศ.	2558	–	2561	พบว่า	ผู้บาดเจบ็และเสยีชวีติจาก

อบุตัเิหตทุางถนน	เข้ารบับรกิาร	โดยส่วนใหญ่ร้อยละ	89.77	เป็นกลุม่	VRUs	(Vulnerable	

Road	User:	VRU)	ได้แก่	คนเดนิเท้า	ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	และผู้ใช้รถจกัรยาน	(ตาราง		6 

และรูปที่	3)	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

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

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

 ประเภทของพาหนะ	 จ�านวน	(ร้อยละ)	 เฉลี่ยต่อปี

	คนเดนิเท้า	 25,071	(3.54)	 6,267.75

	รถจกัรยาน	 33,502	(4.73)	 8,375.50

	รถจกัรยานยนต์	 652,140	(92.16)	 163,035.00

	ประเภทพาหนะอื่นๆ	 83,702	(10.62)	 20,925.50

รูปที่ 3
จ�านวนผู้ป่วยในท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร แยกตามกลุ ่ม 
VRUs และกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2561
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	 เมื่อวเิคราะห์ตามลกัษณะการชนของพาหนะของกลุม่	VRUs	(ตารางที่	7)	พบว่า 

กลุม่ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	ส่วนใหญ่บาดเจบ็	เพราะอบุตัเิหตจุราจรโดยล�าพงั	ร้อยละ	52.53 

เช่น	 การพลิกคว�่า	 หรือล้มเองของรถจักรยานยนต์	 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน 

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	65.37	กบ็าดเจบ็ลกัษณะนี้	ตรงกนัข้ามกบักลุ่มคนเดนิเท้า	ส่วนใหญ่	

ร้อยละ	56.27	บาดเจบ็เพราะถกูรถสองล้อหรอืสามล้อชน	หลกัฐานเหล่านี้สอดคล้องกบัที่

ปรากฎในระบบเฝ้าระวงัการบาดเจบ็	(Injury	Surveillance:	IS)4	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	–	2560

	 	 	 	 พาหนะผู้บาดเจ็บ

	 พาหนะคู่กรณี	 จักรยานยนต์	 จักรยาน	 คนเดินเท้า

	 ไม่มคีู่กรณ	ี(อบุตัเิหตโุดยล�าพงั)	 342,589	 21,899	 -	

	 รถยนต์	รถบรรทกุเลก็	หรอืรถตู้	 123,966	 2,303	 8,316

	 ยานยนต์สองหรอืสามล้อ	(รถจกัรยานยนต์)	 94,687	 4,830	 14,108

	 คนเดนิเท้าหรอืสตัว์	 35,602	 1,406	 -

	 วตัถทุี่ตรงึอยู่กบัที่หรอืไม่เคลื่อนที่	 28,997	 651	 -

		การขนส่งอื่นและที่ไม่ระบรุายละเอยีด	 23,878	 2,092	 886

	 รถบรรทกุหนกัหรอืรถโดยสาร	 15,973	 328	 991

	 รถจกัรยาน	 4,453	 400	 882

	 พาหนะอื่นที่ไม่มเีครื่องยนต์	 1,659	 67	 69
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แนวทางที่จะน�าไปสู่การแก้ปัญหา
	 เมื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์จะเห็นว่าจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความ

นยิมใช้เพื่อการเดนิทางในบรบิทของประเทศไทย	ซึ่งเป็นประเทศที่มรีายได้ระดบัปานกลาง	

แต่รถยนต์มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากรส่วนมากโดยเฉพาะกับกลุ่ม

วัยรุ่นและวัยท�างานตอนต้นที่ไม่มีทรัพย์สินมากนัก	 อีกทั้งทางเลือกการเดินทางโดยระบบ

ขนส่งสาธารณะเองกย็งัไม่ตอบความต้องการและไม่ครอบคลมุพื้นที่	ปัจจยัดงักลา่วจงึเปน็ 

แรงผลกัดนัให้ประชาชนจ�านวนมากเลอืกใช้พาหนะส่วนตวัเป็นจกัรยานยนต์ในชวีติประจ�าวนั

เริ่มต้นจากที่พักไปถึงปลายทางโดยตรงทั้งไปและกลับในระยะที่ค่อนข้างไกล	 ส่งผลให้

เพิ่มโอกาสสัมผัสความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	 ท�าให้ 

สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุ่มผู ้เปราะบางบนถนน	 (VRUs)	 สูงสุดใน 

ช่วงเยน็และค�่า	ซึ่งทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ลกัษณะนี้	มขี้อมูลวจิยัว่าหาก

ลดปรมิาณรถยนต์และระยะทางการขบัโดยเฉพาะในเขตที่มผีูเ้ปราะบางบนถนนจะช่วยลด 

ผู้เสียชีวิตลงได้6	 ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากสถิติสถานการณ์ของประเทศในภูมิภาคยุโรป 

และอเมริกา	 ดังนั้นหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง	

เพื่อให้เกดินโยบายหลกั	แผนงานและวางระบบขนส่งสาธารณะให้มปีระสทิธภิาพจนน�าไป

สู่การลดปรมิาณการใช้พาหนะส่วนตวัได้	

 นอกจากนี้ถนนในประเทศไทยที่เป็นแบบเปิดให้พาหนะทกุประเภทใช้เดนิทางร่วมกนั 

ในแทบทุกเส้นทาง	 เมื่อประกอบกับสถิติที่พบว่าผู้ใช้พาหนะที่มีความเปราะบางต่อการ

บาดเจ็บได้ง่ายเช่นจักรยานยนต์มีปริมาณมาก	 ท�าให้ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีสูง	 เราจึงพบสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในกลุ่มดังกล่าวเป็นจ�านวน

และสัดส่วนที่สูงตามไปด้วย	 หากพิจารณาเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับทฤษฎีระบบที่

ปลอดภยั	(Safe	system)7	ยงัไม่พบความเข้มแขง็ด้านการด�าเนนิมาตรการที่มปีระสทิธผิลที่ดี

ในแง่เน้นให้เกดิการปกป้องมนษุย์ผู้เปราะบางบนถนนด้วยการจดัการความเรว็	(Safe	speed) 

การจดัการถนนที่ปลอดภยั	(Safe	Road)	ดงันั้น	ภาระด้านการสร้างความปลอดภยัจงึต้อง

ตกไปอยู่กับผู้ใช้ถนนเองที่ต้องท�าตัวเป็นผู้ใช้ที่ปลอดภัย	 (Safe	 Road	 users)	 ด้วยตนเอง 

รวมไปถงึการบงัคบัใช้กฎหมายให้เกดิพฤตกิรรมความปลอดภยั

	 จากสถานการณ์	บรบิทด้านคมนาคม	และสถานการณ์เชงิสงัคมและความเป็นอยู่

ในสภาพปัจจบุนั	ดงัข้างต้นจงึน่าจะน�าไปสู่ทางเลอืกการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน	ได้แก่
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

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

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

 ประเภทของพาหนะ	 จ�านวน	(ร้อยละ)	 เฉลี่ยต่อปี

	คนเดนิเท้า	 25,071	(3.54)	 6,267.75

	รถจกัรยาน	 33,502	(4.73)	 8,375.50

	รถจกัรยานยนต์	 652,140	(92.16)	 163,035.00

	ประเภทพาหนะอื่นๆ	 83,702	(10.62)	 20,925.50

รูปที่ 3
จ�านวนผู้ป่วยในท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร แยกตามกลุ ่ม 
VRUs และกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2561
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	 เมื่อวเิคราะห์ตามลกัษณะการชนของพาหนะของกลุม่	VRUs	(ตารางที่	7)	พบว่า 

กลุม่ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	ส่วนใหญ่บาดเจบ็	เพราะอบุตัเิหตจุราจรโดยล�าพงั	ร้อยละ	52.53 

เช่น	 การพลิกคว�่า	 หรือล้มเองของรถจักรยานยนต์	 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน 

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	65.37	กบ็าดเจบ็ลกัษณะนี้	ตรงกนัข้ามกบักลุ่มคนเดนิเท้า	ส่วนใหญ่	

ร้อยละ	56.27	บาดเจบ็เพราะถกูรถสองล้อหรอืสามล้อชน	หลกัฐานเหล่านี้สอดคล้องกบัที่

ปรากฎในระบบเฝ้าระวงัการบาดเจบ็	(Injury	Surveillance:	IS)4	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	–	2560

	 	 	 	 พาหนะผู้บาดเจ็บ

	 พาหนะคู่กรณี	 จักรยานยนต์	 จักรยาน	 คนเดินเท้า

	 ไม่มคีู่กรณ	ี(อบุตัเิหตโุดยล�าพงั)	 342,589	 21,899	 -	

	 รถยนต์	รถบรรทกุเลก็	หรอืรถตู้	 123,966	 2,303	 8,316

	 ยานยนต์สองหรอืสามล้อ	(รถจกัรยานยนต์)	 94,687	 4,830	 14,108

	 คนเดนิเท้าหรอืสตัว์	 35,602	 1,406	 -

	 วตัถทุี่ตรงึอยู่กบัที่หรอืไม่เคลื่อนที่	 28,997	 651	 -

		การขนส่งอื่นและที่ไม่ระบรุายละเอยีด	 23,878	 2,092	 886

	 รถบรรทกุหนกัหรอืรถโดยสาร	 15,973	 328	 991

	 รถจกัรยาน	 4,453	 400	 882

	 พาหนะอื่นที่ไม่มเีครื่องยนต์	 1,659	 67	 69
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แนวทางที่จะน�าไปสู่การแก้ปัญหา
	 เมื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์จะเห็นว่าจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความ

นยิมใช้เพื่อการเดนิทางในบรบิทของประเทศไทย	ซึ่งเป็นประเทศที่มรีายได้ระดบัปานกลาง	

แต่รถยนต์มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากรส่วนมากโดยเฉพาะกับกลุ่ม

วัยรุ่นและวัยท�างานตอนต้นที่ไม่มีทรัพย์สินมากนัก	 อีกทั้งทางเลือกการเดินทางโดยระบบ

ขนส่งสาธารณะเองกย็งัไม่ตอบความต้องการและไม่ครอบคลมุพื้นที่	ปัจจยัดงักล่าวจงึเป็น 

แรงผลกัดนัให้ประชาชนจ�านวนมากเลอืกใช้พาหนะส่วนตวัเป็นจกัรยานยนต์ในชวีติประจ�าวนั

เริ่มต้นจากที่พักไปถึงปลายทางโดยตรงทั้งไปและกลับในระยะที่ค่อนข้างไกล	 ส่งผลให้

เพิ่มโอกาสสัมผัสความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	 ท�าให้ 

สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุ่มผู ้เปราะบางบนถนน	 (VRUs)	 สูงสุดใน 

ช่วงเยน็และค�่า	ซึ่งทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ลกัษณะนี้	มขี้อมูลวจิยัว่าหาก

ลดปรมิาณรถยนต์และระยะทางการขบัโดยเฉพาะในเขตที่มผีูเ้ปราะบางบนถนนจะช่วยลด 

ผู้เสียชีวิตลงได้6	 ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากสถิติสถานการณ์ของประเทศในภูมิภาคยุโรป 

และอเมริกา	 ดังนั้นหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง	

เพื่อให้เกดินโยบายหลกั	แผนงานและวางระบบขนส่งสาธารณะใหม้ปีระสทิธภิาพจนน�าไป

สู่การลดปรมิาณการใช้พาหนะส่วนตวัได้	

 นอกจากนี้ถนนในประเทศไทยที่เป็นแบบเปิดให้พาหนะทกุประเภทใช้เดนิทางร่วมกนั 

ในแทบทุกเส้นทาง	 เมื่อประกอบกับสถิติที่พบว่าผู้ใช้พาหนะที่มีความเปราะบางต่อการ

บาดเจ็บได้ง่ายเช่นจักรยานยนต์มีปริมาณมาก	 ท�าให้ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีสูง	 เราจึงพบสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในกลุ่มดังกล่าวเป็นจ�านวน

และสัดส่วนที่สูงตามไปด้วย	 หากพิจารณาเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับทฤษฎีระบบที่

ปลอดภยั	(Safe	system)7	ยงัไม่พบความเข้มแขง็ด้านการด�าเนนิมาตรการที่มปีระสทิธผิลที่ดี

ในแง่เน้นให้เกดิการปกป้องมนษุย์ผูเ้ปราะบางบนถนนด้วยการจดัการความเรว็	(Safe	speed) 

การจดัการถนนที่ปลอดภยั	(Safe	Road)	ดงันั้น	ภาระด้านการสร้างความปลอดภยัจงึต้อง

ตกไปอยู่กับผู้ใช้ถนนเองที่ต้องท�าตัวเป็นผู้ใช้ที่ปลอดภัย	 (Safe	 Road	 users)	 ด้วยตนเอง 

รวมไปถงึการบงัคบัใช้กฎหมายให้เกดิพฤตกิรรมความปลอดภยั

	 จากสถานการณ์	บรบิทด้านคมนาคม	และสถานการณ์เชงิสงัคมและความเป็นอยู่

ในสภาพปัจจบุนั	ดงัข้างต้นจงึน่าจะน�าไปสู่ทางเลอืกการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน	ได้แก่
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 ปัจเจก
	 •	ปัจจุบนั	 การสร้างความปลอดภยัในการใช้ถนนตกไปอยู่กับประชาชนแต่ละคนเอง	 

	 	 ดังนั้นประชาชนจึงยังจ�าเป็นต้องตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง	 ทั้งใน 

	 	 การเดนิเท้า	ใช้จกัรยานและจกัรยานยนต์ด้วยความมสีติ	และระมดัระวงัการสญัจร 

	 	 ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้า	 และ	 เย็น	 ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจาก 

	 	 อบุตัเิหตไุด้สูง

	 •	การใช้อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง	เช่น	หมวกนริภยั	เป็นสิ่งที่ส�าคญัต่อการป้องกนัตนเอง 

	 	 อย่างมากในภาวะปัจจบุนั

	 •	กระตุ้นสมาชิกครอบครับและในสังคมรอบตัวให้ตระหนักและระวังอันตรายหากใช้ 

	 	 ถนนในรูปแบบการเดนิเท้า	ใช้จกัรยาน	และจกัรยานยนต์

	 •	การด�าเนนิตวัอย่างที่ดใีนการให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัในการใช้ถนนใหก้บั 

	 	 เยาวชน	 จะส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวเยาวชนในการดูแล	 รวมไปถึงช่วยลด 

	 	 ความเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตใุนสงัคมที่อยู่อาศยัได้ด้วย

	 •	เรยีกร้องสทิธคิวามปลอดภยัทางถนนอนัพงึมใีนฐานะประชาชน		ไปยงัช่องทางต่างๆ 

	 	 ในสงัคม

 องค์การที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
	 •	องค์กรท้องถิ่นที่ดแูลความปลอดภยัของประชาชน	ควรเริ่มใส่ใจปัญหาความปลอดภยั 

	 	 ทางถนนเป็นประเดน็ส�าคญั		น�าไปร่วมคดิวางแผนท้องถิ่น	โดยเฉพาะด้านกายภาพ 

	 	 ที่ส่งผลต่อความปลอดภยัของประชาชนที่จ�าเป็นต้องใช้ถนนในรูปแบบที่เปราะบาง 

	 	 ให้มากขึ้น	เนื่องจากกลุ่มนี้ยงัขาดศกัยภาพการปกป้องตนเอง

	 •	ความร่วมมอืของต�ารวจและท้องถิ่น	ในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อลดปรมิาณอบุตัเิหต ุ

	 	 และการบาดเจ็บของประชาชน	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนท�าให้การบังคับใช ้

	 	 กฎหมายกลายเป็นประเดน็รองจากการอ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง		จงึควร 

	 	 พจิารณาน�าเทคโนโลยมีาช่วย	เช่น	การใช้กล้องตรวจจบัการกระท�าผดิ	การผลกัดนั 

	 	 กระบวนการลงโทษให้ครบวงจร

 มหภาค
	 •	การปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้เห็นความส�าคัญต่อผู้เปราะบางบนถนน 

	 	 ให้เป็นประชากรส่วนใหญ่ที่มคีวามส�าคญับนท้องถนน	

	 •	สร้างแนวคดิ	ออกแบบ	และจดัท�าให้มพีื้นที่สญัจรส�าหรบักลุ่มผู้เปราะบางบนถนน 

	 	 อย่างเพียงพอและปลอดภัย	 เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่บนถนน	 และสร้าง 

	 	 ปัญหาการจราจรน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่
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key message 

	 •	เหยื่อการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน	ส่วนมากเป็นกลุม่ผูเ้ปราะบาง 

	 	 บนถนน

	 •	เราทกุคนรวมถงึคนใกล้ชดิมโีอกาสที่จะเป็นผู้เปราะบางบนถนนในบางโอกาส	เช่น	 

	 	 การเดนิเท้า	ใช้จกัรยานยนต์หรอืจกัรยานยนต์

	 •	กลุม่ผูเ้ปราะบางบนถนนเป็นกลุม่ประชากรใหญ่บนท้องถนน	แต่กลบัถกูละเลยที่จะ 

	 	 ได้รบัพื้นที่สญัจรอย่างเพยีงพอและปลอดภยั

	 •	ปัจจุบันความปลอดภัยทางถนนยังเป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้ถนนที่ต้องคอยปกป้อง 

	 	 ตนเองทั้งหมด

	 •	ควรยกระดับความปลอดภัยของผู้เปราะบางบนถนนให้ส�าคัญสูงมาก	 เนื่องจาก 

	 	 เกี่ยวข้องกบัคนไทยได้ทกุคน

	 •	ควรมกีารน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการบงัคบัใช้กฎหมาย	ในช่วงเวลาที่เกดิเหตกุารณ์ 

	 	 สูงและเจ้าหน้าที่ปฏบิตังิานได้ล�าบาก

	 •	การลดปรมิาณและระยะทางการเดนิทางโดยการใช้พาหนะส่วนตวั	จะสามารถช่วย 

	 	 ลดผู้เสียชีวิตลงได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม	 โดยมีการสร้างทางเลือกด้านการขนส่ง 

	 	 สาธารณะที่มปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดนิทางไกล
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 ปัจเจก
	 •	ปัจจุบนั	 การสร้างความปลอดภยัในการใช้ถนนตกไปอยู่กับประชาชนแต่ละคนเอง	 

	 	 ดังนั้นประชาชนจึงยังจ�าเป็นต้องตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง	 ทั้งใน 

	 	 การเดนิเท้า	ใช้จกัรยานและจกัรยานยนต์ด้วยความมสีติ	และระมดัระวงัการสญัจร 

	 	 ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้า	 และ	 เย็น	 ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจาก 

	 	 อบุตัเิหตไุด้สูง

	 •	การใช้อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง	เช่น	หมวกนริภยั	เป็นสิ่งที่ส�าคญัต่อการป้องกนัตนเอง 

	 	 อย่างมากในภาวะปัจจบุนั

	 •	กระตุ้นสมาชิกครอบครับและในสังคมรอบตัวให้ตระหนักและระวังอันตรายหากใช้ 

	 	 ถนนในรูปแบบการเดนิเท้า	ใช้จกัรยาน	และจกัรยานยนต์

	 •	การด�าเนนิตวัอย่างที่ดใีนการใหค้วามส�าคญัต่อความปลอดภยัในการใช้ถนนให้กบั 

	 	 เยาวชน	 จะส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวเยาวชนในการดูแล	 รวมไปถึงช่วยลด 

	 	 ความเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตใุนสงัคมที่อยู่อาศยัได้ด้วย

	 •	เรยีกร้องสทิธคิวามปลอดภยัทางถนนอนัพงึมใีนฐานะประชาชน		ไปยงัช่องทางต่างๆ 

	 	 ในสงัคม

 องค์การที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
	 •	องค์กรท้องถิ่นที่ดแูลความปลอดภยัของประชาชน	ควรเริ่มใส่ใจปัญหาความปลอดภยั 

	 	 ทางถนนเป็นประเดน็ส�าคญั		น�าไปร่วมคดิวางแผนท้องถิ่น	โดยเฉพาะด้านกายภาพ 

	 	 ที่ส่งผลต่อความปลอดภยัของประชาชนที่จ�าเป็นต้องใช้ถนนในรูปแบบที่เปราะบาง 

	 	 ให้มากขึ้น	เนื่องจากกลุ่มนี้ยงัขาดศกัยภาพการปกป้องตนเอง

	 •	ความร่วมมอืของต�ารวจและท้องถิ่น	ในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อลดปรมิาณอบุตัเิหต ุ

	 	 และการบาดเจ็บของประชาชน	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนท�าให้การบังคับใช ้

	 	 กฎหมายกลายเป็นประเดน็รองจากการอ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง		จงึควร 

	 	 พจิารณาน�าเทคโนโลยมีาช่วย	เช่น	การใช้กล้องตรวจจบัการกระท�าผดิ	การผลกัดนั 

	 	 กระบวนการลงโทษให้ครบวงจร

 มหภาค
	 •	การปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้เห็นความส�าคัญต่อผู้เปราะบางบนถนน 

	 	 ให้เป็นประชากรส่วนใหญ่ที่มคีวามส�าคญับนท้องถนน	

	 •	สร้างแนวคดิ	ออกแบบ	และจดัท�าให้มพีื้นที่สญัจรส�าหรบักลุ่มผู้เปราะบางบนถนน 

	 	 อย่างเพียงพอและปลอดภัย	 เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่บนถนน	 และสร้าง 

	 	 ปัญหาการจราจรน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่
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key message 

	 •	เหยื่อการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน	ส่วนมากเป็นกลุม่ผูเ้ปราะบาง 

	 	 บนถนน

	 •	เราทกุคนรวมถงึคนใกล้ชดิมโีอกาสที่จะเป็นผู้เปราะบางบนถนนในบางโอกาส	เช่น	 

	 	 การเดนิเท้า	ใช้จกัรยานยนต์หรอืจกัรยานยนต์

	 •	กลุม่ผูเ้ปราะบางบนถนนเป็นกลุม่ประชากรใหญ่บนท้องถนน	แต่กลบัถกูละเลยที่จะ 

	 	 ได้รบัพื้นที่สญัจรอย่างเพยีงพอและปลอดภยั

	 •	ปัจจุบันความปลอดภัยทางถนนยังเป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้ถนนที่ต้องคอยปกป้อง 

	 	 ตนเองทั้งหมด

	 •	ควรยกระดับความปลอดภัยของผู้เปราะบางบนถนนให้ส�าคัญสูงมาก	 เนื่องจาก 

	 	 เกี่ยวข้องกบัคนไทยได้ทกุคน

	 •	ควรมกีารน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการบงัคบัใช้กฎหมาย	ในช่วงเวลาที่เกดิเหตกุารณ์ 

	 	 สูงและเจ้าหน้าที่ปฏบิตังิานได้ล�าบาก

	 •	การลดปรมิาณและระยะทางการเดนิทางโดยการใช้พาหนะส่วนตวั	จะสามารถช่วย 

	 	 ลดผู้เสียชีวิตลงได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม	 โดยมีการสร้างทางเลือกด้านการขนส่ง 

	 	 สาธารณะที่มปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดนิทางไกล
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การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
กับความปลอดภัยทางถนน

	 จากการรายงานความปลอดภยัทางถนนขององค์การอนามยัโลก	ปี	พ.ศ.	2561	พบว่า	

ประเทศไทยมผีู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนในปี	2559	จ�านวน	22,491	คน	หรอืเทยีบเท่ากบั

ผู้เสยีชวีติ	60	คน	บนถนนทกุวนั	และผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่ 

มอีาย	ุ15	ปีถงึ	29	ปี	โดยร้อยละ	81	เป็นกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน	(Vulnerable	Road	Users:	

VRU)	 เช่น	 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	 จักรยาน	 คนเดินเท้า	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับ 

ความรนุแรง	การบาดเจบ็	และความสูญเสยีมาก	

	 เพื่อป้องกนัผู้ใช้จกัรยานอนัเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนนดงักล่าว	บทความนี้

จะน�าเสนอทางเลอืกโดยใช้ตวัอย่างกรณศีกึษาเกี่ยวกบัการจดัการพื้นที่จราจร

สิทธิและการต่อรองในการใช้พื้นที่บนท้องถนน (share the road)
และการบังคับใช้ข้อบัญญัติคุ้มครองผู้เปราะบางบนถนน

(vulnerable roadway user statute) 

	 กฎหมายที่กล่าวถงึสทิธแิละความปลอดภยัทางถนนของผู้ใช้จกัรยาน	ตามกฎหมายที่

เกี่ยวกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทยมมีานานแล้ว	แต่หลายคนอาจไม่รู้	จากงานศกึษาข้อมลู

ด้านกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทย	Study	on	Roles,	Regulation	and	Laws	to	 

Bicycle	 Uses	 in	 Thailand1	 กล่าวถึงวิวัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน

ประเทศไทยว่า	 ได้มกีารพฒันามาจากกฎหมายเกี่ยวกบัเส้นทางคมนาคม	 ยานพาหนะ	 และ 

ระบบจราจร	เริ่มต้นอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่สมยัรชักาลที่	5	พ.ศ.	2460	ในชื่อว่าพระราชบญัญตัิ 

ล้อเลื่อน	 ซึ่งในสมัยนั้นผู้ปั่นจักรยานจะต้องจดทะเบียนท�าใบขับขี่	 และต้องผ่านการทดสอบ 

เหมือนเวลาเราไปท�าใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์สมัยนี้ด้วย	 แต่	 พรบ.นี้ถูกยกเลิกไป 

เมื่อประมาณ	50	ปีก่อน	ล่าสดุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คอื	พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	25222 

กล่าวถงึการใช้จกัรยาน	โดยมสีาระส�าคญัดงันี้	ทางใดที่ได้จดัท�าไว้ส�าหรบัรถจกัรยาน	ผู้ขบัขี่

รถจกัรยานต้องขบัในทางนั้น	แต่หากไม่มทีางที่จดัท�าไว้ส�าหรบัรถจกัรยานให้ขบัขี่ในทางเดนิรถ

หรอืไหล่ทาง	และผูข้บัขี่รถจกัรยานต้องขบัให้ชดิขอบทางด้านซ้ายของทางเดนิรถ	ไหล่ทางหรอื

ทางที่จดัท�าไว้ส�าหรบัรถจกัรยานให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้	แต่ในกรณทีี่มช่ีองเดนิรถประจ�าทาง

ด้านซ้ายสดุของทางเดนิรถ	ต้องขบัขี่รถจกัรยานให้ชดิช่องเดนิรถประจ�าทางนั้น	หากมกีารฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏบิตัติาม	ต้องมกีารลงโทษด้วยการปรบั	

1โครงการศกึษากฎหมายเกี่ยวกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทย	(Study	on	Roles,	Regulation	and	Laws	to	Bicycle	Uses 
in	Thailand)
2พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.๒๕๒๒
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3โครงการการผลกัดนัการเดนิและการใช้จกัรยานไปสูน่โยบายสาธารณะของประเทศไทย,	2549	ชมรมจกัรยานเพื่อสขุภาพ 
แห่งประเทศไทย	
4คูม่อืมาตรฐานการออกแบบการกอ่สร้างทางจกัรยาน	ส�าหรบัประเทศไทย		โดย	ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร	ร่วมกบั	การทางพเิศษแห่งประเทศไทย	กรมทางหลวง	และกรมทางหลวงชนบท,	ตลุาคม	2559

	 นั่นหมายถงึว่าในทางนตินิยั	ผูใ้ช้จกัรยาน	มสีทิธใินการต่อรองการใช้พื้นที่บนท้องถนน	

เพราะ	เป็นผู้ใช้ถนนที่เปราะบางมาตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	

	 หากแต่ในทางปฏบิตัพิบว่า	มปัีญหาและอปุสรรคหลายประการที่ท�าให้ผูใ้ช้จกัรยานไม่

สามารถขี่จกัรยานในทางจกัรยานได้	เช่น	การจอดรถกดีขวางทางจกัรยาน	ปัญหาร้านค้าหรอื

หาบเร่แผงลอยตั้งขาย	หรอืปัญหาที่มยีานพาหนะประเภทอื่นเข้ามาใช้ทางจกัรยาน	เป็นต้น	

	 ในปี	 25493	 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย	 ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการใช้	 หรือไม่ใช้จักรยานของชาวบ้านไทย	 ที่เป็นคนส่วนใหญ่ตามชุมชนต่างๆ	

จ�านวน	9	จงัหวดัทั่วประเทศ	พบว่า	มหีลายปัจจยัที่ท�าให้ชาวบ้านหรอืคนทั่วไปไม่ใช้จกัรยาน	

และปัจจัยล�าดับต้นๆ	 ที่ระบุ	 เพราะกลัวรถชน หรือกลัวที่จะได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ 

ขี่จักรยานไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ไกลไป (เช่น ต้องไปต่อรถ ต่อเรือ ฯลฯ 

รวมทั้งเนื่องจากสภาพอากาศ แดดร้อน หรือฝนตก 

	 ในปีเดยีวกนั	ชมรมฯ	ศกึษาเพิ่มเตมิประเดน็ชาวบ้านไทยใช้จกัรยานเพราะอะไร	พบว่า	

เพราะเขาได้ออกก�าลงักาย	ท�าให้ร่างกายแขง็แรง	สามารถช่วยลดมลพษิ	แก้โลกร้อน	ประหยดั

ค่าใช้จ่าย	สะดวก	ได้ท่องเที่ยว	และได้เพื่อน		ส�าหรบัเหตผุลที่น่าจะเป็นแรงสนบัสนนุหรอืผลกั

ดนัให้มกีารใช้จกัรยานกนัมากในชมุชน	 คอื	 การส่งเสรมิธรุกจิหรอืประกอบอาชพี	 ข้อมูลจาก	

1,800	คน	8	จงัหวดัทั่วประเทศ	

	 นอกจากสทิธแิละการต่อรองทางด้านกฎหมายที่ผู้ใช้จกัรยานมแีล้ว		การจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 ก็นับเป็นสิทธิที่ผู้ใช้จักรยานซึ่งเป็น 

ผู้เปราะบางในการใช้ถนนร่วมกนั	พงึต้องได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อลด

ความสูญเสยีต่อในการใช้พื้นที่บนถนนร่วมกนั	

	 ตวัอย่างการแบ่งปันพื้นที่ผวิจราจร	ส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยาน	ในกรณต่ีางๆ	เพื่อให้เหมาะสม 

กับบริบทของเมือง	 โดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สนข.)	 ซึ่งได้จัดท�า 

เป็นคู่มือมาตรฐานการออกแบบเพื่อสร้างทางจักรยานส�าหรับประเทศไทย4	 ซึ่งเทียบเท่าตาม

มาตรฐานในต่างประเทศ	ดงันี้
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
กับความปลอดภัยทางถนน

	 จากการรายงานความปลอดภยัทางถนนขององค์การอนามยัโลก	ปี	พ.ศ.	2561	พบว่า	

ประเทศไทยมผีู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนในปี	2559	จ�านวน	22,491	คน	หรอืเทยีบเท่ากบั

ผู้เสยีชวีติ	60	คน	บนถนนทกุวนั	และผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่ 

มอีาย	ุ15	ปีถงึ	29	ปี	โดยร้อยละ	81	เป็นกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน	(Vulnerable	Road	Users:	

VRU)	 เช่น	 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	 จักรยาน	 คนเดินเท้า	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับ 

ความรนุแรง	การบาดเจบ็	และความสูญเสยีมาก	

	 เพื่อป้องกนัผู้ใช้จกัรยานอนัเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนนดงักล่าว	บทความนี้

จะน�าเสนอทางเลอืกโดยใช้ตวัอย่างกรณศีกึษาเกี่ยวกบัการจดัการพื้นที่จราจร

สิทธิและการต่อรองในการใช้พื้นที่บนท้องถนน (share the road)
และการบังคับใช้ข้อบัญญัติคุ้มครองผู้เปราะบางบนถนน

(vulnerable roadway user statute) 

	 กฎหมายที่กล่าวถงึสทิธแิละความปลอดภยัทางถนนของผู้ใช้จกัรยาน	ตามกฎหมายที่

เกี่ยวกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทยมมีานานแล้ว	แต่หลายคนอาจไม่รู้	จากงานศกึษาข้อมลู

ด้านกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทย	Study	on	Roles,	Regulation	and	Laws	to	 

Bicycle	 Uses	 in	 Thailand1	 กล่าวถึงวิวัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน

ประเทศไทยว่า	 ได้มกีารพฒันามาจากกฎหมายเกี่ยวกบัเส้นทางคมนาคม	 ยานพาหนะ	 และ 

ระบบจราจร	เริ่มต้นอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่สมยัรชักาลที่	5	พ.ศ.	2460	ในชื่อว่าพระราชบญัญตัิ 

ล้อเลื่อน	 ซึ่งในสมัยนั้นผู้ปั่นจักรยานจะต้องจดทะเบียนท�าใบขับขี่	 และต้องผ่านการทดสอบ 

เหมือนเวลาเราไปท�าใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์สมัยนี้ด้วย	 แต่	 พรบ.นี้ถูกยกเลิกไป 

เมื่อประมาณ	50	ปีก่อน	ล่าสดุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คอื	พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	25222 

กล่าวถงึการใช้จกัรยาน	โดยมสีาระส�าคญัดงันี้	ทางใดที่ได้จดัท�าไว้ส�าหรบัรถจกัรยาน	ผู้ขบัขี่

รถจกัรยานต้องขบัในทางนั้น	แต่หากไม่มทีางที่จดัท�าไว้ส�าหรบัรถจกัรยานให้ขบัขี่ในทางเดนิรถ

หรอืไหล่ทาง	และผูข้บัขี่รถจกัรยานต้องขบัให้ชดิขอบทางด้านซ้ายของทางเดนิรถ	ไหล่ทางหรอื

ทางที่จดัท�าไว้ส�าหรบัรถจกัรยานให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้	แต่ในกรณทีี่มช่ีองเดนิรถประจ�าทาง

ด้านซ้ายสดุของทางเดนิรถ	ต้องขบัขี่รถจกัรยานให้ชดิช่องเดนิรถประจ�าทางนั้น	หากมกีารฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏบิตัติาม	ต้องมกีารลงโทษด้วยการปรบั	

1โครงการศกึษากฎหมายเกี่ยวกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทย	(Study	on	Roles,	Regulation	and	Laws	to	Bicycle	Uses 
in	Thailand)
2พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.๒๕๒๒
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3โครงการการผลกัดนัการเดนิและการใช้จกัรยานไปสูน่โยบายสาธารณะของประเทศไทย,	2549	ชมรมจกัรยานเพื่อสขุภาพ 
แห่งประเทศไทย	
4คูม่อืมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจกัรยาน	ส�าหรบัประเทศไทย		โดย	ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร	ร่วมกบั	การทางพเิศษแห่งประเทศไทย	กรมทางหลวง	และกรมทางหลวงชนบท,	ตลุาคม	2559

	 นั่นหมายถงึว่าในทางนตินิยั	ผูใ้ช้จกัรยาน	มสีทิธใินการต่อรองการใช้พื้นที่บนท้องถนน	

เพราะ	เป็นผู้ใช้ถนนที่เปราะบางมาตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	

	 หากแต่ในทางปฏบิตัพิบว่า	มปัีญหาและอปุสรรคหลายประการที่ท�าให้ผู้ใช้จกัรยานไม่

สามารถขี่จกัรยานในทางจกัรยานได้	เช่น	การจอดรถกดีขวางทางจกัรยาน	ปัญหาร้านค้าหรอื

หาบเร่แผงลอยตั้งขาย	หรอืปัญหาที่มยีานพาหนะประเภทอื่นเข้ามาใช้ทางจกัรยาน	เป็นต้น	

	 ในปี	 25493	 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย	 ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการใช้	 หรือไม่ใช้จักรยานของชาวบ้านไทย	 ที่เป็นคนส่วนใหญ่ตามชุมชนต่างๆ	

จ�านวน	9	จงัหวดัทั่วประเทศ	พบว่า	มหีลายปัจจยัที่ท�าให้ชาวบ้านหรอืคนทั่วไปไม่ใช้จกัรยาน	

และปัจจัยล�าดับต้นๆ	 ที่ระบุ	 เพราะกลัวรถชน หรือกลัวที่จะได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ 

ขี่จักรยานไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ไกลไป (เช่น ต้องไปต่อรถ ต่อเรือ ฯลฯ 

รวมทั้งเนื่องจากสภาพอากาศ แดดร้อน หรือฝนตก 

	 ในปีเดยีวกนั	ชมรมฯ	ศกึษาเพิ่มเตมิประเดน็ชาวบ้านไทยใช้จกัรยานเพราะอะไร	พบว่า	

เพราะเขาได้ออกก�าลงักาย	ท�าให้ร่างกายแขง็แรง	สามารถช่วยลดมลพษิ	แก้โลกร้อน	ประหยดั

ค่าใช้จ่าย	สะดวก	ได้ท่องเที่ยว	และได้เพื่อน		ส�าหรบัเหตผุลที่น่าจะเป็นแรงสนบัสนนุหรอืผลกั

ดนัให้มกีารใช้จกัรยานกนัมากในชมุชน	 คอื	 การส่งเสรมิธรุกจิหรอืประกอบอาชพี	 ข้อมูลจาก	

1,800	คน	8	จงัหวดัทั่วประเทศ	

	 นอกจากสทิธแิละการต่อรองทางด้านกฎหมายที่ผู้ใช้จกัรยานมแีล้ว		การจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 ก็นับเป็นสิทธิที่ผู้ใช้จักรยานซึ่งเป็น 

ผู้เปราะบางในการใช้ถนนร่วมกนั	พงึต้องได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อลด

ความสูญเสยีต่อในการใช้พื้นที่บนถนนร่วมกนั	

	 ตวัอย่างการแบ่งปันพื้นที่ผวิจราจร	ส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยาน	ในกรณต่ีางๆ	เพื่อให้เหมาะสม 

กับบริบทของเมือง	 โดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สนข.)	 ซึ่งได้จัดท�า 

เป็นคู่มือมาตรฐานการออกแบบเพื่อสร้างทางจักรยานส�าหรับประเทศไทย4	 ซึ่งเทียบเท่าตาม

มาตรฐานในต่างประเทศ	ดงันี้
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 1. ช่องทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์
	 จกัรยานสามารถใช้ถนนร่วมกบัรถยนต์ได้	โดยไม่มกีารแบ่งพื้นที่ให้เฉพาะ	แต่มปี้าย

หรอืสญัลกัษณ์เพื่อบอกผู้ขบัขี่รถยนต์ว่าจกัรยานสามารถใช้งานร่วมกนับนถนนได้	การใช้งาน

แบบนี้เหมาะกบัถนนที่มปีรมิาณและความเรว็ของการจราจรน้อย	นอกจากนี้ในบางพื้นที่มกีาร

ท�าช่องจราจรด้านรมิทางเท้าให้กว้างกว่าปกตหิรอืที่เรยีกว่า	wide	curb	lane	(WCL)	เพื่อรองรบั

จกัรยานด้วย

รูปที่ 1
ตวัอย่างช่องทางจักรยานแบบใช้พืน้ที่
ร่วมกับรถยนต์

รูปที่ 2
ตัวอย่างของ ทางจักรยานบนถนน
ร่วมกับรถยนต์ (Marin County 
Bicycle Coalition, 2013)

รูปที่ 3
ตัวอย่างช่องทางจักรยานที่มีปริมาณ
จราจรหรือความเร็วปานกลาง

กรณีมีการจอดรถ กรณีหามการจอดรถ

ทางเทา ทางเทาจอดรถ
2.40 4.20 4.203.25 3.253.50

0.50 0.50

3.50

ทางจักรยาน ทางจักรยาน

กรณีมีการจอดรถ กรณีหามการจอดรถ

ทางเทา ทางเทาจอดรถ
2.40 1.80 1.803.50 3.253.503.50

0.50 0.50

3.50 3.50

 2. ทางจักรยานแบบแบ่งพื้นที่ส�าหรับจักรยาน
	 เพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้จกัรยาน	ในกรณทีี่มปีรมิาณจราจร	หรอืความเรว็จราจร

ปานกลาง	อาจมกีารแบ่งพื้นที่ส�าหรบัจกัรยานบนผวิจราจรหรอืถนนเดยีวกบัรถยนต์โดยการใช้

เส้นจราจร	ป้าย	และสี	ตวัอย่างของการแบ่งพื้นที่แบบนี้ได้แก่	ช่องทางจกัรยาน	(bicycle	lane)	

และการใช้ไหล่ทางเป็นทางจกัรยาน	(road	shoulder)	ส�าหรบัถนนที่มกีารอนญุาตให้จอดรถได้

บรเิวณรมิทาง	ควรให้พื้นที่จอดรถอยู่รมิขอบทาง
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 5
ตัวอย่างของการใช้เกาะกลางจัดพื้นที่
เฉพาะส�าหรับจักรยาน

รูปที่ 4
ตัวอย่างของช่องทางจักรยาน
(Bike Nopa, 2010)

ทางจักรยาน

ทางเทาเกาะกลางเกาะกลาง
4.00 3.50 3.50

0.50 0.50

3.50 3.50 3.50

 3. ทางจักรยานแบบจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับจักรยาน
	 หากถนนมีปริมาณจราจรหรือความเร็วสูง	 การให้จักรยานใช้พื้นที่ร่วมกับ

รถยนต์หรอืการแบ่งพื้นที่ส�าหรบัจกัรยานดงักล่าวไปก่อนหน้านี้อาจไม่เพยีงพอต่อความ

ปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน	 ดังนั้นจึงต้องมีการจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับจักรยาน	 เช่น 

การจดัพื้นที่เฉพาะจกัรยานโดยใช้เกาะกลาง	ดงัแสดงรปูที่	5	โดยใช้ขอบคนัหนิ	ดงัแสดง

รูปที่	 6	 การกั้นด้วยเสาหรอืหลกั	 ดงัแสดงในรูปที่	 7	 หรอืการมพีื้นที่กั้น	 (buffer	 area)	

ระหว่างทางจกัรยานและถนนดงัแสดงในรูปที่	8	หรอือาจมกีารจดัพื้นที่โดยการรวมกนั

ระหว่างที่กั้นมากกว่าหนึ่งประเภทได้		เช่น	การใช้เสาร่วมกบัพื้นที่กั้น	เป็นต้น	นอกจาก

นี้ทางประเภทนี้อาจจะเปิดให้ใช้ร่วมคนเดนิเท้าหรอืเป็นทางคูก่บัทางส�าหรบัคนเดนิเท้า

ได้ด้วยเช่นกนั	ดงัแสดงในรูปที่	9
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 1. ช่องทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์
	 จกัรยานสามารถใช้ถนนร่วมกบัรถยนต์ได้	โดยไม่มกีารแบ่งพื้นที่ให้เฉพาะ	แต่มปี้าย

หรอืสญัลกัษณ์เพื่อบอกผู้ขบัขี่รถยนต์ว่าจกัรยานสามารถใช้งานร่วมกนับนถนนได้	การใช้งาน

แบบนี้เหมาะกบัถนนที่มปีรมิาณและความเรว็ของการจราจรน้อย	นอกจากนี้ในบางพื้นที่มกีาร

ท�าช่องจราจรด้านรมิทางเท้าให้กว้างกว่าปกตหิรอืที่เรยีกว่า	wide	curb	lane	(WCL)	เพื่อรองรบั

จกัรยานด้วย

รูปที่ 1
ตวัอย่างช่องทางจกัรยานแบบใช้พืน้ที่
ร่วมกับรถยนต์

รูปที่ 2
ตัวอย่างของ ทางจักรยานบนถนน
ร่วมกับรถยนต์ (Marin County 
Bicycle Coalition, 2013)

รูปที่ 3
ตัวอย่างช่องทางจักรยานที่มีปริมาณ
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	 เพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้จกัรยาน	ในกรณทีี่มปีรมิาณจราจร	หรอืความเรว็จราจร

ปานกลาง	อาจมกีารแบ่งพื้นที่ส�าหรบัจกัรยานบนผวิจราจรหรอืถนนเดยีวกบัรถยนต์โดยการใช้

เส้นจราจร	ป้าย	และส	ีตวัอย่างของการแบ่งพื้นที่แบบนี้ได้แก่	ช่องทางจกัรยาน	(bicycle	lane)	

และการใช้ไหล่ทางเป็นทางจกัรยาน	(road	shoulder)	ส�าหรบัถนนที่มกีารอนญุาตให้จอดรถได้

บรเิวณรมิทาง	ควรให้พื้นที่จอดรถอยู่รมิขอบทาง
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เฉพาะส�าหรับจักรยาน
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รถยนต์หรอืการแบ่งพื้นที่ส�าหรบัจกัรยานดงักล่าวไปก่อนหน้านี้อาจไม่เพยีงพอต่อความ

ปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน	 ดังนั้นจึงต้องมีการจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับจักรยาน	 เช่น 

การจดัพื้นที่เฉพาะจกัรยานโดยใช้เกาะกลาง	ดงัแสดงรูปที่	5	โดยใช้ขอบคนัหนิ	ดงัแสดง

รูปที่	 6	 การกั้นด้วยเสาหรอืหลกั	 ดงัแสดงในรูปที่	 7	 หรอืการมพีื้นที่กั้น	 (buffer	 area)	

ระหว่างทางจกัรยานและถนนดงัแสดงในรูปที่	8	หรอือาจมกีารจดัพื้นที่โดยการรวมกนั

ระหว่างที่กั้นมากกว่าหนึ่งประเภทได้		เช่น	การใช้เสาร่วมกบัพื้นที่กั้น	เป็นต้น	นอกจาก

นี้ทางประเภทนี้อาจจะเปิดให้ใช้ร่วมคนเดนิเท้าหรอืเป็นทางคูก่บัทางส�าหรบัคนเดนิเท้า

ได้ด้วยเช่นกนั	ดงัแสดงในรูปที่	9
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

รูปที่ 6
ตัวอย่างของการใช้ขอบคันหินจัดพื้นที่เฉพาะ 
ส�าหรับจักรยาน
(Over the Bars in Wisconsin, 2010)

รูปที่ 7
ตัวอย่างของการใช้เสาจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับ
จักรยาน (City of Austin)

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

20 

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 9
ตัวอย่างเส้นทางจักรยานคู่กับทางคนเดินเท้า

5จากการศกึษาบทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้จกัรยานในประเทศไทย
(The	Role	of	the	Town	and	Country	Planning	Law	to	Promote	and	Support	for	the	Bicycle	Usage	in	Thailand)

	 นอกจากการออกแบบเส้นทางจกัรยานให้เหมาะสมกบับรบิทต่างๆ	ของเมอืง 

และชุมชนแล้ว	 การบริหารจัดการผังเมืองกับจักรยาน	 ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะช่วย 

ส่งเสรมิให้เกดิความปลอดภยัต่อผูใ้ช้จกัรยาน	และเป็นการจดัการเพื่อสทิธขิองผูเ้ปราะบาง 

บนถนน	

จักรยานและการจัดการผังเมือง อีกหนึ่งประเด็น
ที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน 

	 การจัดการผังเมืองที่ดี	 สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้

จักรยาน	 และนั่นหมายถึงจะสามารถช่วยเพิ่มจ�านวนผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันได้

เพิ่มมากขึ้นด้วย	จากการศกึษา	บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงเพื่อส่งเสรมิและ

สนบัสนนุการใช้จกัรยานในประเทศไทย5	กล่าวว่า	“การก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย

ว่าด้วยผงัเมอืงให้เอื้ออ�านวยต่อการใช้จกัรยาน	เป็นอกีกลไกในการท�าให้การใช้จกัรยาน

เป็นนโยบายสาธารณะของประเทศไทย	 และนับเป็นการค�านึงถึงสิทธิและปกป้องผู้ใช้

จกัรยานที่มคีวามเปราะบาง

 ตวัอย่างการวางผงัเมอืงเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั

เช่น	 การพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน

วฒันธรรม	สงัคม	และระบบนเิวศเข้าด้วยกนั	เมื่อมคีวามปลอดภยัประกอบกบัมเีส้นทาง 

ที่ด	ีรวมถงึสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้จกัรยานแล้ว	ประชาชนย่อมใช้จกัรยานกนัมากขึ้น

ตามมาด้วย	และกฎหมายของประเทศไทยที่มบีทบาทส�าคญัในการวางผงัเมอืงนั้น	ได้แก่	

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง	พ.ศ.	2518
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์
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ส่งเสรมิให้เกดิความปลอดภยัต่อผูใ้ช้จกัรยาน	และเป็นการจดัการเพื่อสทิธขิองผูเ้ปราะบาง 

บนถนน	

จักรยานและการจัดการผังเมือง อีกหนึ่งประเด็น
ที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน 
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เช่น	 การพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน

วฒันธรรม	สงัคม	และระบบนเิวศเข้าด้วยกนั	เมื่อมคีวามปลอดภยัประกอบกบัมเีส้นทาง 

ที่ด	ีรวมถงึสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้จกัรยานแล้ว	ประชาชนย่อมใช้จกัรยานกนัมากขึ้น

ตามมาด้วย	และกฎหมายของประเทศไทยที่มบีทบาทส�าคญัในการวางผงัเมอืงนั้น	ได้แก่	

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง	พ.ศ.	2518
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ส�าหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นอกจากภาครฐัในส่วนกลางแล้ว	ส่วนภูมภิาคทั้งจงัหวดั	
และเทศบาล	 ควรก�าหนดกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
จกัรยาน	ด้วยการพจิารณาสนบัสนนุให้มกีารจดัการผงัเมอืงเพื่อเอื้ออ�านวยให้ผู้ใช้จกัรยาน	จดัให้ 
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เช่น	 ที่จอดจักรยาน	 จัดการให้การใช้จักรยานเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะของเมอืง	จดัการให้มรีะบบจกัรยานปันกนัใช้	(Bike	Sharing)	ในลกัษณะที่เหมาะสม 

กบัเมอืง	ชมุชน	นั้นๆ	

ตัวอย่างการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวย
ต่อกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน  

	 บทบาทหลกัของมูลนธิสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย	 (Thailand	Walking	 and	
Cycling	Institute,	TWCI)	คอื	ส่งเสรมิให้กลุม่คนจ�านวนมากที่ยงัไม่ใช้	“เหน็ความส�าคญั”	และ 
“หนัมาใช้จกัรยานเดนิทางระยะสั้น	ประมาณ	1-3	กโิลเมตร	ในชวีติประจ�าวนั	โดยให้ความส�าคญั 
กบัการพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนัเป็นล�าดบัต้นๆ	ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานควบคู่กันไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง	 การสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคม	 และการขับเคลื่อนในภาคส่วนนโยบายระดับ

ประเทศ	และระดบัพื้นที่

 1. การก�าหนดความเร็วยานยนต์ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
	 มงีานวจิยัอยู่หลายเรื่องที่สรปุโดยองค์การอนามยัโลก	(WHO)	ว่าถ้าเราสามารถออก
กฎและบังคับให้คนขับรถยนต์ได้เร็วไม่เกิน	 30	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 โอกาสที่คนเดินเท้าและ 
ขี่จกัรยานจะเสยีชวีติจากการถูกรถรถยนต์ชนมเีพยีง	10	เปอร์เซน็ต์	แต่ถ้ารถยนต์ขบัเรว็ขึ้นไป
กว่านั้น	อตัราการเสยีชวีติจะพุ่งสูงขึ้น	จนถ้าถงึ	50	กโิลเมตรต่อชั่วโมง	ความเสี่ยงจะขึ้นไปสูง
ถงึ	85	เปอร์เซน็ต์	ดงันั้นหากต้องการให้ปลอดภยัต่อการใช้จกัรยานของประชาชน	เราต้องออก
กฎจราจรให้คนขบัรถยนต์ขบัได้ไม่เรว็เกนิ	30	กโิลเมตรต่อชั่วโมง	ในบ้านเรามป้ีาย	30	กโิลเมตร
ต่อชั่วโมงให้เหน็อยู่ทั่วไปทั้งในเขตชุมชน	และเขตเมอืง	
	 ตวัอย่างการจดัการเพื่อจ�ากดัความเรว็ในชมุชน1	เช่น	ชมุชนจกัรยานในพื้นที่	ต.น�้าขาว	
อ.จะนะ	จ.สงขลา	และในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	อ.นาทวี	จ.สงขลา 
ชมุชนจกัรยานบ้านม้าร้อง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบครีขีนัธ์	เป็นต้น

6ตวัอย่างพื้นที่ที่มกีารจดัการเรื่องการลดความเรว็ยานยนต์ในเขตชมุชน	เพื่อสร้างความปลอดภยัต่อผู้เปราะบาง	(คนเดนิเท้าและคนใช้จกัรยาน)	จากโครงการ
ชมุชนจกัรยานเพื่อสขุภาวะ	ปี	3,	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	และมูลนธิสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย	2562		

รูปที่ 10
ตัวอย่างการจัดการเพื่อลดความเร็ว
ยานยนต์ในเขตชุมชน
สร้างความปลอดภัยต่อผู้เปราะบาง
บนถนน 
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 11
ตัวอย่างการใช้มาตรการทางสังคม 
ควบคุมความเร็วรอบโรงเรียน เพ่ือ
สร้างความปลอดภัย ต่อเด็กนักเรียน

รูปที่ 12
ตัวอย่างการใช้มาตรอย่างอ่อน
เพิ่มจุดเด่น ลดจุดเสี่ยง เพื่อควบคุม
ความเรว็ยานยนต์ในชมุชนสขุสบายใจ 
สร้างความปลอดภัยการสัญจรของ
คนในชุมชน

 2. การใช้มาตรการทางสังคม ก�าหนดความเร็วยานยนต์รอบโรงเรียน
	 การจดัการความเรว็รอบโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิให้เกดิความปลอดภยัต่อผูเ้ปราะบางบน

ถนนที่เป็นกลุ่มเดก็นกัเรยีน	ตวัอย่างนี้มคีวามพยายามด�าเนนิการรอบโรงเรยีนในเขตเทศบาล

เมืองระนอง	 อ.เมือง	 จ.ระนอง	 หรือการจัดท�ามาตรการอย่างอ่อน	 เพิ่มจุดเด่น	 ลดจุดเสี่ยง 

ในชมุชน	เพื่อชะลอความเรว็ของยานยนต์ประเภทอื่น	เช่น	มอเตอร์ไซค์	รถยนต์	ที่วิ่งในชมุชน

สขุสบายใจ	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์	อ.เมอืง	จ.กาฬสนิธุ์	เป็นต้น

	 ท้ายที่สดุแล้ว	สทิธใินการต่อรองในการใช้พื้นที่บนท้องถนน	และการบงัคบัใช้ข้อบญัญตั ิ

คุ้มครองผู้เปราะบางบนถนน	 ต่อกลุ่มผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันนั้น	 จะเกิดขึ้นได้นั้น 

นอกจากผู้ใช้จักรยานพึงรู้สิทธิของตนเองแล้ว	 การให้ความรู้ต่อสาธารณะโดยเฉพาะต่อผู้ใช ้

ยานยนต์อื่นๆ	 ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใช้จักรยานจ�าเป็นต้องกระท�าเช่นกัน	 การใช้จักรยานจึงจะ 

แพร่หลายมากขึ้น	ควบคู่กบัการยกระดบัคณุภาพชวีติและสภาพแวดล้อม
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ส�าหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นอกจากภาครฐัในส่วนกลางแล้ว	ส่วนภูมภิาคทั้งจงัหวดั	
และเทศบาล	 ควรก�าหนดกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
จกัรยาน	ด้วยการพจิารณาสนบัสนนุให้มกีารจดัการผงัเมอืงเพื่อเอื้ออ�านวยให้ผู้ใช้จกัรยาน	จดัให้ 
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เช่น	 ที่จอดจักรยาน	 จัดการให้การใช้จักรยานเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะของเมอืง	จดัการให้มรีะบบจกัรยานปันกนัใช้	(Bike	Sharing)	ในลกัษณะที่เหมาะสม 

กบัเมอืง	ชมุชน	นั้นๆ	

ตัวอย่างการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวย
ต่อกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน  

	 บทบาทหลกัของมูลนธิสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย	 (Thailand	Walking	 and	
Cycling	Institute,	TWCI)	คอื	ส่งเสรมิใหก้ลุม่คนจ�านวนมากที่ยงัไม่ใช้	“เหน็ความส�าคญั”	และ 
“หนัมาใช้จกัรยานเดนิทางระยะสั้น	ประมาณ	1-3	กโิลเมตร	ในชวีติประจ�าวนั	โดยให้ความส�าคญั 
กบัการพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนัเป็นล�าดบัต้นๆ	ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานควบคู่กันไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง	 การสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคม	 และการขับเคลื่อนในภาคส่วนนโยบายระดับ

ประเทศ	และระดบัพื้นที่

 1. การก�าหนดความเร็วยานยนต์ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
	 มงีานวจิยัอยู่หลายเรื่องที่สรปุโดยองค์การอนามยัโลก	(WHO)	ว่าถ้าเราสามารถออก
กฎและบังคับให้คนขับรถยนต์ได้เร็วไม่เกิน	 30	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 โอกาสที่คนเดินเท้าและ 
ขี่จกัรยานจะเสยีชวีติจากการถูกรถรถยนต์ชนมเีพยีง	10	เปอร์เซน็ต์	แต่ถ้ารถยนต์ขบัเรว็ขึ้นไป
กว่านั้น	อตัราการเสยีชวีติจะพุ่งสูงขึ้น	จนถ้าถงึ	50	กโิลเมตรต่อชั่วโมง	ความเสี่ยงจะขึ้นไปสูง
ถงึ	85	เปอร์เซน็ต์	ดงันั้นหากต้องการใหป้ลอดภยัต่อการใช้จกัรยานของประชาชน	เราต้องออก
กฎจราจรให้คนขบัรถยนต์ขบัได้ไม่เรว็เกนิ	30	กโิลเมตรต่อชั่วโมง	ในบ้านเรามป้ีาย	30	กโิลเมตร
ต่อชั่วโมงให้เหน็อยู่ทั่วไปทั้งในเขตชุมชน	และเขตเมอืง	
	 ตวัอย่างการจดัการเพื่อจ�ากดัความเรว็ในชมุชน1	เช่น	ชมุชนจกัรยานในพื้นที่	ต.น�้าขาว	
อ.จะนะ	จ.สงขลา	และในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	อ.นาทว	ีจ.สงขลา 
ชมุชนจกัรยานบ้านม้าร้อง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบครีขีนัธ์	เป็นต้น

6ตวัอย่างพื้นที่ที่มกีารจดัการเรื่องการลดความเรว็ยานยนต์ในเขตชมุชน	เพื่อสร้างความปลอดภยัต่อผู้เปราะบาง	(คนเดนิเท้าและคนใช้จกัรยาน)	จากโครงการ
ชมุชนจกัรยานเพื่อสขุภาวะ	ปี	3,	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	และมูลนธิสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย	2562		

รูปที่ 10
ตัวอย่างการจัดการเพื่อลดความเร็ว
ยานยนต์ในเขตชุมชน
สร้างความปลอดภัยต่อผู้เปราะบาง
บนถนน 
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 11
ตัวอย่างการใช้มาตรการทางสังคม 
ควบคุมความเร็วรอบโรงเรียน เพื่อ
สร้างความปลอดภัย ต่อเด็กนักเรียน

รูปที่ 12
ตัวอย่างการใช้มาตรอย่างอ่อน
เพิ่มจุดเด่น ลดจุดเสี่ยง เพื่อควบคุม
ความเรว็ยานยนต์ในชุมชนสขุสบายใจ 
สร้างความปลอดภัยการสัญจรของ
คนในชุมชน

 2. การใช้มาตรการทางสังคม ก�าหนดความเร็วยานยนต์รอบโรงเรียน
	 การจดัการความเรว็รอบโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิให้เกดิความปลอดภยัต่อผูเ้ปราะบางบน

ถนนที่เป็นกลุ่มเดก็นกัเรยีน	ตวัอย่างนี้มคีวามพยายามด�าเนนิการรอบโรงเรยีนในเขตเทศบาล

เมืองระนอง	 อ.เมือง	 จ.ระนอง	 หรือการจัดท�ามาตรการอย่างอ่อน	 เพิ่มจุดเด่น	 ลดจุดเสี่ยง 

ในชมุชน	เพื่อชะลอความเรว็ของยานยนต์ประเภทอื่น	เช่น	มอเตอร์ไซค์	รถยนต์	ที่วิ่งในชมุชน

สขุสบายใจ	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์	อ.เมอืง	จ.กาฬสนิธุ์	เป็นต้น

	 ท้ายที่สดุแล้ว	สทิธใินการต่อรองในการใช้พื้นที่บนท้องถนน	และการบงัคบัใช้ข้อบญัญตั ิ

คุ้มครองผู้เปราะบางบนถนน	 ต่อกลุ่มผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันนั้น	 จะเกิดขึ้นได้นั้น 

นอกจากผู้ใช้จักรยานพึงรู้สิทธิของตนเองแล้ว	 การให้ความรู้ต่อสาธารณะโดยเฉพาะต่อผู้ใช ้

ยานยนต์อื่นๆ	 ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใช้จักรยานจ�าเป็นต้องกระท�าเช่นกัน	 การใช้จักรยานจึงจะ 

แพร่หลายมากขึ้น	ควบคู่กบัการยกระดบัคณุภาพชวีติและสภาพแวดล้อม
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ชมรมจกัรยานเพื่อสขุภาพแห่งประเทศไทย.	โครงการการผลักดนัการเดนิและการใช้จกัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของ 

 ประเทศไทย.	ม.ป.ท.	2556

ไชยยศ	รตันพงษ์	และณฏัฐ์	นลีวชัระ.	โครงการศกึษากฎหมายเกีย่วกบัการใช้จกัรยานในประเทศไทย (Study on Roles,  

 Regulation and Laws to Bicycle Uses in Thailand).	ส�านกังานกองทนุสนนัสนนุการส่งเสรมิสขุภาพ.	2546.

ดวงเด่น	นาคสหีราช	และชาครติ	ขนันาโพธิ์.	บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผงัเมืองเพือ่ส่งเสริมแลtสนบัสนนุการใช้จกัรยาน 

 ในประเทศไทย	(The	Role	of	the	Town	and	Country	Planning	Law	to	Promote	and	Support	for	the	Bicycle	Usage	 

	 in	Thailand).	วารสารมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.	2561.

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	และมูลนธิสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย.	ตวัอย่างพ้ืนทีท่ีม่กีารจดัการ 

 เรื่องการลดความเร็วยานยนต์ในเขตชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้เปราะบาง	 (คนเดินเท้าและคนใช้ 

	 จกัรยาน).	โครงการชมุชนจกัรยานเพื่อสขุภาวะ	ปี	3.	2562	

ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.	คูม่อืมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจกัรยานส�าหรับประเทศไทย. 

	 2559

เอกสารอ้างอิง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การเดินเท้าในเมืองใหญ่กับความปลอดภัยทางถนน

สถานการณ์ความปลอดภัยของคนเดินเท้า
	 คนเดนิเท้าเป็นหนึ่งในกลุม่ผูใ้ช้ทางที่มแีนวโน้มสุม่เสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตไุด้ 

ทกุเวลาไม่ว่าจะอยูบ่นพื้นที่ส่วนใดของถนน	การขยายตวัของเขตเมอืงท�าให้เกดิช่องทาง

เดินรถเพิ่มมากขึ้น	 แต่ถนนถูกออกแบบมาเพื่อให้รถวิ่งมากกว่าให้คนเดินข้าม	 ดังนั้น 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 บนถนนจึงมักสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถ 

แม้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุ่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต 

ของผู้ประสบเหตุ1	แต่กลบัไม่มใีช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถงึปานกลาง 

บริษัทผู้ผลิตรถส่วนใหญ่มักน�ามาตรฐานยานยนต์ปลอดภัยและเทคโนโลยีในการ 

ป้องกนัอบุตัเิหตทุี่จะเกดิกบัผู้ใช้ทางที่อยู่ภายนอกตวัรถ2	ไปใช้กบัประเทศที่มรีายได้สูง 

ด้วยเหตุนี้ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านความปลอดภัยของคนเดินเท้าจึงไม่ได้รับความ

ส�าคญัมากนกัหรอือาจถูกมองข้ามจากสงัคมผู้ใช้รถใช้ถนน				

	 ผลส�ารวจสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนพบว่า	 เกินครึ่งของ 

ผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนทั่วโลกเป็นกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน	(ประกอบด้วย 

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 2	 และ	 3	 ล้อที่	 28%	 คนเดินเท้าและผู้ใช้รถจักรยาน	 26% 

แนวโน้มดังกล่าวพิจารณาได้จากการเสียชีวิตของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทั่วโลก

เฉลี่ยวนัละ	960	คน3	และเมื่อดูผลการศกึษาโดยรวมเกี่ยวกบัคนเดนิเท้าทั่วโลกพบว่า 

สาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้คนเดนิเท้าเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็เกดิจากการถกูรถชนขณะข้ามถนน4 

คนเดินเท้าในประเทศที่มีรายได้สูงมักเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนในเขตเมือง5	 ทั้งนี้จาก 

การส�ารวจประเทศที่มรีายได้น้อยถงึปานกลางในแถบเอเชยี	แอฟรกิา	ยโุรปตะวนัออก 

และอเมรกิากลาง	พบว่า	84%	ของถนนทั้งหมดไม่มพีื้นที่ทางเท้าให้แก่ผู้สญัจร	รวมทั้ง 

ผู้ขับขี่ยานพาหนะยังใช้ความเร็วสูงกว่า	 40	 กม./ชม.6	 ขณะที่การติดไฟฟ้าแสงสว่าง 

เพิ่มเติมตามถนนและทางข้ามในประเทศออสเตรเลียช่วยลดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า

ได้ถึง	 59%	 ดังนั้นสิ่งอ�านวยความสะดวกบนถนนที่ไม่เพียงพอถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ

ต่อการยบัยั้งตวัเลขการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถชนคนเดนิเท้าทั่วโลก

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลก	 เช่นเดียวกับประเทศไทยมีสัดส่วน 

คนเดนิเท้าที่เสยีชวีติต�่าเมื่อเทยีบกบัผู้ใช้รถ7,	8	แต่ทว่ายงัคงมคีนเดนิเท้าอกีจ�านวนหนึ่ง 

ที่เสยีชวีติ	บาดเจบ็	หรอืทพุพลภาพ	จากอบุตัเิหตทุางถนน	จากข้อมูลระบบบูรณาการ 

เกี่ยวกบัการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนเฉลี่ย	4	ปี	(2557	–	2560)	พบว่า	มผีู้เสยีชวีติ 
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประมาณ	 10,200	 คนจากอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุประเภทยานพาหนะได้ใน

จ�านวนนี้มคีนเดนิเท้าประมาณ	740	คนหรอื	7%	ของผู้เสยีชวีติ9	เท่ากบัว่ามคีนเดนิเท้า 

ต้องเสยีชวีติเฉลี่ยวนัละ	2	คน	หรอืคดิเป็นสดัส่วนคนเดนิเท้าเสยีชวีติ	1.23	คน	ต่อประชากร	

100,000	คน9,	10	ขณะที่ข้อมูลคดอีบุตัเิหตจุราจรที่รบัแจ้งเฉลี่ย	3	ปี	(2558	-	2560)	พบว่า 

คนเดนิเท้าทั่วประเทศประสบอบุตัเิหตทุางถนนเฉลี่ยวนัละ	7	คนและมสีดัส่วนการเกดิ 

อุบัติเหตุในเขตพื้นที่นครบาลสูง	 1	 ใน	 3	 (34%)	 เมื่อเทียบกับจ�านวนการรับแจ้ง 

ทั่วประเทศ11	หากกระทรวงคมนาคมหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าปรบัโครงสร้าง

พื้นฐานส�าหรบัคนเดนิเท้า	ซึ่งต้องอาศยักระแสสงัคมทวงสทิธบินพื้นที่ปลอดภยัส�าหรบั

คนเดนิเท้า	ย่อมลดโอกาสเสี่ยงต่ออบุตัเิหตทุางถนนของคนเดนิเท้าในประเทศได้อย่าง

มนียัส�าคญั

แนวคดิด้านวศิวกรรมเพือ่ส่งเสรมิความปลอดภยัต่อคนเดนิเท้า
	 ถนนโดยทั่วไปถกูออกแบบเพื่อให้ยานพาหนะได้ใช้ประโยชน์เป็นหลกั	การสร้าง

สิ่งอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัจงึมุง่เน้นไปที่การป้องกนัอบุตัเิหตตุ่อผูใ้ช้รถ	 

ขณะที่แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ถนนร่วมกันระหว่างผู้ใช้รถและคนเดินเท้า 

กลับได้รับความสนใจเป็นล�าดับท้าย	 ดังนั้นเนื้อหาในประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึง	 คือ	

แนวคดิด้านวศิวกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภยัของคนเดนิเท้า	

รูปที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ
การบาดเจ็บ
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การเดินเท้าในเมืองใหญ่กับความปลอดภัยทางถนน

สถานการณ์ความปลอดภัยของคนเดินเท้า
	 คนเดนิเท้าเป็นหนึ่งในกลุม่ผูใ้ช้ทางที่มแีนวโน้มสุม่เสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตไุด้ 

ทกุเวลาไม่ว่าจะอยูบ่นพื้นที่ส่วนใดของถนน	การขยายตวัของเขตเมอืงท�าให้เกดิช่องทาง

เดินรถเพิ่มมากขึ้น	 แต่ถนนถูกออกแบบมาเพื่อให้รถวิ่งมากกว่าให้คนเดินข้าม	 ดังนั้น 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 บนถนนจึงมักสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถ 

แม้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุ่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต 

ของผู้ประสบเหตุ1	แต่กลบัไม่มใีช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถงึปานกลาง 

บริษัทผู้ผลิตรถส่วนใหญ่มักน�ามาตรฐานยานยนต์ปลอดภัยและเทคโนโลยีในการ 

ป้องกนัอบุตัเิหตทุี่จะเกดิกบัผู้ใช้ทางที่อยู่ภายนอกตวัรถ2	ไปใช้กบัประเทศที่มรีายได้สูง 

ด้วยเหตุนี้ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านความปลอดภัยของคนเดินเท้าจึงไม่ได้รับความ

ส�าคญัมากนกัหรอือาจถูกมองข้ามจากสงัคมผู้ใช้รถใช้ถนน				

	 ผลส�ารวจสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนพบว่า	 เกินครึ่งของ 

ผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนทั่วโลกเป็นกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน	(ประกอบด้วย 

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 2	 และ	 3	 ล้อที่	 28%	 คนเดินเท้าและผู้ใช้รถจักรยาน	 26% 

แนวโน้มดังกล่าวพิจารณาได้จากการเสียชีวิตของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทั่วโลก

เฉลี่ยวนัละ	960	คน3	และเมื่อดูผลการศกึษาโดยรวมเกี่ยวกบัคนเดนิเท้าทั่วโลกพบว่า 

สาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้คนเดนิเท้าเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็เกดิจากการถกูรถชนขณะข้ามถนน4 

คนเดินเท้าในประเทศที่มีรายได้สูงมักเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนในเขตเมือง5	 ทั้งนี้จาก 

การส�ารวจประเทศที่มรีายได้น้อยถงึปานกลางในแถบเอเชยี	แอฟรกิา	ยโุรปตะวนัออก 

และอเมรกิากลาง	พบว่า	84%	ของถนนทั้งหมดไม่มพีื้นที่ทางเท้าให้แก่ผู้สญัจร	รวมทั้ง 

ผู้ขับขี่ยานพาหนะยังใช้ความเร็วสูงกว่า	 40	 กม./ชม.6	 ขณะที่การติดไฟฟ้าแสงสว่าง 

เพิ่มเติมตามถนนและทางข้ามในประเทศออสเตรเลียช่วยลดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า

ได้ถึง	 59%	 ดังนั้นสิ่งอ�านวยความสะดวกบนถนนที่ไม่เพียงพอถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ

ต่อการยบัยั้งตวัเลขการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถชนคนเดนิเท้าทั่วโลก

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลก	 เช่นเดียวกับประเทศไทยมีสัดส่วน 

คนเดนิเท้าที่เสยีชวีติต�่าเมื่อเทยีบกบัผู้ใช้รถ7,	8	แต่ทว่ายงัคงมคีนเดนิเท้าอกีจ�านวนหนึ่ง 

ที่เสยีชวีติ	บาดเจบ็	หรอืทพุพลภาพ	จากอบุตัเิหตทุางถนน	จากข้อมูลระบบบูรณาการ 

เกี่ยวกบัการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนเฉลี่ย	4	ปี	(2557	–	2560)	พบว่า	มผีู้เสยีชวีติ 
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประมาณ	 10,200	 คนจากอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุประเภทยานพาหนะได้ใน

จ�านวนนี้มคีนเดนิเท้าประมาณ	740	คนหรอื	7%	ของผู้เสยีชวีติ9	เท่ากบัว่ามคีนเดนิเท้า 

ต้องเสยีชวีติเฉลี่ยวนัละ	2	คน	หรอืคดิเป็นสดัส่วนคนเดนิเท้าเสยีชวีติ	1.23	คน	ต่อประชากร	

100,000	คน9,	10	ขณะที่ข้อมูลคดอีบุตัเิหตจุราจรที่รบัแจ้งเฉลี่ย	3	ปี	(2558	-	2560)	พบว่า 

คนเดนิเท้าทั่วประเทศประสบอบุตัเิหตทุางถนนเฉลี่ยวนัละ	7	คนและมสีดัส่วนการเกดิ 

อุบัติเหตุในเขตพื้นที่นครบาลสูง	 1	 ใน	 3	 (34%)	 เมื่อเทียบกับจ�านวนการรับแจ้ง 

ทั่วประเทศ11	หากกระทรวงคมนาคมหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าปรบัโครงสร้าง

พื้นฐานส�าหรบัคนเดนิเท้า	ซึ่งต้องอาศยักระแสสงัคมทวงสทิธบินพื้นที่ปลอดภยัส�าหรบั

คนเดนิเท้า	ย่อมลดโอกาสเสี่ยงต่ออบุตัเิหตทุางถนนของคนเดนิเท้าในประเทศได้อย่าง

มนียัส�าคญั

แนวคดิด้านวศิวกรรมเพือ่ส่งเสรมิความปลอดภยัต่อคนเดนิเท้า
	 ถนนโดยทั่วไปถกูออกแบบเพื่อให้ยานพาหนะได้ใช้ประโยชน์เป็นหลกั	การสร้าง

สิ่งอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัจงึมุง่เน้นไปที่การป้องกนัอบุตัเิหตตุ่อผูใ้ช้รถ	 

ขณะที่แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ถนนร่วมกันระหว่างผู้ใช้รถและคนเดินเท้า 

กลับได้รับความสนใจเป็นล�าดับท้าย	 ดังนั้นเนื้อหาในประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึง	 คือ	

แนวคดิด้านวศิวกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภยัของคนเดนิเท้า	

รูปที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ
การบาดเจ็บ
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 การใช้ความเร็ว
	 การใช้ความเร็วเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน	 แม้แต่ 

คนเดนิเท้าเองกอ็าจถกูเฉี่ยวชนบนพื้นที่ทางเท้าหรอืขณะข้ามถนน	ในประเทศที่มรีายได้

น้อยถงึปานกลาง	ผูใ้ช้ทางทกุประเภทต่างใช้พื้นที่ถนนร่วมกนัทั้งในเขตเมอืงและชนบท	

เปิดโอกาสให้คนเดนิเท้าลอบข้ามถนนได้โดยง่าย	ซึ่งแตกต่างกบัประเทศ	รายได้สูงที่มี

การแบ่งช่องจราจรส�าหรับรถแต่ละประเภทและพื้นที่ทางเท้าส�าหรับคนเดินเท้าอย่าง

ชดัเจน	รวมถงึมมีาตรการควบคมุความเรว็	โดยตดิตั้งอปุกรณ์ยบัยั้งการจราจรตามหลกั 

วิศวกรรม7	 ทั้งนี้พบว่าการใช้ความเร็วสูงขณะขับขี่ย่อมเพิ่มระดับความรุนแรงต่อการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตของคนเดินเท้าหรือผู้ใช้รถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุ13,14	 ผู้ขับขี่

อาจไม่คาดคดิว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพยีง	 10	 กม./ชม.	 จะมีผลอย่างมากต่อระยะหยดุ 

ปลอดภัย	 และส่งผลต่อคนเดินเท้าที่ถูกรถชน	 หากคนเดินเท้าถูกชนด้วยความเร็ว 

40	กม./ชม.	จะมโีอกาสเสยีชวีติสูงถงึ	85%	บาดเจบ็15%	และหากถูกชนด้วยความเรว็	

30	กม./ชม.	จะเสี่ยงต่อการเสยีชวีติ	45%	บาดเจบ็	50%	และโอกาสที่จะไม่บาดเจบ็เลย 

มีเพียง	 5%	 ดังรูปที่	 112	 เช่นเดียวกับระยะหยุดปลอดภัย	 แม้ขับขี่ที่ความเร็วเริ่มต้น 

ต่างกนัเพยีง	10	กม./ชม.	ที่ระยะหยดุปลอดภยัต�าแหน่งเดยีวกนั	เมื่อรถคนัแรก	(40กม./ชม.) 

หยดุ	รถคนัที่สอง	(50กม./ชม.)	ยงัคงมคีวามเรว็ที่	41	กม./ชม.	ดงัรูปที่	215

	 ผลการศึกษาการใช้ความเร็วในต่างประเทศพบว่า	 ถนนสายหลักมีอัตรา 

การเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าต�่ากว่าถนนในเขตเมืองที่มีช่องจราจรกว้างและรถ 

สามารถใช้ความเรว็ได้สูง16	ด้วยเหตนุี้จงึท�าให้เมอืงใหญ่ในสหภาพยโุรปออกมาตรการ

จ�ากดัความเรว็ในเขตเมอืง	ดงันี้
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รูปที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะหยุด
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 •		 เมอืงไฟร์บวร์ก	(Freiburg)	ประเทศเยอรมนั	ได้ออกกฎให้รถใช้ความเรว็ต�่ากว่า 

ความเรว็ที่ก�าหนด	30	กม./ชม.	โดยมผีลบงัคบัใช้เกอืบ	90%	ของถนนในเมอืงไฟร์บวร์ก 

อีกทั้งยังห้ามใช้รถสัญจรในเขตที่มีประชากรพักอาศัยอยู่ตั้งแต่	 15,000	 คน	 ซึ่งผล 

จากมาตรการดังกล่าวท�าให้ผู้ใช้รถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาเป็นการเดินเท้า

มากขึ้น17

	 •		 เมอืงแลงคาสเชอร์	(Lancashire)	สหราชอาณาจกัร	ได้เริ่มใชม้าตรการจ�ากดั

ความเรว็ไม่เกนิ	30	กม./ชม.	ในพื้นที่เขตชมุชนหรอืที่พกัอาศยัเทยีบเท่ากบัเขตโรงเรยีน	

โดยระยะแรกได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายจ�ากัดความเร็ว	 รวมทั้งการบังคับใช้

กฎหมาย	หลงัจากบงัคบัใช้ได้ระยะหนึ่งมกีารประเมนิผลภาพรวมด้านความปลอดภยั

ทางถนน	พบว่า	อตัราการเสยีชวีติและบาดเจบ็สาหสัจากอบุตัเิหตใุนผู้ใหญ่ลดลง	4%	

ส่วนอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในเด็กลดลง	 11%	 เมื่อเทียบ

ระหว่างปี	พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.	2554

	 •		 ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็วต�่าใน 

เขตเมืองหรือบริเวณที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น	 มีเพียงกฎหมายจ�ากัดความเร็วรถ 

ส่วนบคุคล	รถจกัรยานยนต์	และรถกระบะขนาด	1	ตนั	ให้สามารถใช้ความเรว็ในกรงุเทพฯ 

หรอืเขตเทศบาลได้ไม่เกนิ	80	กม./ชม.	ทั้งนี้หากเป็นเขตชมุชนหรอืพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงใน 

การข้ามถนนจะมกีารตดิตั้งป้ายเตอืนเพื่อให้ผูข้บัขี่เพิ่มความระมดัระวงัหรอืลดความเรว็ลง 

ดังรูปที่	 3	 แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ความเร็วต�่าใน 

เขตเมอืง	แต่ทางกรงุเทพมหานคร	ต�ารวจและภาคเีครอืข่ายลดอบุตัเิหตทุางถนน	ได้ม ี

การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่	 30	 กม./ชม.	 ในเขตชุมชนที่มีผิวจราจรกว้างไม่เกิน 

7	 เมตรและไม่มีไหล่ทาง	 พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็วและตีเส้นชะลอความเร็ว	

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตกุบัคนเดนิเท้า18

รูปที่ 3
ป้ายเตือนจ�ากัดความเร็วในเขตชุมชน 
หรือพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการข้าม
ถนน
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 การใช้ความเร็ว
	 การใช้ความเร็วเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน	 แม้แต่ 

คนเดนิเท้าเองกอ็าจถกูเฉี่ยวชนบนพื้นที่ทางเท้าหรอืขณะข้ามถนน	ในประเทศที่มรีายได้

น้อยถงึปานกลาง	ผูใ้ช้ทางทกุประเภทต่างใช้พื้นที่ถนนร่วมกนัทั้งในเขตเมอืงและชนบท	

เปิดโอกาสให้คนเดนิเท้าลอบข้ามถนนได้โดยง่าย	ซึ่งแตกต่างกบัประเทศ	รายได้สูงที่มี

การแบ่งช่องจราจรส�าหรับรถแต่ละประเภทและพื้นที่ทางเท้าส�าหรับคนเดินเท้าอย่าง

ชดัเจน	รวมถงึมมีาตรการควบคมุความเรว็	โดยตดิตั้งอปุกรณ์ยบัยั้งการจราจรตามหลกั 

วิศวกรรม7	 ทั้งนี้พบว่าการใช้ความเร็วสูงขณะขับขี่ย่อมเพิ่มระดับความรุนแรงต่อการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตของคนเดินเท้าหรือผู้ใช้รถจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุ13,14	 ผู้ขับขี่

อาจไม่คาดคดิว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพยีง	 10	 กม./ชม.	 จะมีผลอย่างมากต่อระยะหยดุ 

ปลอดภัย	 และส่งผลต่อคนเดินเท้าที่ถูกรถชน	 หากคนเดินเท้าถูกชนด้วยความเร็ว 

40	กม./ชม.	จะมโีอกาสเสยีชวีติสูงถงึ	85%	บาดเจบ็15%	และหากถูกชนด้วยความเรว็	

30	กม./ชม.	จะเสี่ยงต่อการเสยีชวีติ	45%	บาดเจบ็	50%	และโอกาสที่จะไม่บาดเจบ็เลย 

มีเพียง	 5%	 ดังรูปที่	 112	 เช่นเดียวกับระยะหยุดปลอดภัย	 แม้ขับขี่ที่ความเร็วเริ่มต้น 

ต่างกนัเพยีง	10	กม./ชม.	ที่ระยะหยดุปลอดภยัต�าแหน่งเดยีวกนั	เมื่อรถคนัแรก	(40กม./ชม.) 

หยดุ	รถคนัที่สอง	(50กม./ชม.)	ยงัคงมคีวามเรว็ที่	41	กม./ชม.	ดงัรูปที่	215

	 ผลการศึกษาการใช้ความเร็วในต่างประเทศพบว่า	 ถนนสายหลักมีอัตรา 

การเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าต�่ากว่าถนนในเขตเมืองที่มีช่องจราจรกว้างและรถ 

สามารถใช้ความเรว็ได้สูง16	ด้วยเหตนุี้จงึท�าให้เมอืงใหญ่ในสหภาพยโุรปออกมาตรการ

จ�ากดัความเรว็ในเขตเมอืง	ดงันี้
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รูปที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะหยุด
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 •		 เมอืงไฟร์บวร์ก	(Freiburg)	ประเทศเยอรมนั	ได้ออกกฎให้รถใช้ความเรว็ต�่ากว่า 

ความเรว็ที่ก�าหนด	30	กม./ชม.	โดยมผีลบงัคบัใช้เกอืบ	90%	ของถนนในเมอืงไฟร์บวร์ก 

อีกทั้งยังห้ามใช้รถสัญจรในเขตที่มีประชากรพักอาศัยอยู่ตั้งแต่	 15,000	 คน	 ซึ่งผล 

จากมาตรการดังกล่าวท�าให้ผู้ใช้รถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาเป็นการเดินเท้า

มากขึ้น17

	 •		 เมอืงแลงคาสเชอร์	(Lancashire)	สหราชอาณาจกัร	ได้เริ่มใช้มาตรการจ�ากดั

ความเรว็ไม่เกนิ	30	กม./ชม.	ในพื้นที่เขตชมุชนหรอืที่พกัอาศยัเทยีบเท่ากบัเขตโรงเรยีน	

โดยระยะแรกได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายจ�ากัดความเร็ว	 รวมทั้งการบังคับใช้

กฎหมาย	หลงัจากบงัคบัใช้ได้ระยะหนึ่งมกีารประเมนิผลภาพรวมด้านความปลอดภัย

ทางถนน	พบว่า	อตัราการเสยีชวีติและบาดเจบ็สาหสัจากอบุตัเิหตใุนผู้ใหญ่ลดลง	4%	

ส่วนอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในเด็กลดลง	 11%	 เมื่อเทียบ

ระหว่างปี	พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.	2554

	 •		 ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็วต�่าใน 

เขตเมืองหรือบริเวณที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น	 มีเพียงกฎหมายจ�ากัดความเร็วรถ 

ส่วนบคุคล	รถจกัรยานยนต์	และรถกระบะขนาด	1	ตนั	ให้สามารถใช้ความเรว็ในกรงุเทพฯ 

หรอืเขตเทศบาลได้ไม่เกนิ	80	กม./ชม.	ทั้งนี้หากเป็นเขตชมุชนหรอืพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงใน 

การข้ามถนนจะมกีารตดิตั้งป้ายเตอืนเพื่อให้ผูข้บัขี่เพิ่มความระมดัระวงัหรอืลดความเรว็ลง 

ดังรูปที่	 3	 แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ความเร็วต�่าใน 

เขตเมอืง	แต่ทางกรงุเทพมหานคร	ต�ารวจและภาคเีครอืข่ายลดอบุตัเิหตทุางถนน	ได้ม ี

การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่	 30	 กม./ชม.	 ในเขตชุมชนที่มีผิวจราจรกว้างไม่เกิน 

7	 เมตรและไม่มีไหล่ทาง	 พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็วและตีเส้นชะลอความเร็ว	

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตกุบัคนเดนิเท้า18

รูปที่ 3
ป้ายเตือนจ�ากัดความเร็วในเขตชุมชน 
หรือพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการข้าม
ถนน
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การปรับปรุงพื้นที่หยุดรอข้ามทางและทางเท้า
	 การออกแบบเกาะกลางแบบยก	(Raised	Median)	เหมาะส�าหรบัถนนในเขตเมอืง 

ที่ใช้ความเร็วต�่า	 เขตทางไม่กว้าง	 มีการข้ามถนนมาก	 และผิวจราจรกว้าง	 โดยพื้นที่

ภายในเกาะสามารถพัฒนารูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการข้ามทางได้	 คนเดินเท้าที่

ข้ามถนนสายหลกัที่ไม่มเีกาะกลางเสี่ยงต่อการถูกรถชนมากถงึ	6.48	 เท่าเมื่อเทยีบกบั

การข้ามถนนที่มีเกาะกลาง19	 ขณะที่การปรับปรุงพื้นที่ภายในเกาะให้สามารถหยุดรอ 

ข้ามทางบรเิวณแยกที่ไม่มสีญัญาณไฟจราจรกส็ามารถลดอบุตัเิหตรุถชนคนเดนิเทา้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยเช่นกนั	

	 ยกตวัอย่าง	เมอืง	Sunken	Garden	รฐัฟลอรดิา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	มปีรมิาณ

รถเฉลี่ย	 31,500	 คันต่อวัน	 และขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าที่ก�าหนดเฉลี่ย	 10	 กม./ชม. 

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง	 พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟ 

คนเดนิข้ามและแท่งสะท้อนแสง	หนึ่งสปัดาห์หลงัจากด�าเนนิการตดิตั้งเป็นจ�านวน	900	จดุ 

พบว่า	85%	ของผู้ใช้รถจะให้ทางกบัคนเดนิเท้า20	ดงัรูปที่	4

รูปที่ 4
มาตรการก่อสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง

และการติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ20 

รูปที่ 5
การปรับปรุงพื้นที่ภายในเกาะกลางเพื่อใช้หยุดรอก่อนข้ามทาง

	 ประเทศไทยนิยมสร้างเกาะกลางแบบยกในพื้นที่เขตเมืองหรือบริเวณที่ใช้

ความเรว็จ�ากดัด้วยเช่นกนั	ในบางพื้นที่ที่มคีนเดนิเท้าหนาแน่นอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

ภายในเกาะกลางให้มีทางลาดขึ้นลงหรือวางอิฐบล็อกคอนกรีตแทนการปลูกหญ้า 

เพื่อเป็นจดุพกัรอและอ�านวยความสะดวกให้แก่คนเดนิข้าม	ดงัรูปที่	5
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 4
มาตรการก่อสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง

และการติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ20 

	 ทางเท้าเป็นหนึ่งในโครงสร้างถนนที่แยกพื้นที่ส�าหรบัคนเดนิเท้าออกจากผู้ใช้รถ 

ทุกประเภท	 รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมควรพิจารณาจากสภาพพื้นที่และปริมาณคน

เดินเท้า	 เพราะหากแคบจนเกินไปอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวหรือชนคนเดินเท้า7 

พื้นที่ทางเท้าในเขตเมือง	 หรือแหล่งชุมชนส่วนใหญ่จะยกสูงจากระดับผิวถนน	 ถนนที่

ไม่มีทางเท้าหรือขอบทางเท้าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้ามากกว่าถนนที่มีทางเท้า 

ถงึ	1.5	–	2.0	เท่า21	ส่วนถนนที่มทีางเท้า	เครื่องหมายจราจร	สญัญาณไฟคนเดนิข้าม	และ 

ป้ายเตือนคนข้ามน้อยกว่าที่ควรมักมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า22 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ถนนที่มทีางเท้ามโีอกาสเกดิอบุตัเิหตรุถชนคนเดนิเท้าน้อยกว่า

ถนนที่ไม่มทีางเท้าถงึ	88%23	ส่วนการออกแบบทางเท้าที่ปลอดภยัส�าหรบัประเทศไทย

ควรพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้

	 •		 พื้นที่กว้างสทุธไิม่น้อยกว่า	1.5	เมตร	ไม่มสีิ่งกดีขวางหรอืส่วนที่ยื่นล�้าออกมา 

จนเป็นอุปสรรค	 ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน	 ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า	

2.00	เมตร24

	 •		 มทีางลาดขึ้นลงเชื่อมบรเิวณทางข้ามถนนหรอืส่วนที่เป็นทางต่างระดบั	เพื่อ

ให้คนพกิาร	เดก็และผู้สูงอาย	ุสามารถขึ้นลงได้สะดวก24

	 •		 หากคนเดนิเท้ากบัผูใ้ช้จกัรยานต้องใช้ทางเท้าร่วมกนัจะต้องมกีารแบ่งพื้นที่

ให้ชดัเจน

	 การเสียพื้นที่ทางเท้าจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนส่งในเขต

กรุงเทพมหานคร	 เกิดเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ทางผ่านสื่อสาธารณะถึงความไม่

ปลอดภัยต่อการเดินเท้า	 โดยทาง	 พล.ต.อ.อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 

ได้ลงพื้นที่ตรวจตดิตามปัญหาทางเท้าแคบบรเิวณแยกรชัโยธนิ	ถนนพหลโยธนิ	พบว่ามี

การลดพื้นที่ทางเท้าเพื่อปิดกั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้าง	และบางจดุเหลอืทางเท้ากว้างเพยีงไม่

ถงึ	1	เมตร	จากเดมิที่มอียู่	3-4	เมตร	ท�าให้คนเดนิเท้าไม่สามารถสญัจรได้อย่างสะดวก

ดงัรูปที่	6	(ซ้าย)		ทั้งนี้ทางผู้ว่าฯ	ได้สั่งการเร่งด่วนให้ผู้รบัผดิชอบเพิ่มพื้นที่ทางเท้าให้มี

ความกว้างเพยีงพอ	โดยต้องไม่น้อยกว่า	1.50	เมตร	ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่ง

ด�าเนนิการปรบัปรงุและคนืพื้นที่ทางเท้าใหม่	เพื่อให้คนเดนิเท้าสามารถสญัจรบนทางเท้า

ได้อย่างปลอดภยัดงัรูปที่	6	(ขวา)

ขอบคณุภาพจาก: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news     ขอบคณุภาพจาก: https://www.posttoday.com/econo

รูปที่ 6
พื้นที่ทางเดินเท้าแคบลง (ซ้าย), 
ปรับปรุงและคืนพื้นที่ทางเท้าใหม่แก่
คนเดินเท้า (ขวา)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การปรับปรุงพื้นที่หยุดรอข้ามทางและทางเท้า
	 การออกแบบเกาะกลางแบบยก	(Raised	Median)	เหมาะส�าหรบัถนนในเขตเมอืง 

ที่ใช้ความเร็วต�่า	 เขตทางไม่กว้าง	 มีการข้ามถนนมาก	 และผิวจราจรกว้าง	 โดยพื้นที่

ภายในเกาะสามารถพัฒนารูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการข้ามทางได้	 คนเดินเท้าที่

ข้ามถนนสายหลกัที่ไม่มเีกาะกลางเสี่ยงต่อการถูกรถชนมากถงึ	6.48	 เท่าเมื่อเทยีบกบั

การข้ามถนนที่มีเกาะกลาง19	 ขณะที่การปรับปรุงพื้นที่ภายในเกาะให้สามารถหยุดรอ 

ข้ามทางบรเิวณแยกที่ไม่มสีญัญาณไฟจราจรกส็ามารถลดอบุตัเิหตรุถชนคนเดนิเท้าได้

อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยเช่นกนั	

	 ยกตวัอย่าง	เมอืง	Sunken	Garden	รฐัฟลอรดิา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	มปีรมิาณ

รถเฉลี่ย	 31,500	 คันต่อวัน	 และขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าที่ก�าหนดเฉลี่ย	 10	 กม./ชม. 

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง	 พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟ 

คนเดนิข้ามและแท่งสะท้อนแสง	หนึ่งสปัดาห์หลงัจากด�าเนนิการตดิตั้งเป็นจ�านวน	900	จดุ 

พบว่า	85%	ของผู้ใช้รถจะให้ทางกบัคนเดนิเท้า20	ดงัรูปที่	4

รูปที่ 4
มาตรการก่อสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง

และการติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ20 

รูปที่ 5
การปรับปรุงพื้นที่ภายในเกาะกลางเพื่อใช้หยุดรอก่อนข้ามทาง

	 ประเทศไทยนิยมสร้างเกาะกลางแบบยกในพื้นที่เขตเมืองหรือบริเวณที่ใช้

ความเรว็จ�ากดัด้วยเช่นกนั	ในบางพื้นที่ที่มคีนเดนิเท้าหนาแน่นอาจปรบัเปลี่ยนรูปแบบ 

ภายในเกาะกลางให้มีทางลาดขึ้นลงหรือวางอิฐบล็อกคอนกรีตแทนการปลูกหญ้า 

เพื่อเป็นจดุพกัรอและอ�านวยความสะดวกให้แก่คนเดนิข้าม	ดงัรูปที่	5
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รูปที่ 4
มาตรการก่อสร้างพื้นที่หยุดรอก่อนข้ามทาง

และการติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ20 

	 ทางเท้าเป็นหนึ่งในโครงสร้างถนนที่แยกพื้นที่ส�าหรบัคนเดนิเท้าออกจากผู้ใช้รถ 

ทุกประเภท	 รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมควรพิจารณาจากสภาพพื้นที่และปริมาณคน

เดินเท้า	 เพราะหากแคบจนเกินไปอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวหรือชนคนเดินเท้า7 

พื้นที่ทางเท้าในเขตเมือง	 หรือแหล่งชุมชนส่วนใหญ่จะยกสูงจากระดับผิวถนน	 ถนนที่

ไม่มีทางเท้าหรือขอบทางเท้าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้ามากกว่าถนนที่มีทางเท้า 

ถงึ	1.5	–	2.0	เท่า21	ส่วนถนนที่มทีางเท้า	เครื่องหมายจราจร	สญัญาณไฟคนเดนิข้าม	และ 

ป้ายเตือนคนข้ามน้อยกว่าที่ควรมักมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า22 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ถนนที่มทีางเท้ามโีอกาสเกดิอบุตัเิหตรุถชนคนเดนิเท้าน้อยกว่า

ถนนที่ไม่มทีางเท้าถงึ	88%23	ส่วนการออกแบบทางเท้าที่ปลอดภยัส�าหรบัประเทศไทย

ควรพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้

	 •		 พื้นที่กว้างสทุธไิม่น้อยกว่า	1.5	เมตร	ไม่มสีิ่งกดีขวางหรอืส่วนที่ยื่นล�้าออกมา 

จนเป็นอุปสรรค	 ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน	 ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า	

2.00	เมตร24

	 •		 มทีางลาดขึ้นลงเชื่อมบรเิวณทางข้ามถนนหรอืส่วนที่เป็นทางต่างระดบั	เพื่อ

ให้คนพกิาร	เดก็และผู้สูงอายุ	สามารถขึ้นลงได้สะดวก24

	 •		 หากคนเดนิเท้ากบัผูใ้ช้จกัรยานต้องใช้ทางเท้าร่วมกนัจะต้องมกีารแบ่งพื้นที่

ให้ชดัเจน

	 การเสียพื้นที่ทางเท้าจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนส่งในเขต

กรุงเทพมหานคร	 เกิดเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ทางผ่านสื่อสาธารณะถึงความไม่

ปลอดภัยต่อการเดินเท้า	 โดยทาง	 พล.ต.อ.อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 

ได้ลงพื้นที่ตรวจตดิตามปัญหาทางเท้าแคบบรเิวณแยกรชัโยธนิ	ถนนพหลโยธนิ	พบว่ามี

การลดพื้นที่ทางเท้าเพื่อปิดกั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้าง	และบางจดุเหลอืทางเทา้กวา้งเพยีงไม่

ถงึ	1	เมตร	จากเดมิที่มอียู่	3-4	เมตร	ท�าให้คนเดนิเท้าไม่สามารถสญัจรได้อย่างสะดวก

ดงัรูปที่	6	(ซ้าย)		ทั้งนี้ทางผู้ว่าฯ	ได้สั่งการเร่งด่วนให้ผู้รบัผดิชอบเพิ่มพื้นที่ทางเท้าให้มี

ความกว้างเพยีงพอ	โดยต้องไม่น้อยกว่า	1.50	เมตร	ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่ง

ด�าเนนิการปรบัปรงุและคนืพื้นที่ทางเท้าใหม่	เพื่อให้คนเดนิเท้าสามารถสญัจรบนทางเท้า

ได้อย่างปลอดภยัดงัรูปที่	6	(ขวา)

ขอบคณุภาพจาก: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news     ขอบคณุภาพจาก: https://www.posttoday.com/econo

รูปที่ 6
พื้นที่ทางเดินเท้าแคบลง (ซ้าย), 
ปรับปรุงและคืนพื้นที่ทางเท้าใหม่แก่
คนเดินเท้า (ขวา)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ทางข้ามระดับพื้น ( At Grade Crossings)
	 การออกแบบทางข้ามที่ดต้ีองเลอืกต�าแหนง่การสร้างที่เหมาะสมและสามารถ

รองรับปริมาณคนเดินข้ามได้อย่างเพียงพอ	 ทางข้ามต้องมีระยะทางที่สั้น	 คนเดินเท้า

ทั่วไป	 ผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นสามารถข้ามได้อย่างสะดวก	 อยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่สามารถ

หยดุชะลอความเรว็เพื่อให้ทางกบัคนเดนิข้ามได้อย่างปลอดภยั	เนื่องด้วยลกัษณะทาง

กายภาพของคนเดินเท้าเช่น	 เพศ	 วัย	 อายุ	 ที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อการเดินเท้าและ

ความเร็วในการข้ามถนนในแต่ละประเทศ	 จากข้อมูลที่ระบุใน	 HCM	 (2010)	 พบว่า	

ความเรว็ของการเดนิเท้าปกตอิยู่ที่	1.20	เมตร/วนิาท	ีหากเป็นผู้สูงอายคุวามเรว็จะลด

เหลอื1.00	เมตร/วนิาท	ีหรอืลดลงเฉลี่ย	20	%	ดงันั้นการออกแบบทางข้ามในต่างประเทศ

นั้นได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของคนเดินเท้าที่เป็นผู้สูงอายุ	 เด็กและผู้พิการ 

มีการน�ามาตรการทางวิศวกรรมมาช่วยปรับปรุงรูปแบบการข้ามถนนบริเวณแยกเพื่อ

เพิ่มความปลอดภยัแก่ผู้สูงอายดุงันี้

	 •		 เพิ่มเวลาในระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามให้สอดคล้องกับระยะเวลาจริงที่

ผู้สูงอายใุช้ข้ามถนน	

	 •		 ท�าทางลาดขึ้นลงระหว่างผวิถนนกบัขอบทางเท้า

	 •		 ปรบัช่องจราจรให้แคบลง	ด้วยการขยายพื้นที่ทางเท้าให้กว้างขึ้น	

	 •		 ตดิตั้งอปุกรณ์เพิ่มการมองเหน็ของผูข้บัขี่บรเิวณทางข้าม	เช่น	สญัญาณไฟ 

คนเดินข้าม	 ตีเส้นจราจรทางข้ามและเส้นหยุดรถก่อนทางข้าม	 (advanced	 stop	 bar) 

ดงัรูปที่	725

	 โดยทั่วไปการข้ามถนนบริเวณทางแยกมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต ุ

รถชนคนเดินเท้า	 เนื่องจากทางแยกเป็นจุดที่มีการตัดกระแสจราจรมาก26,	 27	 ยิ่งหาก 

เป็นทางแยกที่ไม่มสีญัญาณไฟจราจรด้วยแล้ว	ย่อมเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตุ

กบัคนเดนิเท้าได้งา่ยขึ้น	เพราะผูข้บัขี่อาจไม่สามารถชะลอความเรว็และหยดุรถได้ทนัที

ที่เห็นคนก�าลังข้ามถนน	 การตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามแม้ช่วยให้ผู้ขับขี่ตระหนักว่า 

นี่คอืพื้นที่ปลอดภยัส�าหรบัคนเดนิข้าม	แต่คนเดนิข้ามมกัคดิว่าผูใ้ช้รถส่วนใหญ่จะชะลอ

หรอืหยดุเพื่อให้ทางในจดุนั้น	จงึขาดความระมดัระวงัในการมองสภาพการจราจรรอบข้าง 

จนเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชน28	 การตีเส้นจราจรทางข้ามบนถนนที่มี

ปริมาณการจราจรหนาแน่นนั้นอาจไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนเดินเท้ามากนัก 

หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์จราจรอื่นๆ	 ควบคู่กันด้วย	 เช่น	 ป้ายเตือนคนเดินข้าม 

(Pedestrian	 Crossing	 Signs)	 สญัญาณไฟคนเดนิข้าม	 (Pedestrian	 Beacons)	 เป็นต้น 

จากผลการศกึษาในระดบันานาชาติ	พบว่า

รูปที่ 7
การก�าหนดเส้นหยุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

แก่คนเดินเท้าและผู้ใช้รถ
Ca

r A

Ca
r B

Ca
r A

Ca
r B

รถคนั A บดบงัการมองเหน็ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม

การก�าหนดเส้นหยดุ ดงัรูปจะช่วยให้ไม่เกดิการบดบงั
ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม
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รูปที่ 8
การติดตั้งแท่งเตือนคนเดินข้าม
(Pedestrian Crossing Cones)

รูปที่ 9
การตดิต้ังป้ายและก�าหนดพืน้ทีใ่ห้ทาง
คนเดินข้าม (Advance Yield/
Stop Lines)30

Ca
r A

Ca
r B

Ca
r A

Ca
r B

รถคนั A บดบงัการมองเหน็ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม

การก�าหนดเส้นหยดุ ดงัรูปจะช่วยให้ไม่เกดิการบดบงั
ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม

	 •		 การตดิตั้งแท่งเตอืนคนเดนิข้ามกว่า	2,000	แห่งในเขตเทศบาลของรฐัเพนซลิเวเนยี	

บรเิวณที่ไม่มแีท่งเตอืนคนเดนิข้ามและบนช่วงถนนที่ใช้ความเรว็ไม่เกนิ	56	กม./ชม.	ดงัรูปที่	8	

ร่วมกบัการให้ความรูด้้านความปลอดภยัทางถนนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย	ส่งผลให้ผูใ้ช้รถมี

แนวโน้มที่จะให้ทางแก่คนเดนิข้ามมากขึ้นหลงัจากตดิตั้งอปุกรณ์ดงักล่าว29   

	 •		 การตดิตั้งป้ายและก�าหนดพื้นที่ให้ทางคนเดนิข้าม	(Advance	Yield/Stop	Lines)	ถกูน�า 

ไปใช้ตามจดุที่มคีนเดินเท้าต้องการข้ามถนนและมชี่องจราจรตั้งแต่	2	ช่องต่อ	1	ทศิทางขึ้นไป 

ดงัรูปที่	9	เมอืงแฮลแิฟกซ์	(Halifax)	ประเทศแคนาดาได้ทดลองตดิตั้งป้ายดงักล่าวภายในเมอืง

จ�านวน	24	จดุ	และม	ี12	จดุตดิตั้งป้าย	“Yield Here to Pedestrian”	(ป้ายเตอืนคนเดนิข้าม) 

ควบคูก่นั	จากการประเมนิผลพบว่า	สดัส่วนของผูใ้ชร้ถที่ให้ทางแก่คนเดนิข้ามเพิ่มขึ้นเลก็น้อย 

จาก	 70	 เป็น	 75%	 และจาก	 80	 เป็น	 85%	 แต่ความสบัสนในการใช้ทางระหว่างผู้ใช้รถกบั 

คนเดนิข้ามในบรเิวณที่ตดิตั้งป้าย	Advance	Yield/Stop	Lines	มแีนวโน้มลดลง12

ขอบคณุภาพ : https://bicyclecoalition.org
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ทางข้ามระดับพื้น ( At Grade Crossings)
	 การออกแบบทางข้ามที่ดต้ีองเลอืกต�าแหนง่การสร้างที่เหมาะสมและสามารถ

รองรับปริมาณคนเดินข้ามได้อย่างเพียงพอ	 ทางข้ามต้องมีระยะทางที่สั้น	 คนเดินเท้า

ทั่วไป	 ผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นสามารถข้ามได้อย่างสะดวก	 อยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่สามารถ

หยดุชะลอความเรว็เพื่อให้ทางกบัคนเดนิข้ามได้อย่างปลอดภยั	เนื่องด้วยลกัษณะทาง

กายภาพของคนเดินเท้าเช่น	 เพศ	 วัย	 อายุ	 ที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อการเดินเท้าและ

ความเร็วในการข้ามถนนในแต่ละประเทศ	 จากข้อมูลที่ระบุใน	 HCM	 (2010)	 พบว่า	

ความเรว็ของการเดนิเท้าปกตอิยู่ที่	1.20	เมตร/วนิาท	ีหากเป็นผู้สูงอายคุวามเรว็จะลด

เหลอื1.00	เมตร/วนิาท	ีหรอืลดลงเฉลี่ย	20	%	ดงันั้นการออกแบบทางข้ามในต่างประเทศ

นั้นได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของคนเดินเท้าที่เป็นผู้สูงอายุ	 เด็กและผู้พิการ 

มีการน�ามาตรการทางวิศวกรรมมาช่วยปรับปรุงรูปแบบการข้ามถนนบริเวณแยกเพื่อ

เพิ่มความปลอดภยัแก่ผู้สูงอายดุงันี้

	 •		 เพิ่มเวลาในระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามให้สอดคล้องกับระยะเวลาจริงที่

ผู้สูงอายใุช้ข้ามถนน	

	 •		 ท�าทางลาดขึ้นลงระหว่างผวิถนนกบัขอบทางเท้า

	 •		 ปรบัช่องจราจรให้แคบลง	ด้วยการขยายพื้นที่ทางเท้าให้กว้างขึ้น	

	 •		 ตดิตั้งอปุกรณ์เพิ่มการมองเหน็ของผูข้บัขี่บรเิวณทางข้าม	เช่น	สญัญาณไฟ 

คนเดินข้าม	 ตีเส้นจราจรทางข้ามและเส้นหยุดรถก่อนทางข้าม	 (advanced	 stop	 bar) 

ดงัรูปที่	725

	 โดยทั่วไปการข้ามถนนบริเวณทางแยกมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต ุ

รถชนคนเดินเท้า	 เนื่องจากทางแยกเป็นจุดที่มีการตัดกระแสจราจรมาก26,	 27	 ยิ่งหาก 

เป็นทางแยกที่ไม่มสีญัญาณไฟจราจรด้วยแล้ว	ย่อมเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตุ

กบัคนเดนิเท้าได้ง่ายขึ้น	เพราะผูข้บัขี่อาจไม่สามารถชะลอความเรว็และหยดุรถได้ทนัที

ที่เห็นคนก�าลังข้ามถนน	 การตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามแม้ช่วยให้ผู้ขับขี่ตระหนักว่า 

นี่คอืพื้นที่ปลอดภยัส�าหรบัคนเดนิข้าม	แต่คนเดนิข้ามมกัคดิว่าผูใ้ช้รถส่วนใหญ่จะชะลอ

หรอืหยดุเพื่อให้ทางในจดุนั้น	จงึขาดความระมดัระวงัในการมองสภาพการจราจรรอบข้าง 

จนเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชน28	 การตีเส้นจราจรทางข้ามบนถนนที่มี

ปริมาณการจราจรหนาแน่นนั้นอาจไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนเดินเท้ามากนัก 

หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์จราจรอื่นๆ	 ควบคู่กันด้วย	 เช่น	 ป้ายเตือนคนเดินข้าม 

(Pedestrian	 Crossing	 Signs)	 สญัญาณไฟคนเดนิข้าม	 (Pedestrian	 Beacons)	 เป็นต้น 

จากผลการศกึษาในระดบันานาชาติ	พบว่า

รูปที่ 7
การก�าหนดเส้นหยุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

แก่คนเดินเท้าและผู้ใช้รถ

Ca
r A

Ca
r B

Ca
r A

Ca
r B

รถคนั A บดบงัการมองเหน็ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม

การก�าหนดเส้นหยดุ ดงัรูปจะช่วยให้ไม่เกดิการบดบงั
ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 8
การติดตั้งแท่งเตือนคนเดินข้าม
(Pedestrian Crossing Cones)

รูปที่ 9
การตดิต้ังป้ายและก�าหนดพืน้ทีใ่ห้ทาง
คนเดินข้าม (Advance Yield/
Stop Lines)30

Ca
r A

Ca
r B

Ca
r A

Ca
r B

รถคนั A บดบงัการมองเหน็ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม

การก�าหนดเส้นหยดุ ดงัรูปจะช่วยให้ไม่เกดิการบดบงั
ระหว่างรถคนั B และคนเดนิข้าม

	 •		 การตดิตั้งแท่งเตอืนคนเดนิข้ามกว่า	2,000	แหง่ในเขตเทศบาลของรฐัเพนซลิเวเนยี	

บรเิวณที่ไม่มแีท่งเตอืนคนเดนิข้ามและบนช่วงถนนที่ใช้ความเรว็ไม่เกนิ	56	กม./ชม.	ดงัรูปที่	8	

ร่วมกบัการให้ความรูด้้านความปลอดภยัทางถนนและการบงัคบัใช้กฎหมาย	ส่งผลใหผู้ใ้ช้รถมี

แนวโน้มที่จะให้ทางแก่คนเดนิข้ามมากขึ้นหลงัจากตดิตั้งอปุกรณ์ดงักล่าว29   

	 •		 การตดิตั้งป้ายและก�าหนดพื้นที่ให้ทางคนเดนิข้าม	(Advance	Yield/Stop	Lines)	ถกูน�า 

ไปใช้ตามจดุที่มคีนเดินเท้าต้องการข้ามถนนและมชี่องจราจรตั้งแต่	2	ช่องต่อ	1	ทศิทางขึ้นไป 

ดงัรูปที่	9	เมอืงแฮลแิฟกซ์	(Halifax)	ประเทศแคนาดาได้ทดลองตดิตั้งป้ายดงักล่าวภายในเมอืง

จ�านวน	24	จดุ	และมี	12	จดุตดิตั้งป้าย	“Yield Here to Pedestrian”	(ป้ายเตอืนคนเดนิข้าม) 

ควบคูก่นั	จากการประเมนิผลพบว่า	สดัส่วนของผูใ้ช้รถที่ใหท้างแก่คนเดนิข้ามเพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย 

จาก	 70	 เป็น	 75%	 และจาก	 80	 เป็น	 85%	 แต่ความสบัสนในการใช้ทางระหว่างผู้ใช้รถกบั 

คนเดนิข้ามในบรเิวณที่ตดิตั้งป้าย	Advance	Yield/Stop	Lines	มแีนวโน้มลดลง12

ขอบคณุภาพ : https://bicyclecoalition.org

33 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ประเทศไทยก�าหนดให้ต้องตีเส้นจราจรบริเวณทางข้าม	 เพื่อให้คนเดินข้าม

สามารถใช้ถนนร่วมกบัผูใ้ช้รถได้อย่างปลอดภยั	และหากทางข้ามมคีนเดนิเท้าหนาแน่น

หรอืบรเิวณทางแยกที่มปีรมิาณผู้ใช้รถมาก	เช่น	เขตชมุชน	เขตสถานศกึษา	ควรตดิตั้ง

สญัญาณไฟคนเดนิข้ามหรอืป้ายเตอืนคนเดนิข้ามเพิ่มเตมิ	เพื่อเตอืนให้ผูใ้ช้รถเพิ่มความ

ระมดัระวงัในการขบัรถและชะลอความเรว็เพื่อให้ทางแก่คนเดนิข้าม	ดงัรูปที่	10

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

ป้ายเตอืนคนเดนิข้ามในเขตสถานศกึษา

การข้ามถนนบรเิวณทางแยกที่มคีนเดนิเท้ามาก และ
มปีรมิาณจราจรหนาแน่น

ป้ายเตอืนคนเดนิข้ามในเส้นทางที่มคีนเดนิเท้ามาก และ
มปีรมิาณจราจรหนาแน่น

หยดุรอสญัญาณไฟคนข้ามบรเิวณทางแยกที่มี
คนเดนิเท้ามาก และมปีรมิาณจราจรหนาแน่น

	 ขณะเดยีวกนัได้มกีารน�าแนวคดิรูปแบบทางม้าลาย	3	มติไิปทดลองใช้ในพื้นที่

สถานศึกษาหรือพื้นที่ชุมชนที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น	 เช่นที่โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์

และพษิณโุลกได้ทดลองใช้ทางม้าลาย	3	มติใินเขตโรงเรยีน	ดงัรูปที่	11	เพื่อท�าให้ทาง

ข้ามเป็นที่สะดดุตา	 ผู้ใช้รถมองเหน็ได้อย่างชดัเจนจนสามารถชะลอความเรว็และหยดุ

ให้ทางแก่คนเดินข้ามได้อย่างปลอดภัย	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา

ถึงประสิทธิผลของทางม้าลาย	 3	 มิติและผลกระทบต่อการขับขี่	 ในกรณีที่ผู้ขับขี่อาจ

เกิดความตกใจหากขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วพบว่ามีวัตถุนูนในลักษณะ 

3	มติอิยูเ่บื้องหน้า	จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า	เมอืงหนึ่งในประเทศอนิเดยีและประเทศจนี 

ได้ทดลองสร้างทางม้าลาย	3	มติ	ิและสอบถามผู้ขบัขี่เกี่ยวกบัประเดน็ที่ว่า	ภาพ	3	มติ ิ

สร้างความตกใจหรอืไม่	ผลการส�ารวจระบวุ่า	ผู้ขบัขี่มองเหน็ภาพ	3	มติไิด้ในช่วงเวลา

สั้นๆ	 ที่จุดๆ	 หนึ่ง	 แต่ผู้ขับขี่ในประเทศอินเดียมองเห็นภาพ	 3	 มิติไม่ชัดเจนเหมือน

ภาพถ่าย	ทั้งนี้	การทดลองใน	2	ประเทศสรปุได้ตรงกนัว่า	ทางม้าลาย	3	มติทิ�าให้ผูใ้ช้รถ 

สนใจทางข้ามมากขึ้น	 รวมทั้งขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นด้วย	 ทว่ายังไม่พบ

ข้อมูลที่ชี้ชดัว่าทางม้าลาย	3	มติสิามารถก่อให้เกดิอบุตัเิหตไุด้แต่อย่างใด31,32
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รูปที่ 11
การตดิต้ังป้ายและก�าหนดพืน้ทีใ่ห้ทาง
คนเดินข้าม (Advance Yield/
Stop Lines)30

ขอบคณุภาพจาก :
http://www.thansettakij.com

ขอบคณุภาพจาก :
https://www.phitsanulokhotnews.com

	 อย่างไรกต็าม	แนวคดิรูปแบบทางม้าลาย	3	มติยิงัอยู่ในขั้นตอนการศกึษาถงึ

ความเหมาะสม	หากจะน�ามาปรบัใชจ้รงิกบัถนนในเขตเมอืง	ควรมกีารก�าหนดประเภท

ถนนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน	 บริเวณที่ใช้งานต้องมีการควบคุมรถให้ใช้ความเร็วต�่า	

และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคมุดูแลได้ง่าย	เช่น	บรเิวณสถานศกึษา	ภายในพื้นที่ส่วน

ราชการ	พื้นที่ที่มกีจิกรรมข้างทางและมคีนเดนิเท้าหนาแน่น	เป็นต้น

ทางข้ามต่างระดับ (Grade Separated Crossings)
	 ทางข้ามต่างระดบัเป็นการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรบัคนเดนิเท้าไม่ให้ต้อง

ตดักระแสจราจรบนท้องถนน	ทางข้ามต่างระดบั	ได้แก่	สะพานลอย	ทางลอด	อโุมงค์	และ 

ทางเดนิลอยฟ้า	(Skywalk)	ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ	เข้าไว้ 

ด้วยกัน	 ทางข้ามต่างระดับเหมาะที่จะก่อสร้างในบริเวณที่มีคนเดินเท้าสัญจรไปมา 

เป็นจ�านวนมาก	เช่น	เขตโรงเรยีน	เขตเมอืง	ย่านศูนย์กลางธรุกจิการค้า	(CBD)	เป็นต้น	

การประเมินประสิทธิผลของทางข้ามต่างระดับสามารถวิเคราะห์ได้จากปริมาณการใช้

ทางข้ามต่างระดบัแทนการลอบข้ามหรอืการข้ามถนนในบรเิวณที่ไม่มเีส้นจราจรทางข้าม		 

ผลการศึกษาในกรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น33	 ระบุว่า	 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถชนคน

เดนิเท้าลดลงถงึ	91%	ในบรเิวณที่มทีางข้ามต่างระดบัและรั้วกั้น	ทั้งนี้ความต้องการใช้

ทางข้ามต่างระดับขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	 ด้วย	 เช่น	 การเดินเข้าออกหรือขึ้นลง

สะดวก	 ความปลอดภัย	 และระยะทางที่ใช้ข้ามเมื่อเทียบกับการเดินข้ามถนนโดยตรง	

อย่างไรก็ตาม	 ทั้งทางข้ามต่างระดับประเภทยกข้ามและประเภททางลอดต่างมีปัจจัย

ที่ควรค�านงึถงึก่อนตดัสนิใจก่อสร้าง	 เช่น	ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่	ปรมิาณคน

เดนิข้าม	รวมไปถงึปัญหาด้านความปลอดภยั
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ประเทศไทยก�าหนดให้ต้องตีเส้นจราจรบริเวณทางข้าม	 เพื่อให้คนเดินข้าม

สามารถใช้ถนนร่วมกบัผูใ้ช้รถได้อย่างปลอดภยั	และหากทางข้ามมคีนเดนิเท้าหนาแน่น

หรอืบรเิวณทางแยกที่มปีรมิาณผู้ใช้รถมาก	เช่น	เขตชมุชน	เขตสถานศกึษา	ควรตดิตั้ง

สญัญาณไฟคนเดนิข้ามหรอืป้ายเตอืนคนเดนิข้ามเพิ่มเตมิ	เพื่อเตอืนให้ผูใ้ช้รถเพิ่มความ

ระมดัระวงัในการขบัรถและชะลอความเรว็เพื่อให้ทางแก่คนเดนิข้าม	ดงัรูปที่	10

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

ป้ายเตอืนคนเดนิข้ามในเขตสถานศกึษา

การข้ามถนนบรเิวณทางแยกที่มคีนเดนิเท้ามาก และ
มปีรมิาณจราจรหนาแน่น

ป้ายเตอืนคนเดนิข้ามในเส้นทางที่มคีนเดนิเท้ามาก และ
มปีรมิาณจราจรหนาแน่น

หยดุรอสญัญาณไฟคนข้ามบรเิวณทางแยกที่มี
คนเดนิเท้ามาก และมปีรมิาณจราจรหนาแน่น

	 ขณะเดยีวกนัได้มกีารน�าแนวคดิรูปแบบทางม้าลาย	3	มติไิปทดลองใช้ในพื้นที่

สถานศึกษาหรือพื้นที่ชุมชนที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น	 เช่นที่โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์

และพษิณโุลกได้ทดลองใช้ทางม้าลาย	3	มติใินเขตโรงเรยีน	ดงัรูปที่	11	เพื่อท�าให้ทาง

ข้ามเป็นที่สะดดุตา	 ผู้ใช้รถมองเหน็ได้อย่างชดัเจนจนสามารถชะลอความเรว็และหยดุ

ให้ทางแก่คนเดินข้ามได้อย่างปลอดภัย	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา

ถึงประสิทธิผลของทางม้าลาย	 3	 มิติและผลกระทบต่อการขับขี่	 ในกรณีที่ผู้ขับขี่อาจ

เกิดความตกใจหากขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วพบว่ามีวัตถุนูนในลักษณะ 

3	มติอิยูเ่บื้องหน้า	จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า	เมอืงหนึ่งในประเทศอนิเดยีและประเทศจนี 

ได้ทดลองสร้างทางม้าลาย	3	มติ	ิและสอบถามผู้ขบัขี่เกี่ยวกบัประเดน็ที่ว่า	ภาพ	3	มติ ิ

สร้างความตกใจหรอืไม่	ผลการส�ารวจระบวุ่า	ผู้ขบัขี่มองเหน็ภาพ	3	มติไิด้ในช่วงเวลา

สั้นๆ	 ที่จุดๆ	 หนึ่ง	 แต่ผู้ขับขี่ในประเทศอินเดียมองเห็นภาพ	 3	 มิติไม่ชัดเจนเหมือน

ภาพถ่าย	ทั้งนี้	การทดลองใน	2	ประเทศสรปุได้ตรงกนัว่า	ทางม้าลาย	3	มติทิ�าให้ผูใ้ช้รถ 

สนใจทางข้ามมากขึ้น	 รวมทั้งขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นด้วย	 ทว่ายังไม่พบ

ข้อมูลที่ชี้ชดัว่าทางม้าลาย	3	มติสิามารถก่อให้เกดิอบุตัเิหตไุด้แต่อย่างใด31,32
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 11
การตดิต้ังป้ายและก�าหนดพืน้ทีใ่ห้ทาง
คนเดินข้าม (Advance Yield/
Stop Lines)30

ขอบคณุภาพจาก :
http://www.thansettakij.com

ขอบคณุภาพจาก :
https://www.phitsanulokhotnews.com

	 อย่างไรกต็าม	แนวคดิรูปแบบทางม้าลาย	3	มติยิงัอยู่ในขั้นตอนการศกึษาถงึ

ความเหมาะสม	หากจะน�ามาปรบัใช้จรงิกบัถนนในเขตเมอืง	ควรมกีารก�าหนดประเภท

ถนนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน	 บริเวณที่ใช้งานต้องมีการควบคุมรถให้ใช้ความเร็วต�่า	

และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคมุดูแลได้ง่าย	เช่น	บรเิวณสถานศกึษา	ภายในพื้นที่ส่วน

ราชการ	พื้นที่ที่มกีจิกรรมข้างทางและมคีนเดนิเท้าหนาแน่น	เป็นต้น

ทางข้ามต่างระดับ (Grade Separated Crossings)
	 ทางข้ามต่างระดบัเป็นการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรบัคนเดนิเทา้ไม่ใหต้้อง

ตดักระแสจราจรบนท้องถนน	ทางข้ามต่างระดบั	ได้แก่	สะพานลอย	ทางลอด	อโุมงค์	และ 

ทางเดนิลอยฟ้า	(Skywalk)	ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ	เข้าไว้ 

ด้วยกัน	 ทางข้ามต่างระดับเหมาะที่จะก่อสร้างในบริเวณที่มีคนเดินเท้าสัญจรไปมา 

เป็นจ�านวนมาก	เช่น	เขตโรงเรยีน	เขตเมอืง	ย่านศูนย์กลางธรุกจิการค้า	(CBD)	เป็นต้น	

การประเมินประสิทธิผลของทางข้ามต่างระดับสามารถวิเคราะห์ได้จากปริมาณการใช้

ทางข้ามต่างระดบัแทนการลอบข้ามหรอืการข้ามถนนในบรเิวณที่ไม่มเีส้นจราจรทางข้าม		 

ผลการศึกษาในกรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น33	 ระบุว่า	 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถชนคน

เดนิเท้าลดลงถงึ	91%	ในบรเิวณที่มทีางข้ามต่างระดบัและรั้วกั้น	ทั้งนี้ความต้องการใช้

ทางข้ามต่างระดับขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	 ด้วย	 เช่น	 การเดินเข้าออกหรือขึ้นลง

สะดวก	 ความปลอดภัย	 และระยะทางที่ใช้ข้ามเมื่อเทียบกับการเดินข้ามถนนโดยตรง	

อย่างไรก็ตาม	 ทั้งทางข้ามต่างระดับประเภทยกข้ามและประเภททางลอดต่างมีปัจจัย

ที่ควรค�านงึถงึก่อนตดัสนิใจก่อสร้าง	 เช่น	ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่	ปรมิาณคน

เดนิข้าม	รวมไปถงึปัญหาด้านความปลอดภยั
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 แม้การติดตั้งรั้วกั้นข้างทางและเกาะกลางจะช่วยให้คนเดินเท้าหันมาใช้ 

ทางข้ามต่างระดับมากขึ้น	 แต่ในประเทศไทยยังคงพบปัญหาการลักลอบข้ามถนน 

อยู่บ่อยครั้ง	 เนื่องจากบางพื้นที่คนเดินเท้ามักจะหาวิธีลัดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อข้ามถนน	

ดงัรูปที่	12

รูปที่ 12
พฤตกิรรมลอบข้ามถนน โดยหลกีเลีย่ง 
การใช้ทางข้ามต่างระดับ

ผลประโยชน์ทางสังคมจากการก่อสร้าง
ทางข้ามต่างระดับในเขตเมืองใหญ่
	 ในเขตเมอืงใหญ่	เช่น	กรงุเทพมหานคร	ได้มกีารก่อสร้างทางข้ามต่างระดบัหรอื

ที่เรยีกว่า	ทางเดนิลอยฟ้า	(Skywalk)	เพื่อให้คนเดนิเทา้สามารถสญัจรได้อย่างปลอดภยั

และสะดวกมากยิ่งขึ้น	โดยส่วนใหญ่ถกูออกแบบให้เชื่อมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนหลกั	

อาคารส�านกังานหรอืย่านธรุกจิการค้า		มกัมรีปูแบบโครงสร้างที่โดดเด่น	กลมกลนื	และ

น่าเดนิ	มกีารออกแบบในลกัษณะ	Universal	Design	เพื่อให้เดก็	ผู้พกิารและผู้สูงอาย	ุ

สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก	 ทางเดินลอยฟ้าในกรุงเทพมหานครที่

ส�าคญั	ได้แก่	Skywalk	บรเิวณแยกปทมุวนั	มกีารออกแบบในลกัษณะ	Universal	Design	

เพื่อเชื่อมต่อระหว่างย่านธรุกจิการค้ากบัสถานรีถไฟฟ้า
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 Skywa lk แยกสาทรตัดนราธิวาส หรือ 

“สะพานช่องนนทรี” ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของ

กรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยโครงเหล็กโค้งคล้าย

สะพานแขวน เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่ง

มวลชน BTS, BRT และอาคารส�านักงานข้างเคียง 

ถกูออกแบบเพื่อรองรบัคนเดนิเท้าทกุประเภทให้สามารถ 

เข้าใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวก มีการจัดพื้นที่ทางเดิน

ส�าหรับเด็กและผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น รวมถึงผู้สูงอายุ

ที่ต้องใช้ราวบนัไดช่วยพยงุเดนิ

 Skywalk ย่านราชประสงค์ (Ratchaprasong 

Walk (R Walk)) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเดินลอยฟ้าที่อยู่

ศูนย์กลางย่านธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบ

ขนส่งมวลชน BTS และห้างสรรพสนิค้าย่านสยามและ

ราชประสงค์ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการอ�านวยความ

สะดวกให้ประชาชนสามารถเดินเท้าได้อย่าง สะดวก

สบาย และปลอดภยัจากอบุตัเิหตทุางถนน 

37 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 แม้การติดตั้งรั้วกั้นข้างทางและเกาะกลางจะช่วยให้คนเดินเท้าหันมาใช้ 

ทางข้ามต่างระดับมากขึ้น	 แต่ในประเทศไทยยังคงพบปัญหาการลักลอบข้ามถนน 

อยู่บ่อยครั้ง	 เนื่องจากบางพื้นที่คนเดินเท้ามักจะหาวิธีลัดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อข้ามถนน	

ดงัรูปที่	12

รูปที่ 12
พฤติกรรมลอบข้ามถนน โดยหลีกเล่ียง 
การใช้ทางข้ามต่างระดับ

ผลประโยชน์ทางสังคมจากการก่อสร้าง
ทางข้ามต่างระดับในเขตเมืองใหญ่
	 ในเขตเมอืงใหญ่	เช่น	กรงุเทพมหานคร	ได้มกีารก่อสร้างทางข้ามต่างระดบัหรอื

ที่เรยีกว่า	ทางเดนิลอยฟ้า	(Skywalk)	เพื่อใหค้นเดนิเท้าสามารถสญัจรได้อย่างปลอดภยั

และสะดวกมากยิ่งขึ้น	โดยส่วนใหญ่ถกูออกแบบให้เชื่อมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนหลกั	

อาคารส�านกังานหรอืย่านธรุกจิการค้า		มกัมรีปูแบบโครงสร้างที่โดดเด่น	กลมกลนื	และ

น่าเดนิ	มกีารออกแบบในลกัษณะ	Universal	Design	เพื่อให้เดก็	ผู้พกิารและผู้สูงอาย	ุ

สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก	 ทางเดินลอยฟ้าในกรุงเทพมหานครที่

ส�าคญั	ได้แก่	Skywalk	บรเิวณแยกปทมุวนั	มกีารออกแบบในลกัษณะ	Universal	Design	

เพื่อเชื่อมต่อระหว่างย่านธรุกจิการค้ากบัสถานรีถไฟฟ้า
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 Skywa lk แยกสาทรตัดนราธิวาส หรือ 

“สะพานช่องนนทรี” ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของ

กรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยโครงเหล็กโค้งคล้าย

สะพานแขวน เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่ง

มวลชน BTS, BRT และอาคารส�านักงานข้างเคียง 

ถกูออกแบบเพื่อรองรบัคนเดนิเท้าทกุประเภทให้สามารถ 

เข้าใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวก มีการจัดพื้นที่ทางเดิน

ส�าหรับเด็กและผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น รวมถึงผู้สูงอายุ

ที่ต้องใช้ราวบนัไดช่วยพยงุเดนิ

 Skywalk ย่านราชประสงค์ (Ratchaprasong 

Walk (R Walk)) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเดินลอยฟ้าที่อยู่

ศูนย์กลางย่านธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบ

ขนส่งมวลชน BTS และห้างสรรพสนิค้าย่านสยามและ

ราชประสงค์ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการอ�านวยความ

สะดวกให้ประชาชนสามารถเดินเท้าได้อย่าง สะดวก

สบาย และปลอดภยัจากอบุตัเิหตทุางถนน 
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การจัดการด้านความปลอดภัยและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานลอยฟ้า  
	 ย้อนไปราวปี	 พ.ศ.2543	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น	 มีนโยบาย

สร้างเส้นทางยาวกว่า	1.3	กโิลเมตร	เชื่อมต่อสวนลมุพนิแีละสวนเบญจกติเิข้าด้วยกนั	

เพื่อใช้เป็นเส้นทางสญัจรให้แก่คนเดนิเท้าและผูใ้ช้จกัรยาน	แต่ภายหลงัจากที่สร้างเสรจ็

กลับถูกปล่อยร้างนานกว่า	 10	 ปี	 ท�าให้บริเวณดังกล่าวแทนที่จะเป็นจุดพักผ่อนหรือ

ออกก�าลังกาย	 กลับกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม	 แต่ด้วย

ความร่วมมอืจากหลายฝ่ายท�าให้เกดิการปรบัปรงุภมูทิศัน์และพฒันาพื้นที่ทางจกัรยาน

ลอยฟ้าขึ้นมาใหม่	 มีการติดตั้งไฟส่องทาง	 ติดกล้องวงจรปิดและเปิดจุดขึ้นลงระหว่าง

ทางเพิ่มมากขึ้น	 จนทางจักรยานลอยฟ้าแห่งนี้ได้เปลี่ยนโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	

เส้นทางดังกล่าวกลายเป็นจุดนัดพบเพื่อออกก�าลังกายและเหมาะส�าหรับเดินพักผ่อน 

เที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบมากยิ่งขึ้น34	 ทางจักรยานลอยฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 

การออกแบบที่ให้ความส�าคัญกับคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน	 ทางที่สร้างขึ้นด้านบน

มีการแบ่งพื้นที่ใช้ทางร่วมกันระหว่างทางคนเดินเท้ากับทางผู้ใช้จักรยาน	 บนสะพานมี

ป้ายระบทุางส�าหรบัจกัรยานไว้อย่างชดัเจน	ดงัรูปที่	13

รูปที่ 13
ทางจักรยานลอยฟ้า เชื่อมสวนลุมพินี 
และสวนเบญจกิตติ
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 14
การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางลอดถนน
หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปรบัปรงุภูมทิศัน์ทางลอดถนนหน้าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
	 หากกายภาพของพื้นที่มคีวามเหมาะสม	ส่วนใหญ่แล้วคนเดนิข้ามมกัจะเลอืกใช้ 

ทางลอดมากกว่าสะพานลอย	ทางลอดถนนหน้าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นทางลอด

ที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร	 และเป็นทางลอดข้ามถนนแห่งแรกของ

ประเทศไทย	 สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 2515	 มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

รถชนคนเดนิข้ามซึ่งเกดิขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานั้น	จนเมื่อเวลาผ่านไปกว่า	40	ปี	ทางลอด 

แห่งนี้ทรดุโทรมลงตามกาลเวลา	ภายในทางลอดมดืทบึตามสผีนงัคอนกรตีที่เสื่อมสภาพ	

และจากผลส�ารวจพบว่า	 ในแต่ละวันมีผู้ใช้ทางลอดเฉลี่ยถึง	 3,400	 คน	 ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นนิสิต	 นักศึกษา	 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในทางลอดขึ้น	 โดยใช้

วธิกีารออกแบบลวดลายกราฟฟิกที่ดมูมีติแิละเตม็ไปด้วยสสีนัสดใสบรเิวณพื้นทางเดนิ

และผนังทั้งสองข้าง	 ดังรูปที่	 14	 เพื่อให้พื้นที่ภายในทางลอดดูสว่างมีชีวิตชีวา	 ดึงดูด

ให้นิสิตเข้ามาใช้บริการทางลอดมากขึ้น	 การปรับปรุงทางลอดแห่งนี้เป็นผลงานของ

ทมี	“สาธารณะ”	(SATARANA)	และ	CU	Tunnel	Co-create	ภายใต้การสนบัสนนุจาก

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ส�านกับรหิารระบบกายภาพ	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาวะเมอืง	(Healthy	Space	Forum)	และภาค

วชิาการวางผงัภาคและเมอืง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั35,36

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

ขอบคณุภาพจาก :
https://www.creativecitizen.com/cu-tunnel/
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การจัดการด้านความปลอดภัยและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานลอยฟ้า  
	 ย้อนไปราวปี	 พ.ศ.2543	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น	 มีนโยบาย

สร้างเส้นทางยาวกว่า	1.3	กโิลเมตร	เชื่อมต่อสวนลมุพนิแีละสวนเบญจกติเิข้าด้วยกนั	

เพื่อใช้เป็นเส้นทางสญัจรให้แก่คนเดนิเท้าและผูใ้ช้จกัรยาน	แต่ภายหลงัจากที่สร้างเสรจ็

กลับถูกปล่อยร้างนานกว่า	 10	 ปี	 ท�าให้บริเวณดังกล่าวแทนที่จะเป็นจุดพักผ่อนหรือ

ออกก�าลังกาย	 กลับกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม	 แต่ด้วย

ความร่วมมอืจากหลายฝ่ายท�าให้เกดิการปรบัปรงุภมูทิศัน์และพฒันาพื้นที่ทางจกัรยาน

ลอยฟ้าขึ้นมาใหม่	 มีการติดตั้งไฟส่องทาง	 ติดกล้องวงจรปิดและเปิดจุดขึ้นลงระหว่าง

ทางเพิ่มมากขึ้น	 จนทางจักรยานลอยฟ้าแห่งนี้ได้เปลี่ยนโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	

เส้นทางดังกล่าวกลายเป็นจุดนัดพบเพื่อออกก�าลังกายและเหมาะส�าหรับเดินพักผ่อน 

เที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบมากยิ่งขึ้น34	 ทางจักรยานลอยฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 

การออกแบบที่ให้ความส�าคัญกับคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน	 ทางที่สร้างขึ้นด้านบน

มีการแบ่งพื้นที่ใช้ทางร่วมกันระหว่างทางคนเดินเท้ากับทางผู้ใช้จักรยาน	 บนสะพานมี

ป้ายระบทุางส�าหรบัจกัรยานไว้อย่างชดัเจน	ดงัรูปที่	13

รูปที่ 13
ทางจักรยานลอยฟ้า เชื่อมสวนลุมพินี 
และสวนเบญจกิตติ
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 14
การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางลอดถนน
หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปรบัปรงุภูมทิศัน์ทางลอดถนนหน้าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 หากกายภาพของพื้นที่มคีวามเหมาะสม	ส่วนใหญ่แล้วคนเดนิข้ามมกัจะเลอืกใช้ 

ทางลอดมากกว่าสะพานลอย	ทางลอดถนนหน้าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นทางลอด

ที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร	 และเป็นทางลอดข้ามถนนแห่งแรกของ

ประเทศไทย	 สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 2515	 มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

รถชนคนเดนิข้ามซึ่งเกดิขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานั้น	จนเมื่อเวลาผ่านไปกว่า	40	ปี	ทางลอด 

แห่งนี้ทรดุโทรมลงตามกาลเวลา	ภายในทางลอดมดืทบึตามสผีนงัคอนกรตีที่เสื่อมสภาพ	

และจากผลส�ารวจพบว่า	 ในแต่ละวันมีผู้ใช้ทางลอดเฉลี่ยถึง	 3,400	 คน	 ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นนิสิต	 นักศึกษา	 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในทางลอดขึ้น	 โดยใช้

วธิกีารออกแบบลวดลายกราฟฟิกที่ดมูมีติแิละเตม็ไปด้วยสสีนัสดใสบรเิวณพื้นทางเดนิ

และผนังทั้งสองข้าง	 ดังรูปที่	 14	 เพื่อให้พื้นที่ภายในทางลอดดูสว่างมีชีวิตชีวา	 ดึงดูด

ให้นิสิตเข้ามาใช้บริการทางลอดมากขึ้น	 การปรับปรุงทางลอดแห่งนี้เป็นผลงานของ

ทมี	“สาธารณะ”	(SATARANA)	และ	CU	Tunnel	Co-create	ภายใต้การสนบัสนนุจาก

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ส�านกับรหิารระบบกายภาพ	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ศูนย์สร้างเสรมิสขุภาวะเมอืง	(Healthy	Space	Forum)	และภาค

วชิาการวางผงัภาคและเมอืง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั35,36

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

ขอบคณุภาพจาก :
https://www.creativecitizen.com/cu-tunnel/
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

สิทธิบนพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับคนเดินเท้า
 การทวงคืนสิทธิ์บนทางเท้า
	 แม้ปัจจบุนัเขตเมอืงใหญ่	อย่างกรงุเทพมหานครจะประสบความส�าเรจ็ในการ

จดัระเบยีบทางเท้า	มใิห้ร้านค้า	หาบเร่แผงลอยมาตั้งค้าขายบรเิวณพื้นที่ทางเท้า	แต่เมื่อ

ระยะเวลาผ่านไปปัญหาเก่าได้รบัการแก้ไข	อกีปัญหาหนึ่งกก็�าลงัลกุลามขยายตวัเพิ่มขึ้น 

ในชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้คนต้องแข่งกับเวลา	 ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า	 การขี่รถจักรยานยนต์วิ่ง

แทรกบนทางเท้า	 จะกลายเป็นภาพจ�าจนชินตาส�าหรับคนเดินเท้าในเขตเมืองใหญ ่

ไปเสยีแล้ว	โดยล่าสดุเมื่อวนัที่	30	พฤศจกิายน	พ.ศ.2561	ได้เกดิเหตรุถจกัรยานยนต์

ชนนักเรียนบนทางเท้าจนได้รับบาดเจ็บ	 เป็นข่าวโด่งเด่นทั้งในสื่อสาธารณะและ 

สื่อออนไลน์	 จนท�าให้เกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับสิทธิความปลอดภัยของคนเดินเท้า	 

การเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูก้ระท�าผดิ	จนกระทั่ง	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้ออกมากล่าวถึง

ประเด็นปัญหารถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าว่า	 ต้องแก้ไขจิตส�านึกพื้นฐานเพื่อให้เกิด

ความเคารพกฎจราจร37

	 อย่างไรกต็าม	ได้มกีารรเิริ่มโครงการเอสการ์ด	(S-GUARD)	น�าร่องโดยส�านกังาน

เขตดินแดง	 โครงการดังกล่าวเป็นการตั้งแท่งเอสการ์ดเรียงเป็นแนวยาวบนทางเท้า 

	เพื่อป้องกนัไม่ให้รถจกัรยานยนต์ลกัลอบขึ้นมาวิ่งได้	แต่คนยงัสามารถเดนิผ่านได้ตาม

ปกต	ิขณะเดยีวกนักเ็ว้นช่องให้รถเขน็ผู้พกิารผ่านได้	ดงัรูปที่	15	ทั้งนี้ยงัไม่มกีารศกึษา

หรืองานวิจัยที่ระบุว่า	 แท่งเอสการ์ดสามารถป้องกันการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ได้จรงิหรอืไม่38

รูปที่ 15
การติดตัง้แท่งเอสการ์ด (S-GUARD)

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

ขอบคณุภาพจาก :
https://www.mangozero.com/s-guard-the-footpath-protector/
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปที่ 16
อุปกรณ์ราวกั้นรถจักรยานยนต์

ขอบคณุภาพจาก :
http://www.nationtv.tv/

ขอบคณุภาพจาก :
http://www.nationtv.tv/

	 อุปกรณ์ราวกั้นรถจักรยานยนต์เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น�ามาใช้เพื่อลดปัญหา

จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า	 มีการติดตั้งราวกั้นบนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าโรงเรียน

นานาชาต	ิBangkok	 International	Preparatory	&	Secondary	School	ตดิกบัทางสถานี

รถไฟฟ้าทองหล่อ	 ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนสร้างมอบให้ส�านักงานเขตวัฒนา

และสน.ทองหล่อ	 เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์	 ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อกั้น 

รถจกัรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนขบัขี่บนทางเท้า	แต่รถเขน็คนพกิาร	รถเขน็เดก็	จกัรยาน	และ

คนเดินถนนทั่วไปยังสามารถผ่านได้	 ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจพบว่า	 คนเดินเท้า 

ส่วนใหญ่มกัจะเดนิเลี่ยงไปด้านข้าง	ไม่เดนิผ่านเข้าไปในราวกั้น	ส่วนผู้ใช้จกัรยานอาจ

ตดิขดัในการน�ารถผ่านเข้าไปบ้างในช่วงจงัหวะการเลี้ยว	ดงัรูปที่	1639

	 หากจะส่งเสรมิแนวคดิให้คนหนัมาใช้ทางเท้าหรอืเดนิเท้ามากขึ้น	ข้อควรค�านงึ

ถึงประการแรกคือทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน	 เนื่องจากคนทั่วไป 

มกัหลกีเลี่ยงการเดนิข้างทางหรอืการข้ามถนน	หากเส้นทางนั้นมคีวามเสี่ยงต่อการถูก

รถชน	ขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่คนเดนิเท้าบนเขตทาง	รวมถงึไม่มโีครงสร้างพื้น

ฐานที่จ�าเป็นไว้รองรบัคนเดนิเท้า	ปัจจยัเหล่านี้ล้วนมส่ีวนส�าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

ทางเท้าของผู้ใช้ทางในเขตเมอืงทั้งสิ้น
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สิทธิบนพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับคนเดินเท้า
 การทวงคืนสิทธิ์บนทางเท้า
	 แม้ปัจจบุนัเขตเมอืงใหญ	่อย่างกรงุเทพมหานครจะประสบความส�าเรจ็ในการ

จดัระเบยีบทางเท้า	มใิห้ร้านค้า	หาบเร่แผงลอยมาตั้งค้าขายบรเิวณพื้นที่ทางเท้า	แต่เมื่อ

ระยะเวลาผ่านไปปัญหาเก่าได้รบัการแก้ไข	อกีปัญหาหนึ่งกก็�าลงัลกุลามขยายตวัเพิ่มขึ้น 

ในชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้คนต้องแข่งกับเวลา	 ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า	 การขี่รถจักรยานยนต์วิ่ง

แทรกบนทางเท้า	 จะกลายเป็นภาพจ�าจนชินตาส�าหรับคนเดินเท้าในเขตเมืองใหญ ่

ไปเสยีแล้ว	โดยล่าสดุเมื่อวนัที่	30	พฤศจกิายน	พ.ศ.2561	ได้เกดิเหตรุถจกัรยานยนต์

ชนนักเรียนบนทางเท้าจนได้รับบาดเจ็บ	 เป็นข่าวโด่งเด่นทั้งในสื่อสาธารณะและ 

สื่อออนไลน์	 จนท�าให้เกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับสิทธิความปลอดภัยของคนเดินเท้า	 

การเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้กระท�าผดิ	จนกระทั่ง	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้ออกมากล่าวถึง

ประเด็นปัญหารถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าว่า	 ต้องแก้ไขจิตส�านึกพื้นฐานเพื่อให้เกิด

ความเคารพกฎจราจร37

	 อย่างไรกต็าม	ได้มกีารรเิริ่มโครงการเอสการ์ด	(S-GUARD)	น�าร่องโดยส�านกังาน

เขตดินแดง	 โครงการดังกล่าวเป็นการตั้งแท่งเอสการ์ดเรียงเป็นแนวยาวบนทางเท้า 

	เพื่อป้องกนัไม่ให้รถจกัรยานยนต์ลกัลอบขึ้นมาวิ่งได้	แต่คนยงัสามารถเดนิผ่านได้ตาม

ปกต	ิขณะเดยีวกนักเ็ว้นช่องให้รถเขน็ผู้พกิารผ่านได้	ดงัรูปที่	15	ทั้งนี้ยงัไม่มกีารศกึษา

หรืองานวิจัยที่ระบุว่า	 แท่งเอสการ์ดสามารถป้องกันการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ได้จรงิหรอืไม่38

รูปที่ 15
การติดต้ังแท่งเอสการ์ด (S-GUARD)

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

ขอบคณุภาพจาก :
https://www.mangozero.com/s-guard-the-footpath-protector/
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รูปที่ 16
อุปกรณ์ราวกั้นรถจักรยานยนต์

ขอบคณุภาพจาก :
http://www.nationtv.tv/

ขอบคณุภาพจาก :
http://www.nationtv.tv/

	 อุปกรณ์ราวกั้นรถจักรยานยนต์เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น�ามาใช้เพื่อลดปัญหา

จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า	 มีการติดตั้งราวกั้นบนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าโรงเรียน

นานาชาต	ิBangkok	 International	Preparatory	&	Secondary	School	ตดิกบัทางสถานี

รถไฟฟ้าทองหล่อ	 ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนสร้างมอบให้ส�านักงานเขตวัฒนา

และสน.ทองหล่อ	 เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์	 ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อกั้น 

รถจกัรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนขบัขี่บนทางเท้า	แต่รถเขน็คนพกิาร	รถเขน็เดก็	จกัรยาน	และ

คนเดินถนนทั่วไปยังสามารถผ่านได้	 ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจพบว่า	 คนเดินเท้า 

ส่วนใหญ่มกัจะเดนิเลี่ยงไปด้านข้าง	ไม่เดนิผ่านเข้าไปในราวกั้น	ส่วนผู้ใช้จกัรยานอาจ

ตดิขดัในการน�ารถผ่านเข้าไปบ้างในช่วงจงัหวะการเลี้ยว	ดงัรูปที่	1639

	 หากจะส่งเสรมิแนวคดิให้คนหนัมาใช้ทางเท้าหรอืเดนิเท้ามากขึ้น	ข้อควรค�านงึ

ถึงประการแรกคือทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน	 เนื่องจากคนทั่วไป 

มกัหลกีเลี่ยงการเดนิข้างทางหรอืการข้ามถนน	หากเส้นทางนั้นมคีวามเสี่ยงต่อการถูก

รถชน	ขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่คนเดนิเท้าบนเขตทาง	รวมถงึไม่มโีครงสร้างพื้น

ฐานที่จ�าเป็นไว้รองรบัคนเดนิเท้า	ปัจจยัเหล่านี้ล้วนมส่ีวนส�าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
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อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สิ่งที่รู้... สิ่งที่ยังไม่รู้... และมาตรการที่ต้องท�า
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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กรมควบคมุโรค	ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ.	การบูรณาการข้อมูลการตายจากอบุตัเิหตทุางถนน

ทดลองทางม้าลาย	 3	 มิติ!	 ทางหลวงชนบทวิจัยร่วมมหาวิทยาลัย	 4	 แห่ง.	 สืบค้นจาก: 

	 https://mgronline.com/business/detail/9590000060345

ทางม้าลาย	3	มติ	ิช่วยลดการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนได้จรงิหรอื?.	ส�านกัข่าวอศิรา.	สบืค้น 

	 จาก:	https://www.isranews.org/isranews-article/47567-road_475671.html

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ.ี	หลกัเกณฑ์และมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและ 

	 สิ่งอ�านวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพกิาร	เดก็	และผูส้งูอาย	ุกระทรวง 

	 คมนาคม;2559

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต,ิ	ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศกลาง	และข้อมูลสถติคิดจีราจร	สบืค้น 

	 จาก:		http://pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/traffic

อบุตัเิหตจุากทางเท้า.	สบืค้นจาก:	https://today.line.me/th/pc/article/
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04
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สิ่งที่รู้... สิ่งที่ยังไม่รู้... และมาตรการที่ต้องท�า
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สิ่งที่รู้... สิ่งที่ยังไม่รู้... และมาตรการที่ต้องท�า

บทน�า
	 เมื่อปลายปีพ.ศ.2561	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยต้องตื่นตวักนัอกีครั้งเมื่อ	WHO	ได้เผยแพร่ 

รายงาน	Global	Status	Report	on	Road	Safety	2018	ล่าสดุออกมา	จากข้อมลูดงักล่าว	ดเูหมอืน 

ประเทศไทยจะมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร	 ในอันดับที่ลดลงมาหน่อย	 เมื่อเทียบกับ

การจดัอนัดบัเมื่อปีค.ศ.	2015	โดยในปัจจบุนัประเทศไทยมอีตัราการเสยีชวีติต่อแสนประชากร

ตดิอนัดบัสูงสดุเป็นอนัดบัที่	6	ของโลก	แต่ตวัเลขอตัราการเสยีชวีตินั้นกย็งัคงอยู่ในระดบัที่สูง

และไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเท่าใดนัก	 และที่ดูเหมือนว่าจะแย่กว่าเดิม	 ก็คือประเทศไทยกลับมี

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก	 หลังจากการ

ประกาศตวัเลขดงักล่าว	หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครฐั	ภาคเอกชนและ	NGO	รวมถงึสื่อมวลชน

ก็ได้ให้ความสนใจกับผลการจัดอันดับของ	 WHO	 กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ถึงกระนั้นก็ตาม	

การให้ความสนใจต่อข้อมูลดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่การรับรู้ข้อมูลเท่านั้น	 ซึ่งแท้ที่จริงเราก็

ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมากที่สุดก็คือผู้ใช้ 

รถจกัรยานยนต์	แม้ข้อมลูนี้จะเป็นข้อเทจ็จรงิมาหลายสบิปีแล้ว	แต่เรากย็งัคงรบัรูแ้ต่ข้อมลูเดมิๆ	นี้ 

อยู่ในปัจจุบัน	 สิ่งที่อาจจะพอรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ	 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์กลุ่มใดที่เป็น 

กลุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด	 ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบได้ทันทีว่าเป็นกลุ่มวัยรุ ่น 

ถามว่า...	แล้วจะต้องท�าอย่างไรต่อ..	รูข้้อมลูเท่านี้แล้วสามารถน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตุ

รถจกัรยานยนต์หรอืลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ได้หรอืไม่	จากนั้นกม็กัจะ 

มีค�าถามต่อมาว่า	 ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

อย่างไรบ้าง	 นอกจากการรณรงค์ให้สวมหมวกกนันอ็ค	 เมาไม่ขี่	 และเปิดไฟหน้าขณะขบัขี่รถ

จกัรยานยนต์	 การแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ที่ด�าเนนิการมา	 ได้มกีารวางแผนการ

ด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์หรอืไม่	มกีารวเิคราะห์

ข้อมูลอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์มากน้อยเพยีงใด	จากนั้นกม็กีารโยงไปสูค่�าถามที่ว่า	เรามข้ีอมูล

การเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในรายละเอยีดที่เพยีงพอต่อการหาสาเหตขุองปัญหาหรอืไม่
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 ปัจจบุนับรษิทั	กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	จ�ากดั	ได้มรีะบบฐานข้อมลูอบุตัเิหต ุ

รถจักรยานยนต์	 หรือที่เรียกว่า	 e-claim	 system	 ซึ่งจัดได้ว่ามีการเก็บข้อมูลอุบัติเหต ุ

รถจกัรยานยนต์	เกอืบครบ	100	เปอร์เซนต์	แต่รายละเอยีดของข้อมลูที่สามารถน�ามาวเิคราะห์

หาสาเหตขุองอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ได้นั้น	กย็งัมอียู่ค่อนข้างจ�ากดั	ส่วนฐานข้อมูลอบุตัเิหตุ

อื่นๆ	 ที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มักจะมีการเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์

ที่จ�ากดัเช่นเดยีวกนั	และส่วนใหญ่ยงัคงเน้นการเกบ็ข้อมูลอบุตัเิหตรุถยนต์เสยีมากกว่า	ดงันั้น	

ในขณะนี้เรามีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากแค่ไหน	 ส�าหรับน�ามาวิเคราะห์เพื่อ

ทราบสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	ถ้าเริ่มทบทวนงานวจิยั	พร้อมกบัข้อค้นพบของ

งานวจิยัในอดตี	กอ็าจจะพอมองเหน็ภาพอะไรได้บ้าง

ข้อค้นพบที่ส�าคัญจากงานวิจัยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในอดีต
	 ในช่วงหลายสบิปีที่ผ่านมา	บรษิทัผู้ผลติรถจกัรยานยนต์และหน่วยงานวจิยัต่างๆ	ใน

ต่างประเทศ	ได้พยายามท�าการเกบ็ข้อมูล	เพื่อหาสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	

ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความ

ปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	 เมื่อปีพ.ศ.	2544	ทางบรษิทั	Honda	R&D	ประเทศญี่ปุ่น	

บรษิทั	Asian	Honda	จ�ากดั	และบรษิทั	AP	Honda	ประเทศไทย	จ�ากดั	ได้สนบัสนนุจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ให้ด�าเนินโครงการการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขึ้น	 โดยมี

การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ 

ต่างจงัหวดั	รวมแล้วได้จ�านวนเคสอบุตัเิหตมุากกว่า	1,000	กรณ	ีการเกบ็ข้อมูลอบุตัเิหตใุนเชงิลกึ 

ของโครงการนี้	ได้มกีารเกบ็รายละเอยีดของอบุัตเิหตุ	ลกัษณะการเกดิอบุตัเิหต	ุรวมถงึข้อมูล

ของผู้บาดเจบ็และเสยีชวีติ	จากนั้นได้มกีารวเิคราะห์ข้อมูลอย่างละเอยีด	จนน�ามาสู่ข้อค้นพบ

ที่ส�าคญัที่เป็นสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์และโครงการวจิยัได้แนะน�ามาตรการ

ต่าง	ๆ 	ที่ส�าคญัที่ประเทศไทยควรด�าเนนิการเพื่อลดอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	ถงึแม้ว่างานวจิยั 

ดงักล่าวได้แนะน�ามาตรการต่างๆ	ออกมาอย่างชดัเจน	แต่ปัจจบุนั	เรากย็งัไม่เหน็มาตรการเหล่านี้ 

ได้ถูกด�าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาเกอืบ	20	ปีที่ผ่านมา	ความจรงิที่เหน็มาก

ยิ่งไปกว่านั้นกค็อื	มาตรการต่างๆ	ที่หน่วยงานของรฐัได้พยายามผลกัดนัออกมาเพื่อลดปญัหา

อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	กลบัไม่ได้อ้างอิงถงึงานศกึษาดงักล่าวเลย

	 ในบทความนี้จะกล่าวสรุปถึงมาตรการที่ส�าคัญที่งานศึกษานี้ได้แนะน�าไว้จาก 

ข้อค้นพบของการเกบ็ข้อมูลในโครงการ	สรปุโดยย่อมดีังนี้

การใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะหลักของครอบครัว
ในประเทศไทย

47 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สิ่งที่รู้... สิ่งที่ยังไม่รู้... และมาตรการที่ต้องท�า

บทน�า
	 เมื่อปลายปีพ.ศ.2561	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยต้องตื่นตวักนัอกีครั้งเมื่อ	WHO	ได้เผยแพร่ 

รายงาน	Global	Status	Report	on	Road	Safety	2018	ล่าสดุออกมา	จากข้อมลูดงักล่าว	ดเูหมอืน 

ประเทศไทยจะมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร	 ในอันดับที่ลดลงมาหน่อย	 เมื่อเทียบกับ

การจดัอนัดบัเมื่อปีค.ศ.	2015	โดยในปัจจบุนัประเทศไทยมอีตัราการเสยีชวีติต่อแสนประชากร

ตดิอนัดบัสูงสดุเป็นอนัดบัที่	6	ของโลก	แต่ตวัเลขอตัราการเสยีชวีตินั้นกย็งัคงอยู่ในระดบัที่สูง

และไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเท่าใดนัก	 และที่ดูเหมือนว่าจะแย่กว่าเดิม	 ก็คือประเทศไทยกลับมี

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก	 หลังจากการ

ประกาศตวัเลขดงักล่าว	หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครฐั	ภาคเอกชนและ	NGO	รวมถงึสื่อมวลชน

ก็ได้ให้ความสนใจกับผลการจัดอันดับของ	 WHO	 กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ถึงกระนั้นก็ตาม	

การให้ความสนใจต่อข้อมูลดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่การรับรู้ข้อมูลเท่านั้น	 ซึ่งแท้ที่จริงเราก็

ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมากที่สุดก็คือผู้ใช้ 

รถจกัรยานยนต์	แม้ข้อมลูนี้จะเป็นข้อเทจ็จรงิมาหลายสบิปีแล้ว	แต่เรากย็งัคงรบัรูแ้ต่ข้อมลูเดมิๆ	นี้ 

อยู่ในปัจจุบัน	 สิ่งที่อาจจะพอรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ	 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์กลุ่มใดที่เป็น 

กลุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด	 ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบได้ทันทีว่าเป็นกลุ่มวัยรุ ่น 

ถามว่า...	แล้วจะต้องท�าอย่างไรต่อ..	รูข้้อมลูเท่านี้แล้วสามารถน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตุ

รถจกัรยานยนต์หรอืลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ได้หรอืไม่	จากนั้นกม็กัจะ 

มีค�าถามต่อมาว่า	 ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

อย่างไรบ้าง	 นอกจากการรณรงค์ให้สวมหมวกกนันอ็ค	 เมาไม่ขี่	 และเปิดไฟหน้าขณะขบัขี่รถ

จกัรยานยนต์	 การแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ที่ด�าเนนิการมา	 ได้มกีารวางแผนการ

ด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์หรอืไม่	มกีารวเิคราะห์

ข้อมูลอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์มากน้อยเพยีงใด	จากนั้นกม็กีารโยงไปสูค่�าถามที่ว่า	เรามข้ีอมูล

การเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในรายละเอยีดที่เพยีงพอต่อการหาสาเหตขุองปัญหาหรอืไม่
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 ปัจจบุนับรษิทั	กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	จ�ากดั	ได้มรีะบบฐานข้อมลูอบุตัเิหต ุ

รถจักรยานยนต์	 หรือที่เรียกว่า	 e-claim	 system	 ซึ่งจัดได้ว่ามีการเก็บข้อมูลอุบัติเหต ุ

รถจกัรยานยนต์	เกอืบครบ	100	เปอร์เซนต์	แต่รายละเอยีดของข้อมลูที่สามารถน�ามาวเิคราะห์

หาสาเหตขุองอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ได้นั้น	กย็งัมอียู่ค่อนข้างจ�ากดั	ส่วนฐานข้อมูลอบุตัเิหตุ

อื่นๆ	 ที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มักจะมีการเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์

ที่จ�ากดัเช่นเดยีวกนั	และส่วนใหญ่ยงัคงเน้นการเกบ็ข้อมูลอบุตัเิหตรุถยนต์เสยีมากกว่า	ดงันั้น	

ในขณะนี้เรามีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากแค่ไหน	 ส�าหรับน�ามาวิเคราะห์เพื่อ

ทราบสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	ถ้าเริ่มทบทวนงานวจิยั	พร้อมกบัข้อค้นพบของ

งานวจิยัในอดตี	กอ็าจจะพอมองเหน็ภาพอะไรได้บ้าง

ข้อค้นพบที่ส�าคัญจากงานวิจัยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในอดีต
	 ในช่วงหลายสบิปีที่ผ่านมา	บรษิทัผู้ผลติรถจกัรยานยนต์และหน่วยงานวจิยัต่างๆ	ใน

ต่างประเทศ	ได้พยายามท�าการเกบ็ข้อมูล	เพื่อหาสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	

ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความ

ปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์	 เมื่อปีพ.ศ.	2544	ทางบรษิทั	Honda	R&D	ประเทศญี่ปุ่น	

บรษิทั	Asian	Honda	จ�ากดั	และบรษิทั	AP	Honda	ประเทศไทย	จ�ากดั	ได้สนบัสนนุจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ให้ด�าเนินโครงการการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขึ้น	 โดยมี

การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ 

ต่างจงัหวดั	รวมแล้วได้จ�านวนเคสอบุตัเิหตมุากกว่า	1,000	กรณ	ีการเกบ็ข้อมูลอบุตัเิหตใุนเชงิลกึ 

ของโครงการนี้	ได้มกีารเกบ็รายละเอยีดของอบุัตเิหตุ	ลกัษณะการเกดิอบุตัเิหต	ุรวมถงึข้อมูล

ของผู้บาดเจบ็และเสยีชวีติ	จากนั้นได้มกีารวเิคราะห์ข้อมูลอย่างละเอยีด	จนน�ามาสู่ข้อค้นพบ

ที่ส�าคญัที่เป็นสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์และโครงการวจิยัได้แนะน�ามาตรการ

ต่าง	ๆ 	ที่ส�าคญัที่ประเทศไทยควรด�าเนนิการเพื่อลดอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	ถงึแม้วา่งานวจิยั 

ดงักล่าวได้แนะน�ามาตรการต่างๆ	ออกมาอย่างชดัเจน	แต่ปัจจบุนั	เรากย็งัไม่เหน็มาตรการเหล่านี้ 

ได้ถูกด�าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาเกอืบ	20	ปีที่ผ่านมา	ความจรงิที่เหน็มาก

ยิ่งไปกว่านั้นกค็อื	มาตรการต่างๆ	ที่หน่วยงานของรฐัได้พยายามผลกัดนัออกมาเพื่อลดปัญหา

อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	กลบัไม่ได้อ้างอิงถงึงานศกึษาดงักล่าวเลย

	 ในบทความนี้จะกล่าวสรุปถึงมาตรการที่ส�าคัญที่งานศึกษานี้ได้แนะน�าไว้จาก 

ข้อค้นพบของการเกบ็ข้อมูลในโครงการ	สรปุโดยย่อมดีงันี้

การใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะหลักของครอบครัว
ในประเทศไทย
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 1)	ประเทศไทยจ�าเป็นที่จะต้องมีการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ	

เนื่องจากได้พบว่าสาเหตหุลกัของการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์เกดิจากความผดิพลาดของ 

ผู้ขบัขี่จกัรยานยนต์	โดยอาจเป็นความผดิพลาดที่เกดิจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	หรอืพฤตกิรรม 

การขบัขี่ที่ไม่ปลอดภยั	ดงันั้นการอบรมผูข้บัขี่เรื่องของทกัษะในการหลกีเลี่ยงไม่ให้เกดิอบุตัเิหตนุั้น 

มคีวามส�าคญัมาก	แต่ในปัจจบุนัเนื้อเรื่องดงักล่าวไม่ได้ถกูบรรจอุยูใ่นเนื้อหาการอบรมมากนกั 

ยิ่งไปกว่านั้น	 โรงเรียนสอนอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด	 และไม่ได้เป็น

ข้อบังคับว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	 จะต้องผ่านการอบรมนี้ก่อนที่จะมาสอบเพื่อได้รับใบขับขี่	

งานวิจัยนี้ยังแนะน�าอีกว่า	 ต�ารวจจราจรควรส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมจากสถาบันการอบรมที่มี

ประสทิธภิาพเพื่อที่จะได้เป็นผู้ฝึกสอนต่อไป	และสามารถน�าไปอบรมผู้ขบัขี่ที่กระท�าผดิได้	ซึ่ง

อาจใช้วธิกีารบงัคบัผู้ขบัขี่ที่กระท�าผดิมาเข้ารบัการอบรม	ทดแทนการจ่ายค่าปรบั

	 2)	ควรมีการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขับขี่	 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พบว่า	 มีผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นจ�านวนมากที่ไม่มีใบขับขี่	 ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการ 

คมุเข้มเรื่องความส�าคญัของใบอนญุาตขบัขี่	และควรปรบัปรงุระบบการสอบเพื่อขอรบัใบอนญุาต

ขบัขี่ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น	โดยเฉพาะส�าหรบัรถจกัรยานยนต์	โดยการสอบใบอนญุาตขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ควรมุง่เน้นการวดัผลทางด้านการปฏบิตัตินที่ปลอดภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์	

กฎหมายจราจร	 ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย	 และการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใน

สถานการณ์เสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

	 3)	 มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด	 โดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขี่	 และการฝ่าฝืน

กฎจราจรที่อาจก่อให้เกดิอบุตัเิหตรุนุแรง	เช่น	ผ่าไฟแดง	ขี่ย้อนศร	แซงรถหรอืเลี้ยวรถอย่างไม่

ปลอดภยั	นอกจากนี้ควรมกีารบงัคบัใช้กฎหมายที่เคร่งครดัอย่างต่อเนื่อง	และมวีธิกีารด�าเนนิการ 

อย่างโปร่งใส

	 4)	งานวิจัยนี้แนะน�าไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์วิ่งในช่องจราจรด้านซ้ายสุด	 หรือ

บรเิวณไหล่ทางด้านซ้าย	โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมอืง	เพราะเป็นบรเิวณที่มคีวามเสี่ยงมากกวา่

ต่อการตัดกระแสจราจรกับรถประเภทอื่นที่วิ่งเข้า-ออก	 ตามสถานที่หรือซอยต่างๆ	 รวมถึงรถ

อื่นๆ	ที่จอดข้างทาง	

	 5)	งานวจิยันี้พบว่ามผีูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ที่เสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก	จากการชนท้าย

รถบรรทกุที่จอดข้างทางในเวลากลางคนื	แต่รถบรรทกุเหล่านี้กลบัไม่มกีารตดิแผ่นป้ายสะท้อน

แสงหรอืสญัลกัษณ์ใดๆ	เพื่อเพิ่มการมองเหน็	จงึเหน็ควรให้มกีารออกกฎหมายที่เข้มงวดบงัคบั

ให้รถบรรทุกเหล่านี้ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนหรือติดสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มการมองเห็น	

โดยเฉพาะในเวลากลางคนื

	 6)	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 

ที่มีรายละเอียดมากเพียงพอส�าหรับน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต�ารวจสามารถเก็บได้จะถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

ต่อหน่วยงานของรฐัส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิมาตรการเพื่อลดจ�านวนอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 7)	งานวจิยันี้ได้แนะน�ามาตรการทางด้านวศิวกรรมการทาง	 ในหลายมาตรการ	 เช่น	

การปรบัสญัญาณไฟให้เป็นแดงกระพรบิและเหลอืงกระพรบิ	ในทางแยกที่มกีารปิดการใช้งาน 

สญัญาณไฟจราจรในเวลากลางคนื	การใช้อปุกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการควบคมุทางเข้าออก 

เพื่อป้องกันการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของรถจักรยานยนต์ที่ท�าผิดกฎจราจร	 การควบคุมจราจร

บริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร	 หรือป้ายควบคุมต่างๆ	 การตรวจสอบระยะ 

การมองเหน็บรเิวณทางแยก	การตรวจสอบความปลอดภยัในเขตก่อสร้าง	และการบ�ารงุรกัษา

ผวิทางให้อยู่ในสภาพที่ดอียู่เสมอ	ไม่เป็นหลมุเป็นบ่อ

	 8)	ข้อแนะน�าที่เกี่ยวข้องกบัตวัรถจกัรยานยนต์ที่ได้จากงานวจิยันี้	จะมุ่งเน้นเรื่องการ

บ�ารงุรกัษาสภาพรถจกัรยานยนต์ให้อยูใ่นสภาพที่ด	ีใช้งานได้อย่างปลอดภยั	เพิ่มการมองเหน็ของ

รถจกัรยานยนต์โดยเฉพาะในเวลากลางคนื	การออกแบบตะกร้าหน้ารถจกัรยานยนต์เพื่อไม่ให้ 

เวลาใส่ของในตะกร้ารถแล้วไปบดบงัแสงสว่างจากไฟหน้ารถ	และการใช้เบรคในการควบคมุรถ

ยามฉกุเฉนิ	ซึ่งในช่วงที่มกีารศกึษานี้	การใช้	combine	brake	system	(CBS)	และ	anti-lock	brake	

system	(ABS)	ยงัไม่ได้มกีารตดิตั้งในรถจกัรยานยนต์มากนกั	งานวจิยันี้จงึแนะน�าว่าถ้ามกีาร

ตดิตั้งระบบเบรคเหล่านี้ในรถจกัรยานยนต์	กอ็าจท�าให้เพิ่มความสามารถในการหยดุรถได้ดขีึ้น

	 9)	งานวิจัยได้แนะน�ามาตรการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ	

ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ถึงความจ�าเป็น

ของอปุกรณ์นริภยัเหล่านี้
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 1)	ประเทศไทยจ�าเป็นที่จะต้องมีการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ	

เนื่องจากได้พบว่าสาเหตหุลกัของการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์เกดิจากความผดิพลาดของ 

ผู้ขบัขี่จกัรยานยนต์	โดยอาจเป็นความผดิพลาดที่เกดิจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	หรอืพฤตกิรรม 

การขบัขี่ที่ไม่ปลอดภยั	ดงันั้นการอบรมผูข้บัขี่เรื่องของทกัษะในการหลกีเลี่ยงไม่ให้เกดิอบุตัเิหตนุั้น 

มคีวามส�าคญัมาก	แต่ในปัจจบุนัเนื้อเรื่องดงักล่าวไม่ได้ถกูบรรจอุยูใ่นเนื้อหาการอบรมมากนกั 

ยิ่งไปกว่านั้น	 โรงเรียนสอนอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด	 และไม่ได้เป็น

ข้อบังคับว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	 จะต้องผ่านการอบรมนี้ก่อนที่จะมาสอบเพื่อได้รับใบขับขี่	

งานวิจัยนี้ยังแนะน�าอีกว่า	 ต�ารวจจราจรควรส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมจากสถาบันการอบรมที่มี

ประสทิธภิาพเพื่อที่จะได้เป็นผู้ฝึกสอนต่อไป	และสามารถน�าไปอบรมผู้ขบัขี่ที่กระท�าผดิได้	ซึ่ง

อาจใช้วธิกีารบงัคบัผู้ขบัขี่ที่กระท�าผดิมาเข้ารบัการอบรม	ทดแทนการจ่ายค่าปรบั

	 2)	ควรมีการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขับขี่	 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พบว่า	 มีผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นจ�านวนมากที่ไม่มีใบขับขี่	 ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการ 

คมุเข้มเรื่องความส�าคญัของใบอนญุาตขบัขี่	และควรปรบัปรงุระบบการสอบเพื่อขอรบัใบอนญุาต

ขบัขี่ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น	โดยเฉพาะส�าหรบัรถจกัรยานยนต์	โดยการสอบใบอนญุาตขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ควรมุง่เน้นการวดัผลทางด้านการปฏบิตัตินที่ปลอดภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์	

กฎหมายจราจร	 ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย	 และการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใน

สถานการณ์เสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

	 3)	 มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด	 โดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขี่	 และการฝ่าฝืน

กฎจราจรที่อาจก่อให้เกดิอบุตัเิหตรุนุแรง	เช่น	ผ่าไฟแดง	ขี่ย้อนศร	แซงรถหรอืเลี้ยวรถอย่างไม่

ปลอดภยั	นอกจากนี้ควรมกีารบงัคบัใช้กฎหมายที่เคร่งครดัอย่างต่อเนื่อง	และมวีธิกีารด�าเนนิการ 

อย่างโปร่งใส

	 4)	งานวิจัยนี้แนะน�าไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์วิ่งในช่องจราจรด้านซ้ายสุด	 หรือ

บรเิวณไหล่ทางด้านซ้าย	โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมอืง	เพราะเป็นบรเิวณที่มคีวามเสี่ยงมากกว่า

ต่อการตัดกระแสจราจรกับรถประเภทอื่นที่วิ่งเข้า-ออก	 ตามสถานที่หรือซอยต่างๆ	 รวมถึงรถ

อื่นๆ	ที่จอดข้างทาง	

	 5)	งานวจิยันี้พบว่ามผีูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ที่เสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก	จากการชนท้าย

รถบรรทกุที่จอดข้างทางในเวลากลางคนื	แต่รถบรรทกุเหล่านี้กลบัไม่มกีารตดิแผ่นป้ายสะท้อน

แสงหรอืสญัลกัษณ์ใดๆ	เพื่อเพิ่มการมองเหน็	จงึเหน็ควรให้มกีารออกกฎหมายที่เข้มงวดบงัคบั

ให้รถบรรทุกเหล่านี้ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนหรือติดสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มการมองเห็น	

โดยเฉพาะในเวลากลางคนื

	 6)	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 

ที่มีรายละเอียดมากเพียงพอส�าหรับน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต�ารวจสามารถเก็บได้จะถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

ต่อหน่วยงานของรฐัส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิมาตรการเพื่อลดจ�านวนอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์
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	 7)	งานวจิยันี้ได้แนะน�ามาตรการทางด้านวศิวกรรมการทาง	 ในหลายมาตรการ	 เช่น	

การปรบัสญัญาณไฟให้เป็นแดงกระพรบิและเหลอืงกระพรบิ	ในทางแยกที่มกีารปิดการใช้งาน 

สญัญาณไฟจราจรในเวลากลางคนื	การใช้อปุกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการควบคมุทางเข้าออก 

เพื่อป้องกันการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของรถจักรยานยนต์ที่ท�าผิดกฎจราจร	 การควบคุมจราจร

บริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร	 หรือป้ายควบคุมต่างๆ	 การตรวจสอบระยะ 

การมองเหน็บรเิวณทางแยก	การตรวจสอบความปลอดภยัในเขตก่อสร้าง	และการบ�ารงุรกัษา

ผวิทางให้อยู่ในสภาพที่ดอียู่เสมอ	ไม่เป็นหลมุเป็นบ่อ

	 8)	ข้อแนะน�าที่เกี่ยวข้องกบัตวัรถจกัรยานยนต์ที่ได้จากงานวจิยันี้	จะมุ่งเน้นเรื่องการ

บ�ารงุรกัษาสภาพรถจกัรยานยนต์ให้อยูใ่นสภาพที่ด	ีใช้งานได้อย่างปลอดภยั	เพิ่มการมองเหน็ของ

รถจกัรยานยนต์โดยเฉพาะในเวลากลางคนื	การออกแบบตะกร้าหน้ารถจกัรยานยนต์เพื่อไม่ให้ 

เวลาใส่ของในตะกร้ารถแล้วไปบดบงัแสงสว่างจากไฟหน้ารถ	และการใช้เบรคในการควบคมุรถ

ยามฉกุเฉนิ	ซึ่งในช่วงที่มกีารศกึษานี้	การใช้	combine	brake	system	(CBS)	และ	anti-lock	brake	

system	(ABS)	ยงัไม่ได้มกีารตดิตั้งในรถจกัรยานยนต์มากนกั	งานวจิยันี้จงึแนะน�าว่าถ้ามกีาร

ตดิตั้งระบบเบรคเหล่านี้ในรถจกัรยานยนต์	กอ็าจท�าให้เพิ่มความสามารถในการหยดุรถได้ดขีึ้น

	 9)	งานวิจัยได้แนะน�ามาตรการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ	

ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ถึงความจ�าเป็น

ของอปุกรณ์นริภยัเหล่านี้
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 จากข้อแนะน�าเบื้องต้นที่ได้จากข้อค้นพบของการศึกษาหาสาเหตุของอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนต์เมื่อเกือบ	 20	 ปีที่ผ่านมา	 พบว่าข้อแนะน�าบางอย่างได้มีการด�าเนินการไปบ้าง

แล้วแต่ก็มีข้อแนะน�าหลายอย่างที่ไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	 จนอาจเป็นผลท�าให้ตัวเลขของ

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก	 จน

กระทั่งล่าสุด	 ในปีพ.ศ.	 2560	 ทางบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่	 ทั้งบริษัท	 Honda	

Motor	 ประเทศญี่ปุ่น	 และบรษิทั	 Yamaha	Motor	 ประเทศญี่ปุ่น	 ได้ตระหนกัถงึความรนุแรง

ของสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 จึงได้ตั้ง

ค�าถามว่ารัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะลดจ�านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาหลายสิบ

ปี	 แต่ท�าไมตัวเลขจ�านวนผู้เสียชีวิตกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด	 อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของ

การเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย	ทางบรษิทัผู้ผลติรถจกัรยานยนต์รายใหญ่	ทั้ง

สองราย	จงึได้ให้การสนบัสนนุศนูย์วจิยัอบุตัเิหตแุห่งประเทศไทย	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	

ให้เกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ขึ้นอกีครั้งหนึ่งโดยใหใ้ช้วธิกีารสบืสวนอบุตัเิหตใุนเชงิลกึ	 

(In-Depth	Accident	Investigation)	ในการเกบ็ข้อมลู	มวีตัถปุระสงค์ของโครงการเพื่อเข้าใจถงึรปูแบบ 

และลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ	 และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทย		โครงการนี้มแีผนการเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์จ�านวนทั้งหมด	1000	กรณ	ี

ครอบคลมุพื้นที่ในภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	และภาคใต้ของประเทศไทย	โดย

ให้เกบ็รายละเอยีดตวัแปรของการเกดิอบุตัเิหตมุากกว่า	30	ตวัแปร	ซึ่งขณะนี้ได้มกีารเกบ็ข้อมลู

อบุตัเิหตไุปแล้วกว่า	500	กรณ	ีโดยผลการวเิคราะห์จากการเกบ็ข้อมลูได้บ่งชี้ข้อค้นพบที่ส�าคญั

บางอย่าง	ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกบังานศกึษาของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเมื่อ	20	ปี 

ที่ผ่านมา	นั่นแสดงให้เหน็ว่า	รูปแบบการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย	กย็งัคงม ี

ความคล้ายคลงึกบัรปูแบบเหตกุารณ์เดมิ	ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนกั	น�าไปสูค่�าถามที่ว่าเหตุ

ใดท�าไมตวัเลขผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ถงึไม่ลดลง	และเป็นที่ชดัเจนว่า	อาจเป็น

เพราะมาตรการที่ได้ด�าเนินการไปแล้วนั้นไม่มีประสิทธิภาพ	 หรืออาจไม่ใช่มาตรการที่ช่วยใน

การแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ได้โดยตรง	ซึ่งเราอาจเรยีกง่ายๆ	ได้ว่า	เราแก้ปัญหา

ไม่ตรงจดุ
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ข้อค้นพบจากการสบืสวนอบุติัเหตรุถจักรยานยนต์ในเชิงลกึในปัจจุบัน
	 ในช่วงปีพ.ศ.2559-2561	 ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย	 สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชยี	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	มหาวทิยาลยัสงขลา

นครนิทร์	และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีได้ท�าการเกบ็ข้อมลูจากการสบืสวน

อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในเชงิลกึ	รวมทั้งสิ้น	600	กรณ	ีและคงก�าลงัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตุ

อยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน	 โดยมีเป้าหมายในการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด	

1,000	 กรณี	 ภายในปีพ.ศ.2563	 เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต ์

ในประเทศไทย	โดยในเบื้องต้นมขี้อค้นพบจากการศกึษาที่น่าสนใจและมคีวามส�าคญัดงันี้

	 1)	ผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่	มกัเป็นผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุี่

เกิดขึ้นระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์คันอื่น	 หรือชนกับวัตถุอันตรายข้างทาง	 ในกรณี 

รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองคันเดียวจะมีความรุนแรงน้อยกว่า	 ส่งผลให้มีโอกาสของการ 

เสยีชวีติต�่ากว่า	ประเภทรถยนต์คนัอื่นที่ชนกบัรถจกัรยานยนต์	แล้วส่งผลให้ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ 

เสยีชวีติมากที่สดุ	ได้แก่	รถเก๋ง/รถกระบะ	รองลงมา	ได้แก่	รถบรรทกุ	และรถที่จอดอยู่ข้างทาง 

ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์จะมโีอกาสในการรอดชวีติต�่ามาก	 เมื่อชนกบัรถบรรทกุและรถที่จอดทิ้ง

ไว้ข้างทาง

	 2)	รปูแบบการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ที่พบบ่อยมากที่สดุคอื	การเลี้ยวตดักระแส

จราจรทางตรง	ณ	จดุตดัประเภทต่างๆ	เช่นจดุยเูทร์ิน	ทางแยก	ทางเข้าออกซอยต่างๆ	แต่รปูแบบ 

การเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	ที่ส่งผลให้มผีูข้บัขี่เสยีชวีติมากที่สดุคอื	การชนดา้นหน้า	และ

การชนท้ายรถยนต์คนัอื่น	รวมถงึการชนกบัรถขณะก�าลงัเลี้ยวในบรเิวณจดุตดัต่างๆ

	 3)	สาเหตหุลกัอนัดบัแรกของการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	มกัเกดิจากปัจจยัด้านคน 

เป็นหลัก	 สูงถึงร้อยละ	 94	 โดยแบ่งออกเป็น	 สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์	 ร้อยละ	 54	 และ	 สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของคนขับรถยนต์คันอื่น 

ร้อยละ	40	ส่วนสาเหตทุี่เกดิจากปัจจยัทางด้านถนนและรถ	มเีพยีงร้อยละ	4	และ	ร้อยละ	2	

ตามล�าดบั

การสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 จากข้อแนะน�าเบื้องต้นที่ได้จากข้อค้นพบของการศึกษาหาสาเหตุของอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนต์เมื่อเกือบ	 20	 ปีที่ผ่านมา	 พบว่าข้อแนะน�าบางอย่างได้มีการด�าเนินการไปบ้าง

แล้วแต่ก็มีข้อแนะน�าหลายอย่างที่ไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	 จนอาจเป็นผลท�าให้ตัวเลขของ

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก	 จน

กระทั่งล่าสุด	 ในปีพ.ศ.	 2560	 ทางบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่	 ทั้งบริษัท	 Honda	

Motor	 ประเทศญี่ปุ่น	 และบรษิทั	 Yamaha	Motor	 ประเทศญี่ปุ่น	 ได้ตระหนกัถงึความรนุแรง

ของสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 จึงได้ตั้ง

ค�าถามว่ารัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะลดจ�านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาหลายสิบ

ปี	 แต่ท�าไมตัวเลขจ�านวนผู้เสียชีวิตกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด	 อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของ

การเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย	ทางบรษิทัผู้ผลติรถจกัรยานยนต์รายใหญ่	ทั้ง

สองราย	จงึได้ให้การสนบัสนนุศนูย์วจิยัอบุตัเิหตแุห่งประเทศไทย	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	

ให้เกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ขึ้นอกีครั้งหนึ่งโดยใหใ้ช้วธิกีารสบืสวนอบุตัเิหตใุนเชงิลกึ	 

(In-Depth	Accident	Investigation)	ในการเกบ็ข้อมลู	มวีตัถปุระสงค์ของโครงการเพื่อเข้าใจถงึรปูแบบ 

และลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ	 และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทย		โครงการนี้มแีผนการเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์จ�านวนทั้งหมด	1000	กรณ	ี

ครอบคลมุพื้นที่ในภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	และภาคใต้ของประเทศไทย	โดย

ให้เกบ็รายละเอยีดตวัแปรของการเกดิอบุตัเิหตมุากกว่า	30	ตวัแปร	ซึ่งขณะนี้ได้มกีารเกบ็ข้อมลู

อบุตัเิหตไุปแล้วกว่า	500	กรณ	ีโดยผลการวเิคราะห์จากการเกบ็ข้อมลูได้บ่งชี้ข้อค้นพบที่ส�าคญั

บางอย่าง	ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกบังานศกึษาของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเมื่อ	20	ปี 

ที่ผ่านมา	นั่นแสดงให้เหน็ว่า	รูปแบบการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย	กย็งัคงม ี

ความคล้ายคลงึกบัรูปแบบเหตกุารณ์เดมิ	ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนกั	น�าไปสูค่�าถามที่ว่าเหตุ

ใดท�าไมตวัเลขผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ถงึไม่ลดลง	และเป็นที่ชดัเจนว่า	อาจเป็น

เพราะมาตรการที่ได้ด�าเนินการไปแล้วนั้นไม่มีประสิทธิภาพ	 หรืออาจไม่ใช่มาตรการที่ช่วยใน

การแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ได้โดยตรง	ซึ่งเราอาจเรยีกง่ายๆ	ได้ว่า	เราแก้ปัญหา

ไม่ตรงจดุ
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อค้นพบจากการสืบสวนอบัุติเหตุรถจกัรยานยนต์ในเชิงลกึในปัจจุบัน
	 ในช่วงปีพ.ศ.2559-2561	 ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย	 สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชยี	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	มหาวทิยาลยัสงขลา

นครนิทร์	และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีได้ท�าการเกบ็ข้อมลูจากการสบืสวน

อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ในเชงิลกึ	รวมทั้งสิ้น	600	กรณ	ีและคงก�าลงัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตุ

อยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน	 โดยมีเป้าหมายในการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด	

1,000	 กรณี	 ภายในปีพ.ศ.2563	 เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต ์

ในประเทศไทย	โดยในเบื้องต้นมขี้อค้นพบจากการศกึษาที่น่าสนใจและมคีวามส�าคญัดงันี้

	 1)	ผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่	มกัเป็นผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุี่

เกิดขึ้นระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์คันอื่น	 หรือชนกับวัตถุอันตรายข้างทาง	 ในกรณี 

รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองคันเดียวจะมีความรุนแรงน้อยกว่า	 ส่งผลให้มีโอกาสของการ 

เสยีชวีติต�่ากว่า	ประเภทรถยนต์คนัอื่นที่ชนกบัรถจกัรยานยนต์	แล้วส่งผลให้ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ 

เสยีชวีติมากที่สดุ	ได้แก่	รถเก๋ง/รถกระบะ	รองลงมา	ได้แก่	รถบรรทกุ	และรถที่จอดอยู่ข้างทาง 

ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์จะมโีอกาสในการรอดชวีติต�่ามาก	 เมื่อชนกบัรถบรรทกุและรถที่จอดทิ้ง

ไว้ข้างทาง

	 2)	รปูแบบการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ที่พบบ่อยมากที่สดุคอื	การเลี้ยวตดักระแส

จราจรทางตรง	ณ	จดุตดัประเภทต่างๆ	เช่นจดุยเูทร์ิน	ทางแยก	ทางเข้าออกซอยต่างๆ	แต่รปูแบบ 

การเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	ที่ส่งผลให้มผีูข้บัขี่เสยีชวีติมากที่สดุคอื	การชนด้านหนา้	และ

การชนท้ายรถยนต์คนัอื่น	รวมถงึการชนกบัรถขณะก�าลงัเลี้ยวในบรเิวณจดุตดัต่างๆ

	 3)	สาเหตหุลกัอนัดบัแรกของการเกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	มกัเกดิจากปัจจยัด้านคน 

เป็นหลัก	 สูงถึงร้อยละ	 94	 โดยแบ่งออกเป็น	 สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์	 ร้อยละ	 54	 และ	 สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของคนขับรถยนต์คันอื่น 

ร้อยละ	40	ส่วนสาเหตทุี่เกดิจากปัจจยัทางด้านถนนและรถ	มเีพยีงร้อยละ	4	และ	ร้อยละ	2	

ตามล�าดบั

การสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 4)	ความผดิพลาดที่เกดิขึ้นกบัผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์	และเป็นสาเหตทุ�าใหเ้กดิ

อุบัติเหตุ	 ได้แก่	 ความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการประเมินสถานการณ์	

(Perception	 Failure)	 ร้อยละ	 52	ความผดิพลาดในการตดัสนิใจเมื่อต้องเผชญิหน้ากบั

สถานการณ์ฉกุเฉนิ	 (Decision	 Failure)	 ร้อยละ	 21	 และความผดิพลาดในการควบคมุ

รถ	(Reaction	Failure)	ร้อยละ	19	นอกจากนี้ยงัพบว่า	ร้อยละ	26	ของอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้น

ทั้งหมด	มสีาเหตมุาจากความไม่ตั้งใจในการขบัขี่ของผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	(Attention	

Failure)	และร้อยละ	32	ของอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นทั้งหมด	เกดิจากการท�าผดิกฎจราจรของ

ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	(Faulty	in	Traffic	Strategy)		

	 5)	ร้อยละ	48	ของอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	เป็นการชนที่ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์

ไม่หลบหลกีหรอืเบรค	เพื่อหลกีเลี่ยงการชนแต่อย่างใด	(Collision	Avoidance)	โดยส่วนใหญ่ 

มสีาเหตมุาจาก	ไม่สามารถหลบหลกีหรอืเบรคได้ทนัเพราะเกดิเหตกุารณ์กระทนัหนั	คอื

รบัรู้ว่าเกดิอบุตัเิหตกุต็่อเมื่อมกีารชนเกดิขึ้นแล้ว	 ซึ่งผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์กลุ่มนี้	 กค็อื 

ผู้ขบัขี่ที่อยู่ในสภาพปกต	ิ ไม่ได้มอีาการง่วงหรอืเมาแต่อย่างใด	นอกจากนี้กย็งัขบัขี่อยู่

ในช่วงความเรว็ปกตดิ้วย	คอืตั้งแต่	30-60	กม.ต่อชม.

สาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

	 6)	ร้อยละ	 40	 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไม่มีใบอนุญาต

ขับขี่	 แต่ถึงกระนั้นก็ตามในกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่	 ร้อยละ	 50	 เป็นการชนที่ผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ไม่หลบหลีกหรือเบรคเพื่อหลีกเลี่ยงการชนเช่นเดียวกัน	 ดังนั้นข้อมูล

ชี้ให้เห็นว่า	 ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะมีใบอนุญาตขับขี่	 แต่ก็ยังคงขาดทักษะในการหลีกเลี่ยง

การชนอยู่ดี

รูปแบบการหลีกเลี่ยงการชนของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 7)	มากกว่าร้อยละ	85	ของอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์นั้น	เกดิจากผู้ขบัขี่ที่ไม่ได้ 

ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยมาก่อน	 แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์มาจาก

ครอบครวั	เพื่อน	หรอืหดัขบัขี่เอง

	 8)	มากกว่าร้อยละ	 50	 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์	 เกิดจาก

การบาดเจ็บที่ศีรษะ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า	 มากกว่าร้อยละ	 60	 ของผู้เสียชีวิต 

ไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี่

	 9)	ร้อยละ	 15	 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์	 เกิดจากการเมา

แล้วขบั	และในกลุ่มผู้ที่เมาแล้วขบันี้	มากกว่าร้อยละ	90	ไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี่

รถจกัรยานยนต์

สัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมขับขี่ปลอดภัย

สัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมขับขี่ปลอดภัย
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 4)	ความผดิพลาดที่เกดิขึ้นกบัผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์	และเป็นสาเหตทุ�าให้เกดิ

อุบัติเหตุ	 ได้แก่	 ความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการประเมินสถานการณ์	

(Perception	 Failure)	 ร้อยละ	 52	ความผดิพลาดในการตดัสนิใจเมื่อต้องเผชญิหน้ากบั

สถานการณ์ฉกุเฉนิ	 (Decision	 Failure)	 ร้อยละ	 21	 และความผดิพลาดในการควบคมุ

รถ	(Reaction	Failure)	ร้อยละ	19	นอกจากนี้ยงัพบว่า	ร้อยละ	26	ของอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้น

ทั้งหมด	มสีาเหตมุาจากความไม่ตั้งใจในการขบัขี่ของผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	(Attention	

Failure)	และร้อยละ	32	ของอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นทั้งหมด	เกดิจากการท�าผดิกฎจราจรของ

ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	(Faulty	in	Traffic	Strategy)		

	 5)	ร้อยละ	48	ของอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	เป็นการชนที่ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์

ไม่หลบหลกีหรอืเบรค	เพื่อหลกีเลี่ยงการชนแต่อย่างใด	(Collision	Avoidance)	โดยส่วนใหญ่ 

มสีาเหตมุาจาก	ไม่สามารถหลบหลกีหรอืเบรคได้ทนัเพราะเกดิเหตกุารณ์กระทนัหนั	คอื

รบัรู้ว่าเกดิอบุตัเิหตกุต็่อเมื่อมกีารชนเกดิขึ้นแล้ว	 ซึ่งผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์กลุ่มนี้	 กค็อื 

ผู้ขบัขี่ที่อยู่ในสภาพปกต	ิ ไม่ได้มอีาการง่วงหรอืเมาแต่อย่างใด	นอกจากนี้กย็งัขบัขี่อยู่

ในช่วงความเรว็ปกตดิ้วย	คอืตั้งแต่	30-60	กม.ต่อชม.

สาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

	 6)	ร้อยละ	 40	 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไม่มีใบอนุญาต

ขับขี่	 แต่ถึงกระนั้นก็ตามในกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่	 ร้อยละ	 50	 เป็นการชนที่ผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ไม่หลบหลีกหรือเบรคเพื่อหลีกเลี่ยงการชนเช่นเดียวกัน	 ดังนั้นข้อมูล

ชี้ให้เห็นว่า	 ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะมีใบอนุญาตขับขี่	 แต่ก็ยังคงขาดทักษะในการหลีกเลี่ยง

การชนอยู่ดี

รูปแบบการหลีกเลี่ยงการชนของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
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	 7)	มากกว่าร้อยละ	85	ของอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์นั้น	เกดิจากผู้ขบัขี่ที่ไม่ได้ 

ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยมาก่อน	 แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์มาจาก

ครอบครวั	เพื่อน	หรอืหดัขบัขี่เอง

	 8)	มากกว่าร้อยละ	 50	 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์	 เกิดจาก

การบาดเจ็บที่ศีรษะ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า	 มากกว่าร้อยละ	 60	 ของผู้เสียชีวิต 

ไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี่

	 9)	ร้อยละ	 15	 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์	 เกิดจากการเมา

แล้วขบั	และในกลุ่มผู้ที่เมาแล้วขบันี้	มากกว่าร้อยละ	90	ไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี่

รถจกัรยานยนต์

สัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมขับขี่ปลอดภัย

สัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมขับขี่ปลอดภัย
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 จากข้อค้นพบดังกล่าว ท�าให้เกิดข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
	 1)	ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขาดการเรียนรู้ทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัยซึ่งมีผลกระทบ

เชงิลบต่อความสามารถในการขบัขี่รถจกัรยานยนต์	และส่งผลท�าให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกดิ

อบุตัเิหตุ

	 2)	ผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขาดการอบรมทักษะในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่ 

เกิดขึ้นจริงกับรถจักรยานยนต์	 เห็นได้จากผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ ่

ขาดทักษะในการรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อต้อง 

เผชญิหน้ากบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	และไม่สามารถควบคมุรถจกัรยานยนต์ได้อย่างปลอดภยั	

	 ดงันั้น	จากข้อมลูของโครงการวจิยันี้จงึเหน็ได้ว่า	มาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ต้องรีบด�าเนินการในการลดจ�านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์อย่าง 

เร่งด่วนที่สดุ	คอืการพฒันาทกัษะของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์	การควบคมุรถจกัรยานยนต์ที่ถกูต้อง 

และการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ซึ่งการเพิ่มความสามารถในการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย	 ควรท�าให้อยู่ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่ 

รถจกัรยานยนต์	และในขั้นตอนการต่ออายใุบอนญุาตขบัขี่

มาตรการที่ต้องเร่งด�าเนินการอย่าเร่งด่วนส�าหรับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
	 จากผลการศกึษาของงานวจิยัเพื่อหาสาเหตขุองอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ทั้งที่ด�าเนนิการ

มาในอดตีและปัจจบุนั	มขี้อค้นพบที่สอดคล้องกนั	และมขี้อแนะน�าที่ตรงกนั	กล่าวคอื	ผู้ขบัขี่

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการขับขี่อย่างเร่งด่วน

ที่สุด	 ซึ่งจะพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ได้นั้นก็คงไม่พ้นการพัฒนาทักษะในขั้นตอนก่อนการออก 

ใบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์เป็นหลกั	หลกัสตูรและเนื้อหาของการอบรมในระหว่างขั้นตอน 

การออกใบอนญุาตขบัขี่	จงึต้องมคีวามสอดคล้องกบัปัญหาหรอืทกัษะที่ขาดในด้านที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดอุบัติเหตุ	 ถ้าพิจารณาจากข้อมูลความผิดพลาดของผู้ขับขี่ที่มักเกิดขึ้นในขณะที่

เกดิอบุตัเิหต	ุ นั่นกค็อืความผดิพลาดในการประเมนิสถานการณ์เสี่ยงที่จะเกดิขึ้น	 (Perception	

Failure)	 ยกตัวอย่างในกรณีอุบัติเหตุที่พบบ่อยครั้ง	 เช่น	 การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มอง

ด้านหน้า	 การขับขี่ผ่านทางแยกโดยไม่มองรถในทิศทางอื่น	 การเปลี่ยนช่องจราจร	 กลับรถ	

หรือเลี้ยวรถโดยไม่มองรถคันอื่น	 และการแซงรถโดยไม่มองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 ดังนั้น 

การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	 จึงควรเน้น

เนื้อหาด้านการรบัรู้ความเสี่ยง	(Risk	Perception)	และการคาดการณ์อบุตัเิหต	ุ(Accident	Prediction) 

ของผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ที่มตี่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ	ที่มคีวามเสี่ยงอย่างหลากหลาย 

ในประเทศไทย	 ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการมุ่งเน้นเนื้อหาเหล่านี้ในหลักสูตรการอบรมขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน	 การอบรมการคาดการณ์อุบัติเหตุ	 (Accident	 Prediction	

Training)	เป็นรปูแบบการอบรมที่ฝึกทกัษะของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ในการคาดการณ์อบุตัเิหต ุ
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ที่อาจจะเกดิขึ้น	ซึ่งเป็นการอบรมที่ถูกพฒันาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	หรอืที่เรยีกว่า	 Kiken	 Yochi	

(Hazard	Prediction)	Training	(KYT)	เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการอบรมหรอืผู้ขบัขี่สามารถรบัรู้ 

ความเสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์อนัตรายที่จะเกดิขึ้น	โดยรปูแบบการอบรมจะสร้างความ

ตื่นตัวและการรับรู้ของผู้ขับขี่ที่มีต่อสถานการณ์อันตราย	 ให้ผู้ขับขี่ได้ฝึกคิดและตระหนักถึง

ผลลพัธ์ของอบุตัเิหตทุี่จะเกดิขึ้น	การอบรมในลกัษณะนี้ได้ถกูพสิจูน์ให้เหน็แล้วในประเทศญี่ปุน่	

ว่ามีความส�าคัญและสามารถปรับทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ได้	 และท�าให้ผู้ขบัขี่มโีอกาสเสี่ยงต่อการประสบอบุตัเิหตทุางถนนลดลง	ซึ่งอาจถงึเวลาแล้วที่

ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมขับขี่ที่ปลอดภัยเสียใหม่	 โดยเพิ่มเติม

ทกัษะเหล่านี้เข้าไปในหลกัสตูรและเนื้อหาของการอบรมในระหว่างขั้นตอนการออกใบอนญุาต

ขบัขี่	

	 นอกจากนี้กย็งัมคีวามผดิพลาดที่เกดิขึ้นกบัผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์อกีสองด้านที่ควรได้

รบัการอบรมด้วยเช่นเดยีวกนั	ได้แก่	ความผดิพลาดด้านการตดัสนิใจ	(Decision	Failure)	และ

ความผดิพลาดในการปฏบิตัตินเมื่อเกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิเกดิขึ้น	(Reaction	Failure)	ความผดิ

พลาดด้านการตดัสนิใจ	เชน่	การตดัสนิใจที่จะฝ่าฝืนกฎจราจร	การตดัสนิใจที่เกดิจากการคาด

การณ์ผดิ	และการตดัสนิใจที่ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์อนัตราย	ส่วนความผดิพลาดในการ

ปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	 เช่น	 การตอบสนองช้าท�าให้หลีกเลี่ยงการชนไม่ส�าเร็จ	

การใช้เบรกหน้าหรอืเบรกหลงัไม่เหมาะสม	การหกัหลบมากเกนิไปท�าให้เสยีหลกัล้ม	หรอืการ

เบรกกระทนัหนัท�าให้รถเสยีหลัก	 ทกัษะที่จะช่วยให้ผู้ขบัขี่สามารถตดัสินใจและปฏบิตัิตนเพื่อ

ควบคมุรถเมื่อต้องเผชญิกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	(Defensive	Driving)	และทกัษะในการหลกีเลี่ยง

ที่จะเกดิอบุตัเิหตุ	(Collision	Avoidance	Skill)	จงึต้องมกีารบรรจอุยู่ในหลกัสูตรอบรมการขบัขี่ที่

ปลอดภยัด้วยเชน่เดยีวกนั	เพราะทกัษะสองด้านนี้จะชว่ยลดโอกาสการเกดิอบุตัเิหตทุี่มสีาเหตุ

มาจากความผดิพลาดของผู้ขบัขี่	รองลงมาจากความผดิพลาดในการคาดการณ์อบุตัเิหตุ

ตัวอย่างการอบรมการคาดการณ์
อบุตัเิหตุของบรษิทั เอพ ีฮอนด้า จ�ากดั
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 จากข้อค้นพบดังกล่าว ท�าให้เกิดข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
	 1)	ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขาดการเรียนรู้ทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัยซึ่งมีผลกระทบ

เชงิลบต่อความสามารถในการขบัขี่รถจกัรยานยนต์	และส่งผลท�าให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกดิ

อบุตัเิหตุ

	 2)	ผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขาดการอบรมทักษะในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่ 

เกิดขึ้นจริงกับรถจักรยานยนต์	 เห็นได้จากผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ ่

ขาดทักษะในการรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อต้อง 

เผชญิหน้ากบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	และไม่สามารถควบคมุรถจกัรยานยนต์ได้อย่างปลอดภยั	

	 ดงันั้น	จากข้อมลูของโครงการวจิยันี้จงึเหน็ได้ว่า	มาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ต้องรีบด�าเนินการในการลดจ�านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์อย่าง 

เร่งด่วนที่สดุ	คอืการพฒันาทกัษะของผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	การควบคมุรถจกัรยานยนต์ที่ถกูต้อง 

และการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ซึ่งการเพิ่มความสามารถในการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย	 ควรท�าให้อยู่ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่ 

รถจกัรยานยนต์	และในขั้นตอนการต่ออายใุบอนญุาตขบัขี่

มาตรการท่ีต้องเร่งด�าเนินการอย่าเร่งด่วนส�าหรับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
	 จากผลการศกึษาของงานวจิยัเพื่อหาสาเหตขุองอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ทั้งที่ด�าเนนิการ

มาในอดตีและปัจจบุนั	มขี้อค้นพบที่สอดคล้องกนั	และมขี้อแนะน�าที่ตรงกนั	กล่าวคอื	ผู้ขบัขี่

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการขับขี่อย่างเร่งด่วน

ที่สุด	 ซึ่งจะพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ได้นั้นก็คงไม่พ้นการพัฒนาทักษะในขั้นตอนก่อนการออก 

ใบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์เป็นหลกั	หลกัสตูรและเนื้อหาของการอบรมในระหว่างขั้นตอน 

การออกใบอนญุาตขบัขี่	จงึต้องมคีวามสอดคล้องกบัปัญหาหรอืทกัษะที่ขาดในด้านที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดอุบัติเหตุ	 ถ้าพิจารณาจากข้อมูลความผิดพลาดของผู้ขับขี่ที่มักเกิดขึ้นในขณะที่

เกดิอบุตัเิหต	ุ นั่นกค็อืความผดิพลาดในการประเมนิสถานการณ์เสี่ยงที่จะเกดิขึ้น	 (Perception	

Failure)	 ยกตัวอย่างในกรณีอุบัติเหตุที่พบบ่อยครั้ง	 เช่น	 การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มอง

ด้านหน้า	 การขับขี่ผ่านทางแยกโดยไม่มองรถในทิศทางอื่น	 การเปลี่ยนช่องจราจร	 กลับรถ	

หรือเลี้ยวรถโดยไม่มองรถคันอื่น	 และการแซงรถโดยไม่มองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 ดังนั้น 

การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	 จึงควรเน้น

เนื้อหาด้านการรบัรู้ความเสี่ยง	(Risk	Perception)	และการคาดการณ์อบุตัเิหต	ุ(Accident	Prediction) 

ของผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ที่มตี่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ	ที่มคีวามเสี่ยงอย่างหลากหลาย 

ในประเทศไทย	 ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการมุ่งเน้นเนื้อหาเหล่านี้ในหลักสูตรการอบรมขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน	 การอบรมการคาดการณ์อุบัติเหตุ	 (Accident	 Prediction	

Training)	เป็นรปูแบบการอบรมที่ฝึกทกัษะของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ในการคาดการณ์อบุตัเิหต ุ
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่อาจจะเกดิขึ้น	ซึ่งเป็นการอบรมที่ถูกพฒันาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	หรอืที่เรยีกว่า	 Kiken	 Yochi	

(Hazard	Prediction)	Training	(KYT)	เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการอบรมหรอืผู้ขบัขี่สามารถรบัรู้ 

ความเสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์อนัตรายที่จะเกดิขึ้น	โดยรปูแบบการอบรมจะสร้างความ

ตื่นตัวและการรับรู้ของผู้ขับขี่ที่มีต่อสถานการณ์อันตราย	 ให้ผู้ขับขี่ได้ฝึกคิดและตระหนักถึง

ผลลพัธ์ของอบุตัเิหตทุี่จะเกดิขึ้น	การอบรมในลกัษณะนี้ได้ถกูพสูิจน์ให้เหน็แล้วในประเทศญี่ปุน่	

ว่ามีความส�าคัญและสามารถปรับทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ได้	 และท�าให้ผู้ขบัขี่มโีอกาสเสี่ยงต่อการประสบอบุตัเิหตทุางถนนลดลง	ซึ่งอาจถงึเวลาแล้วที่

ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมขับขี่ที่ปลอดภัยเสียใหม่	 โดยเพิ่มเติม

ทกัษะเหล่านี้เข้าไปในหลกัสตูรและเนื้อหาของการอบรมในระหว่างขั้นตอนการออกใบอนญุาต

ขบัขี่	

	 นอกจากนี้กย็งัมคีวามผดิพลาดที่เกดิขึ้นกบัผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์อกีสองด้านที่ควรได้

รบัการอบรมด้วยเช่นเดยีวกนั	ได้แก่	ความผดิพลาดด้านการตดัสนิใจ	(Decision	Failure)	และ

ความผดิพลาดในการปฏบิตัตินเมื่อเกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิเกดิขึ้น	(Reaction	Failure)	ความผดิ

พลาดด้านการตดัสนิใจ	เช่น	การตดัสนิใจที่จะฝา่ฝืนกฎจราจร	การตดัสนิใจที่เกดิจากการคาด

การณ์ผดิ	และการตดัสนิใจที่ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์อนัตราย	ส่วนความผดิพลาดในการ

ปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	 เช่น	 การตอบสนองช้าท�าให้หลีกเลี่ยงการชนไม่ส�าเร็จ	

การใช้เบรกหน้าหรอืเบรกหลงัไม่เหมาะสม	การหกัหลบมากเกนิไปท�าให้เสยีหลกัล้ม	หรอืการ

เบรกกระทนัหนัท�าให้รถเสยีหลัก	 ทกัษะที่จะช่วยให้ผู้ขบัขี่สามารถตดัสินใจและปฏบิตัิตนเพื่อ

ควบคมุรถเมื่อต้องเผชญิกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	(Defensive	Driving)	และทกัษะในการหลกีเลี่ยง

ที่จะเกดิอบุตัเิหตุ	(Collision	Avoidance	Skill)	จงึต้องมกีารบรรจอุยู่ในหลกัสูตรอบรมการขบัขี่ที่

ปลอดภยัด้วยเช่นเดยีวกนั	เพราะทกัษะสองด้านนี้จะช่วยลดโอกาสการเกดิอบุตัเิหตทุี่มสีาเหตุ

มาจากความผดิพลาดของผู้ขบัขี่	รองลงมาจากความผดิพลาดในการคาดการณ์อบุตัเิหตุ

ตัวอย่างการอบรมการคาดการณ์
อบุตัเิหตุของบรษิทั เอพ ีฮอนด้า จ�ากดั
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

มาตรการด้านอื่นๆ ส�าหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
	 จากข้อค้นพบของงานวิจัยการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 

ยังสามารถน�าเสนอมาตรการอื่นๆ	 ที่ส�าคัญได้อีก	 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ใช้ในการควบคุม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์	 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องที่ส�าคญั

และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 มาตรการการปรับปรุงกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน	

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์	 และมาตรการที่ใช้ในการป้องกันความ

รนุแรงจากอบุตัเิหตุ	เช่น	การสวมหมวกนริภยั	มาตรการเหล่านี้สามารถสรปุออกเป็นมาตรการ

ที่ควรด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนแบ่งออกเป็นมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวได้ดงันี้

 ประเภทมาตรการ

การอบรมขบัขี่ปลอดภยั

กระบวนการออกใบอนุญาตขับขี่รถ
จกัรยานยนต์

 มาตรการระยะสั้น

1.	ก�าหนดให ้มีการอบรมขับขี่ รถ
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนเข้า
สอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่	 และควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรม
และการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์	
โดยมุ ่งเน้นทักษะในการรับรู ้ความ
เสี่ยง	(Risk	Perception)	การตดัสนิใจ 
และการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมรถ 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Defensive	Driving)	และการฝึกทกัษะ
ในการหลีกเลี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหต	ุ
(Collision	Avoidance	Skill)

1.	ก�าหนดขั้นตอนการออกใบอนญุาต
ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	ว่าจ�าเป็นที่ผูเ้ข้า
ขอรบัใบอนญุาตจะต้องผ่านหลกัสตูร
การอบรมขับขี่ รถจักรยานยนต ์
ปลอดภยัก่อน	
2.	ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับใบ
อนุญาตขับขี่	 ควรเพิ่มเติมค�าถาม
ในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหต	ุ
การตัดสินใจและการปฏิบัติตนเพื่อ 
ควบคมุรถเมื่อต้องเผชญิกบัสถานการณ์ 
ฉกุเฉนิ	เข้าไปด้วย	(Accident	Prediction) 

 มาตรการระยะยาว

1.	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูฝึกสอน
ขับขี่ให ้มีจ�านวนมากขึ้นเพื่อให ้มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
2.	ส่งเสริมให้มีการอบรมสอนขับขี่ 
รถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัภายใน
โรงเรยีน	หรอืในมหาวทิยาลยั	ควรบรรจุ
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยเริ่มต้นในเด็กนักเรียน 
หรือนักศึกษาที่มีอายุสูงกว่า	 15	 ปี 
ที่ ส ามา รถสอบ ใบอนุญาตขั บ ขี่ 
รถจกัรยานยนต์ได้
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ประเภทมาตรการ

การบงัคบัใช้กฎหมาย

 มาตรการระยะสั้น

3.	ในกรณีที่มีการต่ออายุใบอนุญาต 
ขบัขี่	ควรต้องมกีารอบรมขบัขี่ปลอดภยั 
ด้วยเช่นเดยีวกนั	โดยจ�าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาหลักสูตรการอบรมส�าหรับ
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับใบ
อนุญาตขับขี่ไปแล้ว	 แต่ต้องการมา
ต่ออายใุบขบัขี่โดยเฉพาะ
4.	ส�าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด
ใหญ่	 ควรออกใบอนุญาตขับขี่โดย
เฉพาะส�าหรบัรถขนาดใหญ่	และควร
ได้รับการอบรมทักษะการขับขี่มาโดย
เฉพาะ	เพราะเป็นประเภทรถที่ต้องใช้
ทกัษะในการขบัขี่สงูกว่า	และต้องการ
ความปลอดภยัสูงกว่าด้วย	เนื่องจาก
มีขนาดใหญ่	 และใช้ความเร็วสูง 
อ่าจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงกับ
ยานพาหนะประเภทอื่นได้

1.	 ก�าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย	 เช่น	
การไม่สวมหมวกนิรภัย	 การฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร	 การขับขี่ย้อนศร 
โดยน�ากล้องตรวจจับอัตโนมัติมา 
ใช้งาน	 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเริ่มใช้ใน
บางพื้นที่บ้างแล้ว	 แต่ยังมีจ�านวน
น้อยอยู่มาก
2.	การบงัคบัใช้กฎหมาย	ควรเข้มงวด
ในช่วงเวลากลางคนืให้มากขึ้น	 ไม่ว่า 
จะเป ็นเรื่องการตรวจอุปกรณ์รถ
จักรยานยนต์ที่ช�ารุดหรือบกพร่องใน
ช่วงเวลากลางคนื	การดื่มแอลกอฮอล์	
หรอืการไม่เปิดไฟหน้ารถ
3.	 ก�าหนดมาตรการห้ามรถบรรทุก
ขนาดใหญ่จอดข้างทาง	หรอืบงัคบัใช้
กฎหมายให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ติด
แผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์สะท้อนแสง
ท้ายรถบรรทกุทกุประเภท	โดยก�าหนด
มาตรฐานให้ชัดเจนในการติดตั้งแผ่น
ป้ายสะท้อนแสงท้ายรถบรรทุก	 และ
ด้านข้างรถบรรทกุ

 มาตรการระยะยาว
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มาตรการด้านอื่นๆ ส�าหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
	 จากข้อค้นพบของงานวิจัยการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 

ยังสามารถน�าเสนอมาตรการอื่นๆ	 ที่ส�าคัญได้อีก	 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ใช้ในการควบคุม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์	 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องที่ส�าคญั

และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 มาตรการการปรับปรุงกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน	

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์	 และมาตรการที่ใช้ในการป้องกันความ

รนุแรงจากอบุตัเิหตุ	เช่น	การสวมหมวกนริภยั	มาตรการเหล่านี้สามารถสรปุออกเป็นมาตรการ

ที่ควรด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนแบ่งออกเป็นมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวได้ดงันี้

 ประเภทมาตรการ

การอบรมขบัขี่ปลอดภยั

กระบวนการออกใบอนุญาตขับขี่รถ
จกัรยานยนต์

 มาตรการระยะสั้น

1.	ก�าหนดให ้มีการอบรมขับขี่ รถ
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนเข้า
สอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่	 และควร
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรม
และการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์	
โดยมุ ่งเน้นทักษะในการรับรู ้ความ
เสี่ยง	(Risk	Perception)	การตดัสนิใจ 
และการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมรถ 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Defensive	Driving)	และการฝึกทกัษะ
ในการหลีกเลี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหต	ุ
(Collision	Avoidance	Skill)

1.	ก�าหนดขั้นตอนการออกใบอนญุาต
ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	ว่าจ�าเป็นที่ผูเ้ข้า
ขอรบัใบอนญุาตจะต้องผ่านหลกัสตูร
การอบรมขับขี่ รถจักรยานยนต ์
ปลอดภยัก่อน	
2.	ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับใบ
อนุญาตขับขี่	 ควรเพิ่มเติมค�าถาม
ในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหต	ุ
การตัดสินใจและการปฏิบัติตนเพื่อ 
ควบคมุรถเมื่อต้องเผชญิกบัสถานการณ์ 
ฉกุเฉนิ	เข้าไปด้วย	(Accident	Prediction) 

 มาตรการระยะยาว

1.	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูฝึกสอน
ขับขี่ให ้มีจ�านวนมากขึ้นเพื่อให ้มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
2.	ส่งเสริมให้มีการอบรมสอนขับขี่ 
รถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัภายใน
โรงเรยีน	หรอืในมหาวทิยาลยั	ควรบรรจุ
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยเริ่มต้นในเด็กนักเรียน 
หรือนักศึกษาที่มีอายุสูงกว่า	 15	 ปี 
ที่ ส ามา รถสอบ ใบอนุญาตขั บ ขี่ 
รถจกัรยานยนต์ได้
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ประเภทมาตรการ

การบงัคบัใช้กฎหมาย

 มาตรการระยะสั้น

3.	ในกรณีที่มีการต่ออายุใบอนุญาต 
ขบัขี่	ควรต้องมกีารอบรมขบัขี่ปลอดภยั 
ด้วยเช่นเดยีวกนั	โดยจ�าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาหลักสูตรการอบรมส�าหรับ
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับใบ
อนุญาตขับขี่ไปแล้ว	 แต่ต้องการมา
ต่ออายใุบขบัขี่โดยเฉพาะ
4.	ส�าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด
ใหญ่	 ควรออกใบอนุญาตขับขี่โดย
เฉพาะส�าหรบัรถขนาดใหญ่	และควร
ได้รับการอบรมทักษะการขับขี่มาโดย
เฉพาะ	เพราะเป็นประเภทรถที่ต้องใช้
ทกัษะในการขบัขี่สงูกว่า	และต้องการ
ความปลอดภยัสูงกว่าด้วย	เนื่องจาก
มีขนาดใหญ่	 และใช้ความเร็วสูง 
อ่าจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงกับ
ยานพาหนะประเภทอื่นได้

1.	 ก�าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย	 เช่น	
การไม่สวมหมวกนิรภัย	 การฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร	 การขับขี่ย้อนศร 
โดยน�ากล้องตรวจจับอัตโนมัติมา 
ใช้งาน	 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเริ่มใช้ใน
บางพื้นที่บ้างแล้ว	 แต่ยังมีจ�านวน
น้อยอยู่มาก
2.	การบงัคบัใช้กฎหมาย	ควรเข้มงวด
ในช่วงเวลากลางคนืให้มากขึ้น	 ไม่ว่า 
จะเป ็นเรื่องการตรวจอุปกรณ์รถ
จักรยานยนต์ที่ช�ารุดหรือบกพร่องใน
ช่วงเวลากลางคนื	การดื่มแอลกอฮอล์	
หรอืการไม่เปิดไฟหน้ารถ
3.	 ก�าหนดมาตรการห้ามรถบรรทุก
ขนาดใหญ่จอดข้างทาง	หรอืบงัคบัใช้
กฎหมายให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ติด
แผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์สะท้อนแสง
ท้ายรถบรรทกุทกุประเภท	โดยก�าหนด
มาตรฐานให้ชัดเจนในการติดตั้งแผ่น
ป้ายสะท้อนแสงท้ายรถบรรทุก	 และ
ด้านข้างรถบรรทกุ

 มาตรการระยะยาว
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 ประเภทมาตรการ  มาตรการระยะสั้น

4.	ก�าหนดความเร็วจ�ากัดโดยเฉพาะ
ส�าหรับรถจักรยานยนต์	 โดยอาจ
แบ่งเป็นความเร็วจ�ากัดตามขนาด
ของรถจักรยานยนต์	 ในกรณีที่เป็น
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่	 สามารถ
ก�าหนดความเร็วจ�ากัดสูงกว่าได้	 แต่
รูปแบบการขับขี่ของรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่	ควรขบัขี่เหมอืนกบัรถยนต์
คันหนึ่ง	 ที่ต ้องขับขี่ในช่องจราจร
เท่านั้น	ไม่สามารถแทรกกลางระหว่าง
ช่องจราจรได้
5.	น�าเทคโนโลยกีารตรวจจบัความเรว็
ส�าหรับรถจักรยานยนต์มาใช้	 เพราะ
ปัจจุบัน	 เทคโนโลยีในการตรวจจับ
ความเร็วส่วนใหญ่	 มักใช้กับรถยนต์
เท่านั้น
6.	 ควรก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สามารถตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่
ประสบอุบัติเหตุได้ในทุกกรณี	 เพื่อที่
จะได้ทราบปัญหาและสถานการณ์
ที่แท้จรงิของการเมาแล้วขบั	 และเกดิ
อบุตัเิหตุ
7.	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้มรีะบบ
จดัเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตทุางถนนอยูแ่ล้ว	
ได้แก่ระบบ	CRIME	แต่ในปัจจบุนั	พบว่า 
ยงัไม่มกีารกรอกข้อมลูอบุตัเิหตใุนทกุ
พื้นที่	ดงันั้นส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ
ควรจะก�าหนดมาตรการหรอืข้อบงัคบั
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกพื้นที่	 ท�าการ
กรอกข้อมูลอุบัติเหตุลงระบบอย่าง
ครบถ้วน	 เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน	
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา	 รวมถึง
การก�าหนดมาตรการและนโยบายที่
ส�าคัญในการลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในระยะยาวต่อไป

 มาตรการระยะยาว
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ประเภทมาตรการ

การปรับปรุงกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐาน

 มาตรการระยะสั้น

1.	 ส่งเสริมการใช้มาตรการชะลอ
ความเร็วในเขตเมืองโดยใช้มาตรการ
ทางด้านวศิวกรรม	(Traffic	Calming)
2.	 ส่งเสริมการใช้วงเวียนในทางแยก
ให้มากขึ้น	 เพราะสามารถลดจุดตัด
ของกระแสจราจร	 ลดความเร็ว	 และ
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้	 ใน
ปัจจบุนั	มกีารใช้วงเวยีนอยู่น้อยมาก	
โดยจากข้อมูลของกรมทางหลวง	
มีจ�านวนวงเวียนเพียงสิบกว่าแห่ง
เท่านั้น	 เมื่อเทียบกับจ�านวนทางแยก
ที่มีสัญญาณไฟจราจร	 สัญญาณไฟ
กระพรบิ	และทางแยกที่ไม่มสีญัญาณ
ไฟจราจร	 ที่มีมากกว่าหมื่นแห่งทั่ว
ประเทศ	อาจก�าหนดเป็นนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม	 ให้กรมทางหลวง	
และกรมทางหลวงชนบท	ปรบัเปลี่ยน
ทางแยกเป็น	วงเวยีน	ไม่น้อยกว่าปีละ
กี่แห่ง	เพื่อเพิ่มจ�านวนวงเวยีนและลด
อบุตัเิหตรุนุแรงที่ทางแยกได้
3.	 ปรับปรุงถนนที่ใช้เกาะสีส�าหรับ
แบ่งทิศทางจราจร	 เพราะเป็นถนนที่
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ค่อนข้าง
สูง	เนื่องจากรถจกัรยานยนต์สามารถ
เลี้ยวตัด	 เข้าออกซอยได้ตลอดเวลา	
ควรใช้รูปแบบการสร้างเกาะกลาง
เป็นบางช่วง	เพื่อควบคมุการเข้าออก	
อย่างปลอดภยั		
4.	 แก้ไขปัญหาเรื่องระยะการมอง
เห็นตามทางแยก	 หน่วยงานปฏิบัติ
ในพื้นที่ควรส�ารวจสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคบดบังการมองเห็นตามทาง
แยกอยู่เสมอ	เช่น	ต้นไม้	ป้ายจราจร	
ร้านค้า	หรอืป้ายโฆษณาต่างๆ	เพราะ
สิ่งกดีขวางเหล่านี้	เมื่อบดบงัระยะการ
มองเห็นตามตามแยก	 จะเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุรถ
จกัรยานยนต์

 มาตรการระยะยาว

1.	 ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการ
ออกแบบโครงข ่ายถนนเพื่อเชื่อม
ระหว ่างทางหลวงสายหลัก	 และ
ทางหลวงท้องถิ่น	 โดยพยายามลด 
จุดตัดกระแสจราจรให้มากที่สุด	 เช่น
การออกแบบทางลอด	สะพานบก	
2.	 ส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้าง	
ช่องจราจรส�าหรบัรอเลี้ยว	ในจดุกลบัรถ 
และทางแยก	ทกุจดุ	เพื่อป้องกนัปัญหา
อุบัติเหตุรถชนท้ายขณะรอเลี้ยวตาม
ทางแยก	
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 ประเภทมาตรการ  มาตรการระยะสั้น

4.	ก�าหนดความเร็วจ�ากัดโดยเฉพาะ
ส�าหรับรถจักรยานยนต์	 โดยอาจ
แบ่งเป็นความเร็วจ�ากัดตามขนาด
ของรถจักรยานยนต์	 ในกรณีที่เป็น
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่	 สามารถ
ก�าหนดความเร็วจ�ากัดสูงกว่าได้	 แต่
รูปแบบการขับขี่ของรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่	ควรขบัขี่เหมอืนกบัรถยนต์
คันหนึ่ง	 ที่ต ้องขับขี่ในช่องจราจร
เท่านั้น	ไม่สามารถแทรกกลางระหว่าง
ช่องจราจรได้
5.	น�าเทคโนโลยกีารตรวจจบัความเรว็
ส�าหรับรถจักรยานยนต์มาใช้	 เพราะ
ปัจจุบัน	 เทคโนโลยีในการตรวจจับ
ความเร็วส่วนใหญ่	 มักใช้กับรถยนต์
เท่านั้น
6.	 ควรก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สามารถตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่
ประสบอุบัติเหตุได้ในทุกกรณี	 เพื่อที่
จะได้ทราบปัญหาและสถานการณ์
ที่แท้จรงิของการเมาแล้วขบั	 และเกดิ
อบุตัเิหตุ
7.	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้มรีะบบ
จดัเกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตทุางถนนอยูแ่ล้ว	
ได้แก่ระบบ	CRIME	แต่ในปัจจบุนั	พบว่า 
ยงัไม่มกีารกรอกข้อมลูอบุตัเิหตใุนทกุ
พื้นที่	ดงันั้นส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ
ควรจะก�าหนดมาตรการหรอืข้อบงัคบั
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกพื้นที่	 ท�าการ
กรอกข้อมูลอุบัติเหตุลงระบบอย่าง
ครบถ้วน	 เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน	
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา	 รวมถึง
การก�าหนดมาตรการและนโยบายที่
ส�าคัญในการลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในระยะยาวต่อไป

 มาตรการระยะยาว
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ประเภทมาตรการ

การปรับปรุงกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐาน

 มาตรการระยะสั้น

1.	 ส่งเสริมการใช้มาตรการชะลอ
ความเร็วในเขตเมืองโดยใช้มาตรการ
ทางด้านวศิวกรรม	(Traffic	Calming)
2.	 ส่งเสริมการใช้วงเวียนในทางแยก
ให้มากขึ้น	 เพราะสามารถลดจุดตัด
ของกระแสจราจร	 ลดความเร็ว	 และ
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้	 ใน
ปัจจบุนั	มกีารใช้วงเวยีนอยู่น้อยมาก	
โดยจากข้อมูลของกรมทางหลวง	
มีจ�านวนวงเวียนเพียงสิบกว่าแห่ง
เท่านั้น	 เมื่อเทียบกับจ�านวนทางแยก
ที่มีสัญญาณไฟจราจร	 สัญญาณไฟ
กระพรบิ	และทางแยกที่ไม่มสีญัญาณ
ไฟจราจร	 ที่มีมากกว่าหมื่นแห่งทั่ว
ประเทศ	อาจก�าหนดเป็นนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม	 ให้กรมทางหลวง	
และกรมทางหลวงชนบท	ปรบัเปลี่ยน
ทางแยกเป็น	วงเวยีน	ไม่น้อยกว่าปีละ
กี่แห่ง	เพื่อเพิ่มจ�านวนวงเวยีนและลด
อบุตัเิหตรุนุแรงที่ทางแยกได้
3.	 ปรับปรุงถนนที่ใช้เกาะสีส�าหรับ
แบ่งทิศทางจราจร	 เพราะเป็นถนนที่
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ค่อนข้าง
สูง	เนื่องจากรถจกัรยานยนต์สามารถ
เลี้ยวตัด	 เข้าออกซอยได้ตลอดเวลา	
ควรใช้รูปแบบการสร้างเกาะกลาง
เป็นบางช่วง	เพื่อควบคมุการเข้าออก	
อย่างปลอดภยั		
4.	 แก้ไขปัญหาเรื่องระยะการมอง
เห็นตามทางแยก	 หน่วยงานปฏิบัติ
ในพื้นที่ควรส�ารวจสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคบดบังการมองเห็นตามทาง
แยกอยู่เสมอ	เช่น	ต้นไม้	ป้ายจราจร	
ร้านค้า	หรอืป้ายโฆษณาต่างๆ	เพราะ
สิ่งกดีขวางเหล่านี้	เมื่อบดบงัระยะการ
มองเห็นตามตามแยก	 จะเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุรถ
จกัรยานยนต์

 มาตรการระยะยาว

1.	 ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการ
ออกแบบโครงข ่ายถนนเพื่อเชื่อม
ระหว ่างทางหลวงสายหลัก	 และ
ทางหลวงท้องถิ่น	 โดยพยายามลด 
จุดตัดกระแสจราจรให้มากที่สุด	 เช่น
การออกแบบทางลอด	สะพานบก	
2.	 ส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้าง	
ช่องจราจรส�าหรบัรอเลี้ยว	ในจดุกลบัรถ 
และทางแยก	ทกุจดุ	เพื่อป้องกนัปัญหา
อุบัติเหตุรถชนท้ายขณะรอเลี้ยวตาม
ทางแยก	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 ประเภทมาตรการ

อตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

อปุกรณ์นริภยั

 มาตรการระยะสั้น

5.	 ปรับปรุงความปลอดภัยในเขต
ก่อสร้าง	เช่น	การตดิตั้งป้ายเตอืนเขต
ก่อสร้าง	การปรบัปรงุผวิจราจร	การท�า
เครื่องหมายจราจร	 การก�าหนดแนว
ถนนที่รถวิ่งได้ให้ชัดเจน	 การป้องกัน
การชนกบัวตัถอุนัตรายในเขตก่อสร้าง	
การตดิตั้งฟ้าส่องสว่าง	และอื่นๆ
6.	 การทดลองศึกษาการใช ้ เลน
จกัรยานยนต์	เพื่อแยกรถจกัรยานยนต์
ออกจากรถขนาดใหญ่	 โดยก�าหนด 
พื้นที่ศกึษาเป็นถนนในช่วงที่มปีรมิาณ 
รถจกัรยานยนต์ใช้เป็นจ�านวนมาก	หรอื
ในพื้นที่ที่เกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์
บ่อยครั้ง

1.	ส่งเสริมมาตรการองค์กร	 เพื่อช่วย 
รณรงค์การสวมหมวกนริภยัในองค์กร 
เช่น	ในเขตนคิมอสุาหกรรม	มหาวทิยาลยั 
และโรงเรยีน
2.	 ใช ้ เทคโนโลยีในการบังคับใช ้
กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัย	
เช่น	ใช้กล้องจบัผู้ไม่สวมหมวกนริภยั
โดยอตัโนมตัิ

 มาตรการระยะยาว

1.	 ศึกษาความสว่างของไฟหน้ารถ
จกัรยานยนต์ในเวลากลางคนื	ว่าเพยีง
พอต่อระยะการมองเหน็หรอืไม่
2.	 ออกแบบต�าแหน่งติดตั้งตะกร้า
หน้ารถจักรยานยนต์	 เพื่อไม่ให้บดบัง
ไฟหน้ารถ
3.	พฒันาระบบเบรคที่มปีระสทิธภิาพ
ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์
4.	 พัฒนาอุปรณ์นิรภัย	 เพื่อลดความ 
รนุแรงของอบุตัเิหตขุองรถจกัรยานยนต์ 
ในกรณีชนด้านหน้า	 เพราะปัจจุบัน
รูปแบบการชนแล้วเสียชีวิตของรถ
จกัรยานยนต์	คอืการชนด้านหน้า
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทสรุป
	 สุดท้ายนี้	 แม้ว่าเราจะออกมาตรการต่างๆ	 มากมายเพื่อใช้ควบคุมผู้ขับขี่ 

รถจกัรยานยนต์	 แต่จ�านวนอบุัตเิหตรุถจกัรยานยนต์จะไม่ลดลงเลย	 ตราบใดที่ยังไม่มี

มาตรการควบคุมความปลอดภัยของรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน	 เพราะต้องอย่าลืมว่า 

ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่	มกัเป็นผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้น

ระหว่างรถจกัรยานยนต์ชนกบัรถยนต์คนัอื่น	และจากข้อมูลการสบืสวนสาเหตกุารเกดิ

อบุตัเิหตไุม่ได้บ่งชี้ถงึความผดิพลาดของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์แต่เพยีงฝ่ายเดยีว	แต่ยงั

คงมสีาเหตมุาจากความผดิพลาดของผูข้บัรถยนต์คูก่รณด้ีวย	ดงันั้นมาตรการด้านความ

ปลอดภยัของรถยนต์จงึมคีวามจ�าเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการการควบคมุความเรว็

ของรถยนต์ทกุประเภท	เพราะถ้ารถยนต์บนถนนในประเทศไทยมกีารใช้ความเรว็ที่ลดลง	

ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็จะ

ลดลงตามไปด้วย	ถ้ารถยนต์ประเภทอื่นๆ	วิ่งอยู่บนถนนด้วยความปลอดภยั	กจ็ะท�าให้

การขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนมีความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน	 เพราะรถยนต์

ทกุประเภทมกีารใช้ถนนร่วมกนั	(ไม่รวมถงึทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	และทางด่วน)	

นอกจากนี้การบนัทกึข้อมลูอบุตัเิหตยุงัมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิ่ง	เพราะข้อมลูอบุตัเิหตุ

จะน�าไปสูก่ารวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตไุด้	ซึ่งจะก่อให้เกดิองค์ความรู้ 

ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายในการน�าไปสนบัสนนุการก�าหนดมาตรการและนโยบาย

ในประเด็นที่ส�าคัญเพื่อลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต	์

และน�าไปรณรงค์ให้สงัคมตระหนกัถงึปัญหาอบุัตเิหตรุถจกัรยานยนต์ต่อไป
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 ประเภทมาตรการ

อตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

อปุกรณ์นริภยั

 มาตรการระยะสั้น

5.	 ปรับปรุงความปลอดภัยในเขต
ก่อสร้าง	เช่น	การตดิตั้งป้ายเตอืนเขต
ก่อสร้าง	การปรบัปรงุผวิจราจร	การท�า
เครื่องหมายจราจร	 การก�าหนดแนว
ถนนที่รถวิ่งได้ให้ชัดเจน	 การป้องกัน
การชนกบัวตัถอุนัตรายในเขตก่อสร้าง	
การตดิตั้งฟ้าส่องสว่าง	และอื่นๆ
6.	 การทดลองศึกษาการใช ้ เลน
จกัรยานยนต์	เพื่อแยกรถจกัรยานยนต์
ออกจากรถขนาดใหญ่	 โดยก�าหนด 
พื้นที่ศกึษาเป็นถนนในช่วงที่มปีรมิาณ 
รถจกัรยานยนต์ใช้เป็นจ�านวนมาก	หรอื
ในพื้นที่ที่เกดิอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์
บ่อยครั้ง

1.	ส่งเสริมมาตรการองค์กร	 เพื่อช่วย 
รณรงค์การสวมหมวกนริภยัในองค์กร 
เช่น	ในเขตนคิมอสุาหกรรม	มหาวทิยาลยั 
และโรงเรยีน
2.	 ใช ้ เทคโนโลยีในการบังคับใช ้
กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัย	
เช่น	ใช้กล้องจบัผู้ไม่สวมหมวกนริภยั
โดยอตัโนมตัิ

 มาตรการระยะยาว

1.	 ศึกษาความสว่างของไฟหน้ารถ
จกัรยานยนต์ในเวลากลางคนื	ว่าเพยีง
พอต่อระยะการมองเหน็หรอืไม่
2.	 ออกแบบต�าแหน่งติดตั้งตะกร้า
หน้ารถจักรยานยนต์	 เพื่อไม่ให้บดบัง
ไฟหน้ารถ
3.	พฒันาระบบเบรคที่มปีระสทิธภิาพ
ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์
4.	 พัฒนาอุปรณ์นิรภัย	 เพื่อลดความ 
รนุแรงของอบุตัเิหตขุองรถจกัรยานยนต์ 
ในกรณีชนด้านหน้า	 เพราะปัจจุบัน
รูปแบบการชนแล้วเสียชีวิตของรถ
จกัรยานยนต์	คอืการชนด้านหน้า
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บทสรุป
	 สุดท้ายนี้	 แม้ว่าเราจะออกมาตรการต่างๆ	 มากมายเพื่อใช้ควบคุมผู้ขับขี่ 

รถจกัรยานยนต์	 แต่จ�านวนอบุัตเิหตรุถจกัรยานยนต์จะไม่ลดลงเลย	 ตราบใดที่ยังไม่มี

มาตรการควบคุมความปลอดภัยของรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน	 เพราะต้องอย่าลืมว่า 

ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่	มกัเป็นผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้น

ระหว่างรถจกัรยานยนต์ชนกบัรถยนต์คนัอื่น	และจากข้อมูลการสบืสวนสาเหตกุารเกดิ

อบุตัเิหตไุม่ได้บ่งชี้ถงึความผดิพลาดของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์แต่เพยีงฝ่ายเดยีว	แต่ยงั

คงมสีาเหตมุาจากความผดิพลาดของผูข้บัรถยนต์คูก่รณด้ีวย	ดงันั้นมาตรการด้านความ

ปลอดภยัของรถยนต์จงึมคีวามจ�าเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการการควบคมุความเรว็

ของรถยนต์ทกุประเภท	เพราะถ้ารถยนต์บนถนนในประเทศไทยมกีารใช้ความเรว็ที่ลดลง	

ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็จะ

ลดลงตามไปด้วย	ถ้ารถยนต์ประเภทอื่นๆ	วิ่งอยู่บนถนนด้วยความปลอดภยั	กจ็ะท�าให้

การขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนมีความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน	 เพราะรถยนต์

ทกุประเภทมกีารใช้ถนนร่วมกนั	(ไม่รวมถงึทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	และทางด่วน)	

นอกจากนี้การบนัทกึข้อมลูอบุตัเิหตยุงัมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิ่ง	เพราะข้อมลูอบุตัเิหตุ

จะน�าไปสูก่ารวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตไุด้	ซึ่งจะก่อให้เกดิองค์ความรู้ 

ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายในการน�าไปสนบัสนนุการก�าหนดมาตรการและนโยบาย

ในประเด็นที่ส�าคัญเพื่อลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต	์

และน�าไปรณรงค์ให้สงัคมตระหนกัถงึปัญหาอบุัตเิหตรุถจกัรยานยนต์ต่อไป
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05
มอเตอร์ไซค์ :
อุบัติเหตุและความตายของวัยรุ่น
ยุทธนา วรุณปิติกุล
นักวิจัยอิสระ



05
มอเตอร์ไซค์ :
อุบัติเหตุและความตายของวัยรุ่น
ยุทธนา วรุณปิติกุล
นักวิจัยอิสระ



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

มอเตอร์ไซค์ : 
อุบัติเหตุและความตายของวัยรุ่น

	 สื่อรายงานว่า	“ที่เกดิเหตพุบรถจกัรยานยนต์	super	cup	Honda	...	ชนกบั	รถกระบะ	

อีซูซุ	 ดีแมคซ์	 4	 ประตู…	 และไถลไปชนกับรถกระบะอีซูซุ	 สีบรอนซ์	 ผู้ขับขี่จักรยานยนต ์

บาดเจบ็สาหสั	เสยีชวีติในเวลาต่อมา	

 “จากการสอบถาม คนขบัรถกระบะ ดแีมคซ์ สขีาว 4 ประตู กล่าวว่า ตนมอีาชพี

ก่อสร้าง เพิ่งเลกิงาน ก�าลงัจะขบัรถข้ามถนน ซึ่งเป็นถนน 4 เลน พอมาถงึที่เกดิเหต ุก�าลงัจะ

ข้ามถนนพ้น ได้มรีถจกัรยานยนต์ซึ่งมาทางตรง พุง่ชนข้างรถกระบะของตนเข้าอย่างจงั จนร่าง

ผู้บาดเจบ็กระเดน็ กระแทกรถ และถนน บาดเจบ็สาหสัดงักล่าว”1

จบชีวิตนักศึกษาสาวขี่จยย. ชนรถกระบะเลี้ยวซ้ายคร่อมสี่เลนรวด

1https://www.thairath.co.th/content/1521286
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2https://www.sanook.com/news/7719186/
3https://www.sanook.com/news/7619438/
4https://www.sanook.com/news/2125770/

	 นาทมีรณะ	เผยคลปิกล้องหน้ารถบเีอม็	โจ๋ควบจยย.ข้ามเลนมาชน	ตาย	1	สาหสั	2	

จากกรณ	ี“...รถจกัรยานยนต์ชนกบัรถยนต์สขีาว 5 ประตู ยี่ห้อ BMW เป็นเหตใุห้ นาย... อาย ุ

16 ปี ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์เสยีชวีติคาที่  และเพื่อน ที่มาด้วยกนับาดเจบ็สาหสั 2 คน ล่าสดุ 

เจ้าของรถ BMW ปล่อยคลปิจากกล้อง หน้ารถของตนเอง เพื่อเป็นการยนืยนักบัทางเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ ว่าฝ่ายของตนเอง ได้ขบัขี่ยานพาหนะ มาในเลนของตน โดยรถจกัรยานยนต์เป็นฝ่าย

แหกโค้ง พุ่งมาชนรถของตนเองอย่างแรง เป็นเหตใุห้มผีู้เสยีชวีติดงักล่าว”1

 สลด	2	วยัรุ่นขี่จกัรยานยนต์หกัหลบ	เคราะห์ร้ายพุ่งประสานงากระบะ	รถพงัยบัดบัคู่!

	 ข่าวแจ้งว่า	“ภายในที่เกดิเหตเุป็นบรเิวณสามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หบุกะพง ... 

พบรถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สดี�าของผูเ้สยีชวีติในสภาพพงัทั้งคนั ใกล้กนัพบร่างของนาย... 

อาย ุ19 ปี และ น.ส..... อาย ุ16 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนที่มา ด้วยกนั อยู่ในป่าหญ้าข้างทาง ในสภาพ

เสยีชวีติทั้งคู่ “นาย….อาย ุ64 ปี ผู้ขบัขี่รถยนต์กระบะคู่กรณ ีเล่าว่า ก่อนเกดิเหต ุตนได้ขบัรถ

กระบะก�าลงัจะเข้าบ้าน พอมาถงึที่เกดิเหตไุด้มวียัรุ่นจ�านวน 4 คน ขบัขี่รถจกัรยานยนต์วิ่งน�า

หน้าตนเองมา 2 คนัและพูดคยุกนั จากนั้น รถจกัรยานยนต์ 1 ใน 2 คนัได้หกัออกไปทางด้าน

ขวามอืของตน ขณะนั้นได้ม ีรถจกัรยานยนต์ของผู้เสยีชวีติทั้ง 2 คน วิ่งสวนมาชนเข้าที่บรเิวณ

หน้ารถของตน อย่างจงั จนเป็นเหตใุห้มผีู้เสยีชวีติดงักล่าว “เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจคาดว่า

รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้หักหลบ รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น จนมาชนเข้ากับรถ

กระบะคนัดงักล่าว จนท�าให้เกดิ อบุตัเิหตเุสยีชวีติ..”2 

เด็ก 14 ซิ่งจักรยานยนต์เกี่ยวกันล้มกลางทางคอหักเสียชีวิต
	 ข่าวระบวุ่า	 “เมื่อเวลา	 00.15	น.	 (14	 ธ.ค.59)	 เจ้าหน้าที่ได้รบัแจ้ง	 รถจกัรยานยนต์ 

เฉี่ยวชนกัน	 บนถนนบูรพาพัฒนา	 จ.ระยอง…	 ที่เกิดเหตุพบ	 รถจักรยานยนต์ป้ายแดงสภาพ 

พงัยบัเยนิ	ห่างออกไปประมาณ	50	เมตร	พบศพเยาวชนชาย	1	ราย	คอหกัเสยีชวีติ		 	

  “สอบสวนนายบ ีนามสมมตุ ิวยั 14 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การทั้งน�้าตาว่า ตนพร้อมผู้

เสยีชวีติ ทราบเพยีงชื่อเล่นว่าฟิล์ม อาย ุ14 ปี ขบัรถจกัรยานยนต์ มาพร้อมกนั 3-4 คนั ออก

จากบ้านเพื่อนแถบห้วยโป่งมุ่งหน้าไปบ้านของผู้ตาย เมื่อมาถงึสี่แยก ขณะออกตวัจากไฟแดง 

รถของผูต้ายเสยีหลกัเกี่ยวกนักบั รถจกัรยานยนต์อกีคนั เป็นเหตใุห้ชนกบัฟตุบาท ร่างกระเดน็

ไปกระแทกกบั พื้นถนน เสยีชวีติ ส่วนคู่กรณขีบัหลบหนไีปอย่างรวดเรว็     

“ด้านต�ารวจ ..จะเร่งตดิตามตวัมาสอบสวนเพื่อด�าเนนิคด”ี3
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

มอเตอร์ไซค์ : 
อุบัติเหตุและความตายของวัยรุ่น

	 สื่อรายงานว่า	“ที่เกดิเหตพุบรถจกัรยานยนต์	super	cup	Honda	...	ชนกบั	รถกระบะ	

อีซูซุ	 ดีแมคซ์	 4	 ประตู…	 และไถลไปชนกับรถกระบะอีซูซุ	 สีบรอนซ์	 ผู้ขับขี่จักรยานยนต ์

บาดเจบ็สาหสั	เสยีชวีติในเวลาต่อมา	

 “จากการสอบถาม คนขบัรถกระบะ ดแีมคซ์ สขีาว 4 ประตู กล่าวว่า ตนมอีาชพี

ก่อสร้าง เพิ่งเลกิงาน ก�าลงัจะขบัรถข้ามถนน ซึ่งเป็นถนน 4 เลน พอมาถงึที่เกดิเหต ุก�าลงัจะ

ข้ามถนนพ้น ได้มรีถจกัรยานยนต์ซึ่งมาทางตรง พุง่ชนข้างรถกระบะของตนเข้าอย่างจงั จนร่าง

ผู้บาดเจบ็กระเดน็ กระแทกรถ และถนน บาดเจบ็สาหสัดงักล่าว”1

จบชีวิตนักศึกษาสาวขี่จยย. ชนรถกระบะเลี้ยวซ้ายคร่อมสี่เลนรวด

1https://www.thairath.co.th/content/1521286
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2https://www.sanook.com/news/7719186/
3https://www.sanook.com/news/7619438/
4https://www.sanook.com/news/2125770/

	 นาทมีรณะ	เผยคลปิกล้องหน้ารถบเีอม็	โจ๋ควบจยย.ข้ามเลนมาชน	ตาย	1	สาหสั	2	

จากกรณ	ี“...รถจกัรยานยนต์ชนกบัรถยนต์สขีาว 5 ประตู ยี่ห้อ BMW เป็นเหตใุห้ นาย... อาย ุ

16 ปี ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์เสยีชวีติคาที่  และเพื่อน ที่มาด้วยกนับาดเจบ็สาหสั 2 คน ล่าสดุ 

เจ้าของรถ BMW ปล่อยคลปิจากกล้อง หน้ารถของตนเอง เพื่อเป็นการยนืยนักบัทางเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ ว่าฝ่ายของตนเอง ได้ขบัขี่ยานพาหนะ มาในเลนของตน โดยรถจกัรยานยนต์เป็นฝ่าย

แหกโค้ง พุ่งมาชนรถของตนเองอย่างแรง เป็นเหตใุห้มผีู้เสยีชวีติดงักล่าว”1

 สลด	2	วยัรุ่นขี่จกัรยานยนต์หกัหลบ	เคราะห์ร้ายพุ่งประสานงากระบะ	รถพงัยบัดบัคู่!

	 ข่าวแจ้งว่า	“ภายในที่เกดิเหตเุป็นบรเิวณสามแยก ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หบุกะพง ... 

พบรถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สดี�าของผูเ้สยีชวีติในสภาพพงัทั้งคนั ใกล้กนัพบร่างของนาย... 

อาย ุ19 ปี และ น.ส..... อาย ุ16 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนที่มา ด้วยกนั อยู่ในป่าหญ้าข้างทาง ในสภาพ

เสยีชวีติทั้งคู่ “นาย….อาย ุ64 ปี ผู้ขบัขี่รถยนต์กระบะคู่กรณ ีเล่าว่า ก่อนเกดิเหต ุตนได้ขบัรถ

กระบะก�าลงัจะเข้าบ้าน พอมาถงึที่เกดิเหตไุด้มวียัรุ่นจ�านวน 4 คน ขบัขี่รถจกัรยานยนต์วิ่งน�า

หน้าตนเองมา 2 คนัและพูดคยุกนั จากนั้น รถจกัรยานยนต์ 1 ใน 2 คนัได้หกัออกไปทางด้าน

ขวามอืของตน ขณะนั้นได้ม ีรถจกัรยานยนต์ของผู้เสยีชวีติทั้ง 2 คน วิ่งสวนมาชนเข้าที่บรเิวณ

หน้ารถของตน อย่างจงั จนเป็นเหตใุห้มผีู้เสยีชวีติดงักล่าว “เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจคาดว่า

รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้หักหลบ รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น จนมาชนเข้ากับรถ

กระบะคนัดงักล่าว จนท�าให้เกดิ อบุตัเิหตเุสยีชวีติ..”2 

เด็ก 14 ซิ่งจักรยานยนต์เกี่ยวกันล้มกลางทางคอหักเสียชีวิต
	 ข่าวระบวุ่า	 “เมื่อเวลา	 00.15	น.	 (14	 ธ.ค.59)	 เจ้าหน้าที่ได้รบัแจ้ง	 รถจกัรยานยนต์ 

เฉี่ยวชนกัน	 บนถนนบูรพาพัฒนา	 จ.ระยอง…	 ที่เกิดเหตุพบ	 รถจักรยานยนต์ป้ายแดงสภาพ 

พงัยบัเยนิ	ห่างออกไปประมาณ	50	เมตร	พบศพเยาวชนชาย	1	ราย	คอหกัเสยีชวีติ		 	

  “สอบสวนนายบ ีนามสมมตุ ิวยั 14 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การทั้งน�้าตาว่า ตนพร้อมผู้

เสยีชวีติ ทราบเพยีงชื่อเล่นว่าฟิล์ม อาย ุ14 ปี ขบัรถจกัรยานยนต์ มาพร้อมกนั 3-4 คนั ออก

จากบ้านเพื่อนแถบห้วยโป่งมุ่งหน้าไปบ้านของผู้ตาย เมื่อมาถงึสี่แยก ขณะออกตวัจากไฟแดง 

รถของผูต้ายเสยีหลกัเกี่ยวกนักบั รถจกัรยานยนต์อกีคนั เป็นเหตใุหช้นกบัฟตุบาท ร่างกระเดน็

ไปกระแทกกบั พื้นถนน เสยีชวีติ ส่วนคู่กรณขีบัหลบหนไีปอย่างรวดเรว็     

“ด้านต�ารวจ ..จะเร่งตดิตามตวัมาสอบสวนเพื่อด�าเนนิคด”ี3
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

แก๊งวัยรุ่นขี่รถซ้อน 5 เสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกดับ
	 	 ตามรายงานข่าว	 “...ที่เกดิเหตพุบผู้เสยีชวีติ	 2	 ราย	 คอื	 น.ส...	 อาย	ุ 15	 ปี	 คนขี่ 

รถจกัรยานยนต์	 และนางสาว…	 อาย	ุ 15	 ปี	 ...ใกล้กนัพบรถจกัรยานยนต์	 ฟีโน	 สฟี้า-ขาว...	

สภาพยบัเยนิ	“ส่วนผูไ้ด้รบับาดเจบ็	3	ราย	ได้น�าตวัส่งโรงพยาบาลในพื้นที่...	โดยพบว่า	ทั้งหมด

เป็นนกัศกึษา	กศน.	ประกอบด้วย	นาย...	อาย	ุ15	ปี	(เสยีชวีติที่	โรงพยาบาล),	น.ส....	15	ปี 

(เสยีชวีติที่โรงพยาบาล),	

	 ด.ญ.ฟ้า	อายุ	7	ขวบ	บาดเจบ็เลก็น้อย	 	 	 	 	 	

	 “ด้านนาย...	อาย	ุ45	ปี	คนขบัรถบรรทกุหกล้อ	อซีูซ	ุสฟี้าซึ่งเป็นคู่กรณ	ีให้การกบั

ต�ารวจว่า	ขณะเกดิเหตตุนได้จอดรถตไีฟเลี้ยวเพื่อเข้าซอย	แต่จู่ๆ	กม็รีถจกัรยานยนต์ซ้อนกนั

มา	5	คนได้พุ่งเข้าท้ายรถอย่างจงั	เป็นเหตุให้มผีู้ได้รบั	บาดเจบ็	และเสยีชวีติดงักล่าว		 	

 “ขณะที่ญาตผิูเ้สยีชวีติ เปิดเผยว่า ก่อนเกดิเหตหุลานสาวได้พาเพื่อนมา นั่งเล่นที่บ้าน

จ�านวน 3 คน และได้มาขอยมืรถจกัรยานยนต์ตนไปซื้อของ โดยได้พากนัขี่รถจกัรยานยนต์ซ้อน

กนัไป 5 คน และพาหลานสาว อาย ุ7 ขวบ ไปด้วย ก่อนเกดิเหตสุลดขึ้น”

--------------------------------------------------------------------------------------

	 รายงานข่าวทั้งหมดเป็นเพยีงส่วนเลก็มากจากอบุตัเิหตุและความตาย	ของเดก็วยัรุ่น

อนัเนื่องมาจากมอเตอร์ไซค์	ซึ่งน�าเสนอโดยขาดการวเิคราะห์เชงิบรบิท	(Contextual	Analysis)

	 บทความนี้มุ่งขยายมุมมองต่อปัญหาอุบัติเหตุผ่านมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับความ

เสี่ยงของการใช้รถจกัรยานยนต์ซึ่งจะให้ภาพปัญหาอบุตัเิหตุ	และปัจจยัเสี่ยงของ	คน-รถ-ถนน	

กบับรบิทของสงัคมวฒันธรรม	โดยเน้นที่จกัรยานยนต์กบักลุม่เดก็และเยาวชน	ที่มกัเรยีกรวมๆ

ว่า	จกัรยานยนต์วยัรุ่น		

 1. หน้าใหม่ วัยเยาว์
	 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่อนุญาตให้	 “ผู้เยาว์”	 ซึ่งอายุขั้นต�่า	 15	 ปี 

ขอมใีบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้	และผลการส�ารวจ	เมื่อวนัที่	31	มกราคม	พ.ศ.	2561	พบว่า 

มจี�านวนใบอนญุาตขบัขี่	 รถจกัรยานยนต์ชั่วคราว	 (Temporary)	 ที่ออกให้แก่นกัขบัขี่หน้าใหม่

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั่วประเทศ	 รวมทั้งสิ้น	 900,505	 ใบ	 แยกเป็นใบอนุญาต	 ที่ออกโดย 

กรมการขนส่งทางบก	กรงุเทพมหานครจ�านวน	85,721ใบ	และออกโดย	ส�านกังานขนส่งทางบก 

อกี	76	จงัหวดัที่เหลอื	จ�านวน	814,784	ใบ5	ทั้งนี้กฎหมายก�าหนดให้	เดก็อาย	ุ15	–	18	ปี	ขบัขี่

ได้เฉพาะรถจกัรยานยนต์	ที่มขีนาดไม่เกนิ	110	ซซีี	เท่านั้น6

5พสิษิฐ์	วงศ์เธยีรธนา.HTTP://LDPTHAILAND.ORG/TH/
6เพิ่งอ้าง
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 แม้กฎหมายจราจรห้ามไม่ให้เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ขบัจกัรยานยนต์	แต่จากรายงาน	

การส�ารวจความปลอดภยั	ในเดก็พื้นที่	9	จงัหวดั	ปี	พ.ศ.	2556	ของ	ศูนย์วจิยัเพื่อสร้างเสรมิ

ความปลอดภัย	 และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	 คณะแพทย์ศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

พบว่า	นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่	6	ขบัขี่ก่อนวยัอนัควร	ถงึร้อยละ	57.6	

	 สถติปีิ	พ.ศ.	2558	พบว่าม	ีผูบ้าดเจบ็รนุแรง	จากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	รวม	61,893	ราย 

กลุ่มผู้บาดเจ็บสูงสุด	 มีอายุระหว่าง	 15-19	 ปี	 (11,747	 คน)	 เปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงปี 

พ.ศ.	2542-2545	การบาดเจบ็และตายจากการใช้	จกัรยานยนต์	ของเดก็และวยัรุ่น	มแีนวโน้ม 

สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ	 และผู้ประสบอุบัติเหตุ	 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยลง	 กล่าวคือ	 กลุ่มผู้ใช้

จกัรยานยนต์ช่วงอาย	ุ 15-19	ปี	กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงอนัดบั	1	ทั้งนี้	ผฺู้บาดเจบ็ที่อายนุ้อยกว่า	

10	 ปี	 ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสาร	 ส่วนผู้ขับขี่อายุน้อยที่สุดคือ	 7	 ปี7	 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม 

ความปลอดภยั	และป้องกนัการบาดเจบ็	ในเดก็	คณะแพทย์ศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีชี้ว่า 

หากเดก็อาย	ุ10-14	ปี	ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์	จะลดอตัราการเสยีชวีติบนท้องถนนได้ถงึร้อยละ	658

	 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของประเทศอื่นๆ	 พบว่า	 เด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์ใน

ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	 มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการชนมากกว่า 

เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูง(ประเทศรายได้สูงมีเด็กขี่จยยด้วยหรือ????)	 ทั้งนี้รายงาน 

ดังกล่าวระบุว่า	 รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะส�าหรับ	 ครอบครัวในประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้	ส่วนใหญ่เป็นรถแบบครอบครวั	มขีนาดเครื่องยนต์ที่	100	-150	ซซี	ี				

 2. ศักยภาพและข้อจ�ากัด
	 เดก็ชนบทขบัขี่จกัรยานยนต์เป็นตั้งแต่อาย1ุ1-12	ปี	หรอืน้อยกว่านี้	ในขณะที่	ศนูย์วจิยั

เพื่อสร้างเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล

รามาธบิด	ีระบวุ่า	ผูข้บัขี่อายนุ้อย	มคีวามเสี่ยงสงูต่อการเกดิอบุตัเิหต	ุเมื่อเทยีบกบัผูข้บัขี่ผู้ใหญ่	

เนื่องจากเดก็	เป็นผู้ขบัขี่มอืใหม่	(novice	driver)	ซึ่งยงัขาดประสบการณ์	ในขณะที่พฒันาการ

ทางร่างกาย	สมองและจติใจของเดก็ยงัไม่พร้อม	ส�าหรบัการขี่มอเตอร์ไซค์	

	 งานวจิยัเรื่อง	Young	Driver	The	Road	To	Safety	Policy	Brief	ของ	The	Organisation	

for	Economic	Co-operation	and	Development	:	OECD	ในปี	พ.ศ.	2549	พูดถงึผู้ขบัขี่รุ่นเยาว์ว่า 

วฒุภิาวะทั้งด้านร่างกายและจติใจ	ยงัไม่พร้อม	สมองส่วนหน้า	 (Prefrontal	cortex)	ที่เรยีกว่า 

“สมองผูบ้รหิาร”	ยงัพฒันาไม่เตม็ที่	สมองส่วนนี้ท�าหน้าที่รูค้ดิ	ตรกึตรอง	ยบัยั้งชั่งใจ	การตดัสนิใจ 

อย่างรอบคอบ	โดยทั่วไปสมองส่วนส�าคญันี้	จะพฒันา	เตม็ที่	เมื่อมนษุย์อาย	ุ25	ปี9

7ข้อมูลจากแฟ้มสขุภาพ	ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสขุ	ในการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็จากรถจกัรยานยนต์ทั้ง	5	มติิ
8ประจวบ	ผลผลติผลการพมิพ์,2560.น.2
9อ้างใน	ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์,2560.น.1
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

แก๊งวัยรุ่นขี่รถซ้อน 5 เสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกดับ
	 	 ตามรายงานข่าว	 “...ที่เกดิเหตพุบผู้เสยีชวีติ	 2	 ราย	 คอื	 น.ส...	 อายุ	 15	 ปี	 คนขี่ 

รถจกัรยานยนต์	 และนางสาว…	 อาย	ุ 15	 ปี	 ...ใกล้กนัพบรถจกัรยานยนต์	 ฟีโน	 สฟี้า-ขาว...	

สภาพยบัเยนิ	“ส่วนผูไ้ด้รบับาดเจบ็	3	ราย	ได้น�าตวัส่งโรงพยาบาลในพื้นที่...	โดยพบว่า	ทั้งหมด

เป็นนกัศกึษา	กศน.	ประกอบด้วย	นาย...	อาย	ุ15	ปี	(เสยีชวีติที่	โรงพยาบาล),	น.ส....	15	ปี 

(เสยีชวีติที่โรงพยาบาล),	

	 ด.ญ.ฟ้า	อายุ	7	ขวบ	บาดเจบ็เลก็น้อย	 	 	 	 	 	

	 “ด้านนาย...	อาย	ุ45	ปี	คนขบัรถบรรทกุหกล้อ	อซีูซ	ุสฟี้าซึ่งเป็นคู่กรณ	ีให้การกบั

ต�ารวจว่า	ขณะเกดิเหตตุนได้จอดรถตไีฟเลี้ยวเพื่อเข้าซอย	แต่จู่ๆ	กม็รีถจกัรยานยนต์ซ้อนกนั

มา	5	คนได้พุ่งเข้าท้ายรถอย่างจงั	เป็นเหตใุห้มผีู้ได้รบั	บาดเจบ็	และเสยีชวีติดงักล่าว		 	

 “ขณะที่ญาตผู้ิเสยีชวีติ เปิดเผยว่า ก่อนเกดิเหตหุลานสาวได้พาเพื่อนมา นั่งเล่นที่บ้าน

จ�านวน 3 คน และได้มาขอยมืรถจกัรยานยนต์ตนไปซื้อของ โดยได้พากนัขี่รถจกัรยานยนต์ซ้อน

กนัไป 5 คน และพาหลานสาว อาย ุ7 ขวบ ไปด้วย ก่อนเกดิเหตสุลดขึ้น”

--------------------------------------------------------------------------------------

	 รายงานข่าวทั้งหมดเป็นเพยีงส่วนเลก็มากจากอบุตัเิหตุและความตาย	ของเดก็วยัรุ่น

อนัเนื่องมาจากมอเตอร์ไซค์	ซึ่งน�าเสนอโดยขาดการวเิคราะห์เชงิบรบิท	(Contextual	Analysis)

	 บทความนี้มุ่งขยายมุมมองต่อปัญหาอุบัติเหตุผ่านมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับความ

เสี่ยงของการใช้รถจกัรยานยนต์ซึ่งจะให้ภาพปัญหาอบุตัเิหตุ	และปัจจยัเสี่ยงของ	คน-รถ-ถนน	

กบับรบิทของสงัคมวฒันธรรม	โดยเน้นที่จกัรยานยนต์กบักลุม่เดก็และเยาวชน	ที่มกัเรยีกรวมๆ

ว่า	จกัรยานยนต์วยัรุ่น		

 1. หน้าใหม่ วัยเยาว์
	 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่อนุญาตให้	 “ผู้เยาว์”	 ซึ่งอายุขั้นต�่า	 15	 ปี 

ขอมใีบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้	และผลการส�ารวจ	เมื่อวนัที่	31	มกราคม	พ.ศ.	2561	พบว่า 

มจี�านวนใบอนญุาตขบัขี่	 รถจกัรยานยนต์ชั่วคราว	 (Temporary)	 ที่ออกให้แก่นกัขบัขี่หน้าใหม่

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั่วประเทศ	 รวมทั้งสิ้น	 900,505	 ใบ	 แยกเป็นใบอนุญาต	 ที่ออกโดย 

กรมการขนส่งทางบก	กรงุเทพมหานครจ�านวน	85,721ใบ	และออกโดย	ส�านกังานขนส่งทางบก 

อกี	76	จงัหวดัที่เหลอื	จ�านวน	814,784	ใบ5	ทั้งนี้กฎหมายก�าหนดให้	เดก็อาย	ุ15	–	18	ปี	ขบัขี่

ได้เฉพาะรถจกัรยานยนต์	ที่มขีนาดไม่เกนิ	110	ซซีี	เท่านั้น6

5พสิษิฐ์	วงศ์เธยีรธนา.HTTP://LDPTHAILAND.ORG/TH/
6เพิ่งอ้าง
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 แม้กฎหมายจราจรห้ามไม่ให้เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ขบัจกัรยานยนต์	แต่จากรายงาน	

การส�ารวจความปลอดภยั	ในเดก็พื้นที่	9	จงัหวดั	ปี	พ.ศ.	2556	ของ	ศูนย์วจิยัเพื่อสร้างเสรมิ

ความปลอดภัย	 และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	 คณะแพทย์ศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

พบว่า	นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่	6	ขบัขี่ก่อนวยัอนัควร	ถงึร้อยละ	57.6	

	 สถติปีิ	พ.ศ.	2558	พบว่าม	ีผูบ้าดเจบ็รนุแรง	จากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	รวม	61,893	ราย 

กลุ่มผู้บาดเจ็บสูงสุด	 มีอายุระหว่าง	 15-19	 ปี	 (11,747	 คน)	 เปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงปี 

พ.ศ.	2542-2545	การบาดเจบ็และตายจากการใช้	จกัรยานยนต์	ของเดก็และวยัรุ่น	มแีนวโน้ม 

สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ	 และผู้ประสบอุบัติเหตุ	 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยลง	 กล่าวคือ	 กลุ่มผู้ใช้

จกัรยานยนต์ช่วงอายุ	 15-19	ปี	กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงอนัดบั	1	ทั้งนี้	ผฺู้บาดเจบ็ที่อายนุ้อยกว่า	

10	 ปี	 ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสาร	 ส่วนผู้ขับขี่อายุน้อยที่สุดคือ	 7	 ปี7	 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม 

ความปลอดภยั	และป้องกนัการบาดเจบ็	ในเดก็	คณะแพทย์ศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีชี้ว่า 

หากเดก็อายุ	10-14	ปี	ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์	จะลดอตัราการเสยีชวีติบนท้องถนนได้ถงึร้อยละ	658

	 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของประเทศอื่นๆ	 พบว่า	 เด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์ใน

ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	 มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการชนมากกว่า 

เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูง(ประเทศรายได้สูงมีเด็กขี่จยยด้วยหรือ????)	 ทั้งนี้รายงาน 

ดังกล่าวระบุว่า	 รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะส�าหรับ	 ครอบครัวในประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้	ส่วนใหญ่เป็นรถแบบครอบครวั	มขีนาดเครื่องยนต์ที่	100	-150	ซซี	ี				

 2. ศักยภาพและข้อจ�ากัด
	 เดก็ชนบทขบัขี่จกัรยานยนต์เป็นตั้งแต่อาย1ุ1-12	ปี	หรอืน้อยกว่านี้	ในขณะที่	ศนูย์วจิยั

เพื่อสร้างเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล

รามาธบิด	ีระบวุ่า	ผูข้บัขี่อายนุ้อย	มคีวามเสี่ยงสงูต่อการเกดิอบุตัเิหต	ุเมื่อเทยีบกบัผู้ขบัขี่ผู้ใหญ่	

เนื่องจากเดก็	เป็นผู้ขบัขี่มอืใหม่	(novice	driver)	ซึ่งยงัขาดประสบการณ์	ในขณะที่พฒันาการ

ทางร่างกาย	สมองและจติใจของเดก็ยงัไม่พร้อม	ส�าหรบัการขี่มอเตอร์ไซค์	

	 งานวจิยัเรื่อง	Young	Driver	The	Road	To	Safety	Policy	Brief	ของ	The	Organisation	

for	Economic	Co-operation	and	Development	:	OECD	ในปี	พ.ศ.	2549	พูดถงึผู้ขบัขี่รุ่นเยาว์ว่า 

วฒุภิาวะทั้งด้านร่างกายและจติใจ	ยงัไม่พร้อม	สมองส่วนหน้า	 (Prefrontal	cortex)	ที่เรยีกว่า 

“สมองผูบ้รหิาร”	ยงัพฒันาไม่เตม็ที่	สมองส่วนนี้ท�าหน้าที่รู้คดิ	ตรกึตรอง	ยบัยั้งชั่งใจ	การตดัสนิใจ 

อย่างรอบคอบ	โดยทั่วไปสมองส่วนส�าคญันี้	จะพฒันา	เตม็ที่	เมื่อมนษุย์อาย	ุ25	ปี9

7ข้อมูลจากแฟ้มสขุภาพ	ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสขุ	ในการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็จากรถจกัรยานยนต์ทั้ง	5	มติิ
8ประจวบ	ผลผลติผลการพมิพ์,2560.น.2
9อ้างใน	ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์,2560.น.1
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ประการสุดท้าย	 เด็กและวัยรุ่นมีพัฒนาการด้านการประสานงานของกล้ามเนื้อ 

การมองเหน็	และแยกแยะภาพเคลื่อนไหวกย็งัไม่สมบรูณ์	จงึมผีลต่อการตดัสนิใจในภาวะฉกุเฉนิ	

งานวจิยัหลายชิ้นพบว่า	ผูข้บัขี่ยิ่งอายนุ้อยเท่าใด	โอกาสเสี่ยงต่อการเสยีชวีติ	กม็ากตามไปด้วย10 

	 ข้อจ�ากดัทางสมองเช่นนั้นสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเสี่ยงอนัตราย	 (risk	 taking	behavior)		

ทั้งนี้อาจมแีรงเสรมิจากเพื่อน	และความเครยีดอื่นๆ	ด้วย

	 พฤตกิรรมเสี่ยงอนัตรายในวยัรุน่พบได้	ทั้งในสถานการณ์การขบัขี่ปกต	ิเช่น	การขบัขี่ด้วย

ความเรว็สงู	การแซงกระชั้นชดิ	การเบรคในระยะประชดิ	การเลี้ยวตดัหน้า	เป็นต้น	นอกจากนั้น 

ความชอบเสี่ยง	 ยังท�าให้วัยรุ่นเลือกขับขี่	 ในสถานการณ์ท้าทายต่างๆ	 เช่น	 การขับแข่งขัน 

การขบัโลดโผน	การขบักลางคนื	ทั้งนี้การขบักลางคนืมคีวามเสี่ยงต่อการตายสูงกว่า	การขบั

ในเวลากลางวนัถงึ	4	เท่า11,	12 

  

 3.การออกแบบความต้องการ
	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2500	 มอเตอร์ไซค์ราคาประหยัดจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งสินค้าอุตสาหกรรม	

ที่ไหลเข้ามาในสงัคมไทย	ตอบสนองความ	เปลี่ยนทางเศรษฐกจิและสงัคมที่เกดิขึ้น	ทั้งในแง่ 

ความจ�าเป็นในการเดินทางของวิถีชีวิตแบบใหม่	 ที่คนจะต้องออกจากที่พัก	 ไปท�างานหรือ

ไปเรียนทุกวัน	 ประกอบกับการส่งเสริมการตลาด	 ของผู้ผลิต	 ท�าให้มอเตอร์ไซค์	 กลายเป็น 

“ความทนัสมัย”	และค�าตอบของ	“อสิระในการ เดนิทาง ราคาถกู”	แก้ปัญหาการขาดแคลน 

ระบบขนส่งสาธารณะ	ทั้งในเมอืงและชนบท

	 	 ผลก็คือ	 ตัวเลขจ�านวนรถจักรยานยนต์ทวีขึ้นในอัตราเร่งสูงสุด	 ในปี	 พ.ศ.	 2532 

หลังพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาร่วม	 3	 ทศวรรษ	 จ�านวน

จกัรยานยนต์	ตามตวัเลขการจดทะเบยีนกบักรมการ	ขนส่งทางบก	ทะยานขึ้นเป็น	415,300	คนั	

และเตบิโตต่อเนื่อง	โดยช่วง	10	ปีหลงั	มยีอดขายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่า1ล้านคนั	ท�าให้

ปัจจบุนั	แค่ช่วงครึ่งแรกของปี	พ.ศ.	2561	มรีถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่มากถงึ	1,008,486	คนั 

ส่งผลให้จ�านวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 สูงถึง		

20,988,984	คนั	เพยีงสองเดอืนแรกของปี	พ.ศ.	2562	มรีถจกัรยานยนต์ใหม่ถงึ	319,279	คนั13

10อ้างใน	ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์,2560.น.1
11อดศิกัดิ์	ผลติผลการพมิพ์	https://www.doctor.or.th/article/detail/3037
12องค์การอนามยัโลก	ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เอกสารการพฒันาการเดก็กบัความปลอดภยัในการใช้จกัรยานยนต์,น.43	
13https://web.dlt.go.th/statistics/
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14เล่มเดยีวกนั	น.23
15ศรนิธร,2546,น.232

	 ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 รายงานว่า	 อัตราการครอบครองรถจักรยานยนต์

ของไทย	อยู่ในระดบัสูงอนัดบัต้นๆ	ของโลก		มจี�านวนครวัเรอืน	ที่มรีถจกัรยานยนต์ในสดัส่วน

มากกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนครวัเรอืนทั้งหมด	จกัรยานยนต์จงึเป็น	“สิง่จ�าเป็น”	ของครอบครวั 

ส่วนใหญ่	 ในฐานะเครื่อง	 อ�านวยความสะดวกส�าหรับชีวิตสมัยใหม่ๆ	 โดยเฉพาะในชนบท 

ที่มีพื้นที่กว้างไกล	 ยากที่จะมีบริการขนส่งสาธารณะทั่วถึง	 ส�าหรับวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์เป็น 

เหมอืนเพื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยกนั	ม	ี“ความรกั	–	ความผกูพนั”	ระหว่างกนัอย่าง	แน่นแฟ้น14 
	 เหตุใดมอเตอร์ไซค์ส�าหรับวัยรุ่น	 มีความหมาย	 เกินกว่ายานพาหนะ	 ที่มีประโยชน์

ใช้สอย	แค่เพยีงตอบสนองต่อความจ�าเป็น	ในการเดนิทาง

 4. สินค้าเปี่ยมความหมาย
	 ในยุคบริโภคนิยม	 ความต้องการบริโภคสินค้าถูกกระตุ้นให้ไม่มีที่สิ้นสุดผ่านการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า	 ระบบอุตสาหกรรมจึงไม่ได้ผลิตเพียงแค่	 “สินค้า”	 แต่ผลิต	

“วฒันธรรม” อกีด้วย	เป็น	อตุสาหกรรมวฒันธรรม(Culture	Industry)	ที่สนิค้าเข้ามา	ก�าหนดการ

ด�าเนนิชวีติ	ในฐานะของสิ่งที่ท�าให้	“ชีวิตดีขึ้น” 

	 เมื่อเราซื้อสินค้า	 เราจึงไม่ได้บริโภคตัวสินค้าเท่านั้น	 แต่ยังบริโภค	 “ความหมาย” 

ที่ตดิมากบัสนิค้านั้นๆ	เช่น	นมกบัความห่วงใย	เครื่องดื่มโสมสกดั	กบัความกตญัญู	

	 	 ค่านยิม	ทศันคต	ิอดุมการณ์	โลกทศัน์	ฯลฯ	ถูกส่งผ่านสื่อต่างๆ	ภาพยนตร์	เพลง	

โฆษณา	 ฯลฯ	 เข้ามาก�าหนดรูปแบบ	 และวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม	 เช่น	 ผู้หญิง

ที่มีเสน่ห์ต้องขาว	 ผอม	 คนทันสมัยต้องใช้โทรศัพท์รุ่นนี้	 ฯลฯ	 กล่าวโดยรวม	 สื่อท�าหน้าที่

ส�าคัญในการสร้างและแพร่ขยายวัฒนธรรม	 กระแสนิยมให้ผู้บริโภคได้ท�าความรู้จักกับสินค้า 

สร้างทางเลอืกจากสนิค้า	ที่มอียู่หลากหลาย	และใช้สนิค้าในการประกาศตวัตน	หรอืกล่าวได้

ว่า	“ใช้สินค้าใน การสร้างอัตลักษณ์”

	 ตลาดเตม็ไปด้วยสนิค้า	 ให้เราใช้ก�าหนดอตัลกัษณ์	อกีนยัหนึ่งกค็อื	 เราบรโิภคอะไร	

และบรโิภค	อย่างไรนั้น	บ่งชี้ว่า	เราเป็นใคร	เราต้องการ	จะเป็นอะไร	และคนอื่นมองเราอย่างไร	

จนอาจกล่าวได้ว่าYou	are	what	you	consume	/เรา	“เป็น”	อย่างที่เราบรโิภค15   
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ประการสุดท้าย	 เด็กและวัยรุ่นมีพัฒนาการด้านการประสานงานของกล้ามเนื้อ 

การมองเหน็	และแยกแยะภาพเคลื่อนไหวกย็งัไม่สมบรูณ์	จงึมผีลต่อการตดัสนิใจในภาวะฉกุเฉนิ	

งานวจิยัหลายชิ้นพบว่า	ผูข้บัขี่ยิ่งอายนุ้อยเท่าใด	โอกาสเสี่ยงต่อการเสยีชวีติ	กม็ากตามไปด้วย10 

	 ข้อจ�ากดัทางสมองเช่นนั้นสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเสี่ยงอนัตราย	 (risk	 taking	behavior)		

ทั้งนี้อาจมแีรงเสรมิจากเพื่อน	และความเครยีดอื่นๆ	ด้วย

	 พฤตกิรรมเสี่ยงอนัตรายในวยัรุน่พบได้	ทั้งในสถานการณ์การขบัขี่ปกต	ิเช่น	การขบัขี่ด้วย

ความเรว็สงู	การแซงกระชั้นชดิ	การเบรคในระยะประชดิ	การเลี้ยวตดัหน้า	เป็นต้น	นอกจากนั้น 

ความชอบเสี่ยง	 ยังท�าให้วัยรุ่นเลือกขับขี่	 ในสถานการณ์ท้าทายต่างๆ	 เช่น	 การขับแข่งขัน 

การขบัโลดโผน	การขบักลางคนื	ทั้งนี้การขบักลางคนืมคีวามเสี่ยงต่อการตายสูงกว่า	การขบั

ในเวลากลางวนัถงึ	4	เท่า11,	12 

  

 3.การออกแบบความต้องการ
	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2500	 มอเตอร์ไซค์ราคาประหยัดจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งสินค้าอุตสาหกรรม	

ที่ไหลเข้ามาในสงัคมไทย	ตอบสนองความ	เปลี่ยนทางเศรษฐกจิและสงัคมที่เกดิขึ้น	ทั้งในแง่ 

ความจ�าเป็นในการเดินทางของวิถีชีวิตแบบใหม่	 ที่คนจะต้องออกจากที่พัก	 ไปท�างานหรือ

ไปเรียนทุกวัน	 ประกอบกับการส่งเสริมการตลาด	 ของผู้ผลิต	 ท�าให้มอเตอร์ไซค์	 กลายเป็น 

“ความทนัสมัย”	และค�าตอบของ	“อิสระในการ เดนิทาง ราคาถกู”	แก้ปัญหาการขาดแคลน 

ระบบขนส่งสาธารณะ	ทั้งในเมอืงและชนบท

	 	 ผลก็คือ	 ตัวเลขจ�านวนรถจักรยานยนต์ทวีขึ้นในอัตราเร่งสูงสุด	 ในปี	 พ.ศ.	 2532 

หลังพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาร่วม	 3	 ทศวรรษ	 จ�านวน

จกัรยานยนต์	ตามตวัเลขการจดทะเบยีนกบักรมการ	ขนส่งทางบก	ทะยานขึ้นเป็น	415,300	คนั	

และเตบิโตต่อเนื่อง	โดยช่วง	10	ปีหลงั	มยีอดขายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่า1ล้านคนั	ท�าให้

ปัจจบุนั	แค่ช่วงครึ่งแรกของปี	พ.ศ.	2561	มรีถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่มากถงึ	1,008,486	คนั 

ส่งผลให้จ�านวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 สูงถึง		

20,988,984	คนั	เพยีงสองเดอืนแรกของปี	พ.ศ.	2562	มรีถจกัรยานยนต์ใหม่ถงึ	319,279	คนั13

10อ้างใน	ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์,2560.น.1
11อดศิกัดิ์	ผลติผลการพมิพ์	https://www.doctor.or.th/article/detail/3037
12องค์การอนามยัโลก	ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เอกสารการพฒันาการเดก็กบัความปลอดภยัในการใช้จกัรยานยนต์,น.43	
13https://web.dlt.go.th/statistics/
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14เล่มเดยีวกนั	น.23
15ศรนิธร,2546,น.232

	 ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 รายงานว่า	 อัตราการครอบครองรถจักรยานยนต์

ของไทย	อยู่ในระดบัสูงอนัดบัต้นๆ	ของโลก		มจี�านวนครวัเรอืน	ที่มรีถจกัรยานยนต์ในสดัส่วน

มากกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนครวัเรอืนทั้งหมด	จกัรยานยนต์จงึเป็น	“สิง่จ�าเป็น”	ของครอบครวั 

ส่วนใหญ่	 ในฐานะเครื่อง	 อ�านวยความสะดวกส�าหรับชีวิตสมัยใหม่ๆ	 โดยเฉพาะในชนบท 

ที่มีพื้นที่กว้างไกล	 ยากที่จะมีบริการขนส่งสาธารณะทั่วถึง	 ส�าหรับวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์เป็น 

เหมอืนเพื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยกนั	ม	ี“ความรกั	–	ความผกูพนั”	ระหว่างกนัอย่าง	แน่นแฟ้น14 
	 เหตุใดมอเตอร์ไซค์ส�าหรับวัยรุ่น	 มีความหมาย	 เกินกว่ายานพาหนะ	 ที่มีประโยชน์

ใช้สอย	แค่เพยีงตอบสนองต่อความจ�าเป็น	ในการเดนิทาง

 4. สินค้าเปี่ยมความหมาย
	 ในยุคบริโภคนิยม	 ความต้องการบริโภคสินค้าถูกกระตุ้นให้ไม่มีที่สิ้นสุดผ่านการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า	 ระบบอุตสาหกรรมจึงไม่ได้ผลิตเพียงแค่	 “สินค้า”	 แต่ผลิต	

“วฒันธรรม” อกีด้วย	เป็น	อตุสาหกรรมวฒันธรรม(Culture	Industry)	ที่สนิค้าเข้ามา	ก�าหนดการ

ด�าเนนิชวีติ	ในฐานะของสิ่งที่ท�าให้	“ชีวิตดีขึ้น” 

	 เมื่อเราซื้อสินค้า	 เราจึงไม่ได้บริโภคตัวสินค้าเท่านั้น	 แต่ยังบริโภค	 “ความหมาย” 

ที่ตดิมากบัสนิค้านั้นๆ	เช่น	นมกบัความห่วงใย	เครื่องดื่มโสมสกดั	กบัความกตญัญู	

	 	 ค่านยิม	ทศันคต	ิอดุมการณ์	โลกทศัน์	ฯลฯ	ถูกส่งผ่านสื่อต่างๆ	ภาพยนตร์	เพลง	

โฆษณา	 ฯลฯ	 เข้ามาก�าหนดรูปแบบ	 และวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม	 เช่น	 ผู้หญิง

ที่มีเสน่ห์ต้องขาว	 ผอม	 คนทันสมัยต้องใช้โทรศัพท์รุ่นนี้	 ฯลฯ	 กล่าวโดยรวม	 สื่อท�าหน้าที่

ส�าคัญในการสร้างและแพร่ขยายวัฒนธรรม	 กระแสนิยมให้ผู้บริโภคได้ท�าความรู้จักกับสินค้า 

สร้างทางเลอืกจากสนิค้า	ที่มอียู่หลากหลาย	และใช้สนิค้าในการประกาศตวัตน	หรอืกล่าวได้

ว่า	“ใช้สินค้าใน การสร้างอัตลักษณ์”

	 ตลาดเตม็ไปด้วยสนิค้า	 ให้เราใช้ก�าหนดอตัลกัษณ์	อกีนยัหนึ่งกค็อื	 เราบรโิภคอะไร	

และบรโิภค	อย่างไรนั้น	บ่งชี้ว่า	เราเป็นใคร	เราตอ้งการ	จะเป็นอะไร	และคนอื่นมองเราอย่างไร	

จนอาจกล่าวได้ว่าYou	are	what	you	consume	/เรา	“เป็น”	อย่างที่เราบรโิภค15   
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 “มอเตอร์ไซค์ในฝัน"	 จงึเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 รองรบัยอดผลติกว่า	 2	 ล้านคนั 

ในประเทศ	และอกีหลายหมื่นคนัที่เป็นมอเตอร์ไซค์น�าเข้า	และผลกัดนัให้เป้าหมายการตลาด

ทวขีึ้นทกุๆ	ปี	การสื่อสารการตลาดของผู้ผลติและผู้ค้ามอเตอร์ไซค์หลากหลายค่าย	ที่แข่งขนั

กันอย่างเข้มข้น	 จึงไม่ได้เน้นเฉพาะประโยชน์ใช้สอย	 (Functional	 Benefit)	 แต่เน้นคุณค่า

ในเชิงอารมณ์	 (Emotional	 Value)	 ไปพร้อมกัน	 หรืออาจจะมากกว่า	 เช่น	 การสื่อให้เห็นว่า 

รถจักรยานยนต์	 ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะ	 แต่ยังเป็นเสมือน	 “เพื่อนรู้ใจ”	 ที่สามารถไป

ด้วยทกุหนแห่ง	พร้อมกบัการออกแบบทั้งตวัรถและอปุกรณ์เสรมิ	(accessory)	เพื่อให้ผู้บรโิภค 

สามารถเลือกใช้	 (Custom)	 ในสไตล์ของตัวเองสร้างอัตลักษณ์ของผู้ขับขี่สอดรับกับวาทกรรม

ดงัตวัอย่าง...

 “ชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหา”
 “แรงไกลเกินพิกัดที่ยากให้ใครตามทัน แรง เร้าใจ ให้ชีวิตได้บิดอย่างเต็มไมล์”
 “110 ซีซี แรงดีไม่มีอีดออด ขี่ลุยได้ทุกที่”

 5. สิ่งที่วัยรุ่นอยากได้มากที่สุด
	 วยัรุน่เป็นวยัที่อยูร่ะหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่	พวกเขารูส้กึว่าตนเองไม่ใช่เดก็	ในขณะเดยีวกนั

ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ใหญ่	 แนวคิดเรื่อง	 “วัฒนธรรมย่อย”	 (subculture) 

อธิบายถึงวัฒนธรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น	 ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลัก	 ว่าเป็นทางเลือกทาง

วฒันธรรมอย่างหนึ่งของวยัรุน่	ที่เป็นการต่อต้าน/ต่อรอง	ปฏเิสธ	หรอืขบถต่อวฒันธรรมครอบง�า

ของผู้ใหญ่	 หรือสังคม	 เป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง	 ที่แยกจากบทบาท	 และ

ความคาดหวงัที่ก�าหนดโดยสงัคม	ครอบครวั	 โรงเรยีน	 รวมถงึสร้างเอกลกัษณ์	 ร่วมของกลุ่ม	

นอกเหนอืจากการพฒันา	อตัลกัษณ์ของปัจเจก	ซึ่งไม่อยู่ภายใต้	อ�านาจของผู้ใหญ่16

	 การเลอืกใช้สนิค้าทางวฒันธรรมและการเชื่อมต่อกบัความ	“ทนัสมยั”	เป็นเครื่องมอื 

ส�าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของวยัรุน่	ทั้งนี้วฒันธรรมย่อย	ตลอดจนตวัตนและอตัลกัษณข์อง

วยัรุน่	จงึไม่ใช่สิ่งที่	เกดิขึ้นเอง	จากเจตจ�านงอสิระของปัจเจกชนล้วนๆ	ในบรบิทของวฒันธรรม	

กระแสนยิมของมวลชน	(Pop	Culture)	สื่อโฆษณา	คอืเครื่องมอืส�าคญัที่สดุในการสร้างตวัตน

	 เมื่อผู้ผลติจกัรยานยนต์มองวยัรุ่นเป็นตลาดส�าคญั	การโฆษณาจงึมุ่งเป้า	เจาะตลาด

วยัรุ่น	ด้วย	“ความหมาย”	ที่ตดิไปกบัสนิค้า	เพื่อให้ผู้ซื้อเลอืกน�าไป	ประกอบเป็นอตัลกัษณ์

ของตน	เช่น	“ความทันสมัย” “ความเป็นอิสระ”	ตลอดจนภาพลกัษณ์เร้าใจให้คล้อยตาม17

	 มอเตอร์ไซค์จงึเป็นวตัถแุห่งความปรารถนาที่เดก็วยัรุ่นจะต้องหาวธิคีรอบครองให้ได้

	 เรื่องลกูอยากได้มอเตอร์ไซค์เป็นประเดน็หนึ่งที่พบเหน็ได้มากมายใน	โลกออนไลน์	ตั้งแต่

พ่อแม่ขอความคดิเหน็ว่า	จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกดไีหม	ลูกที่มาถามหาวธิขีอซื้อรถจากพ่อแม่ 

ให้ได้ผล	พ่อที่มาปรกึษาเรื่องเงนิไม่พอ	หลงัสญัญากบัลกูจะซื้อรถให้ถ้าสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ 

ลูกที่พ่อจะให้รางวลั	ขอปรกึษาจะถอยมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนดี	ไม่อยากได้รถญี่ปุ่น	ฯลฯ

16สรปุความจาก	กลุภา,2546	น.186-187
17ปนดัดา	ช�านาญสขุ,2551	น.33
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18ลูกเทวดา	!!	“ถ้าแม่ไม่ซื้อมอเตอร์ไซด์ให้พรุ่งนี้จะไม่ยอมไปสอบ!!”	http://www.unigang.com/Article/40564	และเมื่อลูกต่อรองให้ซื้อมอไซค์	แม่ตามใจจงึจะ
ยอมไปสอบhttps://www.dailynews.co.th/article/528737
19ผลการวจิยัเชงิคณุภาพโดย	Chamnansuk.	P.ปี2007	ในกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัรุ่นอายุ	13-18	ปี	ที่ขบัรถจกัรยานยนต์ซิ่งในจงัหวดัหนึ่งในภาคตะวนัออกของไทย
กว่า	50	คน	ระยะเวลาศกึษา	3	ปี	อ้างในสเุมธี	สนธกิลุ,2559.	น.26

	 บางกรณี	กลายเป็นประเดน็	“ดราม่า”	ที่มผีู้เข้าไปแสดงความคดิเหน็	มากมาย	เช่น	

กรณลีูกอาย	ุ15	ปี	กดดนัแม่ที่มเีงนิตดิบญัชเีพยีง	100	บาท	ให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้	ถ้าแม่ไม่ซื้อ

ให้จะไม่ยอมไปสอบ	ที่กลายมาเป็นประเดน็ข่าวต่อเนื่องในเวบ็ไซต์ข่าวออนไลน์18

	 ถ้าจะสรุปว่า	 มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในสิ่งที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุด	 ก็ดูจะไม่เกินเลย	

และความส�าคญั	ของความต้องการนี้มากพอที่ท�าให้	ทั้งตวัเดก็และพ่อแม่ผู้ปกครอง	ต่างกน็�า

เอามอเตอร์ไซค์มาเป็น	เครื่องต่อรองให้ได้สิ่งที่ปรารถนา	เช่น	การต่อรองส�าหรบัเรื่องการเรยีน	

ซึ่งพบได้บ่อย	

 6. ความจ�าเป็นของพ่อแม่
	 ไม่ว่าตวัเลขสถติอิบุตัเิหตมุอเตอร์ไซค์ในกลุม่วยัรุน่จะสูงแค่ไหน	สถานการณ์ประจ�าวนั 

ที่เด็กอายุต�่ากว่า	 15	 ปี	 ขับขี่รถจักรยานยนต์	 ทั้งที่ยังไม่สามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ได ้

เป็นเรื่องไม่ปกตทิี่สามารถพบเหน็ได้ทั่วไปบนถนน

 “เด็กขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน กลายเป็นรูปแบบการเดินทางปกติ ในสังคม 

ต่างจงัหวดัของประเทศไทย ผูป้กครองซื้อรถจกัรยานยนต์ ให้บตุรหลานขบัไปโรงเรยีน บางคน 

ตั้งใจซื้อให้ ผู้ปกครองบางส่วนถูกเกลี้ยกล่อมจากเด็ก สถานการณ์การใช้รถจักรยานยนต ์

โดยเดก็ พบเหน็ได้บ่อย ในจงัหวดั ห่างไกลจากเมอืงหลวง เนื่องด้วยการเดนิทาง ระยะไกลของ

เดก็จากบ้าน ไปโรงเรยีน ประกอบกบัรถโดยสารสาธารณะไม่เพยีงพอ หรอือาจหาไม่ได้ ในบาง

พื้นที่ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนส�าหรบัรถโดยสารสาธารณะ ค่อนข้างใกล้เคยีง หรอืสงูกว่า

เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั การซื้อจกัรยานยนต์ แบบผ่อนช�าระ ดงันั้นผูป้กครองจะรูส้กึได้ประโยชน์

มากกว่า หากซื้อรถเป็นของ ตวัเอง”19 

	 ค�าถามที่ว่า	 ท�าไม	 พ่อแม่ผู้ปกครองจงึยอมให้เดก็อายตุ�่ากว่า	 15	 ปี	 ขี่มอเตอร์ไซค์	

ตลอดจนเรื่องซื้อรถให้ลูกกลายเป็นโศกนาฎกรรม	 ค�าตอบฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่	 ก็จะ

เหน็ว่า	สงสารลูก	เสยีอ้อนวอนไม่ได้	และ	“จ�าเป็น ไม่มีเวลา ต้องท�ามาหากิน”	เพื่อพ่อแม่ 

จะได้มเีวลา	“ท�ามาหากิน” ส่วนพ่อแม่ที่ต้องไป	“ท�ามาหากิน”	ที่อื่น	กใ็ช้มอเตอร์ไซค์เป็น

เครื่องแสดงความรกัที่มตี่อลูกที่ไม่มเีวลาดูแล

	 เรื่องการซื้อหรือไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก	 จึงไม่ใช่แค่เรื่องภายใน	 ครอบครัว	 แต่มี

เงื่อนไขภายนอกเป็นตวัก�าหนด	ไม่ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ	หรอืวฒันธรรม	ท้ายที่สดุวยัรุน่กไ็ด้

มอเตอร์ไซค์ในฝัน	หรอืใกล้เคยีงมาครอบครอง	และใช้เป็นเครื่องมอืในการเข้าสงัคม
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 “มอเตอร์ไซค์ในฝัน"	 จงึเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 รองรบัยอดผลติกว่า	 2	 ล้านคนั 

ในประเทศ	และอกีหลายหมื่นคนัที่เป็นมอเตอร์ไซค์น�าเข้า	และผลกัดนัให้เป้าหมายการตลาด

ทวขีึ้นทกุๆ	ปี	การสื่อสารการตลาดของผู้ผลติและผู้ค้ามอเตอร์ไซค์หลากหลายค่าย	ที่แข่งขนั

กันอย่างเข้มข้น	 จึงไม่ได้เน้นเฉพาะประโยชน์ใช้สอย	 (Functional	 Benefit)	 แต่เน้นคุณค่า

ในเชิงอารมณ์	 (Emotional	 Value)	 ไปพร้อมกัน	 หรืออาจจะมากกว่า	 เช่น	 การสื่อให้เห็นว่า 

รถจักรยานยนต์	 ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะ	 แต่ยังเป็นเสมือน	 “เพื่อนรู้ใจ”	 ที่สามารถไป

ด้วยทกุหนแห่ง	พร้อมกบัการออกแบบทั้งตวัรถและอปุกรณ์เสรมิ	(accessory)	เพื่อให้ผู้บรโิภค 

สามารถเลือกใช้	 (Custom)	 ในสไตล์ของตัวเองสร้างอัตลักษณ์ของผู้ขับขี่สอดรับกับวาทกรรม

ดงัตวัอย่าง...

 “ชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหา”
 “แรงไกลเกินพิกัดที่ยากให้ใครตามทัน แรง เร้าใจ ให้ชีวิตได้บิดอย่างเต็มไมล์”
 “110 ซีซี แรงดีไม่มีอีดออด ขี่ลุยได้ทุกที่”

 5. สิ่งที่วัยรุ่นอยากได้มากที่สุด
	 วยัรุน่เป็นวยัที่อยูร่ะหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่	พวกเขารูส้กึว่าตนเองไม่ใช่เดก็	ในขณะเดยีวกนั

ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ใหญ่	 แนวคิดเรื่อง	 “วัฒนธรรมย่อย”	 (subculture) 

อธิบายถึงวัฒนธรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น	 ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลัก	 ว่าเป็นทางเลือกทาง

วฒันธรรมอย่างหนึ่งของวยัรุน่	ที่เป็นการต่อต้าน/ต่อรอง	ปฏเิสธ	หรอืขบถต่อวฒันธรรมครอบง�า

ของผู้ใหญ่	 หรือสังคม	 เป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง	 ที่แยกจากบทบาท	 และ

ความคาดหวงัที่ก�าหนดโดยสงัคม	ครอบครวั	 โรงเรยีน	 รวมถงึสร้างเอกลกัษณ์	 ร่วมของกลุ่ม	

นอกเหนอืจากการพฒันา	อตัลกัษณ์ของปัจเจก	ซึ่งไม่อยู่ภายใต้	อ�านาจของผู้ใหญ่16

	 การเลอืกใช้สนิค้าทางวฒันธรรมและการเชื่อมต่อกบัความ	“ทนัสมยั”	เป็นเครื่องมอื 

ส�าคญัในการสร้างอตัลกัษณข์องวยัรุน่	ทั้งนี้วฒันธรรมย่อย	ตลอดจนตวัตนและอตัลกัษณ์ของ

วยัรุน่	จงึไม่ใช่สิ่งที่	เกดิขึ้นเอง	จากเจตจ�านงอสิระของปัจเจกชนล้วนๆ	ในบรบิทของวฒันธรรม	

กระแสนยิมของมวลชน	(Pop	Culture)	สื่อโฆษณา	คอืเครื่องมอืส�าคญัที่สดุในการสร้างตวัตน

	 เมื่อผู้ผลติจกัรยานยนต์มองวยัรุ่นเป็นตลาดส�าคญั	การโฆษณาจงึมุ่งเป้า	เจาะตลาด

วยัรุ่น	ด้วย	“ความหมาย”	ที่ตดิไปกบัสนิค้า	เพื่อให้ผู้ซื้อเลอืกน�าไป	ประกอบเป็นอตัลกัษณ์

ของตน	เช่น	“ความทันสมัย” “ความเป็นอิสระ”	ตลอดจนภาพลกัษณ์เร้าใจให้คล้อยตาม17

	 มอเตอร์ไซค์จงึเป็นวตัถแุห่งความปรารถนาที่เดก็วยัรุ่นจะต้องหาวธิคีรอบครองให้ได้

	 เรื่องลกูอยากได้มอเตอร์ไซค์เป็นประเดน็หนึ่งที่พบเหน็ได้มากมายใน	โลกออนไลน์	ตั้งแต่

พ่อแม่ขอความคดิเหน็ว่า	จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกดไีหม	ลูกที่มาถามหาวธิขีอซื้อรถจากพ่อแม่ 

ให้ได้ผล	พ่อที่มาปรกึษาเรื่องเงนิไม่พอ	หลงัสญัญากบัลกูจะซื้อรถให้ถ้าสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ 

ลูกที่พ่อจะให้รางวลั	ขอปรกึษาจะถอยมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนดี	ไม่อยากได้รถญี่ปุ่น	ฯลฯ

16สรปุความจาก	กลุภา,2546	น.186-187
17ปนดัดา	ช�านาญสขุ,2551	น.33
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

18ลูกเทวดา	!!	“ถ้าแม่ไม่ซื้อมอเตอร์ไซด์ให้พรุ่งนี้จะไม่ยอมไปสอบ!!”	http://www.unigang.com/Article/40564	และเมื่อลูกต่อรองให้ซื้อมอไซค์	แม่ตามใจจงึจะ
ยอมไปสอบhttps://www.dailynews.co.th/article/528737
19ผลการวจิยัเชงิคณุภาพโดย	Chamnansuk.	P.ปี2007	ในกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัรุ่นอายุ	13-18	ปี	ที่ขบัรถจกัรยานยนต์ซิ่งในจงัหวดัหนึ่งในภาคตะวนัออกของไทย
กว่า	50	คน	ระยะเวลาศกึษา	3	ปี	อ้างในสเุมธี	สนธกิลุ,2559.	น.26

	 บางกรณี	กลายเป็นประเดน็	“ดราม่า”	ที่มผีู้เข้าไปแสดงความคดิเหน็	มากมาย	เช่น	

กรณลีูกอาย	ุ15	ปี	กดดนัแม่ที่มเีงนิตดิบญัชเีพยีง	100	บาท	ให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้	ถ้าแม่ไม่ซื้อ

ให้จะไม่ยอมไปสอบ	ที่กลายมาเป็นประเดน็ข่าวต่อเนื่องในเวบ็ไซต์ข่าวออนไลน์18

	 ถ้าจะสรุปว่า	 มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในสิ่งที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุด	 ก็ดูจะไม่เกินเลย	

และความส�าคญั	ของความต้องการนี้มากพอที่ท�าให้	ทั้งตวัเดก็และพ่อแม่ผู้ปกครอง	ต่างกน็�า

เอามอเตอร์ไซค์มาเป็น	เครื่องต่อรองให้ได้สิ่งที่ปรารถนา	เช่น	การต่อรองส�าหรบัเรื่องการเรยีน	

ซึ่งพบได้บ่อย	

 6. ความจ�าเป็นของพ่อแม่
	 ไม่ว่าตวัเลขสถติอิบุตัเิหตมุอเตอร์ไซค์ในกลุม่วยัรุน่จะสูงแค่ไหน	สถานการณ์ประจ�าวนั 

ที่เด็กอายุต�่ากว่า	 15	 ปี	 ขับขี่รถจักรยานยนต์	 ทั้งที่ยังไม่สามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ได ้

เป็นเรื่องไม่ปกตทิี่สามารถพบเหน็ได้ทั่วไปบนถนน

 “เด็กขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน กลายเป็นรูปแบบการเดินทางปกติ ในสังคม 

ต่างจงัหวดัของประเทศไทย ผูป้กครองซื้อรถจกัรยานยนต์ ใหบ้ตุรหลานขบัไปโรงเรยีน บางคน 

ตั้งใจซื้อให้ ผู้ปกครองบางส่วนถูกเกลี้ยกล่อมจากเด็ก สถานการณ์การใช้รถจักรยานยนต ์

โดยเดก็ พบเหน็ได้บ่อย ในจงัหวดั ห่างไกลจากเมอืงหลวง เนื่องด้วยการเดนิทาง ระยะไกลของ

เดก็จากบ้าน ไปโรงเรยีน ประกอบกบัรถโดยสารสาธารณะไม่เพยีงพอ หรอือาจหาไม่ได้ ในบาง

พื้นที่ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนส�าหรบัรถโดยสารสาธารณะ ค่อนข้างใกล้เคยีง หรอืสงูกว่า

เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั การซื้อจกัรยานยนต์ แบบผ่อนช�าระ ดงันั้นผูป้กครองจะรู้สกึได้ประโยชน์

มากกว่า หากซื้อรถเป็นของ ตวัเอง”19 

	 ค�าถามที่ว่า	 ท�าไม	 พ่อแม่ผู้ปกครองจงึยอมให้เดก็อายตุ�่ากว่า	 15	 ปี	 ขี่มอเตอร์ไซค์	

ตลอดจนเรื่องซื้อรถให้ลูกกลายเป็นโศกนาฎกรรม	 ค�าตอบฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่	 ก็จะ

เหน็ว่า	สงสารลูก	เสยีอ้อนวอนไม่ได้	และ	“จ�าเป็น ไม่มีเวลา ต้องท�ามาหากิน”	เพื่อพ่อแม่ 

จะได้มเีวลา	“ท�ามาหากิน” ส่วนพ่อแม่ที่ต้องไป	“ท�ามาหากิน”	ที่อื่น	กใ็ช้มอเตอร์ไซค์เป็น

เครื่องแสดงความรกัที่มตี่อลูกที่ไม่มเีวลาดูแล

	 เรื่องการซื้อหรือไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก	 จึงไม่ใช่แค่เรื่องภายใน	 ครอบครัว	 แต่มี

เงื่อนไขภายนอกเป็นตวัก�าหนด	ไม่ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ	หรอืวฒันธรรม	ท้ายที่สดุวยัรุน่กไ็ด้

มอเตอร์ไซค์ในฝัน	หรอืใกล้เคยีงมาครอบครอง	และใช้เป็นเครื่องมอืในการเข้าสงัคม
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 7. แก๊งค์ ซิ่ง ซ่า และเสี่ยง
 “เมื่อเวลา 00.15 น. (14 ธ.ค.59) เจ้าหน้าที่ได้รบัแจ้งอบุตัเิหต ุรถจกัรยานยนต์เฉี่ยว
ชนกนับนถนนบรูพาพฒันา จ.ระยอง… ที่เกดิเหตพุบ รถจกัรยานยนต์ป้ายแดงสภาพพงัยบัเยนิ 
ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร พบศพเยาวชนชาย 1 ราย คอหักเสียชีวิต สอบสวนนายบ ี 
นามสมมตุ ิวยั 14 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การทั้งน�้าตาว่า ตนพร้อมผู้เสยีชวีติ ทราบเพยีงชื่อเล่น
ว่าฟิล์ม อาย ุ14 ปี ขบัรถจกัรยานยนต์ มาพร้อมกนั 3-4 คนั ออกจากบ้านเพื่อนแถบห้วยโป่ง 
มุง่หน้าไปบ้านของผูต้าย เมื่อมาถงึสี่แยกขณะออกตวัจากไฟแดง รถของผู้ตายเสยีหลกัเกี่ยวกนั 
กบัรถจกัรยานยนต์อกีคนั เป็นเหตใุห้ชนกบัฟตุบาท ร่างกระเดน็ไปกระแทกกบัพื้นถนนเสยีชวีติ 
ส่วนคู่กรณขีบัหลบหนไีปอย่างรวดเรว็”20

	 หลายกรณทีี่มอเตอร์ไซค์ถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองระหว่างเดก็กบัผู้ปกครอง	เพื่อให้เดก็
ท�าสิ่งที่ต้องการ	แต่เมื่อซื้อรถให้แล้ว	กลบัไม่เป็นไปตามความคาดหมาย	เช่น	ที่คาดหมายว่า	
จะเป็นเดก็ดี	ตั้งใจเรยีน	กลบักลายเป็นว่า	การมรีถท�าให้เดก็อยู่นอกบ้านมากขึ้น	ใช้เวลาอยู่ 
กบัเพื่อนมากขึ้น	พื้นที่ในการใช้ชวีติกว้างขึ้นจากละแวกบ้าน	และหลายต่อหลายครั้งน�าไปสู่ความ
เสี่ยงอนัตราย	เช่น	การขบัรถกลางคนื	การขบัขี่แบบเสี่ยงภยัเพื่อสร้างการยอมรบั	ในกลุม่เพื่อน 
ซึ่งต่างจากความคาดหมายของผู้ปกครองที่วางเป้าหมายซื้อรถให้ลูกขี่ไปโรงเรยีน	 และเหน็ว่า 
เส้นทางไปโรงเรียนไม่อันตราย	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางระบาดวิทยา	 ที่ว่า	 ความชุกของ
อบุตัเิหตมุอเตอร์ไซค์	อยู่ที่ช่วงหลงัเลกิเรยีนและวนัหยดุ21	ในกลุ่มนกัเรยีน	
	 เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น	 เริ่มแยกตัวจากพ่อแม่	 และสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา 
เริ่มเรยีนรูก้ารอยู่ร่วมกบัเพื่อนวยัเดยีวกนั	(Peer	Culture)	เดก็วยันี้ต้องการเป็นที่ยอมรบัของกลุม่ 
ที่ท�าให้รู้สึกมั่นคง	 ปลอดภัย	 ไม่โดดเดี่ยว	 พร้อมกับเกิดเป็นความผูกผันภายในกลุ่มที่ข้าม 
ช่วงเปลี่ยนผ่านไปด้วยกนั22 
	 มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเข้าสังคมของวัยรุ ่น	 เด็กหัดขี่มอเตอร์ไซค	์ 
เพราะอยากเท่ห์	อยากขบัรถเป็น	จะได้ดูเป็นผู้ใหญ่	ทั้งนี้เพราะ	พาหนะชนดินี้	มคีวามท้าทาย	
อาศัยความสามารถของผู้ขับขี่ในการรักษาสมดุลย์ไม่ให้ล้ม	 และต่างจากจักรยานตรงที่ติด
เครื่องยนต์	จงึมคีวามเรว็	เป็นองค์ประกอบ	การเปลี่ยนจากขี่จกัรยาน	เป็นขี่มอเตอร์ไซค์	จงึ
เป็นเสมอืนการเลื่อนขั้นทางสงัคมของเดก็	ท�าใหเ้ป็นที่ยอมรบันบัถอืของเพื่อนในวยั	เดยีวกนั23

	 การศกึษาพฤตกิรรมของเดก็ซิ่ง	(พ.ศ.	2550)	ชี้ว่า	“การใช้ยานพาหนะ เป็นเสมอืนจดุเริ่ม 
เข้าสู่ปัญหาต่างๆ อาท ิพฤตกิรรม เมาแล้วขบั ความรนุแรง ทางถนน อาชญากรรมและการมี
เพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั”	ขณะเดยีวกนักเ็ป็นวฒันธรรมย่อย	ที่พวกเขาเลอืกใช้เป็นกลยทุธ์
ในการสร้าง	“พื้นที่”	ทางสงัคม	เพื่อก่อร่างอตัลกัษณ์	และแย่งชงิพื้นที่ทางสงัคม...	
 “...เมื่อเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงพื้นที่ทางสังคม มอเตอร์ไซค์ของพวกเขาจึงได้รับ
ตกแต่ง ให้สะท้อนถึงตัวตนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และดัดแปลงเครื่อง ทั้งแรงและเร็ว 
ลลีาการขบัขี่ของพวกเขาจงึไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ถงึปลายทางโดยสวสัดภิาพ แต่ต้องเป็น
ท่วงท่าที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มในแก๊ง ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้น�าไปสู่ความเสี่ยงทั้งด้าน 
อุบัติเหตุจราจร สุขภาพทางเพศ และความเสี่ยงต่อชีวิต โดยพวกเขาเป็นทั้งผู้ถูกกระท�าและ
เป็นผู้กระท�าต่อผู้อื่นในสงัคม”

20https://www.sanook.com/news/2125770/
21ดูรายละเอยีดใน	ปนดัดา,2551	น.28-33
22กลุภา,2546	น.204-205
23ปนดัดา	ช�านาญสขุ,2551	น.35
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

24ข้อมูลจากการสมัภาษณ์คณะผู้ปกครองเดก็ในโรงเรยีนแห่งหนึ่ง	ในจงัหวดัชยัภูมขิองผู้เขยีน	
25ข้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่ม	นกัเรยีนมธัยมต้น	จ�านวน	10	คน	โรงเรยีนวดัท่าอฐิ	อ.อนิทร์บรุี	จ.สงิห์บรุี

 ส่วนที่ว่า	ท�าไมเดก็กลุม่นี้ต้องหาพื้นที่ทางสงัคม	โดยแลกกบั	ความเสี่ยง	ค�าตอบ 

ของนกัวชิาการ	กค็อื	เป็นเพราะพวกเขาถูกเบยีดขบั	ออกจากสงัคม

 8. ยาแก้ปวดใจ
	 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่เป็นการเติบโตแบบรวมศูนย์	 ผลักดันให้ผู้คน	

จ�านวนมาก	ต้องละทิ้งถิ่นฐานในชนบท	เดนิทางเข้าเมอืงซึ่งเป็นแหล่งงาน	อยูต่ามล�าพงั

ในแหล่งงานต่างๆ	เริ่มต้นชวีติคู่ในช่วงวยัรุ่น	และบางส่วน	แยกทางกนั	ในเวลาไม่นาน	

เมื่อมลีูกไม่สามารถเลี้ยงดูได้	เพราะต้องท�างาน	ต้องส่งตวัไปอยู่กบัพ่อแม่	ญาตพิี่น้อง	

ในต่างจังหวัด	 ในขณะที่ชุมชนในชนบทมีเพียงผู้สูงอายุและเด็ก	 ที่เต็มไปด้วยช่องว่าง	

ระหว่างวยั

	 ดังที่ผู้ปกครองนักเรียนเล่าถึงสถานะการปัญหาเด็กวัยรุ่นในชุมชนว่า	 เด็กใน

หมูบ้่านส่วนใหญ่	ไม่ได้อยูก่บัพ่อแม่	แต่อยูก่บัปู	่ย่า	ตา	ยาย	ซึ่งกต็ามเดก็ไม่ทนั	ไม่รูเ้รื่อง 

และไม่เข้าใจเทคโนโลยใีหม่ๆ	ส่วนพ่อแม่เดก็กต็ามใจลกู	เพราะไม่ได้อยูด้่วยกนั	ไม่ได้เลี้ยง 

กลัวลูกไม่รัก	 ลูกจะเอาอะไร	 ก็ส่งมาให้	 ซื้อให้	 ทั้งข้าวของ	 โทรศัพท์มือถือ	 รวมถึง

มอเตอร์ไซค์	ส่วนปู่	ย่า	ตา	ยาย	ที่ดแูลเดก็	“จะว่าจะสอนมนั ยงัไม่ทนัจะอ้าปาก มนัก็ 

ซิ่งรถออกไปแล้ว”24

	 เดก็ส่วนหนึ่งถกูทอดทิ้งให้เตบิโตขึ้นเอง	โดยขาดความสมัพนัธ์ใกล้ชดิ	กบัพ่อแม่ 

และพ่อแม่ที่ไม่สามารถชี้แนะ	 ดูแล	 อบรมบ่มเพาะได้	 ปล่อยให้ลูกโต	 ตามยถากรรม 

ในขณะที่ตวัเองต้องวิ่งหาเงนิ	ได้แต่ใช้เงนิยนืยนัความรกัความใส่ใจ	

	 จากการสมัภาษณ์กลุม่เดก็ในโรงเรยีน	พบว่า	มเีดก็เพยีง	4	คน	ใน10	คน	ที่อยู่ 

กบัพ่อแม่		ที่เหลอืพ่อแม่แยกทางกนั	และส่วนใหญ่เดก็อยู่กบัแม่	(3	ใน	10	คน)	ที่เหลอื

อยู่กบัตายาย	หรอืญาต	ิ	(3	ใน10)	ซึ่งบางคนตดิต่อไม่ได้เลย	ทั้งพ่อและแม่	เพราะต่าง

กไ็ปมคีรอบครวัใหม่	

	 เดก็ส่วนใหญ่เล่าว่า	ความสมัพนัธ์ในครอบครวัไม่ด	ีครอบครวัแตกแยก	ทะเลาะ

เบาะแว้ง	ด้วยปัญหาหลกัๆ	คอื	การเงนิ	และเมื่อเดก็มปีัญหา	เช่น	เรยีนไม่ด	ีกไ็ม่กล้า

บอกพ่อแม่	ไม่มผีู้ใหญ่ให้พึ่งพงิ	เป็นเหตใุห้เดก็เครยีด	ตดิอยู่กบั	กลุ่มเพื่อน	และชอบ 

ขี่จกัรยานยนต์25	กล่าวโดยสรปุกค็อื	ผลพวงของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	อนัเนื่อง

มาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิเช่นนี้	ผลกัดนัให้เดก็	เตบิโตในบรบิทที่มคีวาม

เสี่ยงสูง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 7. แก๊งค์ ซิ่ง ซ่า และเสี่ยง
 “เมื่อเวลา 00.15 น. (14 ธ.ค.59) เจ้าหน้าที่ได้รบัแจ้งอบุตัเิหต ุรถจกัรยานยนต์เฉี่ยว
ชนกนับนถนนบรูพาพฒันา จ.ระยอง… ที่เกดิเหตพุบ รถจกัรยานยนต์ป้ายแดงสภาพพงัยบัเยนิ 
ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร พบศพเยาวชนชาย 1 ราย คอหักเสียชีวิต สอบสวนนายบ ี 
นามสมมตุ ิวยั 14 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การทั้งน�้าตาว่า ตนพร้อมผู้เสยีชวีติ ทราบเพยีงชื่อเล่น
ว่าฟิล์ม อาย ุ14 ปี ขบัรถจกัรยานยนต์ มาพร้อมกนั 3-4 คนั ออกจากบ้านเพื่อนแถบห้วยโป่ง 
มุง่หน้าไปบ้านของผู้ตาย เมื่อมาถงึสี่แยกขณะออกตวัจากไฟแดง รถของผู้ตายเสยีหลกัเกี่ยวกนั 
กบัรถจกัรยานยนต์อกีคนั เป็นเหตใุห้ชนกบัฟตุบาท ร่างกระเดน็ไปกระแทกกบัพื้นถนนเสยีชวีติ 
ส่วนคู่กรณขีบัหลบหนไีปอย่างรวดเรว็”20

	 หลายกรณทีี่มอเตอร์ไซค์ถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองระหว่างเดก็กบัผู้ปกครอง	เพื่อให้เดก็
ท�าสิ่งที่ต้องการ	แต่เมื่อซื้อรถให้แล้ว	กลบัไม่เป็นไปตามความคาดหมาย	เช่น	ที่คาดหมายว่า	
จะเป็นเดก็ดี	ตั้งใจเรยีน	กลบักลายเป็นว่า	การมรีถท�าให้เดก็อยู่นอกบ้านมากขึ้น	ใช้เวลาอยู่ 
กบัเพื่อนมากขึ้น	พื้นที่ในการใช้ชวีติกว้างขึ้นจากละแวกบ้าน	และหลายต่อหลายครั้งน�าไปสูค่วาม
เสี่ยงอนัตราย	เช่น	การขบัรถกลางคนื	การขบัขี่แบบเสี่ยงภยัเพื่อสร้างการยอมรบั	ในกลุม่เพื่อน 
ซึ่งต่างจากความคาดหมายของผู้ปกครองที่วางเป้าหมายซื้อรถให้ลูกขี่ไปโรงเรยีน	 และเหน็ว่า 
เส้นทางไปโรงเรียนไม่อันตราย	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางระบาดวิทยา	 ที่ว่า	 ความชุกของ
อบุตัเิหตมุอเตอร์ไซค์	อยู่ที่ช่วงหลงัเลกิเรยีนและวนัหยดุ21	ในกลุ่มนกัเรยีน	
	 เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น	 เริ่มแยกตัวจากพ่อแม่	 และสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา 
เริ่มเรยีนรูก้ารอยู่ร่วมกบัเพื่อนวยัเดยีวกนั	(Peer	Culture)	เดก็วยันี้ต้องการเป็นที่ยอมรบัของกลุม่ 
ที่ท�าให้รู้สึกมั่นคง	 ปลอดภัย	 ไม่โดดเดี่ยว	 พร้อมกับเกิดเป็นความผูกผันภายในกลุ่มที่ข้าม 
ช่วงเปลี่ยนผ่านไปด้วยกนั22 
	 มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเข้าสังคมของวัยรุ ่น	 เด็กหัดขี่มอเตอร์ไซค	์ 
เพราะอยากเท่ห์	อยากขบัรถเป็น	จะได้ดูเป็นผู้ใหญ่	ทั้งนี้เพราะ	พาหนะชนดินี้	มคีวามท้าทาย	
อาศัยความสามารถของผู้ขับขี่ในการรักษาสมดุลย์ไม่ให้ล้ม	 และต่างจากจักรยานตรงที่ติด
เครื่องยนต์	จงึมคีวามเรว็	เป็นองค์ประกอบ	การเปลี่ยนจากขี่จกัรยาน	เป็นขี่มอเตอร์ไซค์	จงึ
เป็นเสมอืนการเลื่อนขั้นทางสงัคมของเดก็	ท�าใหเ้ป็นที่ยอมรบันบัถอืของเพื่อนในวยั	เดยีวกนั23

	 การศกึษาพฤตกิรรมของเดก็ซิ่ง	(พ.ศ.	2550)	ชี้ว่า	“การใช้ยานพาหนะ เป็นเสมอืนจดุเริ่ม 
เข้าสู่ปัญหาต่างๆ อาท ิพฤตกิรรม เมาแล้วขบั ความรนุแรง ทางถนน อาชญากรรมและการมี
เพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั”	ขณะเดยีวกนักเ็ป็นวฒันธรรมย่อย	ที่พวกเขาเลอืกใช้เป็นกลยทุธ์
ในการสร้าง	“พื้นที่”	ทางสงัคม	เพื่อก่อร่างอตัลกัษณ์	และแย่งชงิพื้นที่ทางสงัคม...	
 “...เมื่อเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงพื้นที่ทางสังคม มอเตอร์ไซค์ของพวกเขาจึงได้รับ
ตกแต่ง ให้สะท้อนถึงตัวตนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และดัดแปลงเครื่อง ทั้งแรงและเร็ว 
ลลีาการขบัขี่ของพวกเขาจงึไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ถงึปลายทางโดยสวสัดภิาพ แต่ต้องเป็น
ท่วงท่าที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มในแก๊ง ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้น�าไปสู่ความเสี่ยงทั้งด้าน 
อุบัติเหตุจราจร สุขภาพทางเพศ และความเสี่ยงต่อชีวิต โดยพวกเขาเป็นทั้งผู้ถูกกระท�าและ
เป็นผู้กระท�าต่อผู้อื่นในสงัคม”

20https://www.sanook.com/news/2125770/
21ดูรายละเอยีดใน	ปนดัดา,2551	น.28-33
22กลุภา,2546	น.204-205
23ปนดัดา	ช�านาญสขุ,2551	น.35
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24ข้อมูลจากการสมัภาษณ์คณะผู้ปกครองเดก็ในโรงเรยีนแห่งหนึ่ง	ในจงัหวดัชยัภูมขิองผู้เขยีน	
25ข้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่ม	นกัเรยีนมธัยมต้น	จ�านวน	10	คน	โรงเรยีนวดัท่าอฐิ	อ.อนิทร์บรุี	จ.สงิห์บรุี

 ส่วนที่ว่า	ท�าไมเดก็กลุม่นี้ต้องหาพื้นที่ทางสงัคม	โดยแลกกบั	ความเสี่ยง	ค�าตอบ 

ของนกัวชิาการ	กค็อื	เป็นเพราะพวกเขาถูกเบยีดขบั	ออกจากสงัคม

 8. ยาแก้ปวดใจ
	 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่เป็นการเติบโตแบบรวมศูนย์	 ผลักดันให้ผู้คน	

จ�านวนมาก	ต้องละทิ้งถิ่นฐานในชนบท	เดนิทางเข้าเมอืงซึ่งเป็นแหล่งงาน	อยูต่ามล�าพงั

ในแหล่งงานต่างๆ	เริ่มต้นชวีติคู่ในช่วงวยัรุ่น	และบางส่วน	แยกทางกนั	ในเวลาไม่นาน	

เมื่อมลีูกไม่สามารถเลี้ยงดูได้	เพราะต้องท�างาน	ต้องส่งตวัไปอยู่กบัพ่อแม่	ญาตพิี่น้อง	

ในต่างจังหวัด	 ในขณะที่ชุมชนในชนบทมีเพียงผู้สูงอายุและเด็ก	 ที่เต็มไปด้วยช่องว่าง	

ระหว่างวยั

	 ดังที่ผู้ปกครองนักเรียนเล่าถึงสถานะการปัญหาเด็กวัยรุ่นในชุมชนว่า	 เด็กใน

หมู่บ้านส่วนใหญ่	ไม่ได้อยูก่บัพ่อแม่	แต่อยูก่บัปู	่ย่า	ตา	ยาย	ซึ่งกต็ามเดก็ไม่ทนั	ไม่รู้เรื่อง 

และไม่เข้าใจเทคโนโลยใีหม่ๆ	ส่วนพ่อแม่เดก็กต็ามใจลกู	เพราะไม่ได้อยูด้่วยกนั	ไม่ได้เลี้ยง 

กลัวลูกไม่รัก	 ลูกจะเอาอะไร	 ก็ส่งมาให้	 ซื้อให้	 ทั้งข้าวของ	 โทรศัพท์มือถือ	 รวมถึง

มอเตอร์ไซค์	ส่วนปู่	ย่า	ตา	ยาย	ที่ดูแลเดก็	“จะว่าจะสอนมนั ยงัไม่ทนัจะอ้าปาก มนัก็ 

ซิ่งรถออกไปแล้ว”24

	 เดก็ส่วนหนึ่งถกูทอดทิ้งให้เตบิโตขึ้นเอง	โดยขาดความสมัพนัธ์ใกล้ชดิ	กบัพ่อแม่ 

และพ่อแม่ที่ไม่สามารถชี้แนะ	 ดูแล	 อบรมบ่มเพาะได้	 ปล่อยให้ลูกโต	 ตามยถากรรม 

ในขณะที่ตวัเองต้องวิ่งหาเงนิ	ได้แต่ใช้เงนิยนืยนัความรกัความใส่ใจ	

	 จากการสมัภาษณ์กลุม่เดก็ในโรงเรยีน	พบว่า	มเีดก็เพยีง	4	คน	ใน10	คน	ที่อยู่ 

กบัพ่อแม่		ที่เหลอืพ่อแม่แยกทางกนั	และส่วนใหญ่เดก็อยู่กบัแม่	(3	ใน	10	คน)	ที่เหลอื

อยู่กบัตายาย	หรอืญาต	ิ	(3	ใน10)	ซึ่งบางคนตดิต่อไม่ได้เลย	ทั้งพ่อและแม่	เพราะต่าง

กไ็ปมคีรอบครวัใหม่	

	 เดก็ส่วนใหญ่เล่าว่า	ความสมัพนัธ์ในครอบครวัไม่ด	ีครอบครวัแตกแยก	ทะเลาะ

เบาะแว้ง	ด้วยปัญหาหลกัๆ	คอื	การเงนิ	และเมื่อเดก็มปีัญหา	เช่น	เรยีนไม่ด	ีกไ็ม่กล้า

บอกพ่อแม่	ไม่มผีู้ใหญ่ให้พึ่งพิง	เป็นเหตใุห้เดก็เครยีด	ตดิอยู่กบั	กลุ่มเพื่อน	และชอบ 

ขี่จกัรยานยนต์25	กล่าวโดยสรปุกค็อื	ผลพวงของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	อนัเนื่อง

มาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิเช่นนี้	ผลกัดนัให้เดก็	เตบิโตในบรบิทที่มคีวาม

เสี่ยงสูง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 9. การสอนปลาให้ปีนต้นไม้
	 ในขณะที่สถาบันครอบครัวและชุมชนไม่สามารถท�าหน้าที่ในการบ่มเพาะสมาชิก 

รุน่ใหม่	เราคาดหวงัอะไร	ได้บ้างจากสถาบนัการศกึษา	ซึ่งควรเป็นผูโ้อบ	อุม้เดก็ให้เตบิโตอย่าง

เหมาะสม	 ในล�าดับถัดมาจากประสบการณ์การไปเก็บข้อมูลในโรงเรียนแห่งหนึ่ง	 พบว่า	 ครู

ก�าลงัยุง่มาก	ในช่วงนั้นไม่มกีารเรยีน	การสอน	และกจิกรรมตามปกต	ิแต่ก�าลงัจดั	“ตวิ”	ให้กบั 

นกัเรยีนชั้น	ป.6	ที่จะต้องสอบโอเนต็	(O-net)	โดยครูระบวุ่า	หากนกัเรยีนในโรงเรยีนสอบและ

ท�าคะแนนเฉลี่ยได้น้อย	ส่งผลต่อการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีน		 	 	 	

	 ค�าถามกค็อื	คะแนนโอเนต็	มคีวามหมายอย่างไรกบัอนาคตของนกัเรยีน	โดยเฉพาะ

เดก็ที่ไม่ประสบความส�าเรจ็ด้านวชิาการ	หรอืจะเป็นดงัที่	มผีู้เปรยีบเปรยว่า	“ถ้าเราวดัความ

สามารถของปลาด้วยการให้มนัปีนต้นไม้ มนักค็งใช้เวลาทั้งชวีติ คดิว่ามนัโง่”26   

 “อย่าลืมว่า เด็กที่เป็นผู้แพ้ตั้งแต่เล็กๆ เลย ความรู้สึกเขาคืออะไร เมื่อเข้ามาเรียน

ในชั้นเรยีน แล้วรู้สกึว่า ฉนักค็อืผู้แพ้ ตกลงฉนัไม่มอีะไรดเีลย”	รศ.นพ.สรุยิเดว	ทรปีาต	ีอดตี 

ผูอ้�านวยการ	สถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็	และครอบครวั27	สะท้อนถงึค่านยิมในสงัคมและ

ระบบการศกึษาทมีุ่งแข่งขนั	แต่ช่องทางสู่ความส�าเรจ็ในการศกึษาจ�ากดั	ขณะที่เดก็	แต่ละคน 

มคีวามสามารถ	และความถนดัที่แตกต่างกนั	การศกึษาแบบนี้	จงึท�าลายเดก็ส่วนใหญ่

	 ความนยิมของเพลง	ผูส้าวขาเลาะระดบั358ล้านววิ	ในเดอืน	มคี.	ปี	พศ.	2562	เนื้อหา

เพลงและระดับความนิยมสะท้อนทั้งจ�านวนและวิถีชีวิตเด็กธรรมดาเรือนแสนหรือล้านที่ขับขี่

จกัรยานยนต์เที่ยวเล่น	หย่อนใจบนท้องถนนที่ไม่ได้มแีต่กลุ่มพฤตกิรรมชอบเสี่ยง	แบบเดก็ซิ่ง	

เดก็แว๊นซ์			 			

	 ระบบการศกึษาแบบมุง่การแข่งขนั	แพ้คดัออก	และมเีส้นทางเดยีวคอื	การเรยีนสงูขึ้น 

ไปตามล�าดบัชั้น	โดยชั้นบนๆ	มพีื้นที่น้อยลง	และเป้าหมายกค็อื	การผลติก�าลงัคนเข้าสู่ระบบ

อตุสาหกรรมและบรกิาร	ทั้งนี้การจดัการศกึษา	เพื่อให้คนมงีานท�า	ไม่ใช่ความตั้งใจที่เลวร้าย 

แต่เราต้องไม่ลืมว่า	 เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา	 คือการพัฒนาคุณค่าของความเป็น

มนษุย์	 	

	 แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีความพยายามปฎิรูปการศึกษา	 โดยตั้งเป้าหมายว่า 

เราต้องสร้างเดก็ที่ไม่เพยีงเป็น	“คนเก่ง”	อย่างเดยีว	แต่ต้องเป็น	“คนด”ีด้วย	แต่สิ่งที่ตามมา 

กลับกลายเป็นว่า	 “เด็กดี”	 หมายถึง	 เด็กที่เรียนหนังสือเก่ง	 และพวกที่ไม่ชอบเรียนหนังสือ 

ไม่เคยถูกมองว่าเป็นเดก็ดี	ดงันั้นส�าหรบัเดก็ที่เรยีนไม่เก่ง	กย็ากที่จะเป็นอะไรได้	แม้แต่จะเป็น	

“คนดี”	ดเูหมอืนว่า	กรอบ	“ด”ี	ในระบบการศกึษานั้น	แคบจนยากที่เดก็ส่วนใหญ่	จะแทรกตวั 

ลงไปได้	 คล้ายกบับนท้องถนนไม่มเีลนมอเตอร์ไซค์	และบนเส้นทางการศกึษาในระบบที่เป็นอยู่ 

กไ็ม่มชี่องทางส�าหรบัผู้ที่	ไม่ถนดัด้านวชิาการ	หรอื	“เรียน ไม่เก่ง”

26ดูรายละอยีดการวพิากศ์การศกึษาที่ท�าลายความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ใน	https://www.youtube.com/watch?v=ea6ScKoF-2I
27แพ้คดัออก	ตราบาปของเดก็ทั้งชีวติ	เพจ	Thai	Pbs	play	5	เมย.2561
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28https://www.youtube.com/watch?v=C-

 10. พัฒนาการและแนวโน้มของสถานการณ์
	 ในยคุสื่อดจิติลั	นอกเหนอืจากการจบักลุม่ขี่รถในโลกจรงิ	ยงัมกีารพบปะ	ผ่านคย์ีบอร์ด

ในโลกเสมอืน	และทั้งโลกออนไลน์	ออฟไลน์	 เชื่อมต่อกนัได้ด้วยการนดัแนะ	พบปะ	ในวาระ

ต่างๆ	

	 ชมุชนมอเตอร์ไซค์เตบิโตรวดเรว็	ผ่านเครื่อข่ายสงัคมออนไลน์	อาท	ิเช่น	Page	Facebook	

ของ	ThaiRacing	มยีอดผู้ตดิตามสูงถงึ	1,254,474	คน	ในโลกออนไลน์เกดิกลุ่มวฒันธรรมย่อย 

ที่หลากหลาย	เช่น	กลุม่	“เรซซงิ”	ที่นยิมความเรว็	กลุม่	“บิก๊ไบค์”	ที่รกัรถซซีสีงู	กลุม่	“ไบเกอร์” 

ที่นยิามตนเองว่า	เป็นผูร้กัในยานยนต์ชนดินี้	ซซีไีม่เกี่ยว	(...แต่..เอิ่ม...กต้็องเรว็หน่อยนะ..	เดี๋ยว

ตามกลุม่ไม่ทนัเวลาออกทรปิ..)	และในกลุม่ใหญ่กย็งัมกีลุม่ย่อยไปอกี	เช่น	บกิไบค์สายบญุ	ฯลฯ

	 ทกุกลุม่ต่างพากนั	“โพสต์”	และ	“แชร์”	เรื่องราวเกี่ยวกบัตนเอง	กลุม่	และมอเตอร์ไซค์	

อย่างกระตอืรอืล้น	สม�่าเสมอ	โลกออนไลน์	กลายเป็นพื้นที่ส�าคญั	ส�าหรบัการแลกเปลี่ยนข้อมลู	

เช่น	 ทริปในการขับขี่	 ประกาศการแข่งขันที่จะมาถึง	 ซื้อขายมอเตอร์ไซค์	 และอุปกรณ์ต่างๆ 

การปรบัแต่งมอเตอร์ไซค์	ส่งผลให้เกดิการสร้างฐานข้อมลูเกี่ยวกบัมอเตอร์ไซค์มากมายมหาศาล	

ให้คนทั้งที่ขี่	 และไม่ขี่มอเตอร์ไซค์	 สามารถเข้ามารบัประสบการณ์	 แลกเปลี่ยน	 เรยีนรู้	 และ 

ตอบทกุ	ข้อสงสยั	เช่น	“ป.6 สายยก”	บอกเคลด็ลบัวธิกีารขี่บิ๊กไบค์	BMW1000	ซซี	ียกล้อ	

โดยที่ตวัเขาสูงเพยีง	150	เซน็ตเิมตร28	พื้นที่ทางสงัคมใหม่นี้	สร้างโอกาสใหม่ให้ทั้งนกับดิและ

ผู้สนใจที่จะบดิ	 ที่เข้ามาร่วมสงัคมกนั	 บ�ารงุรกัษาและปรบัแต่งวฒันธรรมมอเตอร์ไซค์ร่วมกนั	

สร้างความถี่และ	ความหลากหลายของโอกาส	ที่คนคนหนึ่งจะพฒันาขึ้น	เป็นสงิห์มอเตอร์ไซค์

ในเบื้องหน้า	บ่มเพาะและถ่ายทอดพฤตกิรรมการขบัขี่	ให้นกับดิรุ่นใหม่ๆ	ที่ส�าคญักระตุ้นยอด

ขายให้มอเตอร์ไซค์	ที่ผู้ผลติใช้เป็น	ช่องทางใหม่ในการโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์สนิค้า

	 ในแง่มุมความปลอดภัย	 พื้นที่เหล่านี้เป็นทั้งพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ	 เช่น	 ความเร็ว	

ลีลาการขับขี่แปลกๆ	 ที่น�าผู้ขับขี่หน้าใหม่ไปสู่ความเสี่ยง	 และมีทั้งความ	 พยายามที่จะสร้าง

จติส�านกึด้านความปลอดภยั	ไม่ว่าจะเป็น	ข้อก�าหนดของกลุม่	เรื่องการแต่งกาย	เวลาออกทรปิ 

ร่วมกนั	ที่ต้องมหีมวกนริภยั	ข้อก�าหนดเรื่องมารยาทในการขบัขี่	เป็นต้น

	 จากลานบ้าน	 เด็กๆ	 เริ่มขับขี่ออกมาที่ท้องถนนใกล้ๆ	 บ้าน	 และไปไกลขึ้น	 เรื่อยๆ	

ตามอาย	ุสิ่งที่น่าสนใจกค็อื	ในระหว่างที่เขาเตบิโต	 เรยีนรู้	และเข้ามาเป็น	ส่วนหนึ่งของโลก

มอเตอร์ไซค์	จะในฐานะไรเดอร์	ไบเกอร์	ซิ่ง	แว้นซ์	ขาเลาะ	เที่ยวเล่นกต็าม	พวกเขาได้เรยีนรู้

อะไรบ้าง	ที่ช่วยให้เขาเป็น	ผูข้บัขี่ที่ดขีึ้น	อนัหมายถงึ	สามารถลดปัจจยัต่างๆ	ที่น�าไปสูอ่บุตัเิหต	ุ

มคีวามเข้าใจในรถที่ใช้	 ถนนที่ขบัขี่ร่วมกบัรถทกุขนาด	ตระหนกัถงึความพร้อมของจติใจและ

ร่างกายของตนเอง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 9. การสอนปลาให้ปีนต้นไม้
	 ในขณะที่สถาบันครอบครัวและชุมชนไม่สามารถท�าหน้าที่ในการบ่มเพาะสมาชิก 

รุน่ใหม่	เราคาดหวงัอะไร	ได้บ้างจากสถาบนัการศกึษา	ซึ่งควรเป็นผูโ้อบ	อุม้เดก็ให้เตบิโตอย่าง

เหมาะสม	 ในล�าดับถัดมาจากประสบการณ์การไปเก็บข้อมูลในโรงเรียนแห่งหนึ่ง	 พบว่า	 ครู

ก�าลงัยุง่มาก	ในช่วงนั้นไม่มกีารเรยีน	การสอน	และกจิกรรมตามปกต	ิแต่ก�าลงัจดั	“ตวิ”	ให้กบั 

นกัเรยีนชั้น	ป.6	ที่จะต้องสอบโอเนต็	(O-net)	โดยครูระบวุ่า	หากนกัเรยีนในโรงเรยีนสอบและ

ท�าคะแนนเฉลี่ยได้น้อย	ส่งผลต่อการประเมนิคณุภาพของโรงเรยีน		 	 	 	

	 ค�าถามกค็อื	คะแนนโอเนต็	มคีวามหมายอย่างไรกบัอนาคตของนกัเรยีน	โดยเฉพาะ

เดก็ที่ไม่ประสบความส�าเรจ็ด้านวชิาการ	หรอืจะเป็นดงัที่	มผีู้เปรยีบเปรยว่า	“ถ้าเราวดัความ

สามารถของปลาด้วยการให้มนัปีนต้นไม้ มนักค็งใช้เวลาทั้งชวีติ คดิว่ามนัโง่”26   

 “อย่าลืมว่า เด็กที่เป็นผู้แพ้ตั้งแต่เล็กๆ เลย ความรู้สึกเขาคืออะไร เมื่อเข้ามาเรียน

ในชั้นเรยีน แล้วรู้สกึว่า ฉนักค็อืผู้แพ้ ตกลงฉนัไม่มอีะไรดเีลย”	รศ.นพ.สรุยิเดว	ทรปีาต	ีอดตี 

ผูอ้�านวยการ	สถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็	และครอบครวั27	สะท้อนถงึค่านยิมในสงัคมและ

ระบบการศกึษาทมีุ่งแข่งขนั	แต่ช่องทางสู่ความส�าเรจ็ในการศกึษาจ�ากดั	ขณะที่เดก็	แต่ละคน 

มคีวามสามารถ	และความถนดัที่แตกต่างกนั	การศกึษาแบบนี้	จงึท�าลายเดก็ส่วนใหญ่

	 ความนยิมของเพลง	ผูส้าวขาเลาะระดบั358ล้านววิ	ในเดอืน	มคี.	ปี	พศ.	2562	เนื้อหา

เพลงและระดับความนิยมสะท้อนทั้งจ�านวนและวิถีชีวิตเด็กธรรมดาเรือนแสนหรือล้านที่ขับขี่

จกัรยานยนต์เที่ยวเล่น	หย่อนใจบนท้องถนนที่ไม่ได้มแีต่กลุ่มพฤตกิรรมชอบเสี่ยง	แบบเดก็ซิ่ง	

เดก็แว๊นซ์			 			

	 ระบบการศกึษาแบบมุง่การแข่งขนั	แพ้คดัออก	และมเีส้นทางเดยีวคอื	การเรยีนสงูขึ้น 

ไปตามล�าดบัชั้น	โดยชั้นบนๆ	มพีื้นที่น้อยลง	และเป้าหมายกค็อื	การผลติก�าลงัคนเข้าสู่ระบบ

อตุสาหกรรมและบรกิาร	ทั้งนี้การจดัการศกึษา	เพื่อให้คนมงีานท�า	ไม่ใช่ความตั้งใจที่เลวร้าย 

แต่เราต้องไม่ลืมว่า	 เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา	 คือการพัฒนาคุณค่าของความเป็น

มนษุย์	 	

	 แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีความพยายามปฎิรูปการศึกษา	 โดยตั้งเป้าหมายว่า 

เราต้องสร้างเดก็ที่ไม่เพยีงเป็น	“คนเก่ง”	อย่างเดยีว	แต่ต้องเป็น	“คนด”ีด้วย	แต่สิ่งที่ตามมา 

กลับกลายเป็นว่า	 “เด็กดี”	 หมายถึง	 เด็กที่เรียนหนังสือเก่ง	 และพวกที่ไม่ชอบเรียนหนังสือ 

ไม่เคยถูกมองว่าเป็นเดก็ดี	ดงันั้นส�าหรบัเดก็ที่เรยีนไม่เก่ง	กย็ากที่จะเป็นอะไรได้	แม้แต่จะเป็น	

“คนด”ี	ดเูหมอืนว่า	กรอบ	“ด”ี	ในระบบการศกึษานั้น	แคบจนยากที่เดก็ส่วนใหญ่	จะแทรกตวั 

ลงไปได้	 คล้ายกบับนท้องถนนไม่มเีลนมอเตอร์ไซค์	และบนเส้นทางการศกึษาในระบบที่เป็นอยู่ 

กไ็ม่มชี่องทางส�าหรบัผู้ที่	ไม่ถนดัด้านวชิาการ	หรอื	“เรียน ไม่เก่ง”

26ดูรายละอยีดการวพิากศ์การศกึษาที่ท�าลายความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ใน	https://www.youtube.com/watch?v=ea6ScKoF-2I
27แพ้คดัออก	ตราบาปของเดก็ทั้งชีวติ	เพจ	Thai	Pbs	play	5	เมย.2561
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

28https://www.youtube.com/watch?v=C-

 10. พัฒนาการและแนวโน้มของสถานการณ์
	 ในยคุสื่อดจิติลั	นอกเหนอืจากการจบักลุม่ขี่รถในโลกจรงิ	ยงัมกีารพบปะ	ผ่านคย์ีบอร์ด

ในโลกเสมอืน	และทั้งโลกออนไลน์	ออฟไลน์	 เชื่อมต่อกนัได้ด้วยการนดัแนะ	พบปะ	ในวาระ

ต่างๆ	

	 ชมุชนมอเตอร์ไซค์เตบิโตรวดเรว็	ผ่านเครื่อข่ายสงัคมออนไลน์	อาท	ิเช่น	Page	Facebook	

ของ	ThaiRacing	มยีอดผู้ตดิตามสูงถงึ	1,254,474	คน	ในโลกออนไลน์เกดิกลุ่มวฒันธรรมย่อย 

ที่หลากหลาย	เช่น	กลุม่	“เรซซงิ”	ที่นยิมความเรว็	กลุม่	“บิก๊ไบค์”	ที่รกัรถซซีสีงู	กลุม่	“ไบเกอร์” 

ที่นยิามตนเองว่า	เป็นผูร้กัในยานยนต์ชนดินี้	ซซีไีม่เกี่ยว	(...แต่..เอิ่ม...กต้็องเรว็หน่อยนะ..	เดี๋ยว

ตามกลุม่ไม่ทนัเวลาออกทรปิ..)	และในกลุม่ใหญ่กย็งัมกีลุม่ย่อยไปอกี	เช่น	บกิไบค์สายบญุ	ฯลฯ

	 ทกุกลุม่ต่างพากนั	“โพสต์”	และ	“แชร์”	เรื่องราวเกี่ยวกบัตนเอง	กลุม่	และมอเตอร์ไซค์	

อย่างกระตอืรอืล้น	สม�่าเสมอ	โลกออนไลน์	กลายเป็นพื้นที่ส�าคญั	ส�าหรบัการแลกเปลี่ยนข้อมลู	

เช่น	 ทริปในการขับขี่	 ประกาศการแข่งขันที่จะมาถึง	 ซื้อขายมอเตอร์ไซค์	 และอุปกรณ์ต่างๆ 

การปรบัแต่งมอเตอร์ไซค์	ส่งผลให้เกดิการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกบัมอเตอร์ไซค์มากมายมหาศาล	

ให้คนทั้งที่ขี่	 และไม่ขี่มอเตอร์ไซค์	 สามารถเข้ามารบัประสบการณ์	 แลกเปลี่ยน	 เรยีนรู้	 และ 

ตอบทกุ	ข้อสงสยั	เช่น	“ป.6 สายยก”	บอกเคลด็ลบัวธิกีารขี่บิ๊กไบค์	BMW1000	ซซี	ียกล้อ	

โดยที่ตวัเขาสูงเพยีง	150	เซน็ตเิมตร28	พื้นที่ทางสงัคมใหม่นี้	สร้างโอกาสใหม่ให้ทั้งนกับดิและ

ผู้สนใจที่จะบดิ	 ที่เข้ามาร่วมสงัคมกนั	 บ�ารงุรกัษาและปรบัแต่งวฒันธรรมมอเตอร์ไซค์ร่วมกนั	

สร้างความถี่และ	ความหลากหลายของโอกาส	ที่คนคนหนึ่งจะพฒันาขึ้น	เป็นสงิห์มอเตอร์ไซค์

ในเบื้องหน้า	บ่มเพาะและถ่ายทอดพฤตกิรรมการขบัขี่	ให้นกับดิรุ่นใหม่ๆ	ที่ส�าคญักระตุ้นยอด

ขายให้มอเตอร์ไซค์	ที่ผู้ผลติใช้เป็น	ช่องทางใหม่ในการโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์สนิค้า

	 ในแง่มุมความปลอดภัย	 พื้นที่เหล่านี้เป็นทั้งพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ	 เช่น	 ความเร็ว	

ลีลาการขับขี่แปลกๆ	 ที่น�าผู้ขับขี่หน้าใหม่ไปสู่ความเสี่ยง	 และมีทั้งความ	 พยายามที่จะสร้าง

จติส�านกึด้านความปลอดภยั	ไม่ว่าจะเป็น	ข้อก�าหนดของกลุม่	เรื่องการแต่งกาย	เวลาออกทรปิ 

ร่วมกนั	ที่ต้องมหีมวกนริภยั	ข้อก�าหนดเรื่องมารยาทในการขบัขี่	เป็นต้น

	 จากลานบ้าน	 เด็กๆ	 เริ่มขับขี่ออกมาที่ท้องถนนใกล้ๆ	 บ้าน	 และไปไกลขึ้น	 เรื่อยๆ	

ตามอาย	ุสิ่งที่น่าสนใจกค็อื	ในระหว่างที่เขาเตบิโต	 เรยีนรู้	และเข้ามาเป็น	ส่วนหนึ่งของโลก

มอเตอร์ไซค์	จะในฐานะไรเดอร์	ไบเกอร์	ซิ่ง	แว้นซ์	ขาเลาะ	เที่ยวเล่นกต็าม	พวกเขาได้เรยีนรู้

อะไรบ้าง	ที่ช่วยให้เขาเป็น	ผูข้บัขี่ที่ดขีึ้น	อนัหมายถงึ	สามารถลดปัจจยัต่างๆ	ที่น�าไปสูอ่บุตัเิหต	ุ

มคีวามเข้าใจในรถที่ใช้	 ถนนที่ขบัขี่ร่วมกบัรถทกุขนาด	ตระหนกัถงึความพร้อมของจติใจและ

ร่างกายของตนเอง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 11. ด่านสุดท้าย 

 “...ที่เกดิเหตพุบผู้เสยีชวีติ 2 ราย คอื น.ส... อาย ุ15 ปี คนขี่รถ จกัรยานยนต์ และ

นางสาว… อาย ุ15 ปี ...ใกล้กนัพบรถจกัรยานยนต์ฟีโน สฟี้า-ขาว ...สภาพยับเยนิ 

   ส่วนผู้ได้รบับาดเจบ็ 3 ราย ได้น�าตวัส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ ...โดยพบว่า ทั้งหมด

เป็นนกัศกึษา กศน. ประกอบด้วย นาย... อาย ุ15 ปี (เสยีชวีติที่ โรงพยาบาล), น.ส.... 15 ปี 

(เสยีชวีติที่โรงพยาบาล), ด.

 ฟ้า อาย ุ 7 ขวบ บาดเจบ็เลก็น้อย ด้านนาย... อาย ุ 45 ปี คนขบัรถบรรทกุหกล้อ 

อซีซู ุสฟ้ีา... ซึ่งเป็นคู่กรณ…ี ให้การกบัต�ารวจว่า ขณะเกดิเหตตุนได้จอดรถตไีฟเลี้ยวเพื่อเข้าซอย 

แต่จู่ๆ  กม็รีถจกัรยานยนต์ซ้อนกนัมา 5 คนได้พุง่เข้าท้ายรถอย่างจงั เป็นเหตใุห้ม ีผู้ได้รบับาดเจบ็ 

และเสยีชวีติดงักล่าว ...ขณะที่ญาตผิู้เสยีชวีติ เปิดเผยว่า ก่อนเกดิเหตหุลานสาวได้พาเพื่อน 

มานั่งเล่น ที่บ้านจ�านวน 3 คน และได้มาขอยมืรถจกัรยานยนต์ตนไปซื้อของ โดยได้พากนัขี่

รถจกัรยานยนต์ซ้อนกนัไป 5 คน และพาหลานสาว อาย ุ7 ขวบ ไปด้วย ก่อนเกดิเหตสุลดขึ้น”

	 เมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ล้วนแล้วมีแนวโน้ม	 ส่งผลให้เด็ก

จ�านวนมากขี่มอเตอร์ไซค์ออกสู่ท้องถนน	ในขณะที่สิ่งแวดล้อม	บนท้องถนนที่ไม่เอื้อต่อการใช้ 

จักรยานยนต์	 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน	 เช่น	 ถนนที่ไม่มีช่องทาง

จักรยานยนต์	 จุดตัดระหว่างถนนสายหลักสายรอง	 ที่มีอยู่จ�านวนมาก	 ท�าให้รถขนาดเล็กใน

ชมุชน	ต้องมาปะทะกบัรถที่วิ่งโดยใช้ความเรว็สงูบนถนนสายหลกั	รวมไปถงึสิ่งกดีขวางบนถนน 

เช่น	รั้ว	แผงจราจร	ที่เพิ่มความรนุแรงของอบุตัเิหตุ	ฯลฯ	ตลอดจนวฒันธรรรมอปุถมัป์กบัการ

บงัคบัใช้กฏจราจรทั้งหมดกลายเป็นเงื่อนไขความเสี่ยงในชวีติประจ�าวนั	ทั้งของตวัเยาวชนเอง

และผู้อื่น	

	 ในสถานการณ์เช่นนี้	บางท	ีปราการด่านสดุท้ายที่เหลอือยูใ่นการช่วยป้องกนัอบุตัเิหต	ุ

กค็อื	ตวัของวยัรุน่เอง	แต่ปัญหาส�าคญักค็อื	ในขณะที่เดก็และวยัรุน่มข้ีอจ�ากดัทางด้านศกัยภาพ

ตามวัย	 เช่น	 พัฒนาการของสมอง	 ร่างกาย	 และจิตใจ	 ในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับ 

การขบัขี่มอเตอร์ไซค์ของวยัรุ่นกจ็�ากดัอกีเช่นกนัดงักล่าวแล้วข้างต้น		

		 การสร้างความรูเ้ท่าทนัต่อยานยนต์ที่ใช้	และสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อม	บนถนน	

(Safety	 Literature)	 อาจเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะคุ้มครองตัวเด็ก	 ผู้ขี่จักรยานยนต์เองและผู้อื่น 

ที่อยูบ่นท้องถนนเดยีวกนั	เพราะข้อเทจ็จรงิที่ส�าคญัอย่างหนึ่งกค็อื	ถนนในเมอืงไทย	มรีะยะทาง 

รวมกนัมากกว่าสองแสนกโิลเมตร		รฐัไม่มเีจ้าหน้าที่มากพอที่คอยบงัคบัใช้กฎหมาย		สิ่งที่จะ

คุ้มครองเดก็จาก	อบุตัเิหตไุด้	กค็อื	ส�านกึด้านความปลอดภยัของเขาเอง	

 การสื่อสารและสร้างกระบวนการเรยีนรูข้องภาคสงัคม	เพื่อสร้างค่านยิมและบรรทดัฐาน 

สังคม	 รวมถึงวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์ในด้านที่น�าไปสู่ส�านึกด้าน	 ความปลอดภัยบนท้องถนน 

มีความส�าคัญ	 เช่นเดียวกับการศึกษาที่ช่วยให้เด็ก	 ได้ค้นพบศักยภาพในตนเอง	 โดยไม่ต้อง 

ออกมาเสี่ยงชีวิตบนท้องถนน	 ท�าให้เขารู้ว่า	 ชีวิตของเขามีความส�าคัญ	 มีอนาคตและม ี

ความหมาย	อย่าท�าให้สูญเปล่า	เช่นเดยีวกบัชวีติอื่นที่มคีวามหมายและมคีณุค่าที่เขาจะต้อง
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Critical	Thinking	คดิอย่างมวีจิารณญาณ	ทกัษะจ�าเป็นในศตวรรษที่	21	(EDUCA).	27	พฤศจกิายน	2561.	สบืค้นจาก:	https:// 

	 www.youtube.com/watch?v=z1D8oX0bKtU

กลุ่มนกัเรยีนมธัยมต้นจ�านวน	10	คน.	(21	มถินุายน	2561).	โรงเรยีนวดัท่าอฐิ	อ.อนิทร์บรุี	จ.สงิห์บรุี		

กลุ่มสถติกิารขนส่ง	กองแผนงาน	กรมการขนส่งทางบก.	สบืค้นจาก:	https://web.dlt.go.th/statistics/

กลุภาวจนสาระ,	พฒันา	กติอิาษา.	“เซ็นเตอร์พ้อยท์ กับ “Preteen”: การก่อตวัของวัฒนธรรมวยัแรกรุน่” ใน มานษุยวิทยา 

 กบัการศกึษาปรากฎการณ์โหยหาอดีตในสงัคมไทยร่วมสมัย.	พฒันา	กติอิาษา	(บก.).	กรงุเทพ:ศนูย์มานษุยวทิยา 

	 สรินิธร	(องค์กรมหาชน).	2546.	น.186-187

เด็ก14	 ซิ่งมอเตอร์ไซต์เกี่ยวกันล้มกลางทางคอหักเสียชีวิต.	 14	 ธันวาคม	 2559	 สืบค้นจาก:	 https://www.sanook.com/ 

	 news/2125770/

นฤพนธ์	ด้วงวเิศษ. “ความต่าง” ของ “วธีิคิด” ต่อวฒันธรรมกระแสนยิม.	18	มถินุายน	2015.	สบืค้นจาก:	http://www.sac.or.th/ 

	 databases/anthropology-concepts/articles/7

นาทมีรณะเผยคลปิกล้องหน้ารถบเีอม็	 โจ๋ควบจยย.ข้ามเลนมาชน	ตาย	 1	 สาหสั	 2.	 21	 มนีาคม	 2562	 สบืค้นจาก:	 https:// 

	 www.sanook.com/news/7719186/

ปนดัดา	ช�านาญสขุ,	เร่ง รัก รุนแรง: โลกชายขอบของนักบิด.	กรงุเทพ	:ศูนย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน	(ศวปถ.)	 

	 มูลนธิสิาธารณสขุแห่งชาติ	(มสช.).	2551.

ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์.	“ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”.	กรงุเทพ:	ศูนย์วจิยัเพื่อสร้างเสรมิความปลอดภยัและป้องกนั 

	 การบาดเจบ็ในเดก็	คณะแพทย์ศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธบิด,ี2560.	

เปิดคลปิด.ช.อายแุค่	13	ปีซิ่งบิ๊กไบค์	1,000	ซซี.ี	07	กรกฎาคม	2562.	สบืค้นจาก	https://www.tnews.co.th/social/514377/%E 

	 0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9 

	 B%E0%B8%94.%E0%B8%8A.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8% 

	 84%E0%B9%88-13-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0% 

	 B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%8C-1,000-% 

	 E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5

พิสิษฐ์	 วงศ์เธียรธนา.	 การทบทวนเรื่องอายุขั้นต�่าของผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว.	 สืบค้นจาก:	 

	 https://ldpthailand.org/th/

แพ้คดัออกตราบาปของเดก็ทั้งชวีติ.	Thai	Pbs	play.	5	เมษายน	2561

ลูกเทวดา	!!	"ถ้าแม่ไม่ซื้อมอเตอร์ไซด์ให้พรุ่งนี้จะไม่ยอมไปสอบ!!".	25	กนัยายน	2559.	สบืค้นจาก:	http://www.unigang.com/ 

	 Article/40564

วทิยากร	เชยีงกลู.	คอลมัน์ "ปฏิรูปประเทศไทย" เร่ือง ผูใ้หญ่จะเข้าใจและช่วยวยัรุน่ได้อย่างไร.	3	กรกฎาคม	2560	สบืค้นจาก: 

	 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641784

ศรนิธร	รตัน์เจรญิขจร,	พฒันา	กติอิาษา.	“ร้านกาแฟ:ความหมายในวฒันธรรมไทยยคุบรโิภคนยิม” ในมานษุยวทิยากบั 

 การศึกษาปรากฎการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย.	 กรุงเทพ:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน).	 

	 2546.	น.232
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 11. ด่านสุดท้าย 

 “...ที่เกดิเหตพุบผู้เสยีชวีติ 2 ราย คอื น.ส... อาย ุ15 ปี คนขี่รถ จกัรยานยนต์ และ

นางสาว… อาย ุ15 ปี ...ใกล้กนัพบรถจกัรยานยนต์ฟีโน สฟี้า-ขาว ...สภาพยับเยนิ 

   ส่วนผู้ได้รบับาดเจบ็ 3 ราย ได้น�าตวัส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ ...โดยพบว่า ทั้งหมด

เป็นนกัศกึษา กศน. ประกอบด้วย นาย... อาย ุ15 ปี (เสยีชวีติที่ โรงพยาบาล), น.ส.... 15 ปี 

(เสยีชวีติที่โรงพยาบาล), ด.

 ฟ้า อาย ุ 7 ขวบ บาดเจบ็เลก็น้อย ด้านนาย... อาย ุ 45 ปี คนขบัรถบรรทกุหกล้อ 

อซีซู ุสฟ้ีา... ซึ่งเป็นคูก่รณ…ี ให้การกบัต�ารวจว่า ขณะเกดิเหตตุนได้จอดรถตไีฟเลี้ยวเพื่อเข้าซอย 

แต่จู่ๆ  กม็รีถจกัรยานยนต์ซ้อนกนัมา 5 คนได้พุง่เข้าท้ายรถอย่างจงั เป็นเหตใุห้ม ีผูไ้ด้รบับาดเจบ็ 

และเสยีชวีติดงักล่าว ...ขณะที่ญาตผิู้เสยีชวีติ เปิดเผยว่า ก่อนเกดิเหตหุลานสาวได้พาเพื่อน 

มานั่งเล่น ที่บ้านจ�านวน 3 คน และได้มาขอยมืรถจกัรยานยนต์ตนไปซื้อของ โดยได้พากนัขี่

รถจกัรยานยนต์ซ้อนกนัไป 5 คน และพาหลานสาว อาย ุ7 ขวบ ไปด้วย ก่อนเกดิเหตสุลดขึ้น”

	 เมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ล้วนแล้วมีแนวโน้ม	 ส่งผลให้เด็ก

จ�านวนมากขี่มอเตอร์ไซค์ออกสู่ท้องถนน	ในขณะที่สิ่งแวดล้อม	บนท้องถนนที่ไม่เอื้อต่อการใช้ 

จักรยานยนต์	 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน	 เช่น	 ถนนที่ไม่มีช่องทาง

จักรยานยนต์	 จุดตัดระหว่างถนนสายหลักสายรอง	 ที่มีอยู่จ�านวนมาก	 ท�าให้รถขนาดเล็กใน

ชมุชน	ต้องมาปะทะกบัรถที่วิ่งโดยใช้ความเรว็สงูบนถนนสายหลกั	รวมไปถงึสิ่งกดีขวางบนถนน 

เช่น	รั้ว	แผงจราจร	ที่เพิ่มความรนุแรงของอบุตัเิหตุ	ฯลฯ	ตลอดจนวฒันธรรรมอปุถมัป์กบัการ

บงัคบัใช้กฏจราจรทั้งหมดกลายเป็นเงื่อนไขความเสี่ยงในชวีติประจ�าวนั	ทั้งของตวัเยาวชนเอง

และผู้อื่น	

	 ในสถานการณ์เช่นนี้	บางท	ีปราการด่านสดุท้ายที่เหลอือยู่ในการช่วยป้องกนัอบุตัเิหต	ุ

กค็อื	ตวัของวยัรุน่เอง	แต่ปัญหาส�าคญักค็อื	ในขณะที่เดก็และวยัรุน่มข้ีอจ�ากดัทางด้านศกัยภาพ

ตามวัย	 เช่น	 พัฒนาการของสมอง	 ร่างกาย	 และจิตใจ	 ในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับ 

การขบัขี่มอเตอร์ไซค์ของวยัรุ่นกจ็�ากดัอกีเช่นกนัดงักล่าวแล้วข้างต้น		

		 การสร้างความรูเ้ท่าทนัต่อยานยนต์ที่ใช้	และสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อม	บนถนน	

(Safety	 Literature)	 อาจเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะคุ้มครองตัวเด็ก	 ผู้ขี่จักรยานยนต์เองและผู้อื่น 

ที่อยูบ่นท้องถนนเดยีวกนั	เพราะข้อเทจ็จรงิที่ส�าคญัอย่างหนึ่งกค็อื	ถนนในเมอืงไทย	มรีะยะทาง 

รวมกนัมากกว่าสองแสนกโิลเมตร		รฐัไม่มเีจ้าหน้าที่มากพอที่คอยบงัคบัใช้กฎหมาย		สิ่งที่จะ

คุ้มครองเดก็จาก	อบุตัเิหตไุด้	กค็อื	ส�านกึด้านความปลอดภยัของเขาเอง	

 การสื่อสารและสร้างกระบวนการเรยีนรูข้องภาคสงัคม	เพื่อสร้างค่านยิมและบรรทดัฐาน 

สังคม	 รวมถึงวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์ในด้านที่น�าไปสู่ส�านึกด้าน	 ความปลอดภัยบนท้องถนน 

มีความส�าคัญ	 เช่นเดียวกับการศึกษาที่ช่วยให้เด็ก	 ได้ค้นพบศักยภาพในตนเอง	 โดยไม่ต้อง 

ออกมาเสี่ยงชีวิตบนท้องถนน	 ท�าให้เขารู้ว่า	 ชีวิตของเขามีความส�าคัญ	 มีอนาคตและม ี

ความหมาย	อย่าท�าให้สูญเปล่า	เช่นเดยีวกบัชวีติอื่นที่มคีวามหมายและมคีณุค่าที่เขาจะต้อง
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Critical	Thinking	คดิอย่างมวีจิารณญาณ	ทกัษะจ�าเป็นในศตวรรษที่	21	(EDUCA).	27	พฤศจกิายน	2561.	สบืค้นจาก:	https:// 

	 www.youtube.com/watch?v=z1D8oX0bKtU

กลุ่มนกัเรยีนมธัยมต้นจ�านวน	10	คน.	(21	มถินุายน	2561).	โรงเรยีนวดัท่าอฐิ	อ.อนิทร์บรุี	จ.สงิห์บรุ	ี	

กลุ่มสถติกิารขนส่ง	กองแผนงาน	กรมการขนส่งทางบก.	สบืค้นจาก:	https://web.dlt.go.th/statistics/
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การลดอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 1. สถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
	 แม้ว่าข้อมลูล่าสดุจาก	Global	status	report	on	road	safety	ปี	2018	ขององค์การอนามยัโลก 

จะแสดงให้เห็นว่า	 อันดับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงมาอยู่ที่

อนัดบั	9	จากอนัดบั	2	ในปี	2015	กต็าม	แต่จ�านวนผูเ้สยีชวีติตามการคาดประมาณขององค์การ

อนามยัโลกยงัสงูถงึ	22,491	รายต่อปี	ในขณะที่ขอ้มลูเฝ้าระวงัการบาดเจบ็	ปี	2559	ชี้ใหเ้หน็วา่ 

ร้อยละ	74	ของผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนเป็นผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์	2-3	ล้อ	(World	Health	

Organization,	2018,	p.246)

	 ในขณะที่ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน1	 หรือที่เรียกว่า 

“ข้อมูล 3 ฐาน”	ได้แก่	มรณบตัร	ต�ารวจ	ประกนัภยั	ปี	2556-2560	ชี้ให้เหน็ว่า	ในช่วง	5	ปี 

ที่ผ่านมา	เดก็อาย	ุ15-19	ปี	เป็นกลุ่มที่เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนสูงที่สดุ	โดยมสีาเหตหุลกั

มาจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	เฉลี่ยปีละ	2,241	ราย	ประเดน็ส�าคญัคอื	กลุ่มอาย	ุ10-14	ปี	 

มแีนวโน้มการเสยีชวีติสูงขึ้น	(ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ)	จากสถติิ 

การเสยีชวีติดงักล่าวน�ามาสู่การตั้งค�าถามว่า	ท�าไมเดก็และเยาวชนจงึเป็นกลุ่มที่เสยีชวีติจาก

อบุตัเิหตรุถจกัยานยนต์สูงที่สดุตลอดมา

	 รฐับาลไทยและกระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้ปี	2554-2563	เป็นทศวรรษแห่งความ

ปลอดภยัทางถนน	 (Decade	of	Action	 for	Road	Safety)”	ตามการประกาศปฏญิญามอสโก 

ขององค์การสหประชาชาติ	 โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง 

ร้อยละ	 50	ภายในปี	 2563	ซึ่งประเทศไทยก�าหนดเป้าหมายไว้ที่ต�่ากว่า	 10	คนต่อประชากร 

หนึ่งแสนคน	ในการขบัเคลื่อนงานได้ก�าหนดกรอบแนวทางไว	้8	เรื่องส�าคญั	ได้แก	่ส่งเสรมิการ

สวมหมวกนริภยั	ลดพฤตกิรรมเสี่ยงจากการดื่มขบั	แก้ไขจดุเสี่ยง-จดุอนัตราย	จดัการความเรว็	

ยกระดบัมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภยั	พฒันาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน	พฒันาระบบ 

การแพทย์ฉกุเฉนิ	และพฒันาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน	 โดยใช้กลไกตั้งแต่

ระดบัชาตถิงึระดบัท้องถิ่น	ได้แก่	คณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนแห่ง

ชาต	ิ(นปถ.)	ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนระดบัจงัหวดั	(ศปถ.จงัหวดั)	ศนูย์ปฏบิตักิาร 

ความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 (ศปถ.อ�าเภอ)	 และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ศปถ.อปท.)	เป็นกลไกหลกัในการจดัการปัญหา

1http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
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	 แม้จะมีกลไก	 3	 ระดับ	 ตั้งแต่ระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 แต่ปัญหาอุบัติเหตุรถ

จกัรยานยนต์ยงัมคีวามรนุแรง	และมแีนวโน้มสงูขึ้นในกลุม่เดก็เลก็	ปัจจบุนัพบว่า	เดก็อายนุ้อย

ที่สดุที่เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์คอื	7	ขวบ	ทั้งๆ	ที่	กฏหมายระบวุ่า	ผู้ที่จะท�าใบอนญุาตขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ชั่วคราวได้ต้องมอีายไุม่ต�่ากว่า	15	ปี	ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์ความจกุระบอก

สูบไม่เกนิ	110	ซซีี	เท่านั้น	การจะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ขนาด	125	ซซีี	ต้องมใีบขบัขี่ส่วนบุคคล	

จะท�าได้เมื่อมอีายไุม่ต�่ากว่า	18	ปี	ข้อมูลจากกลุ่มสถติกิารขนส่ง	กองแผนงาน	กรมการขนส่ง

ทางบกระบวุ่า2	ปัจจบุนัมรีถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนสะสม	20,887,885	คนั	ในขณะที่ใบขบัขี่

มเีพยีง	13,283,178	ใบ	นั่นหมายความว่า	มผีู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์จ�านวนสูงถงึ	7,604,707	ราย	

ที่ไม่มใีบอนญุาตขบัขี่	หากพจิารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบกนั	มูลนธิไิทยโรดส์และเครอื

ข่าย	Road	Safety	Watch	ได้มกีารสุ่มตวัอย่างผู้ใช้รถจกัรยานยนต์กว่า	70,000	ราย	พบว่า	1	

ใน	3	ไม่มใีบอนญุาตขบัขี่	และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่น	หลายคนยอมรบัว่ามพีฤตกิรรมเสี่ยง	

ทั้งดื่มขบั	ขบัย้อนศร	ฝ่าไฟแดง	และคยุโทรศพัท์ขณะขบัขี่	จงึไม่น่าแปลกใจที่เดก็และเยาวชน

จะเป็นกลุ่มที่เสยีชวีติสูงสดุ

	 แม้เด็กและเยาวชนไทยจะมีความเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน	 โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนต์มากเพียงใด	 แต่ระบบการศึกษาของไทยกลับไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใน

การเอาชวีติรอดจากอบุตัเิหตทุางถนน	เหน็ได้จากผลส�ารวจการให้ความรู้เรื่องความปลอดภยั

ทางถนนในหลักสูตรการสอนของสถานศึกษาที่ท�าการส�ารวจโดยมูลนิธิไทยโรดส์กับโรงเรียน

สงักดักรงุเทพมหานคร	437	แห่ง	มโีรงเรยีนให้ข้อมูล	429	โรงเรยีน	พบว่า	มกีารเรยีนการสอน

เรื่องความปลอดภยัทางถนนในชั้นเรยีน	ระดบัชั้นอนบุาล-ประถมศกึษาปีที่	6	จ�านวน	40	นาท	ี

และระดบัชั้นอนบุาล-มธัยมศกึษาปีที่	6	จ�านวน	38	นาท	ีเป็นชั่วโมงการเรยีนรู้ที่น้อยมาก	เมื่อ

เทยีบกบัความเสี่ยงที่เดก็และเยาวชนต้องเจอบนท้องถนน	ข้อจ�ากดัที่ท�าให้โรงเรยีนไม่สามารถ

บรูณาการความรู้เรื่องความปลอดภยัทางถนนกบัการเรยีนการสอนได้นั้นเกดิจากข้อจ�ากดัของ

โครงสร้างหลักสูตรมีบรรจุสาระการเรียนรู้จ�านวนมาก	 และการไม่ให้ความส�าคัญต่อประเด็น

ความปลอดภยัทางถนน	(มูลนธิไิทยโรดส์,	2558,	น.12-29)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การลดอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 1. สถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
	 แม้ว่าข้อมูลล่าสดุจาก	Global	status	report	on	road	safety	ปี	2018	ขององค์การอนามยัโลก 

จะแสดงให้เห็นว่า	 อันดับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงมาอยู่ที่

อนัดบั	9	จากอนัดบั	2	ในปี	2015	กต็าม	แต่จ�านวนผูเ้สยีชวีติตามการคาดประมาณขององค์การ

อนามยัโลกยงัสงูถงึ	22,491	รายต่อปี	ในขณะที่ข้อมลูเฝ้าระวงัการบาดเจบ็	ปี	2559	ชี้ให้เหน็ว่า 

ร้อยละ	74	ของผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนเป็นผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์	2-3	ล้อ	(World	Health	

Organization,	2018,	p.246)

	 ในขณะที่ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน1	 หรือที่เรียกว่า 

“ข้อมูล 3 ฐาน”	ได้แก่	มรณบตัร	ต�ารวจ	ประกนัภยั	ปี	2556-2560	ชี้ให้เหน็ว่า	ในช่วง	5	ปี 

ที่ผ่านมา	เดก็อาย	ุ15-19	ปี	เป็นกลุ่มที่เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนสูงที่สดุ	โดยมสีาเหตหุลกั

มาจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์	เฉลี่ยปีละ	2,241	ราย	ประเดน็ส�าคญัคอื	กลุ่มอาย	ุ10-14	ปี	 

มแีนวโน้มการเสยีชวีติสูงขึ้น	(ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ)	จากสถติิ 

การเสยีชวีติดงักล่าวน�ามาสู่การตั้งค�าถามว่า	ท�าไมเดก็และเยาวชนจงึเป็นกลุ่มที่เสยีชวีติจาก

อบุตัเิหตรุถจกัยานยนต์สูงที่สดุตลอดมา

	 รฐับาลไทยและกระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้ปี	2554-2563	เป็นทศวรรษแห่งความ

ปลอดภยัทางถนน	 (Decade	of	Action	 for	Road	Safety)”	ตามการประกาศปฏญิญามอสโก 

ขององค์การสหประชาชาติ	 โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง 

ร้อยละ	 50	ภายในปี	 2563	ซึ่งประเทศไทยก�าหนดเป้าหมายไว้ที่ต�่ากว่า	 10	คนต่อประชากร 

หนึ่งแสนคน	ในการขบัเคลื่อนงานได้ก�าหนดกรอบแนวทางไว	้8	เรื่องส�าคญั	ได้แก่	ส่งเสรมิการ

สวมหมวกนริภยั	ลดพฤตกิรรมเสี่ยงจากการดื่มขบั	แก้ไขจดุเสี่ยง-จดุอนัตราย	จดัการความเรว็	

ยกระดบัมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภยั	พฒันาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน	พฒันาระบบ 

การแพทย์ฉกุเฉนิ	และพฒันาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน	 โดยใช้กลไกตั้งแต่

ระดบัชาตถิงึระดบัท้องถิ่น	ได้แก่	คณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนแห่ง

ชาต	ิ(นปถ.)	ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนระดบัจงัหวดั	(ศปถ.จงัหวดั)	ศูนย์ปฏบิตักิาร 

ความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 (ศปถ.อ�าเภอ)	 และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ศปถ.อปท.)	เป็นกลไกหลกัในการจดัการปัญหา

1http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2https://web.dlt.go.th/statistics/

	 แม้จะมีกลไก	 3	 ระดับ	 ตั้งแต่ระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 แต่ปัญหาอุบัติเหตุรถ

จกัรยานยนต์ยงัมคีวามรนุแรง	และมแีนวโน้มสงูขึ้นในกลุม่เดก็เลก็	ปัจจบุนัพบว่า	เดก็อายนุ้อย

ที่สดุที่เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์คอื	7	ขวบ	ทั้งๆ	ที่	กฏหมายระบวุ่า	ผู้ที่จะท�าใบอนญุาตขบัขี่

รถจกัรยานยนต์ชั่วคราวได้ต้องมอีายไุม่ต�่ากว่า	15	ปี	ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์ความจกุระบอก

สูบไม่เกนิ	110	ซซีี	เท่านั้น	การจะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ขนาด	125	ซซี	ีต้องมใีบขบัขี่ส่วนบคุคล	

จะท�าได้เมื่อมอีายไุม่ต�่ากว่า	18	ปี	ข้อมูลจากกลุ่มสถติกิารขนส่ง	กองแผนงาน	กรมการขนส่ง

ทางบกระบวุ่า2	ปัจจบุนัมรีถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนสะสม	20,887,885	คนั	ในขณะที่ใบขบัขี่

มเีพยีง	13,283,178	ใบ	นั่นหมายความว่า	มผีู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์จ�านวนสูงถงึ	7,604,707	ราย	

ที่ไม่มใีบอนญุาตขบัขี่	หากพจิารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบกนั	มูลนธิไิทยโรดส์และเครอื

ข่าย	Road	Safety	Watch	ได้มกีารสุ่มตวัอย่างผู้ใช้รถจกัรยานยนต์กว่า	70,000	ราย	พบว่า	1	

ใน	3	ไม่มใีบอนญุาตขบัขี่	และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่น	หลายคนยอมรบัว่ามพีฤตกิรรมเสี่ยง	

ทั้งดื่มขบั	ขบัย้อนศร	ฝ่าไฟแดง	และคยุโทรศพัท์ขณะขบัขี่	จงึไม่น่าแปลกใจที่เดก็และเยาวชน

จะเป็นกลุ่มที่เสยีชวีติสูงสดุ

	 แม้เด็กและเยาวชนไทยจะมีความเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน	 โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนต์มากเพียงใด	 แต่ระบบการศึกษาของไทยกลับไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใน

การเอาชวีติรอดจากอบุตัเิหตทุางถนน	เหน็ได้จากผลส�ารวจการให้ความรู้เรื่องความปลอดภยั

ทางถนนในหลักสูตรการสอนของสถานศึกษาที่ท�าการส�ารวจโดยมูลนิธิไทยโรดส์กับโรงเรียน

สงักดักรงุเทพมหานคร	437	แห่ง	มโีรงเรยีนให้ข้อมูล	429	โรงเรยีน	พบว่า	มกีารเรยีนการสอน

เรื่องความปลอดภยัทางถนนในชั้นเรยีน	ระดบัชั้นอนบุาล-ประถมศกึษาปีที่	6	จ�านวน	40	นาที	

และระดบัชั้นอนบุาล-มธัยมศกึษาปีที่	6	จ�านวน	38	นาที	เป็นชั่วโมงการเรยีนรู้ที่น้อยมาก	เมื่อ

เทยีบกบัความเสี่ยงที่เดก็และเยาวชนต้องเจอบนท้องถนน	ข้อจ�ากดัที่ท�าให้โรงเรยีนไม่สามารถ

บรูณาการความรูเ้รื่องความปลอดภยัทางถนนกบัการเรยีนการสอนได้นั้นเกดิจากข้อจ�ากดัของ

โครงสร้างหลักสูตรมีบรรจุสาระการเรียนรู้จ�านวนมาก	 และการไม่ให้ความส�าคัญต่อประเด็น

ความปลอดภยัทางถนน	(มูลนธิไิทยโรดส์,	2558,	น.12-29)
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 2. วถิกีารขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศและแนวทางการลดอนัตราย
ก่อนจะเข้าสู่วถิกีารขบัขี่หรอืการใช้รถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ	จ�าเป็นต้องจ�าแนกประเภท

ของรถจกัรยานยนต์ก่อน	ในประเทศไทยมรีถจกัรยานยนต์ที่เราคุ้นเคย	ได้แก่	รถจกัรยานยนต์

ส�าหรบัครอบครวัที่จ�าหน่ายตามร้านทั่วไปกบัรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่เรยีกกนัว่า	“บิก๊ไบค์” 

แท้จรงิแล้ว	ประเภทของรถจกัรยานยนต์มคีวามหลากหลายกว่านั้น	เพื่อให้ท�าความเข้าใจง่าย	

ผู้เขยีนได้จ�าแนกเป็น	3	กลุ่ม3	ได้แก่

	 1)	รถจักรยานยนต์ส�าหรับการแข่งขัน	 ได้แก่	 Sport	 bike	 ต่อมาได้มีการปรับปรุง

โครงสร้างให้เหมาะสมกบัการขบัขี่ในเมอืงแต่ยงัมีความเป็นรถวบิาก	 เช่น	Naked	 bike,	Multi	

purpose,	Enduro,	Motard

	 2)	รถจกัรยานยนต์ส�าหรบัท่องเที่ยว	ได้แก่	Touring,	Sport	Touring	เป็นรถขนาดใหญ่	

เหมาะกบัการเดนิทางระยะไกล

	 3)	รถจกัรยานยนต์ส�าหรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั	 ได้แก่	 Scooter,	 Big	 Scooter	 Family	

เป็นรถขนาดเลก็	ราคาถูก	ความเรว็ไม่สูง	เหมาะส�าหรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั

	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพที่เราเห็นจากสื่อต่างๆ	 จะเห็นว่าในต่างประเทศ	 เช่น	 อังกฤษ	

อเมริกา	 ออสเตรเลีย	 จะไม่ใช่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ไปท�างาน	 ไปโรงเรียน 

ไปห้างสรรพสนิค้า	แต่มกัจะใช้รถจกัรยานยนต์ส�าหรบัการเดนิทางท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นจกัรยานยนต์

ขนาดใหญ่	และมกีารสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัครบชดุ	เพื่อให้เหน็ภาพขอยกตวัอย่างการคมนาคม

ในกรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 การคมนาคมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่อยู่ในความรับผิด

ชอบของนายกเทศมนตรี	 บริหารงานโดยองค์กรบริหารคมนาคมส�าหรับลอนดอน	 (Transport	

for	London:	TFL)	การเดนิทางหลกัใช้รถไฟใต้ดนิที่เรยีกว่า	The	Tube	ม	ี11	สาย	เชื่อมต่อเขต

ชานเมอืงเข้าสู่ใจกลางลอนดอน	นอกจากนี้ยงัมรีถเมล์	แทรมลงิก์	รถไฟรางเบา4	การเดนิทาง

ด้วยรถสาธารณะสามารถใช้บตัรโดยสารเพยีงใบเดยีวที่เรยีกวา่	Oyster	card	ในขณะที่อเมรกิา	

นิวยอร์กมีระบบรถไฟใต้ดินความเร็วสูง	 มีจ�านวนสถานีมากถึง	 468	 สถานี	 ให้บริการตลอด 

24	 ชั่วโมง	 ระบบรถประจ�าทางและรถไฟใต้ดินถูกออกแบบให้ใช้บัตรโดยสารร่วมกันได้5	 เช่น

เดยีวกบัซดินย์ี	ประเทศออสเตรเลยี	ที่ได้รบัการยกย่องว่ามรีะบบคมนาคมที่สะดวก	ตรงต่อเวลา 

ปลอดภยั	ทั้งรถประจ�าทาง	รถไฟ	รถราง	เรอืข้ามฟาก	ครอบคลมุจดุส�าคญัทั้งหมดของเมอืง	

และมบีตัรโดยสารที่เชื่อมต่อทกุการเดนิทางที่เรยีกว่า	Opal	card	รวมถงึแอพลเิคชั่นที่ช่วยบอก

เส้นทาง	เพื่อให้การเดนิทางสะดวกยิ่งขึ้น6

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

82 

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

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

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 เมื่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ง่าย	

ครอบคลมุทกุพื้นที่	สะดวกสบาย	และปลอดภยั	การขบัขี่รถจกัรยานยนต์ในชวีติประจ�าวนัจะเป็น 

เรื่องไม่จ�าเป็น	อย่างไรกต็ามการที่เดก็จะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้	ยกตวัอย่างในประเทศองักฤษ	

ใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์จะจ�าแนกเป็น	5	ประเภท	ตามความจกุระบอกสูบของรถจกัรยานยนต์	

ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวได้ต้องมีอายุอย่างน้อย	 16	 ปี	 ต้องผ่านการ 

ฝึกอบรมพื้นฐานภาคบงัคบั	(CBT)	การทดสอบทฤษฎ	ีการทดสอบภาคปฏบิตั	ิเมื่อได้รบัการอนญุาต 

จะมกีารตดิตวั	L	ที่ป้ายทะเบยีน	เพื่อแสดงให้เหน็ว่าเป็นผูข้บัขี่ใหม่	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็ 

มขีนาดความจกุระบอกสูบไม่เกนิ	50	ซซี	ีที่เรยีกว่า	Mopeds	ท�าความเรว็ได้เพยีง	25-45	กโิลเมตร

ต่อชั่วโมงเท่านั้น	นอกจากนี้ยงัห้ามมผีู้โดยสารซ้อนท้าย	ห้ามใช้มอเตอร์เวย์	หากต้องการถอด

แผ่นป้ายตวั	L	ต้องสอบภาคปฏบิตัเิพิ่มเตมิ	2	ครั้ง	ในสนามทดสอบ	1	ครั้ง	และสอบบนถนน

จรงิ	1	ครั้ง	ซึ่งต้องท�าภายใน	2	ปี	อย่างไรกต็าม	แม้จะผ่านการทดสอบทั้งหมด	หากมอีาย	ุ16	ปี 

จะขบัขี่ได้เพยีงรถจกัรยานยนต์ขนาดไม่เกนิ	 50	ซซีี	 เท่านั้น	หากเป็นรถ	125	ซซี	ีต้องมอีายุ

อย่างน้อย	17	ปี	ความน่าสนใจของกระบวนการสอบใบขบัขี่ของประเทศองักฤษคอื	มุ่งเน้นให้

ผู้ขบัขี่มทีกัษะในการขบัขี่ปลอดภยั	ผ่านกระบวน	5	ขั้นตอน	ได้แก่	A	ความส�าคญัของการใช้ 

อปุกรณ์นริภยั	B	การตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น	C	ทกัษะพื้นฐานในการบงัคบัรถ	ได้แก่ 

การขบัขี่ทางตรง	การขบัขี่ทางแยก	การเลี้ยว	การใช้วงเวยีน	การแซง	การหยดุฉกุเฉนิ	การขบัขี่

ตามสญัญาณจราจร	D	กฎความปลอดภยั	ประกนัภยั	และกฎหมายจราจร	E	ฝึกภาคปฏบิตัิ

โดยการขบัขี่บนถนนกบัผู้ฝึกสอน7

	 กระบวนการสอบใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ในประเทศองักฤษแสดงให้เหน็ว่า	 การที่จะ

ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบมากมายที่แสดงว่าผูข้บัขี่มทีกัษะมากพอ 

ที่จะควบคมุรถจกัรยานยนต์และรบัมอืได้ในภาวะฉกุเฉนิ	ประกอบกบัรถจกัรยานยนต์ที่ผูเ้ริ่มต้น 

ขบัขี่ได้นั้นยงัเป็นรถจกัรยานยนต์ขนาดไม่เกนิ	 50	 ซซีี	 ท�าความเรว็ได้ไม่สูง	 ห้ามมผีู้ซ้อนท้าย	

มปี้ายตวั	L	ตดิไว้ให้ทราบว่าเป็นผู้ขบัขี่มอืใหม่	ในขณะเดยีวกนัใบขบัขี่ยงัแบ่งออกเป็นหลาย

ประเภทตามขนาดความจกุระบอกสูบ	และมขีั้นตอนการสอบที่ซบัซ้อนตามไปด้วย	อกีสิ่งหนึ่ง

ที่ส�าคัญและถูกเน้นย�้าในการสอบคือ	 การใช้อุปกรณ์นิรภัย	 ได้แก่	 การสวมหมวกนิรภัยที่ได้

มาตรฐาน	สวมถงุมอื	สวมแว่นตาทกุครั้งที่ขบัขี่รถจักรยานยนต์	ประเทศออสเตรเลยีกเ็ช่นกนั	

การจะขอรบัใบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์	ผู้ขบัขี่ต้องมอีายอุย่างน้อย	16	ปี	9	เดอืน	และ

ต้องผ่าน	Graduated	Licensing	Scheme	(GLS)	ม	ี3	ขั้นตอน	ได้แก่	(1)	สอบใบอนญุาตผู้เรยีน

ขบัขี่	(L)	มอีาย	ุ12	เดอืน	จะเปลี่ยนเป็น	P1	ได้	เมื่อครบ	3	เดอืน	ขั้นตอนนี้จะเริ่มเรยีนได้ตั้งแต่

อาย	ุ16	ปี	6	เดอืน	(2)	สอบใบอนญุาตขบัขี่ชั่วคราว	(P1)	มอีาย	ุ18	เดอืน	และจะเปลี่ยนเป็น	

P2	ได้	เมื่อครบ	12	เดอืน	(3)	สอบใบอนญุาตขบัขี่ชั่วคราว	(P2)	มอีาย	ุ30	เดอืน	และจะเปลี่ยน

เป็นใบขบัขี่เตม็รูปแบบได้	เมื่อครบ	24	เดอืน	อย่างไรกต็ามผู้ถอืใบอนญุาตประเภท	L,	P1,	P2	

จะขบัขี่รถจกัรยานยนต์เฉพาะรุ่นที่ได้รบัอนญุาตเท่านั้น	มขีนาดไม่เกนิ	660	มลิลลิติร	ห้ามมี

การดดัแปลงสภาพรถโดยเดด็ขาด	ต้องท�าประกนัภยั	และใช้อปุกรณ์นริภยัทกุครั้งขณะขบัขี่8
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 2. วถิกีารขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศและแนวทางการลดอนัตราย
ก่อนจะเข้าสู่วถิกีารขบัขี่หรอืการใช้รถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ	จ�าเป็นต้องจ�าแนกประเภท

ของรถจกัรยานยนต์ก่อน	ในประเทศไทยมรีถจกัรยานยนต์ที่เราคุ้นเคย	ได้แก่	รถจกัรยานยนต์

ส�าหรบัครอบครวัที่จ�าหน่ายตามร้านทั่วไปกบัรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่เรยีกกนัว่า	“บิก๊ไบค์” 

แท้จรงิแล้ว	ประเภทของรถจกัรยานยนต์มคีวามหลากหลายกว่านั้น	เพื่อให้ท�าความเข้าใจง่าย	

ผู้เขยีนได้จ�าแนกเป็น	3	กลุ่ม3	ได้แก่

	 1)	รถจักรยานยนต์ส�าหรับการแข่งขัน	 ได้แก่	 Sport	 bike	 ต่อมาได้มีการปรับปรุง

โครงสร้างให้เหมาะสมกบัการขบัขี่ในเมอืงแต่ยงัมีความเป็นรถวบิาก	 เช่น	Naked	 bike,	Multi	

purpose,	Enduro,	Motard

	 2)	รถจกัรยานยนต์ส�าหรบัท่องเที่ยว	ได้แก่	Touring,	Sport	Touring	เป็นรถขนาดใหญ่	

เหมาะกบัการเดนิทางระยะไกล

	 3)	รถจกัรยานยนต์ส�าหรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั	 ได้แก่	 Scooter,	 Big	 Scooter	 Family	

เป็นรถขนาดเลก็	ราคาถูก	ความเรว็ไม่สูง	เหมาะส�าหรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั

	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพที่เราเห็นจากสื่อต่างๆ	 จะเห็นว่าในต่างประเทศ	 เช่น	 อังกฤษ	

อเมริกา	 ออสเตรเลีย	 จะไม่ใช่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ไปท�างาน	 ไปโรงเรียน 

ไปห้างสรรพสนิค้า	แต่มกัจะใช้รถจกัรยานยนต์ส�าหรบัการเดนิทางท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นจกัรยานยนต์

ขนาดใหญ่	และมกีารสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัครบชดุ	เพื่อให้เหน็ภาพขอยกตวัอย่างการคมนาคม

ในกรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 การคมนาคมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่อยู่ในความรับผิด

ชอบของนายกเทศมนตรี	 บริหารงานโดยองค์กรบริหารคมนาคมส�าหรับลอนดอน	 (Transport	

for	London:	TFL)	การเดนิทางหลกัใช้รถไฟใต้ดนิที่เรยีกว่า	The	Tube	ม	ี11	สาย	เชื่อมต่อเขต

ชานเมอืงเข้าสู่ใจกลางลอนดอน	นอกจากนี้ยงัมรีถเมล์	แทรมลงิก์	รถไฟรางเบา4	การเดนิทาง

ด้วยรถสาธารณะสามารถใช้บตัรโดยสารเพยีงใบเดยีวที่เรยีกวา่	Oyster	card	ในขณะที่อเมรกิา	

นิวยอร์กมีระบบรถไฟใต้ดินความเร็วสูง	 มีจ�านวนสถานีมากถึง	 468	 สถานี	 ให้บริการตลอด 

24	 ชั่วโมง	 ระบบรถประจ�าทางและรถไฟใต้ดินถูกออกแบบให้ใช้บัตรโดยสารร่วมกันได้5	 เช่น

เดยีวกบัซดินย์ี	ประเทศออสเตรเลยี	ที่ได้รบัการยกย่องว่ามรีะบบคมนาคมที่สะดวก	ตรงต่อเวลา 

ปลอดภยั	ทั้งรถประจ�าทาง	รถไฟ	รถราง	เรอืข้ามฟาก	ครอบคลมุจดุส�าคญัทั้งหมดของเมอืง	

และมบีตัรโดยสารที่เชื่อมต่อทกุการเดนิทางที่เรยีกว่า	Opal	card	รวมถงึแอพลเิคชั่นที่ช่วยบอก

เส้นทาง	เพื่อให้การเดนิทางสะดวกยิ่งขึ้น6

3http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
4http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
5http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
6http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx
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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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เรื่องไม่จ�าเป็น	อย่างไรกต็ามการที่เดก็จะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้	ยกตวัอย่างในประเทศองักฤษ	

ใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์จะจ�าแนกเป็น	5	ประเภท	ตามความจกุระบอกสูบของรถจกัรยานยนต์	

ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวได้ต้องมีอายุอย่างน้อย	 16	 ปี	 ต้องผ่านการ 

ฝึกอบรมพื้นฐานภาคบงัคบั	(CBT)	การทดสอบทฤษฎ	ีการทดสอบภาคปฏบิตั	ิเมื่อได้รบัการอนญุาต 

จะมกีารตดิตวั	L	ที่ป้ายทะเบยีน	เพื่อแสดงให้เหน็ว่าเป็นผูข้บัขี่ใหม่	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็ 

มขีนาดความจกุระบอกสบูไม่เกนิ	50	ซซี	ีที่เรยีกว่า	Mopeds	ท�าความเรว็ได้เพยีง	25-45	กโิลเมตร

ต่อชั่วโมงเท่านั้น	นอกจากนี้ยงัห้ามมผีู้โดยสารซ้อนท้าย	ห้ามใช้มอเตอร์เวย์	หากต้องการถอด

แผ่นป้ายตวั	L	ต้องสอบภาคปฏบิตัเิพิ่มเตมิ	2	ครั้ง	ในสนามทดสอบ	1	ครั้ง	และสอบบนถนน

จรงิ	1	ครั้ง	ซึ่งต้องท�าภายใน	2	ปี	อย่างไรกต็าม	แม้จะผ่านการทดสอบทั้งหมด	หากมอีาย	ุ16	ปี 

จะขบัขี่ได้เพยีงรถจกัรยานยนต์ขนาดไม่เกนิ	 50	ซซี	ี เท่านั้น	หากเป็นรถ	125	ซซี	ีต้องมอีายุ

อย่างน้อย	17	ปี	ความน่าสนใจของกระบวนการสอบใบขบัขี่ของประเทศองักฤษคอื	มุ่งเน้นให้

ผู้ขบัขี่มทีกัษะในการขบัขี่ปลอดภยั	ผ่านกระบวน	5	ขั้นตอน	ได้แก่	A	ความส�าคญัของการใช้ 

อปุกรณ์นริภยั	B	การตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น	C	ทกัษะพื้นฐานในการบงัคบัรถ	ได้แก่ 

การขบัขี่ทางตรง	การขบัขี่ทางแยก	การเลี้ยว	การใช้วงเวยีน	การแซง	การหยดุฉกุเฉนิ	การขบัขี่

ตามสญัญาณจราจร	D	กฎความปลอดภยั	ประกนัภยั	และกฎหมายจราจร	E	ฝึกภาคปฏบิตัิ

โดยการขบัขี่บนถนนกบัผู้ฝึกสอน7

	 กระบวนการสอบใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ในประเทศองักฤษแสดงให้เหน็ว่า	 การที่จะ

ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบมากมายที่แสดงว่าผูข้บัขี่มทีกัษะมากพอ 

ที่จะควบคมุรถจกัรยานยนต์และรบัมอืได้ในภาวะฉกุเฉนิ	ประกอบกบัรถจกัรยานยนต์ที่ผูเ้ริ่มต้น 

ขบัขี่ได้นั้นยงัเป็นรถจกัรยานยนต์ขนาดไม่เกนิ	 50	 ซซี	ี ท�าความเรว็ได้ไม่สูง	 ห้ามมผีู้ซ้อนท้าย	

มปี้ายตวั	L	ตดิไว้ให้ทราบว่าเป็นผู้ขบัขี่มอืใหม่	ในขณะเดยีวกนัใบขบัขี่ยงัแบ่งออกเป็นหลาย

ประเภทตามขนาดความจกุระบอกสูบ	และมขีั้นตอนการสอบที่ซบัซ้อนตามไปด้วย	อกีสิ่งหนึ่ง

ที่ส�าคัญและถูกเน้นย�้าในการสอบคือ	 การใช้อุปกรณ์นิรภัย	 ได้แก่	 การสวมหมวกนิรภัยที่ได้

มาตรฐาน	สวมถงุมอื	สวมแว่นตาทกุครั้งที่ขบัขี่รถจักรยานยนต์	ประเทศออสเตรเลยีกเ็ช่นกนั	

การจะขอรบัใบอนญุาตขบัขี่รถจกัรยานยนต์	ผู้ขบัขี่ต้องมอีายอุย่างน้อย	16	ปี	9	เดอืน	และ

ต้องผ่าน	Graduated	Licensing	Scheme	(GLS)	ม	ี3	ขั้นตอน	ได้แก่	(1)	สอบใบอนญุาตผู้เรยีน

ขบัขี่	(L)	มอีาย	ุ12	เดอืน	จะเปลี่ยนเป็น	P1	ได้	เมื่อครบ	3	เดอืน	ขั้นตอนนี้จะเริ่มเรยีนได้ตั้งแต่

อาย	ุ16	ปี	6	เดอืน	(2)	สอบใบอนญุาตขบัขี่ชั่วคราว	(P1)	มอีาย	ุ18	เดอืน	และจะเปลี่ยนเป็น	

P2	ได้	เมื่อครบ	12	เดอืน	(3)	สอบใบอนญุาตขบัขี่ชั่วคราว	(P2)	มอีาย	ุ30	เดอืน	และจะเปลี่ยน

เป็นใบขบัขี่เตม็รูปแบบได้	เมื่อครบ	24	เดอืน	อย่างไรกต็ามผู้ถอืใบอนญุาตประเภท	L,	P1,	P2	

จะขบัขี่รถจกัรยานยนต์เฉพาะรุ่นที่ได้รบัอนญุาตเท่านั้น	มขีนาดไม่เกนิ	660	มลิลลิติร	ห้ามมี

การดดัแปลงสภาพรถโดยเดด็ขาด	ต้องท�าประกนัภยั	และใช้อปุกรณ์นริภยัทกุครั้งขณะขบัขี่8
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 จากตวัอย่างกระบวนการสอบใบขบัขี่ของประเทศองักฤษและออสเตรเลยีจะเหน็ได้ว่า 

การจะได้รับใบขับขี่มีหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเพื่อจะพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่มีทักษะใน

การควบคุมรถ	 การรับมือในภาวะฉุกเฉิน	 ให้ความส�าคัญกับการใช้อุปกรณ์นิรภัย	 มีความรู้

ความเข้าใจกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถงึการท�าประกนัภยั	นอกจากนี้ยงัมเีงื่อนไข 

ในการขบัขี่ตามประเภทใบขบัขี่ที่ได้รบัด้วย	ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้ใช้รถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็

ห้ามมีผู้โดยสารซ้อนท้าย	 ห้ามใช้มอเตอร์เวย์ในกรณีของประเทศอังกฤษ	 หรือการก�าหนด 

ให้ใช้รถจกัรยานยนต์เฉพาะรุน่ที่ก�าหนด	ห้ามดดัแปลงสภาพรถในกรณขีองประเทศออสเตรเลยี	

ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวทางลดอันตรายที่ท�าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อบุตัเิหตลุดลงและลดความรนุแรงกรณเีกดิอบุตัเิหตอุกีด้วย	เนื่องจากมกีารเน้นย�้าเรื่องการใช้

อปุกรณ์นริภยัและการขบัขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจร

 3. วิถีการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนไทย
	 ภาพเดก็ตวัเลก็ๆ	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์เป็นภาพที่หาดไูด้ไม่ยากในสงัคมไทย	โดยเฉพาะ 

ในสงัคมชนบทที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าไม่ถงึทกุพื้นที่	รถจกัรยานยนต์จงึเป็นทางเลอืกที่ถกูน�า

มาใช้ในการเดนิทางตามมาด้วยข่าวอบุตัเิหตทุี่เกดิกบัเดก็และเยาวชนไม่เวน้วนั	และมรีปูแบบ

ไม่ต่างจากเดมิมากนกั	ทั้งเดนิทางไปโรงเรยีนและเดนิทางในชวีติประจ�าวนั	หลายกรณเีกดิใน

เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ทั้งที่กฎหมายก�าหนดว่า	การขบัขี่รถจกัรยานยนต์ต้องมใีบอนญุาตขบัขี่

ชั่วคราวซึ่งจะสอบใบอนญุาตดงักล่าวได้เมื่อมอีายอุย่างน้อย	15	ปี	นั่นหมายถงึมเีดก็จ�านวน

มากที่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์โดยไม่มใีบอนญุาต	ิไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการขบัขี่ปลอดภยั	ทกัษะ

การควบคมุรถ	 การตดัสินใจในภาวะคับขัน	 กฎความปลอดภัยและกฎหมายจราจร	 จึงไม่น่า

แปลกใจว่าท�าไมเดก็และเยาวชนไทย	จงึเป็นกลุม่ที่จบชวีติบนถนนมากเป็นอนัดบัต้นๆ	เสมอมา 

เราอาจตั้งค�าถามว่าท�าไมพ่อแม่ปล่อยปละละเลยให้ลูกใช้ชวีติอยู่บนความเสี่ยง	ท�าไมไม่ห้าม

ลกูขบัขี่รถจกัรยานยนต์	นี่เป็นค�าถามที่ผูเ้ขยีนเคยถามตนเองและพยายามหาค�าตอบตลอดมา	

เราจะมาคลี่คลายภาพนี้ไปพร้อมๆ	 กัน	 ผ่านบทสนทนากับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาส

สมัภาษณ์และมปีระเดน็ที่น่าสนใจที่พอจะตอบค�าถามข้างต้นได้
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

9สมัภาษณ์	ปอ	(นามสมมตุ)ิ,	20	เมษายน	2562.
10สมัภาษณ์	เบน	(นามสมมตุ)ิ,	28	เมษายน	2562.
11เวทสีมชัชาเดก็และเยาวชนภาคกลางและภาคใต้,	มถินุายน	2562.

	 ปอ	เดก็ชายอาย	ุ15	ปี	ท่าทางเงยีบขรมึ	เล่าให้ฟังว่าเริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์ด้วยตนเอง

ตอนอาย	ุ11	ปี	โดยสงัเกตวธิกีารขบัขี่จากพี่สาว	ปอบอกว่า	“สิ่งที่ท�าให้ผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็น 

เพราะแม่ใช้ไปซื้อของ ต้องรีบไปรีบกลับ กลับช้าจะโดนบ่นเพราะแม่ต้องท�ากับข้าว เวลาไป

โรงเรยีนผมเดนิไป เพราะไม่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์”	ปอนยิามตวัเองว่าเป็นเดก็เรยีน	เขาขยายความ

ว่า	เดก็เรยีนคอืตั้งใจเรยีน	ไม่ตดิยา	ไม่กนิเหล้า	ไม่ออกไปแว๊น	การไปซื้อของให้แม่ถกูเชื่อมโยง 

กับการเป็นเด็กดีคือการเชื่อฟังพ่อแม่	 ช่วยพ่อแม่ท�างานที่ได้รับมอบหมาย	 นอกจากงานบ้าน	

การไปซื้อของที่ร้านค้าถอืเป็นงานหลกัของปอ	และการไปซื้อของได้รวดเรว็ถอืเป็นการท�าหน้าที่ 

ของลกูอย่างสมบรูณ์แบบในความคดิของปอ	แน่นอนว่าปอไม่มใีบขบัขี่เพราะไม่เคยไปสอบ	ไม่สวม 

หมวกกนัน๊อกเพราะที่บ้านไม่มี	 ปอเชื่อว่าการขบัขี่ระยะใกล้ๆ	 ในบรเิวณชมุชน	 ไม่ได้ขบัขี่เรว็

มากถอืเป็นการขบัขี่ที่ปลอดภยั	หรอืการเร่งความเรว็ช่วงถนนโล่งไม่ถอืเป็นความเสี่ยง	ปอไม่

เหน็ด้วยหากจะห้ามเดก็อายตุ�่ากว่า	15	ป	ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์	เนื่องจากมคีวามจ�าเป็นในการ

เดนิทางไปซื้อของ	ถ้าไม่ใช่การแว๊น	ไม่ซิ่งกไ็ม่ควรห้าม	ปีหน้าปอตั้งใจจะสอบใบขบัขี่	เนื่องจาก

ต้องไปเรยีนในเมอืง	ใบขบัขี่ในการรบัรู้ของปอคอื	ใบกนัต�ารวจเรยีกตรวจ	ถ้าไม่มปีอต้องเสยี

ค่าปรบั	ซึ่งการเสยีค่าปรบัถอืเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครวั9

	 เบน	เดก็หนุ่มอาย	ุ22	ปี	เล่าว่า	เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์ด้วยตนเองตอนอายุ	10	ปี		

เป็นรถขนาด	50	ซซีี	ต่อมาเริ่มขบัขี่รถขนาด	125	ซซีี	เป็นการขบัขี่เล่นในหมู่บ้านกบักลุ่มเพื่อน 

พออยูก่บัเพื่อนจะขบัเรว็	ไม่สวมหมวกนริภยั	ดดัแปลงสภาพรถ	เบนบรรยายความรูส้กึว่า	“ย่ิงขีเ่รว็ 

ยิง่สนุก ผมไม่เคยใส่หมวก เพือ่นไม่ใส่ จะใส่คนเดยีวกเ็ขนิ”	แม้จะไม่เคยผ่านการสอบใบขบัขี่ 

แต่เบนมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ	 เพราะช�านาญเส้นทาง	 คุ้นเคยกับรถในระดับที่มั่นใจว่า

ควบคมุรถได้	เมื่อถามความรูส้กึตอนนี้ว่าคดิอย่างไรกบัการที่เดก็อาย	ุ15	ปี	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	

เบนตอบว่า	“ถ้าถามผมตอนนี้ ผมไม่เหน็ด้วยที่เดก็จะขี่รถ แต่ในกรณเีดก็ต่างจงัหวดัที่ต้องขี่รถ 

ไปโรงเรยีน น่าจะอนโุลมให้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเซน็ยนิยอมเพื่อยนืยนัว่าเดก็ไม่ได้แอบเอารถ

มาขี่เอง”10

	 นอกจากเรื่องราวของปอและเบน	 มุมมองที่มาจากเด็กและเยาวชน	 ผ่านการจัดเวที

สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค	 ทั้งภาคกลางและภาคใต้	 จ�านวน	 138	 คน	 ก็มีประเด็นที่ 

น่าสนใจเช่นกนั	เมื่อถามถงึอายทุี่เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์พบว่า	อายนุ้อยที่สดุคอื	8	ปี	ส่วนการ 

สอบใบขบัขี่	เดก็ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าเป็นเรื่องจ�าเป็น	ที่น่าสนใจคอื	มเีดก็บางส่วนสะท้อนว่า	

“ใบขับขี่ท�าง่ายและสามารถซื้อได้”	ส่วนการสวมหมวกนริภยั	ครอบครวัและสงัคมรอบข้าง

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย	 เด็กบางคนโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่สอนว่า 

“ใกล้แค่นีเ้อง ไม่สวมหมวกกไ็ด้”	หรอืบางครั้งการซ้อนจกัรยานยนต์รบัจ้าง	คนขบักไ็ม่ให้สวม

หมวกนริภยั	ประกอบกบัความเชื่อว่า	การสวมหมวกนริภยัจะช่วยได้ในบางกรณเีท่านั้น	และไม่ได้ 

ช่วยป้องกนัการบาดเจบ็ทั้งร่างกาย	ล้มลงไปกเ็จบ็อยูด่	ีส่วนการห้ามเดก็ขบัขี่รถจกัรยานยนต์นั้น 

ส่วนใหญ่มองว่า	ในบางพื้นที่	เช่น	ในชนบท	จกัรยานยนต์เป็นพาหนะที่จ�าเป็นในการเดนิทาง	

ถ้าห้ามขบัขี่แต่ไม่มกีารเดนิทางประเภทอื่นมาทดแทน	แล้วเดก็จะไปโรงเรยีนได้อย่างไร11
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 จากตวัอย่างกระบวนการสอบใบขบัขี่ของประเทศองักฤษและออสเตรเลยีจะเหน็ได้ว่า 

การจะได้รับใบขับขี่มีหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเพื่อจะพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่มีทักษะใน

การควบคุมรถ	 การรับมือในภาวะฉุกเฉิน	 ให้ความส�าคัญกับการใช้อุปกรณ์นิรภัย	 มีความรู้

ความเข้าใจกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถงึการท�าประกนัภยั	นอกจากนี้ยงัมเีงื่อนไข 

ในการขบัขี่ตามประเภทใบขบัขี่ที่ได้รบัด้วย	ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้ใช้รถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็

ห้ามมีผู้โดยสารซ้อนท้าย	 ห้ามใช้มอเตอร์เวย์ในกรณีของประเทศอังกฤษ	 หรือการก�าหนด 

ให้ใช้รถจกัรยานยนต์เฉพาะรุน่ที่ก�าหนด	ห้ามดดัแปลงสภาพรถในกรณขีองประเทศออสเตรเลยี	

ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวทางลดอันตรายที่ท�าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อบุตัเิหตลุดลงและลดความรนุแรงกรณเีกดิอบุตัเิหตอุกีด้วย	เนื่องจากมกีารเน้นย�้าเรื่องการใช้

อปุกรณ์นริภยัและการขบัขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจร

 3. วิถีการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนไทย
	 ภาพเดก็ตวัเลก็ๆ	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์เป็นภาพที่หาดไูด้ไม่ยากในสงัคมไทย	โดยเฉพาะ 

ในสงัคมชนบทที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าไม่ถงึทกุพื้นที่	รถจกัรยานยนต์จงึเป็นทางเลอืกที่ถกูน�า

มาใชใ้นการเดนิทางตามมาด้วยข่าวอบุตัเิหตทุี่เกดิกบัเดก็และเยาวชนไม่เวน้วนั	และมรีปูแบบ

ไม่ต่างจากเดมิมากนกั	ทั้งเดนิทางไปโรงเรยีนและเดนิทางในชวีติประจ�าวนั	หลายกรณเีกดิใน

เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ทั้งที่กฎหมายก�าหนดว่า	การขบัขี่รถจกัรยานยนต์ต้องมใีบอนญุาตขบัขี่

ชั่วคราวซึ่งจะสอบใบอนญุาตดงักล่าวได้เมื่อมอีายอุย่างน้อย	15	ปี	นั่นหมายถงึมเีดก็จ�านวน

มากที่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์โดยไม่มใีบอนญุาต	ิไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการขบัขี่ปลอดภยั	ทกัษะ

การควบคมุรถ	 การตดัสินใจในภาวะคับขัน	 กฎความปลอดภัยและกฎหมายจราจร	 จึงไม่น่า

แปลกใจว่าท�าไมเดก็และเยาวชนไทย	จงึเป็นกลุม่ที่จบชวีติบนถนนมากเป็นอนัดบัต้นๆ	เสมอมา 

เราอาจตั้งค�าถามว่าท�าไมพ่อแม่ปล่อยปละละเลยให้ลูกใช้ชวีติอยู่บนความเสี่ยง	ท�าไมไม่ห้าม

ลกูขบัขี่รถจกัรยานยนต์	นี่เป็นค�าถามที่ผูเ้ขยีนเคยถามตนเองและพยายามหาค�าตอบตลอดมา	

เราจะมาคลี่คลายภาพนี้ไปพร้อมๆ	 กัน	 ผ่านบทสนทนากับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาส

สมัภาษณ์และมปีระเดน็ที่น่าสนใจที่พอจะตอบค�าถามข้างต้นได้
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

9สมัภาษณ์	ปอ	(นามสมมตุิ),	20	เมษายน	2562.
10สมัภาษณ์	เบน	(นามสมมตุ)ิ,	28	เมษายน	2562.
11เวทสีมชัชาเดก็และเยาวชนภาคกลางและภาคใต้,	มิถนุายน	2562.

	 ปอ	เดก็ชายอาย	ุ15	ปี	ท่าทางเงยีบขรมึ	เล่าให้ฟังว่าเริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์ด้วยตนเอง

ตอนอาย	ุ11	ปี	โดยสงัเกตวธิกีารขบัขี่จากพี่สาว	ปอบอกว่า	“สิ่งที่ท�าให้ผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็น 

เพราะแม่ใช้ไปซื้อของ ต้องรีบไปรีบกลับ กลับช้าจะโดนบ่นเพราะแม่ต้องท�ากับข้าว เวลาไป

โรงเรยีนผมเดนิไป เพราะไม่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์”	ปอนยิามตวัเองว่าเป็นเดก็เรยีน	เขาขยายความ

ว่า	เดก็เรยีนคอืตั้งใจเรยีน	ไม่ตดิยา	ไม่กนิเหล้า	ไม่ออกไปแว๊น	การไปซื้อของให้แม่ถกูเชื่อมโยง 

กับการเป็นเด็กดีคือการเชื่อฟังพ่อแม่	 ช่วยพ่อแม่ท�างานที่ได้รับมอบหมาย	 นอกจากงานบ้าน	

การไปซื้อของที่ร้านค้าถอืเป็นงานหลกัของปอ	และการไปซื้อของได้รวดเรว็ถอืเป็นการท�าหน้าที่ 

ของลกูอย่างสมบรูณ์แบบในความคดิของปอ	แน่นอนว่าปอไม่มใีบขบัขี่เพราะไม่เคยไปสอบ	ไม่สวม 

หมวกกนัน๊อกเพราะที่บ้านไม่มี	 ปอเชื่อว่าการขบัขี่ระยะใกล้ๆ	 ในบรเิวณชมุชน	 ไม่ได้ขบัขี่เรว็

มากถอืเป็นการขบัขี่ที่ปลอดภยั	หรอืการเร่งความเรว็ช่วงถนนโล่งไม่ถอืเป็นความเสี่ยง	ปอไม่

เหน็ด้วยหากจะห้ามเดก็อายตุ�่ากว่า	15	ป	ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์	เนื่องจากมคีวามจ�าเป็นในการ

เดนิทางไปซื้อของ	ถ้าไม่ใช่การแว๊น	ไม่ซิ่งกไ็ม่ควรห้าม	ปีหน้าปอตั้งใจจะสอบใบขบัขี่	เนื่องจาก

ต้องไปเรยีนในเมอืง	ใบขบัขี่ในการรบัรู้ของปอคอื	ใบกนัต�ารวจเรยีกตรวจ	ถ้าไม่มปีอต้องเสยี

ค่าปรบั	ซึ่งการเสยีค่าปรบัถอืเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครวั9

	 เบน	เดก็หนุ่มอาย	ุ22	ปี	เล่าว่า	เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์ด้วยตนเองตอนอายุ	10	ปี		

เป็นรถขนาด	50	ซซีี	ต่อมาเริ่มขบัขี่รถขนาด	125	ซซี	ีเป็นการขบัขี่เล่นในหมู่บ้านกบักลุ่มเพื่อน 

พออยูก่บัเพื่อนจะขบัเรว็	ไม่สวมหมวกนริภยั	ดดัแปลงสภาพรถ	เบนบรรยายความรู้สกึว่า	“ย่ิงขีเ่ร็ว 

ยิง่สนุก ผมไม่เคยใส่หมวก เพือ่นไม่ใส่ จะใส่คนเดยีวกเ็ขนิ”	แม้จะไม่เคยผ่านการสอบใบขบัขี่ 

แต่เบนมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ	 เพราะช�านาญเส้นทาง	 คุ้นเคยกับรถในระดับที่มั่นใจว่า

ควบคมุรถได้	เมื่อถามความรูส้กึตอนนี้ว่าคดิอย่างไรกบัการที่เดก็อาย	ุ15	ปี	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	

เบนตอบว่า	“ถ้าถามผมตอนนี้ ผมไม่เหน็ด้วยที่เดก็จะขี่รถ แต่ในกรณเีดก็ต่างจงัหวดัที่ต้องขี่รถ 

ไปโรงเรยีน น่าจะอนโุลมให้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเซน็ยนิยอมเพื่อยนืยนัว่าเดก็ไม่ได้แอบเอารถ

มาขี่เอง”10

	 นอกจากเรื่องราวของปอและเบน	 มุมมองที่มาจากเด็กและเยาวชน	 ผ่านการจัดเวที

สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค	 ทั้งภาคกลางและภาคใต้	 จ�านวน	 138	 คน	 ก็มีประเด็นที่ 

น่าสนใจเช่นกนั	เมื่อถามถงึอายทุี่เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์พบว่า	อายนุ้อยที่สดุคอื	8	ปี	ส่วนการ 

สอบใบขบัขี่	เดก็ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าเป็นเรื่องจ�าเป็น	ที่น่าสนใจคอื	มเีดก็บางส่วนสะท้อนว่า	

“ใบขับขี่ท�าง่ายและสามารถซื้อได้”	ส่วนการสวมหมวกนริภยั	ครอบครวัและสงัคมรอบข้าง

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย	 เด็กบางคนโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่สอนว่า 

“ใกล้แค่นีเ้อง ไม่สวมหมวกก็ได้”	หรอืบางครั้งการซ้อนจกัรยานยนต์รบัจ้าง	คนขบักไ็ม่ให้สวม

หมวกนริภยั	ประกอบกบัความเชื่อว่า	การสวมหมวกนริภยัจะช่วยได้ในบางกรณเีท่านั้น	และไม่ได้ 

ช่วยป้องกนัการบาดเจบ็ทั้งร่างกาย	ล้มลงไปกเ็จบ็อยูด่	ีส่วนการห้ามเดก็ขบัขี่รถจกัรยานยนต์นั้น 

ส่วนใหญ่มองว่า	ในบางพื้นที่	เช่น	ในชนบท	จกัรยานยนต์เป็นพาหนะที่จ�าเป็นในการเดนิทาง	

ถ้าห้ามขบัขี่แต่ไม่มกีารเดนิทางประเภทอื่นมาทดแทน	แล้วเดก็จะไปโรงเรยีนได้อย่างไร11
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 เรื่องราวจากเดก็	2	คน	กบัเดก็อกี	1	กลุ่มใหญ่	รวมถงึครอบครวัหลายๆ	ครอบครวัที่ 

ผูเ้ขยีนได้พดูคยุด้วย	แต่ไม่ได้ถกูบนัทกึลงบทความนี้แสดงให้เหน็มมุมองที่เดก็มต่ีอรถจกัรยานยนต์ 

ซึ่งไม่ได้ค�านงึถงึอนัตราย	การขบัขี่ในระยะใกล้	บรเิวณบ้านหรอืชมุชน	แม้จะไม่สวมหมวกนริภยั	

ไม่มีใบขับขี่	 ขับขี่ด้วยความเร็วในบางครั้ง	 ในมุมมองของเด็กถือว่าเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัย 

ในขณะที่ครอบครวัมกัจะชื่นชม	หากเดก็ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ไปโรงเรยีนหรอืไปซื้อของได้	เพราะ

จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่	 โดยเฉพาะชนบท	 การขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แสดงถึงความเป็น

ผูใ้หญ่ที่สามารถดูแลรบัผดิชอบตวัเองได้	ในขณะที่การเรยีนขบัขี่รถจกัรยานยนต์ในโรงเรยีนสอน

ขบัรถ	การสอบใบขบัขี่	การสวมหมวกนริภยั	ดคูล้ายจะเป็นเรื่องที่ไม่จ�าเป็น	การมใีบขบัขี่กลายเป็น 

เพียงเครื่องมือในการป้องกันต�ารวจจับ	 เด็กไม่รู้สึกว่าต�ารวจจับเพราะห่วงใย	 แต่จับเพราะ

ต้องการปรับเท่านั้น	 ในขณะที่การสอบใบขับขี่กลายเป็นสิ่งที่สามารถซื้อหาได้	 ยอมเสียเงินดี

กว่าเสยีเวลาไปนั่งเรยีนครึ่งค่อนวนั	ส่วนการสวมหมวกนริภยั	 เป็นเพยีงอปุกรณ์กนัต�ารวจจบั 

แต่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นว่าจะลดการบาดเจ็บศีรษะได้	 อาจเป็นเพราะการให้ความรู้จาก

ครอบครัว	 พฤติกรรมคนในสังคมที่ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย	 หรือความไม่มั่นใจในมาตรฐาน

หมวกนริภยั	

 จากข้อสรปุดงักล่าว	ผูเ้ขยีนจงึตอบตนเองว่า	พ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรอืในเมอืงไม่ได้ 

รักลูกน้อยไปกว่ากัน	 แต่ด้วยความจ�าเป็นในชีวิต	 ระบบขนส่งมวลชนที่แตกต่างกันราวฟ้ากับ

เหวท�าให้มทีางเลอืกในการเดนิทางไม่มากนกั	ประกอบกบัเขตเมอืงจะมกีารบงัคบัใช้กฎหมาย 

เข้มงวดกว่าเขตชนบท	การกวดขนัของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจงึเข้มงวดกว่า	ดงันั้นจงึเหน็ภาพเดก็เลก็ 

ขับขี่รถจักรยานยนต์น้อยกว่า	 รวมถึงการรับรู้อันตราย	 ครอบครัวที่อยู่ในเขตเมืองจะรู้สึกว่า 

การขบัขี่รถจกัรยานยนต์บนถนนที่ต้องปะปนกบัรถยนต์	หรอืรถโดยสารขนาดใหญ่	มคีวามเสี่ยง 

ต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก	 แตกต่างจากครอบครัวในชนบทที่คิดว่าการขับขี่ในชุมชน 

ไม่ได้ขึ้นถนนใหญ่	ถอืเป็นพื้นที่ปลอดภยั	มคีวามเสี่ยงน้อย	ส่วนแนวทางการลดอนัตรายส่วนใหญ่ 

ที่เดก็ใช้คอื	ขบัช้า	ขบัในเขตชมุชน	บบีแตรในจดุที่คดิว่าอนัตราย	ข้อสงัเกตของผูเ้ขยีนคอื	ค�าว่า 

ขบัขี่ช้าของเดก็คอื	ช้าในความรูส้กึแต่ไม่ได้บอกเป็นตวัเลขว่าขบัขี่ด้วยความเรว็เท่าไหร่	ส่วนการ

ขบัขี่ในเขตชมุชนที่เดก็เข้าใจว่าปลอดภยันั้นกเ็คยเกดิอบุตัเิหตุ	แต่เดก็ไม่เชื่อมโยงว่าอบุตัเิหตนุั้น

มโีอกาสเกดิขึ้นกบัตนเองเช่นกนั	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูเ้ขยีนรบัรูไ้ด้จากการพดูคยุกบัเดก็และครอบครวั

คอื	การไม่เชื่อมโยงตนเองกบัความเสี่ยง	ไม่คดิว่าตนเองจะมโีอกาสเกดิอบุตัเิหตุ	ไม่คดิว่าการ

เดนิทางระยะใกล้ๆ	ไปไร่นา	ไปโรงเรยีนจะมอีนัตราย	และคดิว่าอบุตัเิหตเุป็นเรื่องที่ป้องกนัไม่ได้
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 4. เด็กและเยาวชนไทย กลุ่มเสี่ยงที่เราจะปล่อยให้จากไปหรือจะหาแนวทางต่อรอง
	 บทความนี้ฉายภาพสถานการณ์ปัญหาของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนว่ามีความรุนแรงมากเพียงใด	 และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศที่มี

กระบวนการ	ขั้นตอนในการอบรมคนในระดบัที่มั่นใจว่ามทีกัษะในการขบัขี่	ควบคมุรถ	ตดัสนิใจใน 

ภาวะฉกุเฉนิจงึจะได้รบัอนญุาตให้ขบัขี่รถจกัยานยนต์ได้	ถงึกระนั้นยงัพ่วงมาด้วยเงื่อนไขต่างๆ	

มากมายเพื่อลดอนัตรายและโอกาสเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิแล้วช่วยผ่อนหนกัเป็นเบา	

แตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชงิที่เดก็เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์ตอนอายุ	7-8	ขวบ	โดยการ

เรยีนรู้ด้วยตนเอง	ครูพกัลกัจ�าจากคนในครอบครวั	หรอืเรยีนรู้จากเพื่อน	ซึ่งอาจไม่ใช่ความรู้ที่

ถูกต้องและครอบคลมุความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรบัการขบัขี่รถจกัรยานยนต์	แน่นอนว่าไม่มี

ใครเหน็ด้วยกบัการให้เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	เนื่องจากความไม่พร้อมทั้ง

ร่างกายและทกัษะการตดัสนิใจของเดก็	แต่เราไม่สามารถปฏเิสธประโยชน์และความจ�าเป็นที่มา

พร้อมยานพาหนะชนดินี้ได้	โดยเฉพาะในพื้นที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าไม่ถงึ	และจกัรยานยนต์

ดูจะเป็นพาหนะเดยีวที่ตอบโจทย์ในการเดนิทาง	ทั้งความสะดวก	รวดเรว็	และราคาประหยดั

	 เราอาจจะร้องตะโกนว่าไม่เห็นด้วย	 ไม่ยอมรับกับการให้เด็กขับขี่รถจักรยานยนต์	 

ยิ่งชะลอการขบัขี่ออกไปได้นานเท่าไหร่	เดก็จะปลอดภยัมากขึ้นเท่านั้น	ผู้เขยีนไม่ปฏเิสธและเหน็ด้วย 

ทกุประการ	แต่ไม่อยากให้ลมืว่า	ต่อให้เราไม่ยอมรบัหรอืต่อต้านมากเพยีงใด	ทกุวนันี้มเีดก็และ

เยาวชนวยัแรกเกดิไปจนถงึอาย	ุ19	ปี	ต้องจบชวีติบนถนนเฉลี่ยปีละ	3,527	คน	หรอืวนัละ	10	คน 

ในฐานะผู้ขบัขี่และผู้โดยสาร	โดยมอีบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์เป็นสาเหตหุลัก	นอกจากการขบัขี่

เที่ยวเล่นด้วยความสนกุสนานตามวยั	ซึ่งเป็นการขบัขี่ที่ไม่จ�าเป็น	ยงัมกีารขบัขี่ด้วยความจ�าเป็น	

เช่น	การเดนิทางไปโรงเรยีน	ซึ่งเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงได้ยาก	โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์ในปัจจบุนั	

หลายรุ่นเป็นแบบออโตเมตกิ	ไม่จ�าเป็นต้องใส่เกยีร์	แค่ขึ้นไปนั่งกบ็ดิคนัเร่งได้เลย	การขบัขี่จงึ

ท�าได้ง่ายแสนง่าย	ในขณะที่มมุมองนกัวชิาการ	คนท�างานอาจจะไม่เหน็ด้วยกบัการให้เดก็ขบัขี่ 

รถจกัรยานยนต์	แต่ในมมุมองของชาวบ้าน	ครอบครวัที่ต้องอยู่ในชนบทซึ่งการคมนาคมไม่สะดวก

สบายและต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง	 และต้องอยู่กับความเสี่ยง 

ที่คาดไม่ถงึว่าวนัหนึ่งจะเกดิอนัตรายกบัตนเอง	ถ้านกัวชิาการไม่เปิดพื้นที่ในการต่อรอง	หาจดุ 

ตรงกลางที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน	 ในมุมมองผู้เขียนคิดว่าไม่ต่างจากการปล่อยให้เด็กจากไป 

วนัละ	10	คน	โดยที่เราไม่ท�าอะไรเลย	นอกจากเน้นย�้าว่า	เดก็จะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้ต้องม ี

อาย	ุ15	ปี	และเป็นรถขนาด	110	ซซีเีท่านั้น	ซึ่งเป็นประโยคที่ผู้เขยีนจ�าได้ขึ้นใจและไม่เหน็ว่า

เกดิขึ้นจรงิในสงัคมไทย
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 เรื่องราวจากเดก็	2	คน	กบัเดก็อกี	1	กลุ่มใหญ่	รวมถงึครอบครวัหลายๆ	ครอบครวัที่ 

ผูเ้ขยีนได้พดูคยุด้วย	แต่ไม่ได้ถกูบนัทกึลงบทความนี้แสดงให้เหน็มมุมองที่เดก็มต่ีอรถจกัรยานยนต์ 

ซึ่งไม่ได้ค�านงึถงึอนัตราย	การขบัขี่ในระยะใกล้	บรเิวณบ้านหรอืชมุชน	แม้จะไม่สวมหมวกนริภยั	

ไม่มีใบขับขี่	 ขับขี่ด้วยความเร็วในบางครั้ง	 ในมุมมองของเด็กถือว่าเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัย 

ในขณะที่ครอบครวัมกัจะชื่นชม	หากเดก็ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ไปโรงเรยีนหรอืไปซื้อของได้	เพราะ

จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่	 โดยเฉพาะชนบท	 การขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แสดงถึงความเป็น

ผูใ้หญ่ที่สามารถดแูลรบัผดิชอบตวัเองได้	ในขณะที่การเรยีนขบัขี่รถจกัรยานยนต์ในโรงเรยีนสอน

ขบัรถ	การสอบใบขบัขี่	การสวมหมวกนริภยั	ดคูล้ายจะเป็นเรื่องที่ไม่จ�าเป็น	การมใีบขบัขี่กลายเป็น 

เพียงเครื่องมือในการป้องกันต�ารวจจับ	 เด็กไม่รู้สึกว่าต�ารวจจับเพราะห่วงใย	 แต่จับเพราะ

ต้องการปรับเท่านั้น	 ในขณะที่การสอบใบขับขี่กลายเป็นสิ่งที่สามารถซื้อหาได้	 ยอมเสียเงินดี

กว่าเสยีเวลาไปนั่งเรยีนครึ่งค่อนวนั	ส่วนการสวมหมวกนริภยั	 เป็นเพยีงอปุกรณ์กนัต�ารวจจบั 

แต่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นว่าจะลดการบาดเจ็บศีรษะได้	 อาจเป็นเพราะการให้ความรู้จาก

ครอบครัว	 พฤติกรรมคนในสังคมที่ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย	 หรือความไม่มั่นใจในมาตรฐาน

หมวกนริภยั	

 จากข้อสรปุดงักล่าว	ผู้เขยีนจงึตอบตนเองว่า	พ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรอืในเมอืงไม่ได้ 

รักลูกน้อยไปกว่ากัน	 แต่ด้วยความจ�าเป็นในชีวิต	 ระบบขนส่งมวลชนที่แตกต่างกันราวฟ้ากับ

เหวท�าให้มทีางเลอืกในการเดนิทางไม่มากนกั	ประกอบกบัเขตเมอืงจะมกีารบงัคบัใช้กฎหมาย 

เข้มงวดกว่าเขตชนบท	การกวดขนัของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจงึเข้มงวดกว่า	ดงันั้นจงึเหน็ภาพเดก็เลก็ 

ขับขี่รถจักรยานยนต์น้อยกว่า	 รวมถึงการรับรู้อันตราย	 ครอบครัวที่อยู่ในเขตเมืองจะรู้สึกว่า 

การขบัขี่รถจกัรยานยนต์บนถนนที่ต้องปะปนกบัรถยนต์	หรอืรถโดยสารขนาดใหญ่	มคีวามเสี่ยง 

ต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก	 แตกต่างจากครอบครัวในชนบทที่คิดว่าการขับขี่ในชุมชน 

ไม่ได้ขึ้นถนนใหญ่	ถอืเป็นพื้นที่ปลอดภยั	มคีวามเสี่ยงน้อย	ส่วนแนวทางการลดอนัตรายส่วนใหญ่ 

ที่เดก็ใช้คอื	ขบัช้า	ขบัในเขตชมุชน	บบีแตรในจดุที่คดิว่าอนัตราย	ข้อสงัเกตของผูเ้ขยีนคอื	ค�าว่า 

ขบัขี่ช้าของเดก็คอื	ช้าในความรูส้กึแต่ไม่ได้บอกเป็นตวัเลขว่าขบัขี่ด้วยความเรว็เท่าไหร่	ส่วนการ

ขบัขี่ในเขตชมุชนที่เดก็เข้าใจว่าปลอดภยันั้นกเ็คยเกดิอบุตัเิหตุ	แต่เดก็ไม่เชื่อมโยงว่าอบุตัเิหตนุั้น

มโีอกาสเกดิขึ้นกบัตนเองเช่นกนั	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูเ้ขยีนรบัรูไ้ด้จากการพดูคยุกบัเดก็และครอบครวั

คอื	การไม่เชื่อมโยงตนเองกบัความเสี่ยง	ไม่คดิว่าตนเองจะมโีอกาสเกดิอบุตัเิหตุ	ไม่คดิว่าการ

เดนิทางระยะใกล้ๆ	ไปไร่นา	ไปโรงเรยีนจะมอีนัตราย	และคดิว่าอบุตัเิหตเุป็นเรื่องที่ป้องกนัไม่ได้

86 

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 4. เด็กและเยาวชนไทย กลุ่มเสี่ยงที่เราจะปล่อยให้จากไปหรือจะหาแนวทางต่อรอง
	 บทความนี้ฉายภาพสถานการณ์ปัญหาของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนว่ามีความรุนแรงมากเพียงใด	 และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศที่มี

กระบวนการ	ขั้นตอนในการอบรมคนในระดบัที่มั่นใจว่ามทีกัษะในการขบัขี่	ควบคมุรถ	ตดัสนิใจใน 

ภาวะฉกุเฉนิจงึจะได้รบัอนญุาตให้ขบัขี่รถจกัยานยนต์ได้	ถงึกระนั้นยงัพ่วงมาด้วยเงื่อนไขต่างๆ	

มากมายเพื่อลดอนัตรายและโอกาสเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิแล้วช่วยผ่อนหนกัเป็นเบา	

แตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชงิที่เดก็เริ่มขบัขี่รถจกัรยานยนต์ตอนอายุ	7-8	ขวบ	โดยการ

เรยีนรู้ด้วยตนเอง	ครูพกัลกัจ�าจากคนในครอบครวั	หรอืเรยีนรู้จากเพื่อน	ซึ่งอาจไม่ใช่ความรู้ที่

ถูกต้องและครอบคลมุความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรบัการขบัขี่รถจกัรยานยนต์	แน่นอนว่าไม่มี

ใครเหน็ด้วยกบัการให้เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	เนื่องจากความไม่พร้อมทั้ง

ร่างกายและทกัษะการตดัสนิใจของเดก็	แต่เราไม่สามารถปฏเิสธประโยชน์และความจ�าเป็นที่มา

พร้อมยานพาหนะชนดินี้ได้	โดยเฉพาะในพื้นที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าไม่ถงึ	และจกัรยานยนต์

ดูจะเป็นพาหนะเดยีวที่ตอบโจทย์ในการเดนิทาง	ทั้งความสะดวก	รวดเรว็	และราคาประหยดั

	 เราอาจจะร้องตะโกนว่าไม่เห็นด้วย	 ไม่ยอมรับกับการให้เด็กขับขี่รถจักรยานยนต์	 

ยิ่งชะลอการขบัขี่ออกไปได้นานเท่าไหร่	เดก็จะปลอดภยัมากขึ้นเท่านั้น	ผูเ้ขยีนไม่ปฏเิสธและเหน็ด้วย 

ทกุประการ	แต่ไม่อยากให้ลมืว่า	ต่อให้เราไม่ยอมรบัหรอืต่อต้านมากเพยีงใด	ทกุวนันี้มเีดก็และ

เยาวชนวยัแรกเกดิไปจนถงึอาย	ุ19	ปี	ต้องจบชวีติบนถนนเฉลี่ยปีละ	3,527	คน	หรอืวนัละ	10	คน 

ในฐานะผู้ขบัขี่และผู้โดยสาร	โดยมอีบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์เป็นสาเหตหุลัก	นอกจากการขบัขี่

เที่ยวเล่นด้วยความสนกุสนานตามวยั	ซึ่งเป็นการขบัขี่ที่ไม่จ�าเป็น	ยงัมกีารขบัขี่ด้วยความจ�าเป็น	

เช่น	การเดนิทางไปโรงเรยีน	ซึ่งเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงได้ยาก	โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์ในปัจจบุนั	

หลายรุ่นเป็นแบบออโตเมตกิ	ไม่จ�าเป็นต้องใส่เกยีร์	แค่ขึ้นไปนั่งกบ็ดิคนัเร่งได้เลย	การขบัขี่จงึ

ท�าได้ง่ายแสนง่าย	ในขณะที่มมุมองนกัวชิาการ	คนท�างานอาจจะไม่เหน็ด้วยกบัการให้เดก็ขบัขี่ 

รถจกัรยานยนต์	แต่ในมมุมองของชาวบ้าน	ครอบครวัที่ต้องอยู่ในชนบทซึ่งการคมนาคมไม่สะดวก

สบายและต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง	 และต้องอยู่กับความเสี่ยง 

ที่คาดไม่ถงึว่าวนัหนึ่งจะเกดิอนัตรายกบัตนเอง	ถ้านกัวชิาการไม่เปิดพื้นที่ในการต่อรอง	หาจดุ 

ตรงกลางที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน	 ในมุมมองผู้เขียนคิดว่าไม่ต่างจากการปล่อยให้เด็กจากไป 

วนัละ	10	คน	โดยที่เราไม่ท�าอะไรเลย	นอกจากเน้นย�้าว่า	เดก็จะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้ต้องม ี

อาย	ุ15	ปี	และเป็นรถขนาด	110	ซซีเีท่านั้น	ซึ่งเป็นประโยคที่ผู้เขยีนจ�าได้ขึ้นใจและไม่เหน็ว่า

เกดิขึ้นจรงิในสงัคมไทย
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

12ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์	(2560).	ก่อน	15	ปี	ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์.

	 หากเรามทีางเลอืกในการเดนิทางที่หลากหลาย	สะดวก	ปลอดภยั	เข้าถงึทกุพื้นที่ที่มี

การบงัคบัใช้กฎหมายที่เข้มงวด	ครอบคลมุทกุพื้นที่เช่นกนั	การห้ามเดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ขบัขี่

รถจกัรยานยนต์เป็นเรื่องที่ท�าได้อย่างแน่นอน	แต่วนันี้	เวลานี้ยงัไม่สามารถท�าได้	และต้องรอ 

เวลาซึ่งไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน	 ดังนั้นอาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนเงื่อนไขการขับขี่ 

รถจกัรยานยนต์ของเดก็และน�าแนวคดิลดอนัตราย	(Harm	reduction)	มาใช้	โดยให้โรงเรยีนเป็น

จุดจัดการปัญหา	 เนื่องจากทุกโรงเรียนจะมีระบบที่เรียกว่า	 “ระบบดูแลและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน”	 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลประเภทการเดินทางและระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนของ

เดก็ทกุคน	นั่นหมายถงึ	คณุครสูามารถจ�าแนกได้ว่าเดก็คนไหนขบัขี่รถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีน	

ระยะการเดนิทางไกลไปหรอืไม่	หรอือาจจะเกบ็ข้อมลูเพิ่มเตมิเรื่องใบขบัขี่	การสวมหมวกนริภยั	

การดดัแปลงสภาพรถ	 ซึ่งจะช่วยคดักรองความเสี่ยงได้อกีระดบั	 และสามารถคนืข้อมูลให้กบั 

ผู้ปกครองชมุชนในการร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภยัของบตุรหลาน

	 ในกรณทีี่เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ต้องขบัขี่รถจกัรยานยนต์	จ�าเป็นต้องหารอือย่างจรงิจงั

ว่าอายนุ้อยเท่าไหร่ที่ยอมรบัได้	หรอืสถานการณ์ไหนที่ถอืว่าจ�าเป็น	และต้องมเีงื่อนไขอะไรบ้าง	

แน่นอนว่าเราไม่ยอมรบัอย่างแน่นอน	หากเดก็อาย	ุ7	ขวบจะขบัขี่รถจกัรยานยนต์	แต่ถ้าเป็น

เดก็อายุ	13	หรอื	14	ปี	เราจะยอมรบัได้หรอืไม่	นั่นเป็นค�าถามที่เราต้องกลบัมาทบทวนร่วมกนั 

ส�าหรับสถานการณ์ที่ถือว่าจ�าเป็น	 เช่น	 การเดินทางไปโรงเรียน	 คุณครูควรจะหารือกับ 

ผู้ปกครองให้เดินทางมาส่งบุตรหลานหรือให้นั่งรถรับส่งนักเรียน	 แต่ถ้าจ�าเป็นต้องให้เด็ก

ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเอง	 อาจจะต้องสอนเรื่องกฎจราจร	 เน้นย�้าเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 

ไม่อนญุาตให้เดนิทางช่วงกลางคนื	 เช่น	ซ้อมกฬีาแล้วกลบัค�่า	 เป็นต้น	 รวมถงึการก�าหนดให้

ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อควบคุมความเร็ว	 ร่วมมือกับชุมชนจัดการเส้นทางระหว่าง

บ้านกบัโรงเรยีนให้มคีวามปลอดภยั	ดูแลจดุเสี่ยงจดุอนัตราย	และค่อยๆ	ลดจ�านวนเดก็ที่ต้อง

ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เหลือกลุ่มที่จ�าเป็นจริงๆ	 และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	 กวดขันเด็กที่ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ในการไปรวมกลุ่มเที่ยวเล่นกับเพื่อน	 โดยชี้ให้ผู้ปกครองเห็นว่า	 การออกไป

ขบัขี่รถจกัรยานยนต์เที่ยวเล่นจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ	เช่น	ชู้สาว	ยาเสพตดิ	ทะเลาะววิาท	

เป็นต้น

	 โครงการก่อน	 15	 ปี	 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์12	 ที่ด�าเนินการโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม 

ความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีเป็นอกีบทเรยีนที่พสิจูน์ว่า 

การแก้ปัญหาเดก็ขบัขี่มอเตอร์ไซค์ท�าได้จรงิ	แม้จะมแีรงต้านจากตวัเดก็และผูป้กครอง	แต่การท�างาน

ด้วยท่าทเีป็นมติร	ชวนคดิชวนคยุถงึปัญหา	ผ่าน	4	ขั้นตอน	ได้แก่
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 (1)	ส�ารวจข้อมูลความเสี่ยงและร่วมวเิคราะห์ปัญหาโดยโรงเรยีน	ชมุชน	ผู้เกี่ยวข้อง	

	 	 (2)	รณรงค์ให้ความรู้ด้วยวธิกีารใหม่ๆ	ที่เหมาะกบัเดก็	 เช่น	สร้างการรบัรู้อนัตราย

ด้วยการจ�าลองสถานการณ์อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์

	 	 (3)	จดัท�ามาตรการสถานศกึษาเพื่อก�ากบัพฤตกิรรมเสี่ยง

	 		(4)	ท�างานแบบมสี่วนร่วม	ทั้งโรงเรยีน	ชมุชน	ผู้ปกครอง	และต�ารวจ	ความน่าสนใจ

ของโครงการนี้	คอื

	 	 	 	 แม้โครงการจะสื่อความหมายว่าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนอาย	ุ15	ปี	แต่วธิกีารท�างาน

ไม่ใช่การห้ามอย่างเดด็ขาดทันดทีนัใด	แต่เป็นการค่อยๆ	ลดจ�านวนเดก็ที่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	

โดยให้โรงเรยีนเป็นจดุจดัการปัญหา	ตั้งแต่การจดัการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	น�าข้อมูลมาสื่อสาร

และท�าความเข้าใจกบัผูป้กครอง	ในท้ายที่สดุจงึสามารถลดจ�านวนเดก็ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้	

71	โรงเรยีน	จากทั้งหมด	80	โรงเรยีน	ผู้เขยีนคดิว่า	นี่อาจเป็นตวัอย่างหนึ่งที่ท�าให้เหน็ภาพการ

ลดอนัตรายได้เป็นอย่างดี

	 	 การลดอนัตรายไม่ใช่การห้ามอย่างเดด็ขาด	ทนัททีนัใด	แต่เป็นการค่อยๆ	ลดระดบั

ความอันตรายลง	 เปรียบเสมือนการเดินลงจากบันไดขั้นที่สูงที่สุดคือความเสี่ยงลงมาสู่พื้น 

ซึ่งเป็นความปกติ	 เหตุผลที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดนี้เนื่องจากการห้าม	 โดยเฉพาะการห้ามที่ 

ปราศจากทางเลอืกจะน�ามาซึ่งการต่อต้านอย่างแน่นอน	แต่การเจรจาจะท�าให้พบทางออกร่วมกนั

อย่างไรกต็ามเราจ�าเป็นต้องมเีป้าหมายว่า	การเจรจามอีะไรบ้างที่ยอมรบัได้และยอมรบัไม่ได้	

ยอมรบัได้คอื	ยงัคงมคีวามเสี่ยงแต่ไม่มาก	ส่วนยอมรบัไม่ได้คอืถ้าปล่อยผ่านจะมอีนัตรายถงึ

ชวีติ	ที่ส�าคญัคอื	คนที่จะแก้ปัญหาคอืเจ้าของปัญหาได้แก่	ตวัเดก็	ครอบครวั	ชมุชน	โรงเรยีน	

ส่วนนกัวชิาการหรอืคนท�างานเป็นผูช้วนคดิ	ชวนคยุให้เหน็ปัญหา	หากเจ้าของปัญหาได้มพีื้นที่

พดูคยุ	แลกเปลี่ยนข้อมลูสถานการณ์ความเสี่ยงร่วมกนั	เชน่	ข้อมลูอบุตัเิหตทุี่เคยเกดิในชมุชน	

หรือข้อมูลความเสี่ยงจากการเดินทาง	 มาวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้าง	 และอุบัติเหตุ

มโีอกาสเกดิขึ้นกบัทกุคน	ถ้าเกดิแล้วจะน�ามาซึ่งความสูญเสยีทั้งบาดเจบ็	พกิาร	เสยีชวีติหรอื 

ทรัพย์สิน	 และความสูญเสียบางอย่างไม่สามารถตีมูลค่าได้	 จึงไม่คุ้มที่จะปล่อยให้เกิดขึ้น 

ที่ส�าคญัคอื	เราสามารถป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตไุด้	หากผูท้ี่เกี่ยวข้องเข้าใจ

ประเดน็เหล่านี้น่าจะมโีอกาสเกดิมาตรการเฝ้าระวงัความเสี่ยงในโรงเรยีนและชมุชน	และท�าให้

ภาพเดก็ตวัเลก็ๆ	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ลดน้อยลง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

12ประจวบ	ผลติผลการพมิพ์	(2560).	ก่อน	15	ปี	ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์.

	 หากเรามทีางเลอืกในการเดนิทางที่หลากหลาย	สะดวก	ปลอดภยั	เข้าถงึทกุพื้นที่ที่มี

การบงัคบัใช้กฎหมายที่เข้มงวด	ครอบคลมุทกุพื้นที่เช่นกนั	การห้ามเดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ขบัขี่

รถจกัรยานยนต์เป็นเรื่องที่ท�าได้อย่างแน่นอน	แต่วนันี้	เวลานี้ยงัไม่สามารถท�าได้	และต้องรอ 

เวลาซึ่งไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน	 ดังนั้นอาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนเงื่อนไขการขับขี่ 

รถจกัรยานยนต์ของเดก็และน�าแนวคดิลดอนัตราย	(Harm	reduction)	มาใช้	โดยให้โรงเรยีนเป็น

จุดจัดการปัญหา	 เนื่องจากทุกโรงเรียนจะมีระบบที่เรียกว่า	 “ระบบดูแลและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน”	 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลประเภทการเดินทางและระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนของ

เดก็ทกุคน	นั่นหมายถงึ	คณุครูสามารถจ�าแนกได้ว่าเดก็คนไหนขบัขี่รถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีน	

ระยะการเดนิทางไกลไปหรอืไม่	หรอือาจจะเกบ็ข้อมลูเพิ่มเตมิเรื่องใบขบัขี่	การสวมหมวกนริภยั	

การดดัแปลงสภาพรถ	 ซึ่งจะช่วยคดักรองความเสี่ยงได้อกีระดบั	 และสามารถคนืข้อมูลให้กบั 

ผู้ปกครองชมุชนในการร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภยัของบตุรหลาน

	 ในกรณทีี่เดก็อายตุ�่ากว่า	15	ปี	ต้องขบัขี่รถจกัรยานยนต์	จ�าเป็นต้องหารอือย่างจรงิจงั

ว่าอายนุ้อยเท่าไหร่ที่ยอมรบัได้	หรอืสถานการณ์ไหนที่ถอืว่าจ�าเป็น	และต้องมเีงื่อนไขอะไรบ้าง	

แน่นอนว่าเราไม่ยอมรบัอย่างแน่นอน	หากเดก็อายุ	7	ขวบจะขบัขี่รถจกัรยานยนต์	แต่ถ้าเป็น

เดก็อาย	ุ13	หรอื	14	ปี	เราจะยอมรบัได้หรอืไม่	นั่นเป็นค�าถามที่เราต้องกลบัมาทบทวนร่วมกนั 

ส�าหรับสถานการณ์ที่ถือว่าจ�าเป็น	 เช่น	 การเดินทางไปโรงเรียน	 คุณครูควรจะหารือกับ 

ผู้ปกครองให้เดินทางมาส่งบุตรหลานหรือให้นั่งรถรับส่งนักเรียน	 แต่ถ้าจ�าเป็นต้องให้เด็ก

ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเอง	 อาจจะต้องสอนเรื่องกฎจราจร	 เน้นย�้าเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 

ไม่อนญุาตให้เดนิทางช่วงกลางคนื	 เช่น	ซ้อมกฬีาแล้วกลบัค�่า	 เป็นต้น	 รวมถงึการก�าหนดให้

ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อควบคุมความเร็ว	 ร่วมมือกับชุมชนจัดการเส้นทางระหว่าง

บ้านกบัโรงเรยีนให้มคีวามปลอดภยั	ดูแลจดุเสี่ยงจดุอนัตราย	และค่อยๆ	ลดจ�านวนเดก็ที่ต้อง

ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เหลือกลุ่มที่จ�าเป็นจริงๆ	 และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	 กวดขันเด็กที่ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ในการไปรวมกลุ่มเที่ยวเล่นกับเพื่อน	 โดยชี้ให้ผู้ปกครองเห็นว่า	 การออกไป

ขบัขี่รถจกัรยานยนต์เที่ยวเล่นจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ	เช่น	ชู้สาว	ยาเสพตดิ	ทะเลาะววิาท	

เป็นต้น

	 โครงการก่อน	 15	 ปี	 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์12	 ที่ด�าเนินการโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม 

ความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีเป็นอกีบทเรยีนที่พสิจูน์ว่า 

การแก้ปัญหาเดก็ขบัขี่มอเตอร์ไซค์ท�าได้จรงิ	แม้จะมแีรงต้านจากตวัเดก็และผูป้กครอง	แต่การท�างาน

ด้วยท่าทเีป็นมติร	ชวนคดิชวนคยุถงึปัญหา	ผ่าน	4	ขั้นตอน	ได้แก่
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 (1)	ส�ารวจข้อมูลความเสี่ยงและร่วมวเิคราะห์ปัญหาโดยโรงเรยีน	ชมุชน	ผู้เกี่ยวข้อง	

	 	 (2)	รณรงค์ให้ความรู้ด้วยวธิกีารใหม่ๆ	ที่เหมาะกบัเดก็	 เช่น	สร้างการรบัรู้อนัตราย

ด้วยการจ�าลองสถานการณ์อบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์

	 	 (3)	จดัท�ามาตรการสถานศกึษาเพื่อก�ากบัพฤตกิรรมเสี่ยง

	 		(4)	ท�างานแบบมสี่วนร่วม	ทั้งโรงเรยีน	ชมุชน	ผู้ปกครอง	และต�ารวจ	ความน่าสนใจ

ของโครงการนี้	คอื

	 	 	 	 แม้โครงการจะสื่อความหมายว่าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนอาย	ุ15	ปี	แต่วธิกีารท�างาน

ไม่ใช่การห้ามอย่างเดด็ขาดทันดทีนัใด	แต่เป็นการค่อยๆ	ลดจ�านวนเดก็ที่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์	

โดยให้โรงเรยีนเป็นจดุจดัการปัญหา	ตั้งแต่การจดัการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	น�าข้อมูลมาสื่อสาร

และท�าความเข้าใจกบัผูป้กครอง	ในท้ายที่สดุจงึสามารถลดจ�านวนเดก็ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้	

71	โรงเรยีน	จากทั้งหมด	80	โรงเรยีน	ผู้เขยีนคดิว่า	นี่อาจเป็นตวัอย่างหนึ่งที่ท�าให้เหน็ภาพการ

ลดอนัตรายได้เป็นอย่างดี

	 	 การลดอนัตรายไม่ใช่การห้ามอย่างเดด็ขาด	ทนัททีนัใด	แต่เป็นการค่อยๆ	ลดระดบั

ความอันตรายลง	 เปรียบเสมือนการเดินลงจากบันไดขั้นที่สูงที่สุดคือความเสี่ยงลงมาสู่พื้น 

ซึ่งเป็นความปกติ	 เหตุผลที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดนี้เนื่องจากการห้าม	 โดยเฉพาะการห้ามที่ 

ปราศจากทางเลอืกจะน�ามาซึ่งการต่อต้านอย่างแน่นอน	แต่การเจรจาจะท�าให้พบทางออกร่วมกนั

อย่างไรกต็ามเราจ�าเป็นต้องมเีป้าหมายว่า	การเจรจามอีะไรบ้างที่ยอมรบัได้และยอมรบัไม่ได้	

ยอมรบัได้คอื	ยงัคงมคีวามเสี่ยงแต่ไม่มาก	ส่วนยอมรบัไม่ได้คอืถ้าปล่อยผ่านจะมอีนัตรายถงึ

ชวีติ	ที่ส�าคญัคอื	คนที่จะแก้ปัญหาคอืเจ้าของปัญหาได้แก่	ตวัเดก็	ครอบครวั	ชมุชน	โรงเรยีน	

ส่วนนกัวชิาการหรอืคนท�างานเป็นผูช้วนคดิ	ชวนคยุให้เหน็ปัญหา	หากเจ้าของปัญหาได้มพีื้นที่

พดูคยุ	แลกเปลี่ยนข้อมลูสถานการณ์ความเสี่ยงร่วมกนั	เช่น	ข้อมลูอบุตัเิหตทุี่เคยเกดิในชมุชน	

หรือข้อมูลความเสี่ยงจากการเดินทาง	 มาวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้าง	 และอุบัติเหตุ

มโีอกาสเกดิขึ้นกบัทกุคน	ถ้าเกดิแล้วจะน�ามาซึ่งความสูญเสยีทั้งบาดเจบ็	พกิาร	เสยีชวีติหรอื 

ทรัพย์สิน	 และความสูญเสียบางอย่างไม่สามารถตีมูลค่าได้	 จึงไม่คุ้มที่จะปล่อยให้เกิดขึ้น 

ที่ส�าคญัคอื	เราสามารถป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงในการเกดิอบุตัเิหตไุด้	หากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ

ประเดน็เหล่านี้น่าจะมโีอกาสเกดิมาตรการเฝ้าระวงัความเสี่ยงในโรงเรยีนและชมุชน	และท�าให้

ภาพเดก็ตวัเลก็ๆ	ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ลดน้อยลง
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การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่บนส่ือสังคมออนไลน์
กับความ (ไม่) ปลอดภัยทางถนน

 1. เกริ่นน�า
 “อุบัติเหตุทางถนน”	 เป็นปรากฏการณ์ที่ยังผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จ�านวนมหาศาล	การรายงานขององค์การอนามยัโลก	(WHO,	2018)	บ่งชี้ว่า	จ�านวนผู้เสยีชวีติ 

จากอุบัติเหตุทางถนนในทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพิ่มขึ้นเป็น	 1.35	 ล้านคนต่อปี	 หรือคิดเป็น	

3,700	คนต่อวนั	ขณะที่การคาดประมาณ	(estimate)	จ�านวนผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน

ในประเทศไทย	กพ็บว่า	ในปี	พ.ศ.	2559	มผีู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตสุูงถงึ	22,491	คน	คดิเป็น	

32.7	ต่อประชากรแสนคน	หรอืคดิเป็น	60	คนต่อวนั	ยงัผลให้ประเทศไทยยงัถูกจดัอนัดบัให้

เป็นประเทศที่มอีตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนต่อแสนประชากรสงูเป็นอนัดบั	9	ของโลก	

ทว่ารั้งอนัดบั	1	ในภูมภิาคเอเชยีอกีด้วย	ทั้งนี้	เมื่อพจิารณาถงึตวัเลขการตายของประเทศไทย

จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน1	 ก็พบว่า	 มีความใกล้เคียงกับการ

คาดประมาณขององค์การอนามัยโลก	 โดยในปีเดียวกันนั้นประเทศไทยมีจ�านวนผู้เสียชีวิตสูง

ถงึ	 21,745	คน	มากไปกว่านั้น	หากพจิารณาข้อมูลย้อนหลงั	จะพบว่า	อบุตัเิหตทุางถนนใน

ประเทศไทยยงัคงมแีนวโน้มเพิ่มสงูขึ้น	เมื่อจ�าแนกรายปี	จะพบว่ามผู้ีเสยีชวีติมากถงึ	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�าดบั	(ส�านกั

โรคไม่ตดิต่อ	กรมควบคมุโรค,	ออนไลน์)

	 ในขณะที่รายงานการศกึษาที่ผ่านมา	บ่งชี้ว่า	อบุตัเิหตทุางถนนเป็นสาเหตลุ�าดบัต้น	ๆ  

ของการสูญเสยีปีสขุภาวะซึ่งปรบัด้วยความพกิาร	 (disability-adjusted	 life	 year:	DALYs)	ของ

ประชากรไทย	 นอกจากนี้	 อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมักเกิดขึ้นกับประชากรในกลุ่มวัย

ที่มผีลติผลทางเศรษฐกจิสูง	 (most	economically	productive	age	group)	คอืช่วงอายรุะหว่าง	

15	–	49	ปี	(Institute	for	Health	Metrics	and	Evaluation,	online)	สะท้อนจากจ�านวนครั้งการ

เกดิอบุตัเิหตรุะหว่างปี	พ.ศ.	2557-60	เกดิขึ้นโดยเฉลี่ย	328,239	ครั้ง	เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มวยัจะ

พบว่า	เกดิในกลุ่มวยัที่มผีลติผลทางเศรษฐกจิสูง	มากถงึร้อยละ	71.54	(บรษิทั	กลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถ	จ�ากดั,	ออนไลน์)

*ศูนย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน	มูลนธินิโยบายถนนปลอดภยั
1ประเทศไทยใช้การบูรณาการข้อมูลการตายจากอบุตัเิหตทุางถนน	โดยใช้ข้อมูลจาก	3	ฐาน	ประกอบด้วย	1)	ใบมรณบตัรที่ตรวจสอบกบัหนงัสอืรับรองการ
ตายจากโรงพยาบาล	2)	คดคีวามจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิและ	3)	การเคลมประกนัจากบรษิทั	กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ	จ�ากดั	เพื่อบ่งชี้จ�านวน
ผู้เสยีชวีติอย่างครอบคลมุ
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 แม้ว่าสถานการณ์ความ	(ไม่)	ปลอดภยัทางถนนข้างต้น	จะมนี�้าหนกัมากพอที่จะก�าหนด 

ให้เป็นวาระส�าคญัของชาตทิี่ต้องเร่งแก้ไข	ทว่า	ชาตชิาย	มกุสง	 (2548)	 ได้ชวนพนิจิแนวทาง

การแก้ปัญหาของภาครัฐ	 ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการท�างานเชิงรณรงค์	 ทั้งยังจ�ากัดเฉพาะช่วง	

“เทศกาล” เป็นส�าคญั	นยันี้นอกจากจะมุง่แก้ปัญหาที่คน	แล้วยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยนื	 เพราะรากของปัญหาในภาพใหญ่ที่ไม่ถูกคลี่ให้เห็นคือ	 ปัญหาเชิงโครงสร้างของความ

เหลื่อมล�้า	เช่น	การพฒันาฐานการด�ารงชพีให้จ�ากดัอยู่เฉพาะเมอืงใหญ่	ตลอดจนการพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้ผู ้คนใช้รถส่วนตัว	 แทนที่จะมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะ	 จึงกล่าวได้ว่า	 ความเสี่ยงบนท้องถนน	 (risk	 society)	 ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจาก

นโยบายสาธารณะ	(public	policy)	และการเมอืง	(politics)	อย่างน้อยที่สดุคอืในแง่ของการกระจาย

ทรพัยากร	และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน	นอกจากนี้	ศกัดิ์สทิธิ์	เฉลมิพงศ์	(2554)	ได้พยายาม

เชื่อมโยงความไม่ปลอดภยัทางถนนกบัมติขิองความเหลื่อมล�้า	โดยอภปิรายว่าอบุตัเิหตทุางถนน

เป็นประเด็นที่ไปไกลกว่าปัญหาในระดับปัจเจก	 หากแต่แฝงไปด้วยปัญหานโยบายการลงทุน

กับการโครงสร้างพื้นฐาน	 การกระจายทรัพยากร	 ตลอดจนความเหลื่อมล�้าของการคมนาคม	

ที่พบว่า	 ผู้มีรายได้น้อยจะมีค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าเดินทาง	 (travel	 expenditures)	 ในสัดส่วน

ต่อรายได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง	 มากไปกว่านั้น	 ความเหลื่อมล�้าของการเดินทางยังมีความ

สัมพันธ์กับความเหลื่อมด้านความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย	 กล่าวคือ	 ผู้มีรายได้น้อย 

จะมข้ีอจ�ากดัในการเลอืกเดนิทางที่ปลอดภยัน้อย	เช่น	การใช้จกัรยานยนต์	โดยสารรถสาธารณะ

ที่ไม่ปลอดภยัเป็นหลกัในการเดนิทาง	 ยานพาหนะเหล่านี้เองที่เป็นพาหนะหลกัๆ	 ที่ท�าให้เกดิ

ความสูญเสียบนท้องถนน	 ในทางกลับกันผู้ที่ที่มีรายได้มากก็ย่อมมีโอกาสเลือกใช้พาหนะที่

ปลอดภยัมากกว่า	

	 ในสภาวการณ์ที่มาตรการในการแก้ไขปัญหาไม่สมมาตรกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	 

ยังผลให้ทางเลือกของการเดินทางที่ปลอดภัยในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ�ากัด	 สภาวการณ์นี้

คนใช้รถใช้ถนนยงัคงต้องแบกรบัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นได้เมื่อใช้รถใช้ถนนในทกุขณะ	มากไป 

กว่านั้น	ประเทศไทยยงัขาดวงจรสะท้อนกลบั	(feedback	loops)	ของการแก้ปัญหาอบุตัเิหตทุาง 

ถนน	 กล่าวอีกนัยได้ว่าพื้นที่	 (space)	 ของการบริหารจัดการยังไม่เปิดกว้างให้ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ได้เข้าไปมีบทบาทกับกระบวนการสะท้อนกลับโดยตรง	 แม้การเดินทางด้วยการใช้รถใช้ถนน 

เป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจ�าวันของผู้คนก็ตาม	 หากแต่	 ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับใช้พื้นที่บนสื่อสังคม

ออนไลน์	(online	social	media)	เป็นพื้นที่ในการสะท้อนกลบั	ต่อรอง	(negotiation)	และปรบัปรน	

เพราะสื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่อนญุาตให้ผูค้นแสดงความคดิเหน็ความรูส้กึ

ต่อปรากฎการณ์ที่พบเจอบนท้องถนน	ในบทความนี้จะอภปิรายเนื้อหาการเคลื่อนไหวแบบใหม่

ของผูใ้ช้สื่อสงัคมออนไลน์	จากการส�ารวจแนวคดิและทศันะเพื่อประมวลเนื้อหาการเคลื่อนไหว

ทางสังคมแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยทางถนน	 ว่ามีลักษณะ	 รูปแบบ	 อย่างไร	

รวมทั้งสร้างผลสะเทอืน	(impact)	ในสงัคมอย่างไร
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่บนส่ือสังคมออนไลน์
กับความ (ไม่) ปลอดภัยทางถนน

 1. เกริ่นน�า
 “อุบัติเหตุทางถนน”	 เป็นปรากฏการณ์ที่ยังผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จ�านวนมหาศาล	การรายงานขององค์การอนามยัโลก	(WHO,	2018)	บ่งชี้ว่า	จ�านวนผู้เสยีชวีติ 

จากอุบัติเหตุทางถนนในทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพิ่มขึ้นเป็น	 1.35	 ล้านคนต่อปี	 หรือคิดเป็น	

3,700	คนต่อวนั	ขณะที่การคาดประมาณ	(estimate)	จ�านวนผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน

ในประเทศไทย	กพ็บว่า	ในปี	พ.ศ.	2559	มผีู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตสุูงถงึ	22,491	คน	คดิเป็น	

32.7	ต่อประชากรแสนคน	หรอืคดิเป็น	60	คนต่อวนั	ยงัผลให้ประเทศไทยยงัถูกจดัอนัดบัให้

เป็นประเทศที่มอีตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนต่อแสนประชากรสงูเป็นอนัดบั	9	ของโลก	

ทว่ารั้งอนัดบั	1	ในภูมภิาคเอเชยีอกีด้วย	ทั้งนี้	เมื่อพจิารณาถงึตวัเลขการตายของประเทศไทย

จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน1	 ก็พบว่า	 มีความใกล้เคียงกับการ

คาดประมาณขององค์การอนามัยโลก	 โดยในปีเดียวกันนั้นประเทศไทยมีจ�านวนผู้เสียชีวิตสูง

ถงึ	 21,745	คน	มากไปกว่านั้น	หากพจิารณาข้อมูลย้อนหลงั	จะพบว่า	อบุตัเิหตทุางถนนใน

ประเทศไทยยงัคงมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	เมื่อจ�าแนกรายปี	จะพบว่ามผู้ีเสยีชวีติมากถงึ	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�าดบั	(ส�านกั

โรคไม่ตดิต่อ	กรมควบคมุโรค,	ออนไลน์)

	 ในขณะที่รายงานการศกึษาที่ผ่านมา	บ่งชี้ว่า	อบุตัเิหตทุางถนนเป็นสาเหตลุ�าดบัต้น	ๆ  

ของการสูญเสยีปีสขุภาวะซึ่งปรบัด้วยความพกิาร	 (disability-adjusted	 life	 year:	DALYs)	ของ

ประชากรไทย	 นอกจากนี้	 อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมักเกิดขึ้นกับประชากรในกลุ่มวัย

ที่มผีลติผลทางเศรษฐกจิสูง	 (most	economically	productive	age	group)	คอืช่วงอายรุะหว่าง	

15	–	49	ปี	(Institute	for	Health	Metrics	and	Evaluation,	online)	สะท้อนจากจ�านวนครั้งการ

เกดิอบุตัเิหตรุะหว่างปี	พ.ศ.	2557-60	เกดิขึ้นโดยเฉลี่ย	328,239	ครั้ง	เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มวยัจะ

พบว่า	เกดิในกลุ่มวยัที่มผีลติผลทางเศรษฐกจิสูง	มากถงึร้อยละ	71.54	(บรษิทั	กลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถ	จ�ากดั,	ออนไลน์)

*ศูนย์วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน	มูลนธินิโยบายถนนปลอดภยั
1ประเทศไทยใช้การบูรณาการข้อมูลการตายจากอบุตัเิหตทุางถนน	โดยใช้ข้อมูลจาก	3	ฐาน	ประกอบด้วย	1)	ใบมรณบตัรที่ตรวจสอบกบัหนงัสอืรับรองการ
ตายจากโรงพยาบาล	2)	คดคีวามจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิและ	3)	การเคลมประกนัจากบรษิทั	กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ	จ�ากดั	เพื่อบ่งชี้จ�านวน
ผู้เสยีชวีติอย่างครอบคลมุ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 แม้ว่าสถานการณ์ความ	(ไม่)	ปลอดภยัทางถนนข้างต้น	จะมนี�้าหนกัมากพอที่จะก�าหนด 

ให้เป็นวาระส�าคญัของชาตทิี่ต้องเร่งแก้ไข	ทว่า	ชาตชิาย	มกุสง	 (2548)	 ได้ชวนพนิจิแนวทาง

การแก้ปัญหาของภาครัฐ	 ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการท�างานเชิงรณรงค์	 ทั้งยังจ�ากัดเฉพาะช่วง	

“เทศกาล” เป็นส�าคญั	นยันี้นอกจากจะมุง่แก้ปัญหาที่คน	แล้วยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยนื	 เพราะรากของปัญหาในภาพใหญ่ที่ไม่ถูกคลี่ให้เห็นคือ	 ปัญหาเชิงโครงสร้างของความ

เหลื่อมล�้า	เช่น	การพฒันาฐานการด�ารงชพีให้จ�ากดัอยู่เฉพาะเมอืงใหญ่	ตลอดจนการพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้ผู ้คนใช้รถส่วนตัว	 แทนที่จะมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะ	 จึงกล่าวได้ว่า	 ความเสี่ยงบนท้องถนน	 (risk	 society)	 ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจาก

นโยบายสาธารณะ	(public	policy)	และการเมอืง	(politics)	อย่างน้อยที่สดุคอืในแง่ของการกระจาย

ทรพัยากร	และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน	นอกจากนี้	ศกัดิ์สทิธิ์	เฉลมิพงศ์	(2554)	ได้พยายาม

เชื่อมโยงความไม่ปลอดภยัทางถนนกบัมติขิองความเหลื่อมล�้า	โดยอภปิรายว่าอบุตัเิหตทุางถนน

เป็นประเด็นที่ไปไกลกว่าปัญหาในระดับปัจเจก	 หากแต่แฝงไปด้วยปัญหานโยบายการลงทุน

กับการโครงสร้างพื้นฐาน	 การกระจายทรัพยากร	 ตลอดจนความเหลื่อมล�้าของการคมนาคม	

ที่พบว่า	 ผู้มีรายได้น้อยจะมีค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าเดินทาง	 (travel	 expenditures)	 ในสัดส่วน

ต่อรายได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง	 มากไปกว่านั้น	 ความเหลื่อมล�้าของการเดินทางยังมีความ

สัมพันธ์กับความเหลื่อมด้านความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย	 กล่าวคือ	 ผู้มีรายได้น้อย 

จะมข้ีอจ�ากดัในการเลอืกเดนิทางที่ปลอดภยัน้อย	เช่น	การใช้จกัรยานยนต์	โดยสารรถสาธารณะ

ที่ไม่ปลอดภยัเป็นหลกัในการเดนิทาง	 ยานพาหนะเหล่านี้เองที่เป็นพาหนะหลกัๆ	 ที่ท�าให้เกดิ

ความสูญเสียบนท้องถนน	 ในทางกลับกันผู้ที่ที่มีรายได้มากก็ย่อมมีโอกาสเลือกใช้พาหนะที่

ปลอดภยัมากกว่า	

	 ในสภาวการณ์ที่มาตรการในการแก้ไขปัญหาไม่สมมาตรกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	 

ยังผลให้ทางเลือกของการเดินทางที่ปลอดภัยในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ�ากัด	 สภาวการณ์นี้

คนใช้รถใช้ถนนยงัคงต้องแบกรบัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นได้เมื่อใช้รถใช้ถนนในทกุขณะ	มากไป 

กว่านั้น	ประเทศไทยยงัขาดวงจรสะท้อนกลบั	(feedback	loops)	ของการแก้ปัญหาอบุตัเิหตทุาง 

ถนน	 กล่าวอีกนัยได้ว่าพื้นที่	 (space)	 ของการบริหารจัดการยังไม่เปิดกว้างให้ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ได้เข้าไปมีบทบาทกับกระบวนการสะท้อนกลับโดยตรง	 แม้การเดินทางด้วยการใช้รถใช้ถนน 

เป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจ�าวันของผู้คนก็ตาม	 หากแต่	 ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับใช้พื้นที่บนสื่อสังคม

ออนไลน์	(online	social	media)	เป็นพื้นที่ในการสะท้อนกลบั	ต่อรอง	(negotiation)	และปรบัปรน	

เพราะสื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่อนญุาตให้ผูค้นแสดงความคดิเหน็ความรู้สกึ

ต่อปรากฎการณ์ที่พบเจอบนท้องถนน	ในบทความนี้จะอภปิรายเนื้อหาการเคลื่อนไหวแบบใหม่

ของผูใ้ช้สื่อสงัคมออนไลน์	จากการส�ารวจแนวคดิและทศันะเพื่อประมวลเนื้อหาการเคลื่อนไหว

ทางสังคมแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยทางถนน	 ว่ามีลักษณะ	 รูปแบบ	 อย่างไร	

รวมทั้งสร้างผลสะเทอืน	(impact)	ในสงัคมอย่างไร
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 2. กรอบคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ 
	 การเคลื่อนไหวทางสงัคม2	 (social	movement)	 นบัเป็นปฏบิตักิารที่ได้รบัความสนใจ 

อย่างกว้างขวางในหมู่นักสังคมศาสตร์	 ทั้งในมิติการเมืองการปกครอง	 เศรษฐศาสตร์	

ประวตัศิาสตร์	สงัคมวทิยา	และมานษุยวทิยา	ดงัจะเหน็ได้รายงานการศกึษาจ�านวนมากที่ใช้

ปฏบิตักิารในการเคลื่อนไหวทางสงัคมเป็นหน่วยในการศกึษา	(unit	of	analysis)	จากการทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกบัพฒันาการของการเคลื่อนไหวทางสงัคม	ไชยรตัน์	เจรญิสนิโอฬาร	(ม.ป.ป.)	และ 

ผาสกุ	พงษ์ไพจติร	(2543)	อธบิายว่ารปูแบบของการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบเดมิมหีลายระดบั	

หลายประเภท	 ในภาพรวมมักเป็นปฏิบัติการรวมกลุ่ม	 (collective	 action)	 เพื่อปรับลดความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	เรยีกร้องความยตุธิรรม	ความเท่าเทยีม	ทั้งนี้	การเคลื่อนไหวทางสงัคมเป็น

ปรากฎการณ์ที่มพีฒันาการมาอย่างต่อเนื่อง	เริ่มชดัเจนเป็นรปูธรรมขึ้นในช่วงทศวรรษที่	1970	

เป็นต้นมา	 โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

และหวงัผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางสงัคม	เช่น	การเคลื่อนไหวทางสงัคมกลุ่มชนชั้นเพื่อ 

เรยีกร้องสทิธต่ิางๆ	ของชาวนา	กรรมกร	เป็นต้น	ทว่า	ในภายหลงัได้เริ่มขยายขอบเขตการเคลื่อนไหว 

ที่ไม่จ�ากดัแค่ชนชั้น	(class)	ในแบบค�าอธบิายเรื่องการเคลื่อนไหวทางสงัคมของมาร์กซสิม์	(Marxism) 

แต่รวมเข้าด้วยหลายชนชั้นเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะด้วยตัวเอง	 มากไปกว่านั้น 

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้มเีป้าหมายเพื่อช่วงชงิ	(contest)	อ�านาจรฐั	หากแต่เป็นไปเพื่อช่วงชงิ 

ระบบคณุค่า	ความหมาย	จดัปรบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจและวาทกรรม	(redefined	the	relationship) 

การเคลื่อนไหวลกัษณะนี้	ถกูเรยีกว่า	การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่	(new	social	movement)	

ทั้งยงัถูกพจิารณาให้ปฏบิตักิาร	(action)	เหล่านั้นเป็นการเมอืงในชวีติประจ�าวนั	(everyday	life	

politics)	อกีด้วย

	 การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่	ถกูวพิากษ์วจิารณ์จากกระแสการเคลื่อนแบบมาร์ก

ซสิม์ว่า	การเคลื่อนไหวลกัษณะดงักล่าวเป็นการหลอกตวัเอง	เพราะมไิด้สร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของสงัคม	หรอืการเมอืงได้เลย	ขณะที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่	แย้งว่า	

สถานการณ์ของโลกหลงัสมยัใหม่	(post-modernism)	มคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึ้น	การเคลื่อนไหว

ผ่านกลไกการเมอืง	ในประเดน็แคบๆ	แบบเดมิกไ็ม่สามารถโค่นล้มโครงสร้างอ�านาจ	หรอืสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรัฐได้	 เพราะระบบทุนได้ฝังตรึงอยู่กับรัฐอย่างแนบแน่น	 เท่ากับว่าอ�านาจรัฐ 

มฐีานสนบัสนนุจากกลุม่ทนุเป็นจ�านวนมาก	ยงัผลให้การเคลื่อนไหวแบบเดมิเสื่อมประสทิธภิาพ

ลง	(ผาสกุ	พงษ์ไพจติร	2543)	จากที่กล่าวมาข้างต้น	สามารถสรปุความได้ว่า	การเคลื่อนไหว

ทางสังคมมีพัฒนาการเรื่อยมานับตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิมที่เป็นการรวมกลุ่ม

ทางชนชั้นเพื่อต่อสู้เรียกร้องอ�านาจที่สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง	 การพัฒนา	 และการจัดสรร

ทรพัยากร	หรอืเป็นไปเพื่อปฏวิตัใิห้เกดิการเปลี่ยนแปลงในระดบัโครงสร้าง	และการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม่ที่เป็นมุง่ประกอบสร้างใหม่ซึ่งระบบคณุค่า	ความหมายในประเดน็นั้นๆ	รวมถงึ 

ต้องการจดัปรบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	อย่างน้อยที่สดุเป็นปฏบิตักิารเพื่อปกป้องตนเองจาก

การถูกควบคมุจากกฎหมาย	นโยบายของรฐัโดยเป็นการรวมกลุ่มข้ามชนชั้นทางสงัคม

2อาจเรยีกค�าอื่นๆ	เช่น	ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม	หรอืการขบัเคลื่อนทางสงัคม	เป็นต้น	
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 พฒันาการของการเคลื่อนไหวทางสงัคมที่มุง่ปรบัปรน	ต่อรองกบัโครงสร้างของการเมอืง 

การพฒันา	และการจดัสรรทรพัยากร	กอปรกบัสงัคมดจิติอล	(digital	age)	ในปัจจบุนัจะเหน็ร่องรอย 

ของการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ปรากฎบนสื่อสงัคมออนไลน์	จากรายงานการศกึษาของ	

สธุดิา	พฒันศรวีเิชยีร	(2562)	อธบิายว่า	สื่อสงัคมออนไลน์	(social	media)	ท�าให้การเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม่มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะในแง่ของการมส่ีวนร่วมผ่านโลกเสมอืน

จรงิ	ทั้งนี้	เพราะ	สื่อสงัคมออนไลน์	เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถเป็นทั้งผู้รบัสารและส่ง

สารได้พร้อมๆ	กนั	นอกจากนี้	การแสดงความคดิเหน็บนสื่อสงัคมออนไลน์ยงัสามารถกระท�าได้ 

ทนัท	ีทั้งยงัตอบโจทย์วถิชีวีติ	(ways	of	life)	และความเป็นตนัตน	(identities)	ของผูใ้ช้เพื่อเคลื่อนไหว 

ทางสงัคม	ทั้งยงัสร้างววิาทะ	(debate)	ต่างๆ	ในสงัคมปัจจบุนั	

	 การหยบิยมืแนวคดิและอรรถาธบิายการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่	(new	social	

movements)	 ในฐานะที่เป็นการเมอืงในชวีติประจ�าวนัมาปรบัใช้อธบิายถงึการแสดงทศันะบน 

สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการพิจารณาการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงชิงระบบคุณค่า	 ความหมาย	

จดัปรบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจและวาทกรรม	 (redefined	 the	 relationship)	 ซึ่งมรีูปแบบและ

วตัถปุระสงค์ที่ต่างกนัออกไป	ดงัจะกล่าวในรายละเอยีดตอนต่อไป

 3. การเกิดขึ้นของกลุ่มก้อนทางประชากรที่เรียกว่า “ชาวเน็ต”
	 	กล่าวโดยทั่วไป	การตดิต่อสื่อสารในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	จ�าเป็นต้องมอีงค์ประกอบ 

อย่างน้อย	4	มติ	ิคอื	ผู้สื่อสาร	อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและช่องทางสื่อสาร	เนื้อหาสาระ	

และผู้รบัสาร	 สะท้อนให้เหน็ว่าการมอีปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็

เป็นพื้นฐานส�าคญัของการสื่อสารในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	 จากรายงานการส�ารวจ				การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน	พ.ศ.	2561	บ่งชี้ว่า	ประชากรไทยผู้อยู่ในข่าย

การส�ารวจเป็นผู้ใช้คอมพวิเตอร์มากถงึ	17.9	ล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	28.3	เมื่อพจิารณาถงึการใช้

โทรศพัท์มอืถอืและการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็	ประจกัษ์ชดัว่า	ผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 

จากเดมิ	48.1	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	77.2	ในปี	พ.ศ.	2557	เพิ่มขึ้นเป็น	56.7	ล้านคน	คดิเป็น 

ร้อยละ	89.6	ในปี	พ.ศ.	2561	เป็นผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอื	56.7	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	89.6	ขณะที่ 

จ�านวนผูเ้ข้าถงึอนิเทอร์เนต็กม็แีนวโน้มเพิ่มขึ้น	จากเดมิ	48.1	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	34.9	ในปี 

พ.ศ.	2557	เพิ่มขึ้นเป็น	36.0	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	56.8	(ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ	2561)	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 2. กรอบคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ 
	 การเคลื่อนไหวทางสงัคม2	 (social	movement)	 นบัเป็นปฏบิตักิารที่ได้รบัความสนใจ 

อย่างกว้างขวางในหมู่นักสังคมศาสตร์	 ทั้งในมิติการเมืองการปกครอง	 เศรษฐศาสตร์	

ประวตัศิาสตร์	สงัคมวทิยา	และมานษุยวทิยา	ดงัจะเหน็ได้รายงานการศกึษาจ�านวนมากที่ใช้

ปฏบิตักิารในการเคลื่อนไหวทางสงัคมเป็นหน่วยในการศกึษา	(unit	of	analysis)	จากการทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกบัพฒันาการของการเคลื่อนไหวทางสงัคม	ไชยรตัน์	เจรญิสนิโอฬาร	(ม.ป.ป.)	และ 

ผาสกุ	พงษ์ไพจติร	(2543)	อธบิายว่ารปูแบบของการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบเดมิมหีลายระดบั	

หลายประเภท	 ในภาพรวมมักเป็นปฏิบัติการรวมกลุ่ม	 (collective	 action)	 เพื่อปรับลดความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	เรยีกร้องความยตุธิรรม	ความเท่าเทยีม	ทั้งนี้	การเคลื่อนไหวทางสงัคมเป็น

ปรากฎการณ์ที่มพีฒันาการมาอย่างต่อเนื่อง	เริ่มชดัเจนเป็นรปูธรรมขึ้นในช่วงทศวรรษที่	1970	

เป็นต้นมา	 โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

และหวงัผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางสงัคม	เช่น	การเคลื่อนไหวทางสงัคมกลุ่มชนชั้นเพื่อ 

เรยีกร้องสทิธต่ิางๆ	ของชาวนา	กรรมกร	เป็นต้น	ทว่า	ในภายหลงัได้เริ่มขยายขอบเขตการเคลื่อนไหว 

ที่ไม่จ�ากดัแค่ชนชั้น	(class)	ในแบบค�าอธบิายเรื่องการเคลื่อนไหวทางสงัคมของมาร์กซสิม์	(Marxism) 

แต่รวมเข้าด้วยหลายชนชั้นเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะด้วยตัวเอง	 มากไปกว่านั้น 

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้มเีป้าหมายเพื่อช่วงชงิ	(contest)	อ�านาจรฐั	หากแต่เป็นไปเพื่อช่วงชงิ 

ระบบคณุค่า	ความหมาย	จดัปรบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจและวาทกรรม	(redefined	the	relationship) 

การเคลื่อนไหวลกัษณะนี้	ถกูเรยีกว่า	การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่	(new	social	movement)	

ทั้งยงัถูกพจิารณาให้ปฏบิตักิาร	(action)	เหล่านั้นเป็นการเมอืงในชวีติประจ�าวนั	(everyday	life	

politics)	อกีด้วย

	 การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่	ถกูวพิากษ์วจิารณ์จากกระแสการเคลื่อนแบบมาร์ก

ซสิม์ว่า	การเคลื่อนไหวลกัษณะดงักล่าวเป็นการหลอกตวัเอง	เพราะมไิด้สร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของสงัคม	หรอืการเมอืงได้เลย	ขณะที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่	แย้งว่า	

สถานการณ์ของโลกหลงัสมยัใหม่	(post-modernism)	มคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึ้น	การเคลื่อนไหว

ผ่านกลไกการเมอืง	ในประเดน็แคบๆ	แบบเดมิกไ็ม่สามารถโค่นล้มโครงสร้างอ�านาจ	หรอืสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรัฐได้	 เพราะระบบทุนได้ฝังตรึงอยู่กับรัฐอย่างแนบแน่น	 เท่ากับว่าอ�านาจรัฐ 

มฐีานสนบัสนนุจากกลุม่ทนุเป็นจ�านวนมาก	ยงัผลให้การเคลื่อนไหวแบบเดมิเสื่อมประสทิธภิาพ

ลง	(ผาสกุ	พงษ์ไพจติร	2543)	จากที่กล่าวมาข้างต้น	สามารถสรปุความได้ว่า	การเคลื่อนไหว

ทางสังคมมีพัฒนาการเรื่อยมานับตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิมที่เป็นการรวมกลุ่ม

ทางชนชั้นเพื่อต่อสู้เรียกร้องอ�านาจที่สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง	 การพัฒนา	 และการจัดสรร

ทรพัยากร	หรอืเป็นไปเพื่อปฏวิตัใิห้เกดิการเปลี่ยนแปลงในระดบัโครงสร้าง	และการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม่ที่เป็นมุง่ประกอบสร้างใหม่ซึ่งระบบคณุค่า	ความหมายในประเดน็นั้นๆ	รวมถงึ 

ต้องการจดัปรบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	อย่างน้อยที่สดุเป็นปฏบิตักิารเพื่อปกป้องตนเองจาก

การถูกควบคมุจากกฎหมาย	นโยบายของรฐัโดยเป็นการรวมกลุ่มข้ามชนชั้นทางสงัคม

2อาจเรยีกค�าอื่นๆ	เช่น	ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม	หรอืการขบัเคลื่อนทางสงัคม	เป็นต้น	
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 พฒันาการของการเคลื่อนไหวทางสงัคมที่มุง่ปรบัปรน	ต่อรองกบัโครงสร้างของการเมอืง 

การพฒันา	และการจดัสรรทรพัยากร	กอปรกบัสงัคมดจิติอล	(digital	age)	ในปัจจบุนัจะเหน็ร่องรอย 

ของการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ปรากฎบนสื่อสงัคมออนไลน์	จากรายงานการศกึษาของ	

สธุดิา	พฒันศรวีเิชยีร	(2562)	อธบิายว่า	สื่อสงัคมออนไลน์	(social	media)	ท�าให้การเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม่มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะในแง่ของการมส่ีวนร่วมผ่านโลกเสมอืน

จรงิ	ทั้งนี้	เพราะ	สื่อสงัคมออนไลน์	เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถเป็นทั้งผู้รบัสารและส่ง

สารได้พร้อมๆ	กนั	นอกจากนี้	การแสดงความคดิเหน็บนสื่อสงัคมออนไลน์ยงัสามารถกระท�าได้ 

ทนัท	ีทั้งยงัตอบโจทย์วถิชีวีติ	(ways	of	life)	และความเป็นตนัตน	(identities)	ของผู้ใช้เพื่อเคลื่อนไหว 

ทางสงัคม	ทั้งยงัสร้างววิาทะ	(debate)	ต่างๆ	ในสงัคมปัจจบุนั	

	 การหยบิยมืแนวคดิและอรรถาธบิายการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่	(new	social	

movements)	 ในฐานะที่เป็นการเมอืงในชวีติประจ�าวนัมาปรบัใช้อธบิายถงึการแสดงทศันะบน 

สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการพิจารณาการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงชิงระบบคุณค่า	 ความหมาย	

จดัปรบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจและวาทกรรม	 (redefined	 the	 relationship)	 ซึ่งมรีูปแบบและ

วตัถปุระสงค์ที่ต่างกนัออกไป	ดงัจะกล่าวในรายละเอยีดตอนต่อไป

 3. การเกิดขึ้นของกลุ่มก้อนทางประชากรที่เรียกว่า “ชาวเน็ต”
	 	กล่าวโดยทั่วไป	การตดิต่อสื่อสารในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	จ�าเป็นต้องมอีงค์ประกอบ 

อย่างน้อย	4	มติ	ิคอื	ผู้สื่อสาร	อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและช่องทางสื่อสาร	เนื้อหาสาระ	

และผู้รบัสาร	 สะท้อนให้เหน็ว่าการมอีปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็

เป็นพื้นฐานส�าคญัของการสื่อสารในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	 จากรายงานการส�ารวจ				การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน	พ.ศ.	2561	บ่งชี้ว่า	ประชากรไทยผู้อยู่ในข่าย

การส�ารวจเป็นผูใ้ช้คอมพวิเตอร์มากถงึ	17.9	ล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	28.3	เมื่อพจิารณาถงึการใช้

โทรศพัท์มอืถอืและการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็	ประจกัษ์ชดัว่า	ผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 

จากเดมิ	48.1	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	77.2	ในปี	พ.ศ.	2557	เพิ่มขึ้นเป็น	56.7	ล้านคน	คดิเป็น 

ร้อยละ	89.6	ในปี	พ.ศ.	2561	เป็นผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอื	56.7	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	89.6	ขณะที่ 

จ�านวนผูเ้ข้าถงึอนิเทอร์เนต็กม็แีนวโน้มเพิ่มขึ้น	จากเดมิ	48.1	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	34.9	ในปี 

พ.ศ.	2557	เพิ่มขึ้นเป็น	36.0	ล้านคนหรอืคดิเป็นร้อยละ	56.8	(ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ	2561)	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ขณะที่การเข้าถงึอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอร์เนต็มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้ว	

ยงัผลให้การใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	สื่อสงัคมออนไลน์มกัเป็นการสื่อสารแบบ

สองทาง	สามารถสร้างประเดน็และพูดคยุโต้ตอบกนัได้ทนัท	ีทั้งยงัส่งผลให้ผูค้นสามารถเชื่อมต่อ 

สื่อสารปฏสิมัพนัธ์แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกนัได้ตลอดเวลาทั้งในพื้นที่สาธารณะ	(public	space)	

และส่วนตวั	(private	space)	คณะกรรมการจดัท�าพจนานกุรมศพัท์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ราชบณัฑติยสถาน	ได้นยิามค�าว่า	“สื่อสังคม” ให้มคีวามหมายถงึกลุ่มโปรแกรม

ซอฟท์แวร์	ที่ท�างานโดยใช้พื้นฐานเทคโนโลยขีองเวบ็	2.0	เพื่อสื่อสาร	ตดิต่อ	แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร	ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกนัแล้ว	ยงัอาจเป็นพื้นที่ท�ากจิกรรมร่วมกนั

อกีด้วย	จงึได้บญัญตัคิ�าว่า	“เครือข่ายทางสงัคม”	(social	network)	ที่หมายถงึ	กลุม่บคุคลที่ม ี

ปฏสิมัพนัธ์กนัโดยผ่านสื่อสงัคม	เช่น	การส่งสาร	ทั้งรปูภาพ	วดิโีอ	หรอืข้อความส่วนตวั	และเข้าไป 

อ่านข้อความของเพื่อนๆ	 ในข่ายได้	 (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา,	 2556)	 นอกจากนี้	 ฐิตินัน 

บ.	คอมมอน.	(2560)	ได้กล่าวถงึพฒันาการของสื่อสงัคมออนไลน์	ว่าเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ 

มสี่วนร่วมในการผลติเนื้อหา	 (user	generated	content)	ทั้งยงัมสี่วนช่วยช่วยสร้างปฏสิมัพนัธ์

ทางสังคมด้วยการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน	 (user	 interrelationship)	 ในแบบชุมชนสาธารณะ	

(public	community)

	 วฒัณ	ีภูวทศิ	(2557)	ได้จดัแบ่งประเภทของสื่อสงัคมออนไลน์ออกเป็น	8	ประเภท	ได้แก่ 

	 1)	แหล่งเวบ็บลอ็ก	 (web	blog)	ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	องค์ความรู้	บนัทกึ

ส่วนตวัที่เปิดให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าไปตดิตาม	อ่านและแสดงทศันะโต้ตอบกนั

	 2)	แหล่งตดิต่อสื่อสาร	ระหว่างผู้ใช้	กลุ่มผู้ใช้ในลกัษณะของกลุ่มทางสงัคม	โดยผู้ใช้ 

สามารถเผยแพร่เรื่องราวส่วนตวั	ผ่านข้อความ	รปูภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	เพื่อร่วมกนัแลกเปลี่ยน 

และแบ่งปันข้อมลูที่น่าสนใจระหว่างกนัตามความสนใจทั้งในมติธิรุกจิ	การเมอืง	สงัคม	วฒันธรรม 

และการศกึษา	เป็นอาท	ิซึ่ง	เฟซบุก๊	(Facebook)	และทวติเตอร์	(twitter)	จดัอยูใ่นสื่อสงัคมออนลไน์ 

ประเภทนี้	

	 3)	แหล่งน�าเสนอสื่อผสม	(multimedia)	เช่น	ยูทูป	(YouTube)	เป็นต้น

	 4)	แหล่งเกมออนไลน์ที่สร้างตวัแทนในโลกเสมอืนจรงิ	(virtual	world)	ใช้ชวีติอยูใ่นโลก

ออนไลน์	เพื่อตดิต่อสื่อสารกบัผู้ใช้คนอื่นๆ	ในโคงข่ายเกม

	 5)	 แหล่งจัดการและแบ่งปันภาพถ่ายออนไลน์	 ที่ตอบโจทย์ในการจัดการภาพถ่าย 

โดยผู้ใช้สามารถอพัโหลด	และดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ประโยชน์ได้

	 6)	แหล่งธรุกจิหรอืการค้า	ในลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์เพื่อซื้อขาย	

ประมูลสนิค้าทางออนไลน์

	 7)	แหล่งคลงัข้อมูลความรู้	ในแบบสารานกุรม	ที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมแบ่งปันความรู้

ด้านต่างๆ	เช่น	วกิพิเีดยี	(Wikipedia)	เป็นต้น

	 8)	แหล่งอภปิรายกลุม่	หรอืวพิากษ์วจิารณ์	แลกเปลี่ยนในประเดน็สาธารณะต่างๆ	ใน

แบบเวบ็บลอ็ก	ตามความสนใจของผู้ใช้	เช่น	พนัทพิ	(pantip)	เป็นต้น
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 กล่าวได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักยังคงท�างานควบคู่กันแบบพึ่งพา

อาศัยกัน	 กล่าวคือ	 ประเด็นในสื่อกระแสหลักเช่น	 โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จะถูกน�ามาเป็น

ประเดน็สาธารณะบนสื่อสงัคมออนไลน์	ในทางกลบักนั	บางประเดน็สาธารณะที่โด่งดงับนสื่อ

สงัคมออนไลน์	กจ็ะกลายเป็นหวัข้อข่าวบนสื่อกระแสหลกั	ดงัจะพบเจอกบัหวัข้อข่าว	เป็นต้นว่า 

“ชาวเนต็สุดจะทน”	หรอื	“โชเชยีลทวงถาม”	หรอื	“โลกออนไลน์เดือด”	ทั้งนี้สื่อสงัคมออนไลน์ 

กม็พีลงัพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้	เช่น	กรณ	ีการประกาศห้ามนั่งท้ายกระบะในช่วงก่อน

เทศกาลสงกรานต์	ปี	พ.ศ.	2560	หากแต่มกีระแสวพิากษ์	วจิารณ์และต่อต้านอย่างหนกัหน่วง

บนสื่อสงัคมออนไลน์	จนต่อมาส�านกังานต�ารวจแห่งชาตยิอมอนโุลมให้ผู้โดยสารท้ายรถกระบะ	

และโดยสารภายในท้ายกระบะไปจนกว่าพ้นเทศกาลสงกรานต์	และยกเลกิประกาศในท้ายที่สดุ

	 จากรปูแบบที่หลากหลายและอรรถประโยชน์ของสื่อสงัคมออนไลน์ข้างต้น	มผีลอย่าง 

ส�าคญัในการ	“เปลี่ยนผ่าน”	(transform)	รูปแบบการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์	ที่ผูใ้ช้มส่ีวนร่วมในการผลติเนื้อหาได้	ยงัผลให้มคีวามนยิมในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์

มากยิ่ิงขึ้น	จนท�าให้เกดิกลุ่มก้อนทางประชากรที่เรยีกว่า	“ชาวเน็ต”3	โดยจากรายงานผลการ

ส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2561	บ่งชี้ว่า	ประชากรไทยมแีนวโน้ม

ใช้เวลาเล่นอนิเทอร์เนต็โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	จากเดมิเฉลี่ยวนัละ	3	ชั่วโมง	30	นาท	ีในปี	พ.ศ.	2560	

เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวนัละ	10	ชั่วโมง	5	นาท	ีในปี	พ.ศ.	2561	นอกจากนี้	ยงัพบว่า	ประชากรไทยใช้

เวลาในการเล่นสื่อสงัคมออนไลน์	คดิเป็น	1	ใน	3	ของเวลาเล่นอนิเทอร์เนต็	หรอืคดิเป็นวนัละ 

3	ชั่วโมงโดยเฉลี่ย	มากไปกว่านั้น	ยงัพบว่าประเทศไทยมผีูใ้ช้งานเฟซบุก๊	(Facebook)	มากเป็นอนัดบั

ที่	8	โดยมจี�านวนผูใ้ช้งาน	(user	account)	ทั้งสิ้น	51	ล้านคน	ขณะที่กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงหลวง 

ที่มีการใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ	 1	 ของโลก	 (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(องค์การมหาชน)	2562)	สถานการณ์ด	ั งกล่าวสะท้อนให้เหน็อย่างประจกัษ์ชดัว่า	สงัคมไทย

ก�าลงัเป็นสงัคมที่ใช้อนิเทอร์เนต็	และสื่อสงัคมออนไลน์มากขึ้นทกุขณะ	งานศกึษาของ	ปิยวฒัน์	

เกตวุงศา	และศทุธดิา	ชวนวนั	 (2558)	ที่ได้ท�าความเข้าใจความหลากหลายทางคณุลักษณะ

และพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 มีข้อค้นพบส�าคัญคือ	 กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์เกนิกว่ากึ่งหนึ่ง	คดิเป็นร้อยละ	63.8	ยงัคงเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ	15	–	24	ปี	ทั้งนี้	

วตัถปุระสงค์การใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์	จะแตกต่างกนัไปตามเพศ	วยั	เศรษฐกจิ	สงัคม	ทั้งนี้	

อาทติย์	สรุยิะวงศ์กลุ	(2555)	อธบิายว่า	ผู้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ไม่สามารถพจิารณาให้เป็นกลุ่ม

ก้อนเดยีวกนัได้	 ทั้งในแง่ของการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็	 ความเป็นส่วนตวั	 บรรทดัฐานของสงัคม	

กฎหมายที่จ�ากดัสทิธเิสรภีาพในการแสดงออก

	 รายงานผลการส�ารวจพฤตกิรรมผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยข้างต้น	ยงับ่งชี้อกีว่า	

ชาวเนต็ในประเทศไทยมคีวามนยิมใช้สื่อสงัคมออนไลน์	ได้แก่	ยทูปู	มากที่สดุ	คอื	มผีูต้อบร้อยละ 

98.8	รองลงมาได้แก่	ไลน์	(Line)	เฟซบุก๊	เฟซบุก๊เมสเซนเจอร์	(Facebook	Messenger)	อนิสตาแกรม 

(Instagram)	พนัทพิ	และทวติเตอร์	คดิเป็นร้อยละ	98.6	ร้อยละ	96.0	ร้อยละ	88.4	ร้อยละ	67.2	ร้อยละ	64.2 

และร้อยละ	43.0	ตามล�าดบั	(ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลค็ทรอนกิส์	(องค์การมหาชน)	2562)

3	อาจเรยีกอย่างอื่นในข่ายความหมายผู้ใช้อนิเทอร์เนต็บนสื่อสงัคมออนไลน์	เช่น	ชาวโซเชยีล	ชาวออนไลน์	หรอื	netizen	เป็นต้น
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ขณะที่การเข้าถงึอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอร์เนต็มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้ว	

ยงัผลให้การใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	สื่อสงัคมออนไลน์มกัเป็นการสื่อสารแบบ

สองทาง	สามารถสร้างประเดน็และพดูคยุโต้ตอบกนัได้ทนัท	ีทั้งยงัส่งผลให้ผูค้นสามารถเชื่อมต่อ 

สื่อสารปฏสิมัพนัธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกนัได้ตลอดเวลาทั้งในพื้นที่สาธารณะ	(public	space)	

และส่วนตวั	(private	space)	คณะกรรมการจดัท�าพจนานกุรมศพัท์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ราชบณัฑติยสถาน	ได้นยิามค�าว่า	“สื่อสังคม” ให้มคีวามหมายถงึกลุ่มโปรแกรม

ซอฟท์แวร์	ที่ท�างานโดยใช้พื้นฐานเทคโนโลยขีองเวบ็	2.0	เพื่อสื่อสาร	ตดิต่อ	แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร	ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกนัแล้ว	ยงัอาจเป็นพื้นที่ท�ากจิกรรมร่วมกนั

อกีด้วย	จงึได้บญัญตัคิ�าวา่	“เครอืข่ายทางสงัคม”	(social	network)	ที่หมายถงึ	กลุม่บคุคลที่ม ี

ปฏสิมัพนัธ์กนัโดยผ่านสื่อสงัคม	เช่น	การส่งสาร	ทั้งรปูภาพ	วดิโีอ	หรอืข้อความส่วนตวั	และเข้าไป 

อ่านข้อความของเพื่อนๆ	 ในข่ายได้	 (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา,	 2556)	 นอกจากนี้	 ฐิตินัน 

บ.	คอมมอน.	(2560)	ได้กล่าวถงึพฒันาการของสื่อสงัคมออนไลน์	ว่าเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ 

มสี่วนร่วมในการผลติเนื้อหา	 (user	generated	content)	ทั้งยงัมสี่วนช่วยช่วยสร้างปฏสิมัพนัธ์

ทางสังคมด้วยการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน	 (user	 interrelationship)	 ในแบบชุมชนสาธารณะ	

(public	community)

	 วฒัณ	ีภวูทศิ	(2557)	ได้จดัแบ่งประเภทของสื่อสงัคมออนไลน์ออกเป็น	8	ประเภท	ได้แก่ 

	 1)	แหล่งเวบ็บลอ็ก	 (web	blog)	ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	องค์ความรู้	บนัทกึ

ส่วนตวัที่เปิดให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าไปตดิตาม	อ่านและแสดงทศันะโต้ตอบกนั

	 2)	แหล่งตดิต่อสื่อสาร	ระหว่างผู้ใช้	กลุ่มผู้ใช้ในลกัษณะของกลุ่มทางสงัคม	โดยผู้ใช้ 

สามารถเผยแพร่เรื่องราวส่วนตวั	ผ่านข้อความ	รปูภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	เพื่อร่วมกนัแลกเปลี่ยน 

และแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจระหว่างกนัตามความสนใจทั้งในมติธิรุกจิ	การเมอืง	สงัคม	วฒันธรรม 

และการศกึษา	เป็นอาท	ิซึ่ง	เฟซบุก๊	(Facebook)	และทวติเตอร์	(twitter)	จดัอยูใ่นสื่อสงัคมออนลไน์ 

ประเภทนี้	

	 3)	แหล่งน�าเสนอสื่อผสม	(multimedia)	เช่น	ยูทูป	(YouTube)	เป็นต้น

	 4)	แหล่งเกมออนไลนท์ี่สร้างตวัแทนในโลกเสมอืนจรงิ	(virtual	world)	ใช้ชวีติอยูใ่นโลก

ออนไลน์	เพื่อตดิต่อสื่อสารกบัผู้ใช้คนอื่นๆ	ในโคงข่ายเกม

	 5)	 แหล่งจัดการและแบ่งปันภาพถ่ายออนไลน์	 ที่ตอบโจทย์ในการจัดการภาพถ่าย 

โดยผู้ใช้สามารถอพัโหลด	และดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ประโยชน์ได้

	 6)	แหล่งธรุกจิหรอืการค้า	ในลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์เพื่อซื้อขาย	

ประมูลสนิค้าทางออนไลน์

	 7)	แหล่งคลงัข้อมูลความรู้	ในแบบสารานกุรม	ที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมแบ่งปันความรู้

ด้านต่างๆ	เช่น	วกิพิเีดยี	(Wikipedia)	เป็นต้น

	 8)	แหล่งอภปิรายกลุม่	หรอืวพิากษ์วจิารณ์	แลกเปลี่ยนในประเดน็สาธารณะต่างๆ	ใน

แบบเวบ็บลอ็ก	ตามความสนใจของผู้ใช้	เช่น	พนัทพิ	(pantip)	เป็นต้น
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 กล่าวได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักยังคงท�างานควบคู่กันแบบพึ่งพา

อาศัยกัน	 กล่าวคือ	 ประเด็นในสื่อกระแสหลักเช่น	 โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จะถูกน�ามาเป็น

ประเดน็สาธารณะบนสื่อสงัคมออนไลน์	ในทางกลบักนั	บางประเดน็สาธารณะที่โด่งดงับนสื่อ

สงัคมออนไลน์	กจ็ะกลายเป็นหวัข้อข่าวบนสื่อกระแสหลกั	ดงัจะพบเจอกบัหวัข้อข่าว	เป็นต้นว่า 

“ชาวเน็ตสุดจะทน”	หรอื	“โชเชยีลทวงถาม”	หรอื	“โลกออนไลน์เดือด”	ทั้งนี้สื่อสงัคมออนไลน์ 

กม็พีลงัพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้	เช่น	กรณ	ีการประกาศห้ามนั่งท้ายกระบะในช่วงก่อน

เทศกาลสงกรานต์	ปี	พ.ศ.	2560	หากแต่มกีระแสวพิากษ์	วจิารณ์และต่อต้านอย่างหนกัหน่วง

บนสื่อสงัคมออนไลน์	จนต่อมาส�านกังานต�ารวจแห่งชาตยิอมอนโุลมให้ผู้โดยสารท้ายรถกระบะ	

และโดยสารภายในท้ายกระบะไปจนกว่าพ้นเทศกาลสงกรานต์	และยกเลกิประกาศในท้ายที่สดุ

	 จากรูปแบบที่หลากหลายและอรรถประโยชน์ของสื่อสงัคมออนไลน์ข้างต้น	มผีลอย่าง 

ส�าคญัในการ	“เปลี่ยนผ่าน”	(transform)	รูปแบบการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์	ที่ผูใ้ช้มส่ีวนร่วมในการผลติเนื้อหาได้	ยงัผลให้มคีวามนยิมในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์

มากยิ่ิงขึ้น	จนท�าให้เกดิกลุ่มก้อนทางประชากรที่เรยีกว่า	“ชาวเน็ต”3	โดยจากรายงานผลการ

ส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2561	บ่งชี้ว่า	ประชากรไทยมแีนวโน้ม

ใช้เวลาเล่นอนิเทอร์เนต็โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	จากเดมิเฉลี่ยวนัละ	3	ชั่วโมง	30	นาท	ีในปี	พ.ศ.	2560	

เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวนัละ	10	ชั่วโมง	5	นาท	ีในปี	พ.ศ.	2561	นอกจากนี้	ยงัพบวา่	ประชากรไทยใช้

เวลาในการเล่นสื่อสงัคมออนไลน์	คดิเป็น	1	ใน	3	ของเวลาเล่นอนิเทอร์เนต็	หรอืคดิเป็นวนัละ 

3	ชั่วโมงโดยเฉลี่ย	มากไปกว่านั้น	ยงัพบว่าประเทศไทยมผีูใ้ช้งานเฟซบุก๊	(Facebook)	มากเป็นอนัดบั

ที่	8	โดยมจี�านวนผูใ้ช้งาน	(user	account)	ทั้งสิ้น	51	ล้านคน	ขณะที่กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงหลวง 

ที่มีการใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ	 1	 ของโลก	 (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(องค์การมหาชน)	2562)	สถานการณ์ด	ั งกล่าวสะท้อนให้เหน็อย่างประจกัษ์ชดัว่า	สงัคมไทย

ก�าลงัเป็นสงัคมที่ใช้อนิเทอร์เนต็	และสื่อสงัคมออนไลน์มากขึ้นทกุขณะ	งานศกึษาของ	ปิยวฒัน์	

เกตวุงศา	และศทุธดิา	ชวนวนั	 (2558)	ที่ได้ท�าความเข้าใจความหลากหลายทางคณุลักษณะ

และพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 มีข้อค้นพบส�าคัญคือ	 กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์เกนิกว่ากึ่งหนึ่ง	คดิเป็นร้อยละ	63.8	ยงัคงเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ	15	–	24	ปี	ทั้งนี้	

วตัถปุระสงค์การใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์	จะแตกต่างกนัไปตามเพศ	วยั	เศรษฐกจิ	สงัคม	ทั้งนี้	

อาทติย์	สรุยิะวงศ์กลุ	(2555)	อธบิายว่า	ผู้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ไม่สามารถพจิารณาให้เป็นกลุ่ม

ก้อนเดยีวกนัได้	 ทั้งในแง่ของการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็	 ความเป็นส่วนตวั	 บรรทดัฐานของสงัคม	

กฎหมายที่จ�ากดัสทิธเิสรภีาพในการแสดงออก

	 รายงานผลการส�ารวจพฤตกิรรมผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยข้างต้น	ยงับ่งชี้อกีว่า	

ชาวเนต็ในประเทศไทยมคีวามนยิมใช้สื่อสงัคมออนไลน์	ได้แก่	ยทูปู	มากที่สดุ	คอื	มผู้ีตอบร้อยละ 

98.8	รองลงมาได้แก่	ไลน์	(Line)	เฟซบุก๊	เฟซบุก๊เมสเซนเจอร์	(Facebook	Messenger)	อนิสตาแกรม 

(Instagram)	พนัทพิ	และทวติเตอร์	คดิเป็นร้อยละ	98.6	ร้อยละ	96.0	ร้อยละ	88.4	ร้อยละ	67.2	ร้อยละ	64.2 

และร้อยละ	43.0	ตามล�าดบั	(ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลค็ทรอนกิส์	(องค์การมหาชน)	2562)

3	อาจเรยีกอย่างอื่นในข่ายความหมายผู้ใช้อนิเทอร์เนต็บนสื่อสงัคมออนไลน์	เช่น	ชาวโซเชยีล	ชาวออนไลน์	หรอื	netizen	เป็นต้น
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	 สามารถสรุปความได้ว่า	 การเกิดขึ้นมาของกลุ่มก้อนทาง

ประชากรที่เรยีกว่า	“ชาวเนต็”	เป็นผลมาจากแนวโน้มการเข้าถงึอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และอนิเทอร์เนต็ที่มากขึ้น	กอปรกบัอรรถประโยชน์ของสื่อสงัคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มี

ส่วนร่วมในสร้างเนื้อหา	ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมด้วย

การโต้ตอบระหว่างกันในชุมชนสาธารณะ	 การมีปฏิสัมพันธ์กันบนสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น

เสมือนการ	 “เปลี่ยนผ่าน”	 การติดต่อสื่อสารที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน	

ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของชาวเน็ตจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขด้าน

เพศ	วยั	เศรษฐกจิ	และสงัคม

 หากแต่การมปีฏสิมัพนัธ์กนัผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เปรยีบเสมอืนเหรยีญที่มสีองด้าน 

คอืมทีั้งอรรถประโยชน์	และมติทิี่ตรงกนัข้าม	พฤตกิรรมการแสดงความคดิเหน็บนกระทูเ้วบ็บอร์ด 

หรอืการเข้าไปการแสดงทศันะผ่านโซเชยีลมเีดยีต่างๆ	ปฏสิมัพนัธ์บนพื้นที่เสมอืนจรงิ	(virtual	world) 

ที่ผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทกุคนมเีสรภีาพในการแสดงออกซึ่งความคดิเหน็	(free	speech)	กม็ ี

ผลกระทบที่รนุแรงด้วย	เช่น	การสร้างววิาทะซึ่งมเีจตนาให้เกดิความเกลยีดชัง	(hate	speech)	

จนกระทั่งสามารถจ�าแนกกลุม่ย่อยของชาวเนต็ที่เรยีกว่า	“นกัเลงคีย์บอร์ด/เกรียนคีย์บอร์ด” 

ที่เป็นนิยามของสาธารณะที่ใช้เรียกกลุ่มชาวเน็ตที่มีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นบนสื่อ

สังคมออนไลน์	 ในลักษณะของการก้าวร้าว	 ก่อกวน	 หรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการใช้ข้อความ

ที่น�ามาซึ่งความเกลียดชัง	 ไม่มีเหตุผล	 เลือกปฏิบัติและสร้างความเกลียดชังที่มีต่อผู้ใช้	 หรือ

กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่ม	 ตลอดจนการแสดงทัศนะบนสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่

ตามมา	มากไปกว่านั้น	ยงัรวมไปถงึการแสดงออกที่ถอืเป็นการกระท�าผดิตามกฎหมายอกีด้วย

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 ชาวเน็ตเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

อนิเทอร์เนต็	ตลอดจนใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อเคลื่อนไหวทางสงัคมในแบบใหม่	หากพจิารณา

ในกรอบของการเคลื่อนไหวในประเดน็ความไม่ปลอดภยัทางถนน	จะพบว่ามมุของชาวเนต็ไม่

ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด	 หากแต่การแสดงทัศนะบนสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันไป

ตามประสบการณ์เพศ	วยั	เศรษฐกจิ	และสงัคม	การขบัเคลื่อนในบางประเดน็จะมเีนื้อหาที่มุ่ง 

สร้างความเกลียดชัง	 ทว่าในทุกการเคลื่อนไหวของชาวเน็ตเป็นปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงระบบ

คณุค่า	ความหมาย	จดัปรบัความสมัพนัธ์	หากแต่ในบางประเดน็สาธารณะกส็ร้างผลสะเทอืน

ต่อสงัคมได้เช่นกนั	ดงัจะกล่าวในรายละเอยีดต่อไป

 4. รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์
	 กล่าวได้ว่า	รปูแบบการเคลื่อนไหวทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์ของชาวเนต็	แปรผนั

ไปตามวตัถปุระสงค์การใช้งานในแง่มมุที่หลากหลายซ้อนกนัอยู่	ทั้งนี้	ประเดน็สาธารณะที่จะ 

สร้างผลสะเทือนต่อสังคมส่วนใหญ่จะต้องแพร่กระจายในทางสาธารณะ	 (viralization)	 ทว่า	

ประเดน็ที่แพร่กระจายสูส่าธารณะมกัจะสร้างผลกระทบทั้งในเชงิบวกและลบนานปัการ	กล่าวคอื 

อาจม	ีเนื้อหาที่สร้างความเกลยีดชงั	(hate	speech)	หรอืการประณามและสะใจกบัความสญูเสยี

ที่เกดิขึ้นกบัผู้ตาย	(blaming	the	victims)	รวมไปถงึการตดัสนิและลงโทษทางสงัคม	(negative	

social	sanctions)	
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 การลงโทษทางสงัคม	ถอืเป็นกลไกพื้นฐานในการจดัระเบยีบทางสงัคม	(social	organization) 

ที่ต้องอาศยับรรทดัฐานทางสงัคม	(social	norms)	เพื่อก�ากบัพฤตกิรรมของปัจเจก	ให้เป็นไปตาม

บรรทดัฐานนั้น	ตลอดจนน�าสูก่ารสร้างข้อผกูพนัทางสงัคม	(social	obligation)	เพื่อให้บคุคลต้อง

ปรบัเปลี่ยนทศันคตแิละพฤตกิรรมตนเองให้สามารถอาศยัร่วมกบัสงัคมได้	ดงันั้น	ประเภทของ

การลงโทษทางสงัคม	กนิความตั้งแต่การนนิทา	การต่อต้านเชงิสญัลกัษณ์	การล้อเลยีนเสยีดส	ี

การเย้ยหยนั	เป็นต้น	(สงัศติ	พริยิะรงัสรรค์	2559)

	 บทความนี้ได้ประมวล	เรยีบเรยีงและทดลองน�าเสนอปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวทาง

สงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์เรื่องความไม่ปลอดภยัทางถนน	โดยประมวลสบืย้อน	(trace	back)	

จากโครงข่ายสงัคมออนไลน์	จากเฟซบุค๊แฟนเพจ	(Facebook	fanpage)	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกบัการ

แสดงพลงัทางสงัคม	(social	 forces)	โดยการเคลื่อนไหวทั้งบนท้องถนนและสื่อสงัคมออนไลน์	

รวมถงึการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยงักลุม่มจีดุยนืร่วมและกลุม่อื่นๆ	ในทางสงัคมให้

คล้อยตาม	ทั้งนี้	ได้ประมวลรูปแบบการเคลื่อนไหวทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์ในประเดน็

ความปลอดภยัทางถนนออกเป็น	3	รูปแบบ	ประกอบด้วย	การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องความ

ยตุธิรรม	การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	และการเคลื่อนไหว

เพื่อเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้กฎหมาย	มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 4.1 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

	 	 	 	 ปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่บนสื่อสงัคมออนไลน์ในประเดน็ 

ความไม่ปลอดภัยทางถนนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนั้น	 เกิดจากความไม่เชื่อมั่นใน

กระบวนการยตุธิรรม	บทความนี้ได้น�าเหตกุารณ์ที่สงัคมให้ความสนใจและจบัจ้อง	เพื่อเป็นต้น

เรื่องในการอภปิรายถงึรูปแบบการเคลื่อนไหว
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	 สามารถสรุปความได้ว่า	 การเกิดขึ้นมาของกลุ่มก้อนทาง

ประชากรที่เรยีกว่า	“ชาวเนต็”	เป็นผลมาจากแนวโน้มการเข้าถงึอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และอนิเทอร์เนต็ที่มากขึ้น	กอปรกบัอรรถประโยชน์ของสื่อสงัคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มี

ส่วนร่วมในสร้างเนื้อหา	ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมด้วย

การโต้ตอบระหว่างกันในชุมชนสาธารณะ	 การมีปฏิสัมพันธ์กันบนสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น

เสมือนการ	 “เปลี่ยนผ่าน”	 การติดต่อสื่อสารที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน	

ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของชาวเน็ตจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขด้าน

เพศ	วยั	เศรษฐกจิ	และสงัคม

 หากแต่การมปีฏสิมัพนัธ์กนัผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เปรยีบเสมอืนเหรยีญที่มสีองด้าน 

คอืมทีั้งอรรถประโยชน์	และมติทิี่ตรงกนัข้าม	พฤตกิรรมการแสดงความคดิเหน็บนกระทูเ้วบ็บอร์ด 

หรอืการเข้าไปการแสดงทศันะผ่านโซเชยีลมเีดยีต่างๆ	ปฏสิมัพนัธ์บนพื้นที่เสมอืนจรงิ	(virtual	world) 

ที่ผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทกุคนมเีสรภีาพในการแสดงออกซึ่งความคดิเหน็	(free	speech)	กม็ ี

ผลกระทบที่รนุแรงด้วย	เช่น	การสร้างววิาทะซึ่งมเีจตนาให้เกดิความเกลยีดชัง	(hate	speech)	

จนกระทั่งสามารถจ�าแนกกลุม่ย่อยของชาวเนต็ที่เรยีกว่า	“นกัเลงคีย์บอร์ด/เกรียนคย์ีบอร์ด” 

ที่เป็นนิยามของสาธารณะที่ใช้เรียกกลุ่มชาวเน็ตที่มีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นบนสื่อ

สังคมออนไลน์	 ในลักษณะของการก้าวร้าว	 ก่อกวน	 หรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการใช้ข้อความ

ที่น�ามาซึ่งความเกลียดชัง	 ไม่มีเหตุผล	 เลือกปฏิบัติและสร้างความเกลียดชังที่มีต่อผู้ใช้	 หรือ

กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่ม	 ตลอดจนการแสดงทัศนะบนสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่

ตามมา	มากไปกว่านั้น	ยงัรวมไปถงึการแสดงออกที่ถอืเป็นการกระท�าผดิตามกฎหมายอกีด้วย

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 ชาวเน็ตเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

อนิเทอร์เนต็	ตลอดจนใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อเคลื่อนไหวทางสงัคมในแบบใหม่	หากพจิารณา

ในกรอบของการเคลื่อนไหวในประเดน็ความไม่ปลอดภยัทางถนน	จะพบว่ามมุของชาวเนต็ไม่

ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด	 หากแต่การแสดงทัศนะบนสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันไป

ตามประสบการณ์เพศ	วยั	เศรษฐกจิ	และสงัคม	การขบัเคลื่อนในบางประเดน็จะมเีนื้อหาที่มุ่ง 

สร้างความเกลียดชัง	 ทว่าในทุกการเคลื่อนไหวของชาวเน็ตเป็นปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงระบบ

คณุค่า	ความหมาย	จดัปรบัความสมัพนัธ์	หากแต่ในบางประเดน็สาธารณะกส็ร้างผลสะเทอืน

ต่อสงัคมได้เช่นกนั	ดังจะกล่าวในรายละเอยีดต่อไป

 4. รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์
	 กล่าวได้ว่า	รปูแบบการเคลื่อนไหวทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์ของชาวเนต็	แปรผนั

ไปตามวตัถปุระสงค์การใช้งานในแง่มมุที่หลากหลายซ้อนกนัอยู่	ทั้งนี้	ประเดน็สาธารณะที่จะ 

สร้างผลสะเทือนต่อสังคมส่วนใหญ่จะต้องแพร่กระจายในทางสาธารณะ	 (viralization)	 ทว่า	

ประเดน็ที่แพร่กระจายสู่สาธารณะมกัจะสร้างผลกระทบทั้งในเชงิบวกและลบนานปัการ	กล่าวคอื 

อาจม	ีเนื้อหาที่สร้างความเกลยีดชงั	(hate	speech)	หรอืการประณามและสะใจกบัความสญูเสยี

ที่เกดิขึ้นกบัผู้ตาย	(blaming	the	victims)	รวมไปถงึการตดัสนิและลงโทษทางสงัคม	(negative	

social	sanctions)	
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 การลงโทษทางสงัคม	ถอืเป็นกลไกพื้นฐานในการจดัระเบยีบทางสงัคม	(social	organization) 

ที่ต้องอาศยับรรทดัฐานทางสงัคม	(social	norms)	เพื่อก�ากบัพฤตกิรรมของปัจเจก	ให้เป็นไปตาม

บรรทดัฐานนั้น	ตลอดจนน�าสูก่ารสร้างข้อผกูพนัทางสงัคม	(social	obligation)	เพื่อใหบ้คุคลต้อง

ปรบัเปลี่ยนทศันคตแิละพฤตกิรรมตนเองให้สามารถอาศยัร่วมกบัสงัคมได้	ดงันั้น	ประเภทของ

การลงโทษทางสงัคม	กนิความตั้งแต่การนนิทา	การต่อต้านเชงิสญัลกัษณ	์การล้อเลยีนเสยีดส	ี

การเย้ยหยนั	เป็นต้น	(สงัศติ	พริยิะรงัสรรค์	2559)

	 บทความนี้ได้ประมวล	เรยีบเรยีงและทดลองน�าเสนอปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวทาง

สงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์เรื่องความไม่ปลอดภยัทางถนน	โดยประมวลสบืย้อน	(trace	back)	

จากโครงข่ายสงัคมออนไลน์	จากเฟซบุค๊แฟนเพจ	(Facebook	fanpage)	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกบัการ

แสดงพลงัทางสงัคม	(social	 forces)	โดยการเคลื่อนไหวทั้งบนท้องถนนและสื่อสงัคมออนไลน์	

รวมถงึการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยงักลุม่มจีดุยนืร่วมและกลุม่อื่นๆ	ในทางสงัคมให้

คล้อยตาม	ทั้งนี้	ได้ประมวลรูปแบบการเคลื่อนไหวทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์ในประเดน็

ความปลอดภยัทางถนนออกเป็น	3	รูปแบบ	ประกอบด้วย	การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องความ

ยตุธิรรม	การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	และการเคลื่อนไหว

เพื่อเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้กฎหมาย	มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 4.1 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

	 	 	 	 ปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่บนสื่อสงัคมออนไลน์ในประเดน็ 

ความไม่ปลอดภัยทางถนนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนั้น	 เกิดจากความไม่เชื่อมั่นใน

กระบวนการยตุธิรรม	บทความนี้ได้น�าเหตกุารณ์ที่สงัคมให้ความสนใจและจบัจ้อง	เพื่อเป็นต้น

เรื่องในการอภปิรายถงึรูปแบบการเคลื่อนไหว
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    4.1.1 สาวซีวิค

	 	 	 	 เหตกุารณ์เมื่อวนัที่	27	ธนัวาคม	พ.ศ.	2553	ที่เยาวชนหญงินามสมมต	ิแพรวา	

หรอืสาวซวีคิ	ขณะนั้นอายเุพยีง	16	ปี	ได้ขบัรถยนต์ชนรถตูโ้ดยสารที่เดนิทางจากมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ศูนย์รงัสติ	–	อนสุาวรยี์ชยัสมรภูมิ	จนเป็นเหตใุห้มผีู้เสยีชวีติ	9	ราย	บนทางด่วน

โทลล์เวย์	 ภาพที่ปรากฎตามพาดหัวข่าวที่เป็นกระแสสาธารณะในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อ

สงัคมออนไลน์	คอื	ภาพที่เยาวชนหญงิยนืกดโทรศพัท์มอืถอืหลงัเกดิเหตุ	ภาพดงักล่าวกลายเป็น 

ที่วพิากษ์	วจิารณ์อย่างรนุแรงจากชาวเนต็ว่า	แพรวาไม่รู้ร้อนรู้หนาวกบัความสูญเสยีที่เกดิขึ้น	

ทั้งยงัตั้งข้อสงัเกตว่าคดดีงักล่าวไม่มกีารจบักมุตวัเพราะเป็นสมาชกิราชสกลุดงั	มากไปกว่านั้น 

การให้การของแพรวาที่กล่าวว่า	 เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ	 ตลอดจนเยาวชนหญิงไม่เคย

ตดิต่อเข้าไปเจรจาหรอืขอโทษผู้เสยีหายหรอืครอบครวัของผู้สูญเสียด้วยตนเอง	ยิ่งเพิ่มกระแส

การวพิากษ์วจิารณ์เป็นทวคีูณ	

	 	 	 	 ภายหลังจากเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่ครั้งนั้น	 โลกในสื่อสังคมออนไลน์

ได้เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีความและบทลงโทษ	

กระแสในสื่อสงัคมออนไลน์กลบัมาอกีครั้ง	เมื่อแพรวาได้ปรากฎตามสื่อหลกัและพดูวลสีั้นๆ	ว่า 

“ขอโทษค่ะ มนัเป็นอุบติัเหต”ุ	กลบัเป็นประเดน็ที่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่ยอมรบั	ภายหลงั 

จากเหตกุารณ์สูญเสยี	2	ปี	ในวนัที่	31	สงิหาคม	พ.ศ.	2555	ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง	

พพิากษาให้มคีวามผดิฐานขบัขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตใุหผู้อ้ื่นเสยีชวีติ	ลงโทษจ�าคกุ	3	ปี	

แต่จ�าเลยให้การน�าสบืพยานเป็นประโยชน์ต่อคด	ีจงึลดโทษให้เหลอื	2	ปี	แต่โทษจ�าคกุให้รอ

ลงอาญาเป็นเวลา	3	ปี	พร้อมสั่งคมุประพฤติ	3	ปี	และห้ามจ�าเลยขบัรถยนต์จนกว่าจะมอีายุ

ครบ	25	ปีบรบิูรณ์
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	 	 	 	 แม้กระบวนการยุติธรรมจะได้ตัดสินและลงโทษเยาวชนหญิงแล้วก็ตาม	 ทว่า
จากการพจิารณามมุมองของชาวเนต็บนสื่อสงัคมออนไลน์	กพ็บว่า	ชาวเนต็ต่างตั้งค�าถามกบั 
กระบวนการยตุธิรรมในแง่ของบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกบัความสญูเสยีที่เกดิขึ้นจนเกดิกระแส 
การบงัคบัใช้กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมไทยเป็นมาตรฐานเชงิซ้อน	กล่าวคอื	กระบวนการ 
แปรผนัตามเศรษฐานะ	ดงัมมุมองข้างต้น
	 	 	 	 กล่าวได้ว่า	คดแีพรวา	เป็นกลุม่คดแีรกๆ	ที่ท�าให้เกดิกระแสสาธารณะที่เคลื่อนไหว
บนสื่อสงัคมออนไลน์จนเกดิเฟซบุค๊แฟนเพจ	“ม่ันใจว่าคนไทยเกนิล้านคนไม่พอใจ แพรวา

(อรชร) เทพหสัดนิ ณ อยธุยา”	ที่ถอืก�าเนดิขึ้นมาตั้งค�าถามและเกาะตดิกระบวนการยตุธิรรม	
ตลอดจนชีวิตของเยาวชนหญิงอย่างต่อเนื่อง	 แม้เหตุการณ์จะผ่านล่วงเลยมากว่าทศวรรษ 
ในบางห้วงเวลาจะไม่ปรากฏข่าวของแพรวาบนสื่อสงัคมออนไลน์	หากแต่กม็กีระแสการเกาะตดิ
จากชาวเนต็อย่างต่อเนื่องทกุความเคลื่อนไหว	โดยมกีารแชร์ภาพของแพรวาในการร่วมกจิกรรม
รบัน้องที่มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง	กไ็ด้สร้างกระแสวพิากษ์วจิารณ์ในสงัคมไทยอย่างต่อเนื่อง
    4.1.2 น้องการ์ตูน
	 	 	 	 เหตกุารณ์เมื่อวนัที่	19	กนัยายน	2557	ที่กรณรีถกระบะ	ขบัมาด้วยความเรว็สูง	
เพื่อแข่งกับรถที่วิ่งมาข้างๆ	 เป็นเหตุให้รถกระบะพุ่งชนร้านสเต็กริมทาง	 บริเวณถนนเอกชัย 
แขวงและเขตบางบอน	กรงุเทพฯ	ท�าให้เกดิความสญูเสยีแก่ชวีติและทรพัย์สนิ	โดยชายเจ้าของ
ร้านสเตก็ลงุใหญ่เสยีชวีติทนัทใีนที่เกดิเหตุ	และบตุรสาวชื่อว่าน้องการ์ตูน	ซึ่งอายเุพยีง	5	ขวบ
ขณะนั้น	ได้รบับาดเจบ็สาหสั	คอื	ได้รบัการกระทบกระเทอืนทางสมอง	ประสาทตาฝ่อ	จากการ 
ตรวจการมองเหน็	มอีาการตาบอด	ร่างกายขยบัไม่ได้	ยกเว้นแขนขาขยบัได้บ้างเลก็น้อย	แม่ต้อง 
ดแูลอย่างใกล้ชดิ	(ไทยรฐัออนไลน์)	ในส่วนของคดคีวาม	สงิหาคม	ปี	พ.ศ.	2558	ศาลอาญาธนบรุ ี
มคี�าพพิากษาให้จ�าเลย	รบัโทษจ�าคกุ	5	ปี	แต่จ�าเลยรบัสารภาพลดเหลอื	2.5	ปี	ทั้งยงัไม่เคย
ท�าความผดิเลยลดเหลอื	1	ปี	สรปุคอื	ได้รบัโทษทางอาญาปรบั	3,000	บาท	จ�าคกุ	1	ปี	ไม่รอ
ลงอาญา	ส่วนโทษทางคดแีพ่ง	ศาลสั่งให้จ�าเลยชดใช้เงนิจ�านวน	10	ล้าน	7	แสนบาท	โดยทั้ง
จ�าเลยและโจทก์ต่างยื่นอทุธรณ์
	 	 	 	 เหตุการณ์ระหว่างทางที่ท�าให้กระแสสังคมออนไลน์ไม่พอใจกับพฤติกรรมของ
จ�าเลย	เมื่อได้แสดงความคดิเหน็บนเฟซบุ๊คส่วนตวั	ในท�านองที่ไม่พอใจที่ต้องรบัผดิชอบกรณี
ของสองแม่ลกู	ท�าให้ตนเองต้องเสยีเวลา	และพดูถงึผูเ้สยีหายในเชงิลบ	ทั้งยงักล่าวว่าไม่มทีาง
จา่ยค่าชดเชยและจะขอยดือายคุวามออกไปเตม็ที่	ก่อนที่จะลบออกไป	สร้างความไม่พอใจแก่
ชาวเนต็	ท�าให้เกดิการจบัตามองวพิากษ์วจิารณ์คดนีี้อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง	ภายหลงั
จากนั้น	หลงัจากที่มกีารพจิารณาคดมีาจนถงึ	ศาลฏกีาตดัสนิจ�าคกุ	1	ปี	ไม่รอลงอาญา	จ่ายเงนิ 

ชดใช้	จ�านวน	6	ล้านบาท	(ข่าวสด)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    4.1.1 สาวซีวิค

	 	 	 	 เหตกุารณ์เมื่อวนัที่	27	ธนัวาคม	พ.ศ.	2553	ที่เยาวชนหญงินามสมมติ	แพรวา	

หรอืสาวซวีคิ	ขณะนั้นอายเุพยีง	16	ปี	ได้ขบัรถยนต์ชนรถตูโ้ดยสารที่เดนิทางจากมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ศูนย์รงัสติ	–	อนสุาวรยี์ชยัสมรภูมิ	จนเป็นเหตใุห้มผีู้เสยีชวีติ	9	ราย	บนทางด่วน

โทลล์เวย์	 ภาพที่ปรากฎตามพาดหัวข่าวที่เป็นกระแสสาธารณะในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อ

สงัคมออนไลน์	คอื	ภาพที่เยาวชนหญงิยนืกดโทรศพัท์มอืถอืหลงัเกดิเหตุ	ภาพดงักล่าวกลายเป็น 

ที่วพิากษ์	วจิารณ์อย่างรนุแรงจากชาวเนต็ว่า	แพรวาไม่รู้ร้อนรู้หนาวกบัความสูญเสยีที่เกดิขึ้น	

ทั้งยงัตั้งข้อสงัเกตว่าคดดีงักล่าวไม่มกีารจบักมุตวัเพราะเป็นสมาชกิราชสกลุดงั	มากไปกว่านั้น 

การให้การของแพรวาที่กล่าวว่า	 เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ	 ตลอดจนเยาวชนหญิงไม่เคย

ตดิต่อเข้าไปเจรจาหรอืขอโทษผู้เสยีหายหรอืครอบครวัของผู้สูญเสียด้วยตนเอง	ยิ่งเพิ่มกระแส

การวพิากษ์วจิารณ์เป็นทวคีูณ	

	 	 	 	 ภายหลังจากเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่ครั้งนั้น	 โลกในสื่อสังคมออนไลน์

ได้เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีความและบทลงโทษ	

กระแสในสื่อสงัคมออนไลน์กลบัมาอกีครั้ง	เมื่อแพรวาได้ปรากฎตามสื่อหลกัและพูดวลสีั้นๆ	ว่า 

“ขอโทษค่ะ มนัเป็นอุบติัเหต”ุ	กลบัเป็นประเดน็ที่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่ยอมรบั	ภายหลงั 

จากเหตกุารณ์สูญเสยี	2	ปี	ในวนัที่	31	สงิหาคม	พ.ศ.	2555	ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง	

พพิากษาให้มคีวามผดิฐานขบัขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตใุหผู้อ้ื่นเสยีชวีติ	ลงโทษจ�าคกุ	3	ปี	

แต่จ�าเลยให้การน�าสบืพยานเป็นประโยชน์ต่อคด	ีจงึลดโทษให้เหลอื	2	ปี	แต่โทษจ�าคกุให้รอ

ลงอาญาเป็นเวลา	3	ปี	พร้อมสั่งคมุประพฤติ	3	ปี	และห้ามจ�าเลยขบัรถยนต์จนกว่าจะมอีายุ

ครบ	25	ปีบรบิูรณ์
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 	 	 แม้กระบวนการยุติธรรมจะได้ตัดสินและลงโทษเยาวชนหญิงแล้วก็ตาม	 ทว่า
จากการพจิารณามมุมองของชาวเนต็บนสื่อสงัคมออนไลน์	กพ็บว่า	ชาวเนต็ต่างตั้งค�าถามกบั 
กระบวนการยตุธิรรมในแง่ของบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกบัความสูญเสยีที่เกดิขึ้นจนเกดิกระแส 
การบงัคบัใช้กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมไทยเป็นมาตรฐานเชงิซ้อน	กล่าวคอื	กระบวนการ 
แปรผนัตามเศรษฐานะ	ดงัมมุมองข้างต้น
	 	 	 	 กล่าวได้ว่า	คดแีพรวา	เป็นกลุม่คดแีรกๆ	ที่ท�าให้เกดิกระแสสาธารณะที่เคลื่อนไหว
บนสื่อสงัคมออนไลน์จนเกดิเฟซบุค๊แฟนเพจ	“มัน่ใจว่าคนไทยเกนิล้านคนไม่พอใจ แพรวา

(อรชร) เทพหสัดนิ ณ อยธุยา”	ที่ถอืก�าเนดิขึ้นมาตั้งค�าถามและเกาะตดิกระบวนการยตุธิรรม	
ตลอดจนชีวิตของเยาวชนหญิงอย่างต่อเนื่อง	 แม้เหตุการณ์จะผ่านล่วงเลยมากว่าทศวรรษ 
ในบางห้วงเวลาจะไม่ปรากฏข่าวของแพรวาบนสื่อสงัคมออนไลน์	หากแต่กม็กีระแสการเกาะตดิ
จากชาวเนต็อย่างต่อเนื่องทกุความเคลื่อนไหว	โดยมกีารแชร์ภาพของแพรวาในการร่วมกจิกรรม
รบัน้องที่มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง	กไ็ด้สร้างกระแสวพิากษ์วจิารณ์ในสงัคมไทยอย่างต่อเนื่อง
    4.1.2 น้องการ์ตูน
	 	 	 	 เหตกุารณ์เมื่อวนัที่	19	กนัยายน	2557	ที่กรณรีถกระบะ	ขบัมาด้วยความเรว็สูง	
เพื่อแข่งกับรถที่วิ่งมาข้างๆ	 เป็นเหตุให้รถกระบะพุ่งชนร้านสเต็กริมทาง	 บริเวณถนนเอกชัย 
แขวงและเขตบางบอน	กรงุเทพฯ	ท�าให้เกดิความสญูเสยีแก่ชวีติและทรพัย์สนิ	โดยชายเจ้าของ
ร้านสเตก็ลงุใหญ่เสยีชวีติทนัทใีนที่เกดิเหตุ	และบตุรสาวชื่อว่าน้องการ์ตูน	ซึ่งอายเุพยีง	5	ขวบ
ขณะนั้น	ได้รบับาดเจบ็สาหสั	คอื	ได้รบัการกระทบกระเทอืนทางสมอง	ประสาทตาฝ่อ	จากการ 
ตรวจการมองเหน็	มอีาการตาบอด	ร่างกายขยบัไม่ได้	ยกเว้นแขนขาขยบัได้บ้างเลก็น้อย	แม่ต้อง 
ดแูลอย่างใกล้ชดิ	(ไทยรฐัออนไลน์)	ในส่วนของคดคีวาม	สงิหาคม	ปี	พ.ศ.	2558	ศาลอาญาธนบรุ ี
มคี�าพพิากษาให้จ�าเลย	รบัโทษจ�าคกุ	5	ปี	แต่จ�าเลยรบัสารภาพลดเหลอื	2.5	ปี	ทั้งยงัไม่เคย
ท�าความผดิเลยลดเหลอื	1	ปี	สรปุคอื	ได้รบัโทษทางอาญาปรบั	3,000	บาท	จ�าคกุ	1	ปี	ไม่รอ
ลงอาญา	ส่วนโทษทางคดแีพ่ง	ศาลสั่งให้จ�าเลยชดใช้เงนิจ�านวน	10	ล้าน	7	แสนบาท	โดยทั้ง
จ�าเลยและโจทก์ต่างยื่นอทุธรณ์
	 	 	 	 เหตุการณ์ระหว่างทางที่ท�าให้กระแสสังคมออนไลน์ไม่พอใจกับพฤติกรรมของ
จ�าเลย	เมื่อได้แสดงความคดิเหน็บนเฟซบุ๊คส่วนตวั	ในท�านองที่ไม่พอใจที่ต้องรบัผดิชอบกรณี
ของสองแม่ลกู	ท�าให้ตนเองต้องเสยีเวลา	และพดูถงึผูเ้สยีหายในเชงิลบ	ทั้งยงักล่าววา่ไม่มทีาง
จ่ายค่าชดเชยและจะขอยดือายคุวามออกไปเตม็ที่	ก่อนที่จะลบออกไป	สร้างความไม่พอใจแก่
ชาวเนต็	ท�าให้เกดิการจบัตามองวพิากษ์วจิารณ์คดนีี้อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง	ภายหลงั
จากนั้น	หลงัจากที่มกีารพจิารณาคดมีาจนถงึ	ศาลฏกีาตดัสนิจ�าคกุ	1	ปี	ไม่รอลงอาญา	จ่ายเงนิ 

ชดใช้	จ�านวน	6	ล้านบาท	(ข่าวสด)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    หลังจากจ�าเลยถูกศาลสั่งจ�าคุกและจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวน้องการ์ตูน	

ทว่าทางครอบครวักย็งัไม่เคยได้รบัเงนิชดเชยหรอืการเข้ามาให้การช่วยเหลอืใดๆ	เลย	ทั้งนี้ศาล 

ตดัสนิให้จ�าเลยเป็นบคุคลล้มละลาย	เนื่องจากระบวุ่า	ไม่มเีงนิจ่ายค่าเสยีหายให้แก่ครอบครวัเหยื่อ

จนเกดิกระแสที่เผยแพร่บนสื่อสงัคมออนไลน์ในท�านองที่ว่า	“ความยุตธิรรมของกฎหมายไทย 

= กระดาษแผ่นเดยีว”	กล่าวคอื	ค�าตดัสนิของศาลไม่สามารถน�ามาซึ่งการชดเชยเยยีวยาใดๆ	

แก่ผูเ้สยีหายได้เลย	มากไปกว่านั้น	แม่น้องการ์ตนูได้โพสต์บนเฟซบุค๊ความว่า	“...ศาลตดัสนิให้ 

คูก่รณจ่ีายค่าเสยีหาย แต่ศาลไม่มอี�านาจในการบงัคบัให้จ�าเลยจ่ายได้ ในส่วนของกรมบงัคบัคด ี

จะสืบทรัพย์ และถ้าคู่กรณีมี ถึงจะยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ให้ แต่กรณีที่คู่กรณี

ไม่มอีะไรเลย เขากแ็ค่เป็นบคุคลล้มละลายเท่านั้น...”

	 จากกรณีน้องการ์ตูนที่เผชิญกับปัญหาที่ทับซ้อนนี้	 ท�าให้เกิดกระแสการเคลื่อนไหว

ทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์	 ทั้งในเชิงการให้ก�าลังใจด้วยการร่วมบริจาค	 การลงโทษทาง

สังคมแก่จ�าเลย	 ตลอดจนตั้งค�าถามกับกระบวนการยุติธรรมในมิติของการเยียวยา	 ทั้งในมิติ

ของการเรยีกร้องให้หน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้องผดงุความยตุิธรรมให้แก่เหยื่อ

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

	 คณุแม่น้องการ์ตูนยงัตดัสนิใจสร้างแคมเปญรณรงค์ผ่าน	www.change.org	ในหวัข้อ	 

“เพ่ิมบทลงโทษคนขบัรถแข่งบนทางสาธารณะแล้วชนคนตาย ให้เท่ากบั เจตนาฆ่าคนตาย” 

เผยแพร่ผ่านเฟซบุค๊	ซึ่งในขณะนั้นได้มรีายชื่อจากผูเ้หน็ด้วยถงึ	35,000	รายชื่อ	ยื่นเสนอเรื่องต่อ 

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ(สนช.)	เพื่อเรยีกร้องใหเ้พิ่มบทลงโทษต่อผูท้ี่ขบัรถแข่งบนถนนและท�า

คนตาย	คอืให้มโีทษเท่ากบัเจตนาฆ่า	ผูใ้ช้รถใช้ถนนที่อนัตรายจะได้เกรงกลวักฎหมาย	หากแต่

ได้จดหมายตอบกลบัจาก	สนช.โดยสงัเขปว่า	ไม่มกีฎหมายเอาผดิคนขบัรถแข่งในที่สาธารณะ	

“...ไม่สามารถเพิ่มโทษได้ เพราะไม่มีบทลงโทษฐานแข่งรถในทางสาธารณะแล้วชนคนตาย

บญัญตัอิยู่ในกฎหมาย...”
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 แม้ว่าการเรยีกร้องต่อ	สนช.	ให้เพิ่มโทษของการ	“ขบัรถโดยประมาท”	เป็นให้มโีทษ
ทางอาญาเทยีบเท่ากบั	“เจตนาฆ่า”	จะไม่ได้เป็นผล	ทว่าการเรยีกร้องของแม่น้องการ์ตนูข้างต้น 
กเ็ป็นวตัถดุบิส�าคญัที่ท�าให้เกดิการขบคดิ	ถกเถยีงกนับนสื่อสงัคมออนไลน์เรื่องบทลงโทษของ 
ผูใ้ช้รถใช้ถนนอนัตราย	มทีั้งววิาทะในเชงิสนบัสนนุ	และแย้งกบัแนวคดิการเพิ่มโทษ	ทั้งยงัมกีาร
สนบัสนนุข้อมลูงานศกึษาจากต่างประเทศที่เสนอให้แยกพฤตกิรรม	“การขบัขีร่ถทีอ่นัตราย” 

ออกจาก	“การขับรถโดยประมาท”	ให้ชดัเจน	พร้อมทั้งเพิ่มบทลงโทษที่รนุแรงกว่าคดขีบัรถ
โดยประมาท	เพื่อให้เกดิการป้องปรามผู้ขบัขี่ที่ขบัรถอนัตราย
	 บทความนี้มไิด้มุง่เสนอว่า	กรณศีกึษาทั้งสองที่ยกมาเป็นภาพแทน	(representativeness)	
ของการเคลื่อนไหวทางสงัคม	หากแต่	จากกรณเีหตกุารณ์ดงัของทั้งแพรวา	และน้องการ์ตนู	ท�าให้ 
เหน็ร่องรอยของการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่บนสื่อสงัคมออนไลน์ที่นอกจากจะเป็นปฏบิตัิ
การเพื่อแสดงความคดิเหน็ความรู้สกึต่อปรากฎการณ์ที่พบเจอบนท้องถนนทั้งทางตรงหรอืทาง
อ้อม	ยงัเป็นไปเพื่อเรยีกร้องให้ตั้งค�าถามกบักระบวนการยตุธิรรม	การเยยีวยาผูป้ระสบภยัจาก
อบุตัเิหตทุางถนน	แต่กไ็ม่อาจปฏเิสธว่าทศันะบนสื่อสงัคมออนไลน์ในประเดน็สาธารณะทั้งสอง	
ทั้งยังแฝงไปด้วยเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง	 หรือการประณามและสะใจกับความสูญเสียที่
เกดิขึ้นกบัเหยื่อ	ตลอดจนตดัสินและลงโทษทางสงัคม
 4.2 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

	 ดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า	 ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล�้าด้านการเดินทางที่
ปลอดภยั	ที่กลุ่มผู้มรีายได้น้อยซึ่งมเีงื่อนไขทางเศรษฐกจิที่บบีให้เลอืกใช้พาหนะ	หรอืการเดนิ
ทางที่ไม่ปลอดภัย	 เช่น	 จักรยานยนต์	 หรือรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีระบบความปลอดภัย	
ประกอบกับภาครัฐยังคงไม่เห็นความส�าคัญของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ	 แต่กลับลงทุน
กบัการโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน	ภาวการณ์ที่ทางเลอืกในการเดนิมไีม่มากนกั	ค�าถามต่อมา 
คอื	 การเดินทางลักษณะไหนกันที่จะรองรับข้อจ�ากัดนี้	 ค�าตอบคือ	 รถจักรยานยนต์	 เพราะมี 
ราคาถูก	 หาซื้อง่ายเมื่อเทียบกับยานยนต์ประเภทอื่น	 ทั้งยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีก
มากมายที่เป็นปัจจยัเร่งให้คนไทยใช้จกัรยานยนต์มากยิ่งขึ้น	กลุ่มผู้ใช้จกัรยนยนต์นบัเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มคีวามเปราะบาง	(vulnerable	road	user:	VRU)	หากแต่เมื่อพจิารณาถงึ
การลงทนุโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโดยเฉพาะในเขตเมอืงกลบัไม่เคยมกีารออกแบบเพื่อการ
เดนิทางที่ปลอดภยัของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เลย	ไม่ว่าจะเป็นถนน	ทางยกระดบั	สะพานลอย 
ข้ามทางแยก	 อุโมงค์ลอดใต้ทางแยก	 สะพานกลับรถ	 และทางพิเศษ	 ทว่าโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านั้น	 กลับเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เป็นหลัก	 เท่ากับเป็นการผลักให้กลุ่มผู้ใช้ 
รถจกัรยานยนต์เข้ามาขบัขี่บนถนนหรอืทางแยกที่มรีถขนาดใหญ่กว่า	ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยง 
ในการบาดเจบ็เสยีชวีติขึ้นไปอกี

103 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    หลังจากจ�าเลยถูกศาลสั่งจ�าคุกและจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวน้องการ์ตูน	

ทว่าทางครอบครวักย็งัไม่เคยได้รบัเงนิชดเชยหรอืการเข้ามาให้การช่วยเหลอืใดๆ	เลย	ทั้งนี้ศาล 

ตดัสนิให้จ�าเลยเป็นบคุคลล้มละลาย	เนื่องจากระบวุ่า	ไม่มเีงนิจ่ายค่าเสยีหายให้แก่ครอบครวัเหยื่อ

จนเกดิกระแสที่เผยแพร่บนสื่อสงัคมออนไลน์ในท�านองที่ว่า	“ความยุตธิรรมของกฎหมายไทย 

= กระดาษแผ่นเดยีว”	กล่าวคอื	ค�าตดัสนิของศาลไม่สามารถน�ามาซึ่งการชดเชยเยยีวยาใดๆ	

แก่ผูเ้สยีหายได้เลย	มากไปกว่านั้น	แม่น้องการ์ตนูได้โพสต์บนเฟซบุค๊ความว่า	“...ศาลตดัสนิให้ 

คูก่รณจ่ีายค่าเสยีหาย แต่ศาลไม่มอี�านาจในการบงัคบัให้จ�าเลยจ่ายได้ ในส่วนของกรมบงัคบัคด ี

จะสืบทรัพย์ และถ้าคู่กรณีมี ถึงจะยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ให้ แต่กรณีที่คู่กรณี

ไม่มอีะไรเลย เขากแ็ค่เป็นบคุคลล้มละลายเท่านั้น...”

	 จากกรณีน้องการ์ตูนที่เผชิญกับปัญหาที่ทับซ้อนนี้	 ท�าให้เกิดกระแสการเคลื่อนไหว

ทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์	 ทั้งในเชิงการให้ก�าลังใจด้วยการร่วมบริจาค	 การลงโทษทาง

สังคมแก่จ�าเลย	 ตลอดจนตั้งค�าถามกับกระบวนการยุติธรรมในมิติของการเยียวยา	 ทั้งในมิติ

ของการเรยีกร้องให้หน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้องผดงุความยตุิธรรมให้แก่เหยื่อ

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

	 คณุแม่น้องการ์ตูนยงัตดัสนิใจสร้างแคมเปญรณรงค์ผ่าน	www.change.org	ในหวัข้อ	 

“เพิม่บทลงโทษคนขบัรถแข่งบนทางสาธารณะแล้วชนคนตาย ให้เท่ากบั เจตนาฆ่าคนตาย” 

เผยแพร่ผ่านเฟซบุค๊	ซึ่งในขณะนั้นได้มรีายชื่อจากผูเ้หน็ด้วยถงึ	35,000	รายชื่อ	ยื่นเสนอเรื่องต่อ 

สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต	ิ(สนช.)	เพื่อเรยีกร้องใหเ้พิ่มบทลงโทษต่อผูท้ี่ขบัรถแข่งบนถนนและท�า

คนตาย	คอืให้มโีทษเท่ากบัเจตนาฆ่า	ผูใ้ช้รถใช้ถนนที่อนัตรายจะได้เกรงกลวักฎหมาย	หากแต่

ได้จดหมายตอบกลบัจาก	สนช.โดยสงัเขปว่า	ไม่มกีฎหมายเอาผดิคนขบัรถแข่งในที่สาธารณะ	

“...ไม่สามารถเพิ่มโทษได้ เพราะไม่มีบทลงโทษฐานแข่งรถในทางสาธารณะแล้วชนคนตาย

บญัญตัอิยู่ในกฎหมาย...”
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 แม้ว่าการเรยีกร้องต่อ	สนช.	ให้เพิ่มโทษของการ	“ขบัรถโดยประมาท”	เป็นให้มโีทษ
ทางอาญาเทยีบเท่ากบั	“เจตนาฆ่า”	จะไม่ได้เป็นผล	ทว่าการเรยีกร้องของแม่น้องการ์ตนูข้างต้น 
กเ็ป็นวตัถดุบิส�าคญัที่ท�าให้เกดิการขบคดิ	ถกเถยีงกนับนสื่อสงัคมออนไลนเ์รื่องบทลงโทษของ 
ผูใ้ช้รถใช้ถนนอนัตราย	มทีั้งววิาทะในเชงิสนบัสนนุ	และแย้งกบัแนวคดิการเพิ่มโทษ	ทั้งยงัมกีาร
สนบัสนนุข้อมูลงานศกึษาจากต่างประเทศที่เสนอให้แยกพฤตกิรรม	“การขบัขีร่ถทีอั่นตราย” 

ออกจาก	“การขับรถโดยประมาท”	ให้ชดัเจน	พร้อมทั้งเพิ่มบทลงโทษที่รนุแรงกว่าคดขีบัรถ
โดยประมาท	เพื่อให้เกดิการป้องปรามผู้ขบัขี่ที่ขบัรถอนัตราย
	 บทความนี้มไิด้มุง่เสนอว่า	กรณศีกึษาทั้งสองที่ยกมาเป็นภาพแทน	(representativeness)	
ของการเคลื่อนไหวทางสงัคม	หากแต่	จากกรณเีหตกุารณ์ดงัของทั้งแพรวา	และน้องการ์ตนู	ท�าให้ 
เหน็ร่องรอยของการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่บนสื่อสงัคมออนไลน์ที่นอกจากจะเป็นปฏบิตัิ
การเพื่อแสดงความคดิเหน็ความรูส้กึต่อปรากฎการณ์ที่พบเจอบนท้องถนนทั้งทางตรงหรอืทาง
อ้อม	ยงัเป็นไปเพื่อเรยีกร้องให้ตั้งค�าถามกบักระบวนการยตุธิรรม	การเยยีวยาผูป้ระสบภยัจาก
อบุตัเิหตทุางถนน	แต่กไ็ม่อาจปฏเิสธว่าทศันะบนสื่อสงัคมออนไลน์ในประเดน็สาธารณะทั้งสอง	
ทั้งยังแฝงไปด้วยเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง	 หรือการประณามและสะใจกับความสูญเสียที่
เกดิขึ้นกบัเหยื่อ	ตลอดจนตดัสนิและลงโทษทางสงัคม
 4.2 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

	 ดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า	 ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล�้าด้านการเดินทางที่
ปลอดภยั	ที่กลุ่มผู้มรีายได้น้อยซึ่งมเีงื่อนไขทางเศรษฐกจิที่บบีให้เลอืกใช้พาหนะ	หรอืการเดนิ
ทางที่ไม่ปลอดภัย	 เช่น	 จักรยานยนต์	 หรือรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีระบบความปลอดภัย	
ประกอบกับภาครัฐยังคงไม่เห็นความส�าคัญของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ	 แต่กลับลงทุน
กบัการโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน	ภาวการณ์ที่ทางเลอืกในการเดนิมไีม่มากนกั	ค�าถามต่อมา 
คอื	 การเดินทางลักษณะไหนกันที่จะรองรับข้อจ�ากัดนี้	 ค�าตอบคือ	 รถจักรยานยนต์	 เพราะมี 
ราคาถูก	 หาซื้อง่ายเมื่อเทียบกับยานยนต์ประเภทอื่น	 ทั้งยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีก
มากมายที่เป็นปัจจยัเร่งให้คนไทยใช้จกัรยานยนต์มากยิ่งขึ้น	กลุ่มผู้ใช้จกัรยนยนต์นบัเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มคีวามเปราะบาง	(vulnerable	road	user:	VRU)	หากแต่เมื่อพจิารณาถงึ
การลงทนุโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโดยเฉพาะในเขตเมอืงกลบัไม่เคยมกีารออกแบบเพื่อการ
เดนิทางที่ปลอดภยัของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เลย	ไม่ว่าจะเป็นถนน	ทางยกระดบั	สะพานลอย 
ข้ามทางแยก	 อุโมงค์ลอดใต้ทางแยก	 สะพานกลับรถ	 และทางพิเศษ	 ทว่าโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านั้น	 กลับเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เป็นหลัก	 เท่ากับเป็นการผลักให้กลุ่มผู้ใช้ 
รถจกัรยานยนต์เข้ามาขบัขี่บนถนนหรอืทางแยกที่มรีถขนาดใหญ่กว่า	ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยง 
ในการบาดเจบ็เสยีชวีติขึ้นไปอกี
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    4.2.1 ปลดแอกชาวสองล้อ

    จากความเหลื่อมล�้าด้านคมนาคมและความปลอดภยัในการเดนิทางข้างต้น	เป็น

ชนวนเหตสุ�าคญัให้มกีารเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	โดยเฉพาะ

ในประเดน็กลุม่ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	บทความนี้ชวนส�ารวจทศันะกลุม่ผูใ้ช้จกัรยานยนต์	ผ่านกลุม่ 

เฟซบุ๊ค	“ปลดแอ็กชาวสองล้อ”	มสีมาชกิกว่า	108,000	คน	โดยในกลุ่มมคีวามเคลื่อนไหว

เพื่อนดัรวมตวัเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐานอย่างปลอดภยั

    เหตกุารณ์เมื่อช่วงเดอืน	เมษายน	2559	ที่แอดมนิกลุม่ปลดแอกชาวสองล้อ	พร้อมด้วย 

ชมรมช่วยเหลอืเหยื่ออาชญากรรม	และสมาชกิกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อมนีดัรวมตวักนัพร้อม 

รถจกัรยานยนต์เพื่อยื่นหนงัสอืฟ้องต่อศาลปกครอง	ตลอดจนแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์	เพื่อเพกิถอน 

ค�าสั่งห้ามรถจกัรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอโุมงค์ของกองบญัชาการต�ารวจนครบาลที่มชิอบ

ด้วยกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของกรงุเทพมหานคร		(มตชินออนไลน์)	ทั้งยงัได้สร้างแคมเปญรณรงค์ 

ผ่าน	www.change.org	เช่นกนัในหวัข้อ	“คัดค้านค�าสัง่ห้ามรถจกัรยานยนต์ขึน้สะพานข้ามแยก

และห้ามลงอุโมงค์ลอดแยก”	หากแต่ไม่ได้รบักระแสตอบรบัมากนกั

    จะเหน็ได้ว่าหน้าที่หนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ในลกัษณะเครอืข่าย	ได้ช่วยขยาย 

เครอืข่ายสมาชกิของกลุม่ปลดแอกชาวสองล้อไปได้มากขึ้นจากการรวมตวักนัเพื่อปิดถนนข้างต้น 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นพลังทางสังคมของกลุ่ม	 ที่นอกจากการใช้สมาชิกเพื่อเข้าร่วมใน 

การเคลื่อนไหวบนท้องถนนแล้ว	 ต้องอาศัยสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก	 และสื่อสังคมออนไลน์ช่วย 

แพร่กระจายเพื่อเรยีกร้องให้ผูท้ี่มจีดุยนืเรื่องเดยีวกนั	ในแง่นี้คอื	กลุม่คนที่เรยีกร้องให้มโีครงสร้าง

พื้นฐานคอื	ทางข้าม	หรอือโุมงค์ส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยานยนต์	ใหเ้ข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลื่อน

มากขึ้น	นอกจากนี้	การใช้สื่อทั้งสองประเภทยงัช่วยในการปลกุเร้า	(provoke)	เพื่อสร้างความเข้าใจ 

แก่กลุ่มอื่นๆ	 ในทางสังคมให้ร่วมสนับสนุนจุดยืนอีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จากข้อความเชิญชวน

ของเหล่าแอดมินกลุ่ม	 ทั้งยังถูกส�าทับโดยสมาชิกกลุ่มที่ต้องการให้เกิดการรวมตัวกันบนท้อง

ถนนให้ได้มากที่สดุ
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    สมาชกิกลุม่บางท่านกป็ลกุเร้าให้สมาชกิกลุม่ที่ได้รบัผลกระทบมารวมตวั	หากแต่ 

สมาชิกบางรายที่ติดภารกิจ	 ไม่สามารถเข้าร่วมการรวมตัวได้	 ก็แจ้งความประสงค์ส่งเอกสาร

ประกอบการเรยีกร้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวมนี�้าหนกัมากพอ	จากการสบืย้อนพจิารณากจิกรรม

ในกลุ่ม	“ปลดแอกชาวสองล้อ”	จะพบว่าปรากฎการณ์จากรวมตวัเพื่อเรยีกร้องของสมาชกิ

กลุม่ปลดแอกชางสองล้อข้างต้น	เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมเคลื่อนไหวทางสงัคมที่ขบัเคลื่อนมา

อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	สมาชกิกลุม่ยงัได้ท�าหน้าที่เฝ้าระวงัพฤตกิรรมจากใช้รถจกัรยานยนต์

ที่ไม่ปลอดภยั	ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ไม่เป็นธรรมอกีด้วย	

    4.2.2 ทวงคืนทางเท้า

    ประเด็นเรื่องการทวงคืนทางเท้า	 ถือเป็นเรื่องการจัดสรรการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรที่มคีวามทบัซ้อนกนัอยู	่โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ที่นอกจากทางเท้าจะเป็นพื้นที่ส�าหรบั

การเดนิเท้า	แล้วยงัถกูใชเ้พื่อเป็นตลาดหรอืการตั้งหาบเร่แผงลอย	เมื่อการใชพ้ื้นที่ไม่สมดลุกนั 

จงึเกดิการเคลื่อนไหวเพื่อให้มทีางเท้าที่สะดวกและปลอดภยัต่อการเดนิ	รวมไปถงึมกีารเคลื่อนไหว 

เพื่อเรียกร้องให้อนุโลมขายของบนทางเท้าในมุมของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ	 “ฟู้ด สตรีท”  

(food	street)	ที่สมัพนัธ์กบัมติขิองอาชพีและรายได้พ่อค้า	แม่ค้า	ทั้งนี้	ภายใต้กรอบของการเคลื่อนไหว 

ทางสงัคมบนสื่อออนไลน์ที่เรยีกร้องการเข้าถงึโครงสร้างขั้นพื้นฐาน	บทความนี้จงึมุง่เน้นไปที่การ

เคลื่อนไหวเพื่อให้ใช้ทางเท้าในฐานะทางเดนิเท่านั้น	ทั้งนี้การเคลื่อนไหวที่พบในเฟซบุค๊แฟนเพจ 

“เฮ้ย นีมั่นฟตุบาทไทยแลนด์”	ที่ชาวเนต็เป็นสมาชกิ	103,000	คน	รวมถงึเพจ	“กลุม่คนไทย 

ขอทวงคืนทางเท้า”	ที่มสีมาชกิกว่า	60,000	คน
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    4.2.1 ปลดแอกชาวสองล้อ

    จากความเหลื่อมล�้าด้านคมนาคมและความปลอดภยัในการเดนิทางข้างต้น	เป็น

ชนวนเหตสุ�าคญัให้มกีารเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	โดยเฉพาะ

ในประเดน็กลุม่ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	บทความนี้ชวนส�ารวจทศันะกลุม่ผูใ้ช้จกัรยานยนต์	ผ่านกลุม่ 

เฟซบุ๊ค	“ปลดแอ็กชาวสองล้อ”	มสีมาชกิกว่า	108,000	คน	โดยในกลุ่มมคีวามเคลื่อนไหว

เพื่อนดัรวมตวัเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐานอย่างปลอดภยั

    เหตกุารณ์เมื่อช่วงเดอืน	เมษายน	2559	ที่แอดมนิกลุม่ปลดแอกชาวสองล้อ	พร้อมด้วย 

ชมรมช่วยเหลอืเหยื่ออาชญากรรม	และสมาชกิกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อมนีดัรวมตวักนัพร้อม 

รถจกัรยานยนต์เพื่อยื่นหนงัสอืฟ้องต่อศาลปกครอง	ตลอดจนแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์	เพื่อเพกิถอน 

ค�าสั่งห้ามรถจกัรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอโุมงค์ของกองบญัชาการต�ารวจนครบาลที่มชิอบ

ด้วยกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของกรงุเทพมหานคร		(มตชินออนไลน์)	ทั้งยงัได้สร้างแคมเปญรณรงค์ 

ผ่าน	www.change.org	เช่นกนัในหวัข้อ	“คดัค้านค�าสัง่ห้ามรถจกัรยานยนต์ขึน้สะพานข้ามแยก

และห้ามลงอุโมงค์ลอดแยก”	หากแต่ไม่ได้รบักระแสตอบรบัมากนกั

    จะเหน็ได้ว่าหน้าที่หนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ในลกัษณะเครอืข่าย	ได้ช่วยขยาย 

เครอืข่ายสมาชกิของกลุม่ปลดแอกชาวสองล้อไปได้มากขึ้นจากการรวมตวักนัเพื่อปิดถนนข้างต้น 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นพลังทางสังคมของกลุ่ม	 ที่นอกจากการใช้สมาชิกเพื่อเข้าร่วมใน 

การเคลื่อนไหวบนท้องถนนแล้ว	 ต้องอาศัยสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก	 และสื่อสังคมออนไลน์ช่วย 

แพร่กระจายเพื่อเรยีกร้องให้ผูท้ี่มจีดุยนืเรื่องเดยีวกนั	ในแง่นี้คอื	กลุม่คนที่เรยีกร้องให้มโีครงสร้าง

พื้นฐานคอื	ทางข้าม	หรอือโุมงค์ส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยานยนต์	ใหเ้ข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลื่อน

มากขึ้น	นอกจากนี้	การใช้สื่อทั้งสองประเภทยงัช่วยในการปลกุเร้า	(provoke)	เพื่อสร้างความเข้าใจ 

แก่กลุ่มอื่นๆ	 ในทางสังคมให้ร่วมสนับสนุนจุดยืนอีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จากข้อความเชิญชวน

ของเหล่าแอดมินกลุ่ม	 ทั้งยังถูกส�าทับโดยสมาชิกกลุ่มที่ต้องการให้เกิดการรวมตัวกันบนท้อง

ถนนให้ได้มากที่สดุ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    สมาชกิกลุม่บางท่านกป็ลกุเร้าให้สมาชกิกลุม่ที่ได้รบัผลกระทบมารวมตวั	หากแต่ 

สมาชิกบางรายที่ติดภารกิจ	 ไม่สามารถเข้าร่วมการรวมตัวได้	 ก็แจ้งความประสงค์ส่งเอกสาร

ประกอบการเรยีกร้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวมนี�้าหนกัมากพอ	จากการสบืย้อนพจิารณากจิกรรม

ในกลุ่ม	“ปลดแอกชาวสองล้อ”	จะพบว่าปรากฎการณ์จากรวมตวัเพื่อเรยีกร้องของสมาชกิ

กลุม่ปลดแอกชางสองล้อข้างต้น	เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมเคลื่อนไหวทางสงัคมที่ขบัเคลื่อนมา

อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	สมาชกิกลุม่ยงัได้ท�าหน้าที่เฝ้าระวงัพฤตกิรรมจากใช้รถจกัรยานยนต์

ที่ไม่ปลอดภยั	ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ไม่เป็นธรรมอกีด้วย	

    4.2.2 ทวงคืนทางเท้า

    ประเด็นเรื่องการทวงคืนทางเท้า	 ถือเป็นเรื่องการจัดสรรการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรที่มคีวามทบัซ้อนกนัอยู	่โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ที่นอกจากทางเท้าจะเป็นพื้นที่ส�าหรบั

การเดนิเท้า	แล้วยงัถกูใช้เพื่อเป็นตลาดหรอืการตั้งหาบเร่แผงลอย	เมื่อการใช้พื้นที่ไม่สมดลุกนั 

จงึเกดิการเคลื่อนไหวเพื่อให้มทีางเท้าที่สะดวกและปลอดภยัต่อการเดนิ	รวมไปถงึมกีารเคลื่อนไหว 

เพื่อเรียกร้องให้อนุโลมขายของบนทางเท้าในมุมของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ	 “ฟู้ด สตรีท”  

(food	street)	ที่สมัพนัธ์กบัมติขิองอาชพีและรายได้พ่อค้า	แม่ค้า	ทั้งนี้	ภายใต้กรอบของการเคลื่อนไหว 

ทางสงัคมบนสื่อออนไลน์ที่เรยีกร้องการเข้าถงึโครงสร้างขั้นพื้นฐาน	บทความนี้จงึมุง่เน้นไปที่การ

เคลื่อนไหวเพื่อให้ใช้ทางเท้าในฐานะทางเดนิเท่านั้น	ทั้งนี้การเคลื่อนไหวที่พบในเฟซบุค๊แฟนเพจ 

“เฮ้ย น่ีมนัฟตุบาทไทยแลนด์”	ที่ชาวเนต็เป็นสมาชกิ	103,000	คน	รวมถงึเพจ	“กลุม่คนไทย 

ขอทวงคืนทางเท้า”	ที่มสีมาชกิกว่า	60,000	คน

105 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    กล่าวได้ว่าทั้งสองเพจ	 ได้ช่วยตั้งประเด็นสาธารณะว่าด้วยเรื่องการใช้ทางเท้า

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ที่พบว่ามีการใช้ทางเท้าในรูปแบบต่างๆ	 ที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 มีทั้ง 

รถจกัรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนขึ้นมาขบัขี่บนทางเท้า	อกีทั้งยงัมกีารขดุเจาะของหน่วยสาธารณปูโภคอื่นๆ 

การซ่อมแซมตดิตั้งทางเท้าไม่เรยีบร้อยอยูใ่นสภาพไม่สมบรูณ์	ท�าให้ทางเท้าในหลายจดุเกดิการ 

ช�ารดุต้องปรบัปรงุอยูบ่่อยครั้ง	รวมทั้งการมกีองขยะอนัเป็นผลจากการตั้งร้านค้า	หาบเร่แผงลอย

บนทางเท้า	เงื่อนไขทั้งหมดนี้	ส่งผลโดยตรงต่อการเดนิเท้าบนทางเท้าอย่างส�าคญั	เพราะท�าให้

ทางเดนิแคบจนต้องใช้เส้นทางบนถนนในการเดนิหลกีสิ่งกดีขวางดงักล่าว	 ซึ่งเป็นอนัตรายใน

การร่วมใช้ถนนเป็นอย่างมาก	

    นอกจากชาวเน็ตจะใช้พื้นที่ในเพจเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้

ทางเท้าแล้วที่มักมีการถ่ายรูปมาโพสต์และแลกเปลี่ยนความเห็น	 ยังมีความเห็นของชาวเน็ต

ที่ตั้งค�าถามกับการออกแบบทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ที่ประจักษ์ชัดคือ	 พื้นอิฐบนฟุตบาทที่ 

ไม่เสมอกนั	และยงัเกดิรอยแตก	ส่งผลให้เมื่อฝนตกจะมนี�้าขงั	หากเหยยีบในต�าแหน่งดงักล่าว	

พื้นอฐิจะกระดกและท�าให้น�้าที่ขงับนบรเิวณนั้นกระจายเลอะรองเท้าหรอืเสื้อผ้า

แหล่งที่มา :
เฟซบุ๊คแฟนเพจ เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    จากกรณกีารเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ทางข้ามแยก 

อุโมงค์	 รวมไปถึงทางเท้าที่สะดวกและปลอดภัยแล้ว	 ยังเห็นมิติของการการเคลื่อนไหวเพื่อ

ตรวจสอบความโปร่งใสของการลงทนุและการบรหิารจดัการของภาครฐั	เช่น	กรณทีางเท้าที่ตั้ง

ค�าถามกบัการลงทนุสร้างฟตุบาทให้มมีาตรฐาน	เหตกุารณ์เมื่อ	2	ตลุาคม	พ.ศ.	2560	มชีาวเนต็ 

โพสต์รูปภาพบาดแผลของตนเอง	 หลังจากลื่นล้มเพราะทางเท้าต�าแหน่งนั้นเกิดการทรุดตัว	

จงึท�าให้เกดิอบุตัเิหตดุงักล่าวขึ้น	โดยบอกว่า	ยงัมอีกีหลายจดุที่มลีกัษณะดงักล่าว	โดยโพสต์

ระบายบนสื่อสงัคมออนไลน์ว่า	“...หน่วยงานที่ไม่สนใจหน้าที่ดแูลทางเท้าสาธารณะ ตนีบนัได

ยงัเป็นแผ่นปูนที่ไม่เหมาะต่อการใช้งานโดยสิ้นเชิง พื้นแผ่นปูนที่ยบุลงเป็นแอ่ง ท�าให้คนขึ้นลง

บันไดตรงนี้ต้องเจ็บตัวกันมาแล้วหลายคน ไม่ใช่แค่ลุงแก่อย่างผมที่ขนาดระวังตัวเต็มที่แล้ว 

ยงัเอาไม่อยู่ เพราะฝนตกและเศษโคลนปนทรายเฉอะแฉะ ท�าให้ลื่นยิ่งกว่าปกต.ิ..”	ภายหลงั

จากนั้น	ส�านกังานเขตได้เข้ามาชี้แจงและประสานงานผูร้บัผดิชอบในการก่อสร้างเพื่อด�าเนนิการ 

แก้ไขปัญหาต่อไป	

    นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการสร้างทางเท้าของต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 

ที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์	 วิจารณ์ถึงการสร้างและบริหารจัดการทางเดินเท้าที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช	้ 

ทั้งทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	การขายของบนทางเท้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเรยีกรบัผลประโยชน์ 

ของเจ้าหน้าที่	

 4.3 การเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 	 	 การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังของการ

บริหารจัดการของภาครัฐ	 ในบทความนี้ได้น�าปรากฎการณ์ที่สังคมเกาะติดและเป็นประเด็น

สาธารณะ	คอื	การบงัคบัใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ไม่เป็นธรรม	เพื่อเป็นต้นเรื่อง

ในการอภปิรายถงึรูปแบบการเคลื่อนไหวบนสื่อสงัคมออนไลน์
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    กล่าวได้ว่าทั้งสองเพจ	 ได้ช่วยตั้งประเด็นสาธารณะว่าด้วยเรื่องการใช้ทางเท้า

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ที่พบว่ามีการใช้ทางเท้าในรูปแบบต่างๆ	 ที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 มีทั้ง 

รถจกัรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนขึ้นมาขบัขี่บนทางเท้า	อกีทั้งยงัมกีารขดุเจาะของหน่วยสาธารณปูโภคอื่นๆ 

การซ่อมแซมตดิตั้งทางเท้าไม่เรยีบร้อยอยูใ่นสภาพไม่สมบรูณ์	ท�าให้ทางเท้าในหลายจดุเกดิการ 

ช�ารดุต้องปรบัปรงุอยูบ่่อยครั้ง	รวมทั้งการมกีองขยะอนัเป็นผลจากการตั้งร้านค้า	หาบเร่แผงลอย

บนทางเท้า	เงื่อนไขทั้งหมดนี้	ส่งผลโดยตรงต่อการเดนิเท้าบนทางเท้าอย่างส�าคญั	เพราะท�าให้

ทางเดนิแคบจนต้องใช้เส้นทางบนถนนในการเดนิหลกีสิ่งกดีขวางดงักล่าว	 ซึ่งเป็นอนัตรายใน

การร่วมใช้ถนนเป็นอย่างมาก	

    นอกจากชาวเน็ตจะใช้พื้นที่ในเพจเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้

ทางเท้าแล้วที่มักมีการถ่ายรูปมาโพสต์และแลกเปลี่ยนความเห็น	 ยังมีความเห็นของชาวเน็ต

ที่ตั้งค�าถามกับการออกแบบทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ที่ประจักษ์ชัดคือ	 พื้นอิฐบนฟุตบาทที่ 

ไม่เสมอกนั	และยงัเกดิรอยแตก	ส่งผลให้เมื่อฝนตกจะมนี�้าขงั	หากเหยยีบในต�าแหน่งดงักล่าว	

พื้นอฐิจะกระดกและท�าให้น�้าที่ขงับนบรเิวณนั้นกระจายเลอะรองเท้าหรอืเสื้อผ้า

แหล่งที่มา :
เฟซบุ๊คแฟนเพจ เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
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    จากกรณกีารเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ทางข้ามแยก 

อุโมงค์	 รวมไปถึงทางเท้าที่สะดวกและปลอดภัยแล้ว	 ยังเห็นมิติของการการเคลื่อนไหวเพื่อ

ตรวจสอบความโปร่งใสของการลงทนุและการบรหิารจดัการของภาครฐั	เช่น	กรณทีางเทา้ที่ตั้ง

ค�าถามกบัการลงทนุสร้างฟตุบาทให้มมีาตรฐาน	เหตกุารณ์เมื่อ	2	ตลุาคม	พ.ศ.	2560	มชีาวเนต็ 

โพสต์รูปภาพบาดแผลของตนเอง	 หลังจากลื่นล้มเพราะทางเท้าต�าแหน่งนั้นเกิดการทรุดตัว	

จงึท�าให้เกดิอบุตัเิหตดุงักล่าวขึ้น	โดยบอกว่า	ยงัมอีกีหลายจดุที่มลีกัษณะดงักล่าว	โดยโพสต์

ระบายบนสื่อสงัคมออนไลน์ว่า	“...หน่วยงานที่ไม่สนใจหนา้ที่ดแูลทางเทา้สาธารณะ ตนีบนัได

ยงัเป็นแผ่นปูนที่ไม่เหมาะต่อการใช้งานโดยสิ้นเชงิ พื้นแผ่นปูนที่ยบุลงเป็นแอ่ง ท�าให้คนขึ้นลง

บันไดตรงนี้ต้องเจ็บตัวกันมาแล้วหลายคน ไม่ใช่แค่ลุงแก่อย่างผมที่ขนาดระวังตัวเต็มที่แล้ว 

ยงัเอาไม่อยู่ เพราะฝนตกและเศษโคลนปนทรายเฉอะแฉะ ท�าให้ลื่นยิ่งกว่าปกต.ิ..”	ภายหลงั

จากนั้น	ส�านกังานเขตได้เข้ามาชี้แจงและประสานงานผูร้บัผดิชอบในการก่อสร้างเพื่อด�าเนนิการ 

แก้ไขปัญหาต่อไป	

    นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการสร้างทางเท้าของต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 

ที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์	 วิจารณ์ถึงการสร้างและบริหารจัดการทางเดินเท้าที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช	้ 

ทั้งทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	การขายของบนทางเท้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเรยีกรบัผลประโยชน์ 

ของเจ้าหน้าที่	

 4.3 การเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 	 	 การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังของการ

บริหารจัดการของภาครัฐ	 ในบทความนี้ได้น�าปรากฎการณ์ที่สังคมเกาะติดและเป็นประเด็น

สาธารณะ	คอื	การบงัคบัใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ไม่เป็นธรรม	เพื่อเป็นต้นเรื่อง

ในการอภปิรายถงึรูปแบบการเคลื่อนไหวบนสื่อสงัคมออนไลน์
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    4.3.1 การบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ต่อรองได้

	 	 	 	 กล่าวโดยทั่วไป	ที่ผ่านมามกัมข่ีาวปรากฏตามสื่อกระแสหลกั	รวมไปถงึสื่อสงัคม

ออนไลน์ที่เผยแพร่ข่าวสารเป็นจ�านวนมากเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

ที่มกีารเรยีกรบัสนิบน	ผลประโยชน์เพื่อแลกกบัการไม่ด�าเนนิคดกีบัผู้กระท�าความผดิ	ยงัผลให้

ภาพลกัษณ์ของต�ารวจจราจรค่อนข้างเป็นภาพที่ตดิลบ	(negative	stereotype)	ดงัเช่น	กรณเีมื่อ

วนัที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2557	ที่ทางสื่อสงัคมออนไลน์ได้มกีารเผยแพร่คลปิต�ารวจจราจรเรยีก

เกบ็เงนิค่าจอดรถกบัรถประจ�าทางจ�านวน	100	บาท	บรเิวณหน้าสถานขีนส่งผู้โดยสารหมอชติ	

ทั้งยงัอ้างว่าเป็นประเพณทีี่ต้องจ่าย	

	 	 	 	 ภายหลังการเหตุการณ์ได้รับความสนใจจากสาธารณะเป็นอย่างมาก	 จนเกิด

กระแสดังในโลกโชเชียล	 ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจ�านวนมากถึงการอ้างเหตุผลในการ

เรยีกรบัผลประโยชน์ในนามของ	“วฒันธรรม”	ที่ท�ากนัมาโดยตลอด	กระทบถงึวฒันธรรมองค์กร 

ต�ารวจโดยภาพรวม	ท�าให้ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจนายนั้นไม่นิ่งเฉยกบัเหตกุารณ์ที่

เกดิขึ้น	จนได้โพสต์ข้อความบนสื่อสงัคมออนไลน์	ความว่า	“...กรณปีรากฏคลปิในสื่อโซเชยีล 

การแพร่หลายในวันนี้เป็นภาพต�ารวจจราจรเรียกเก็บเงินค่าจอดรถกลับโซเฟอร์รถประจ�าทาง

จ�านวน 100 บาทอ้างว่าเป็นประเพณตี้องจ่ายนั้นพบว่าเป็นเหตกุารณ์เกดิขึ้นเมื่อช่วงเช้า วนัที่ 

17 เมษายน 2562 ช่วงบรเิวณหน้าขนส่งหมอชติ บคุคลที่ถูกบนัทกึภาพเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

กองบังคับการต�ารวจจราจรจริงผมได้สั่งการให้ต้นสังกัดรายงานชี้แจงขึ้นมาแล้วถึงแม้ยังไม่

ปรากฏภาพการรับผลประโยชน์ส�าเร็จแต่จากพฤติกรรมที่ปรากฏผมเองก็ยอมรับไม่ได้เพราะ

เป็นพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทจุรติซึ่งจะต้อง #ด�าเนนิการตามระเบยีบให้ถงึที่สดุผลเป็นประการ

ใดจะรายงานให้ทราบ...”	 ทว่าก็มีความเห็นจากชาวเน็ตแย้ง	 โดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ออก

จากราชการ
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 5. บทส่งท้าย
	 การเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์	 เรื่องความไม่ปลอดภัยทางถนนที่ 

ประมวลสบืย้อน	จากโครงข่ายสงัคมออนไลน์	จากเฟซบุค๊แฟนเพจต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกบัการแสดง 

พลงัทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์	ประกอบด้วย	การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องความยตุธิรรม	

การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	และการเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้าระวงั

การบงัคบัใช้กฎหมาย	จะเหน็ได้ว่า	รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์ของ

ชาวเนต็ข้างต้น	บางประเดน็สามารถสร้างผลสะเทอืนต่อสงัคมในวงกว้าง	หรอืชวนให้ตั้งค�าถาม

กบัสาธารณะ	ทั้งนี้	 ในบางประเดน็ยงัน�ามาซึ่งการตดัสนิและลงโทษทั้งในทางกฎหมาย	และ

ทางสังคมแก้ผู้กระท�าผิด	 หากแต่ปฏิเสธมิได้ว่าทุกประเด็นสาธารณะที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา

มกัมเีนื้อหาที่แฝงไปด้วยความเกลยีดชงั	ทั้งนี้การแสดงทศันะบนสื่อสงัคมออนไลน์ของชาวเนต็

เป็นปฏบิตักิารและพื้นที่เพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงชงิระบบคณุค่า	ความหมาย	จดัปรบัความ

สมัพนัธ์	ภายใต้ประสบการณ์ร่วมของการเดนิทางในชวีติประจ�าวนั

	 การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่บนสื่อสงัคมออนไลน์	เรื่องความไม่ปลอดภยัทางถนน 

มาช่วยกันขยับเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย	 จะมีความท้าทายและ 

ซบัซ้อนกนัอยูอ่ย่างน้อย	2	ประการ	คอื	ประการแรก	คอื	ช่วยให้สงัคมมส่ีวนร่วมในช่องทางการ

เกาะตดิสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัทางท้องถนน	และการท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ประการที่สอง	 คือ	 การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ข้างต้น	 จะมีกรอบแนวทางในการดูแล

จัดการผลที่มิได้คาดว่าจะได้รับได้อย่างไร	 ทั้งในแง่ของการสร้าง	 หรือผลิตซ�้าเนื้อหาที่สร้าง

ความเกลยีดชงั	ด่วนสรปุตดัสนิประณาม	และสะใจกบัการสญูเสยีที่เกดิขึ้นกบัผูต้าย	รวมไปถงึ 

การตดัสนิใจลงโทษทางสงัคมที่ไม่ถูกต้อง
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    4.3.1 การบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ต่อรองได้

	 	 	 	 กล่าวโดยทั่วไป	ที่ผ่านมามกัมข่ีาวปรากฏตามสื่อกระแสหลกั	รวมไปถงึสื่อสงัคม

ออนไลน์ที่เผยแพร่ข่าวสารเป็นจ�านวนมากเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

ที่มกีารเรยีกรบัสนิบน	ผลประโยชน์เพื่อแลกกบัการไม่ด�าเนนิคดกีบัผู้กระท�าความผดิ	ยงัผลให้

ภาพลกัษณ์ของต�ารวจจราจรค่อนข้างเป็นภาพที่ตดิลบ	(negative	stereotype)	ดงัเช่น	กรณเีมื่อ

วนัที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2557	ที่ทางสื่อสงัคมออนไลน์ได้มกีารเผยแพร่คลปิต�ารวจจราจรเรยีก

เกบ็เงนิค่าจอดรถกบัรถประจ�าทางจ�านวน	100	บาท	บรเิวณหน้าสถานขีนส่งผู้โดยสารหมอชติ	

ทั้งยงัอ้างว่าเป็นประเพณทีี่ต้องจ่าย	

	 	 	 	 ภายหลังการเหตุการณ์ได้รับความสนใจจากสาธารณะเป็นอย่างมาก	 จนเกิด

กระแสดังในโลกโชเชียล	 ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจ�านวนมากถึงการอ้างเหตุผลในการ

เรยีกรบัผลประโยชน์ในนามของ	“วฒันธรรม”	ที่ท�ากนัมาโดยตลอด	กระทบถงึวฒันธรรมองค์กร 

ต�ารวจโดยภาพรวม	ท�าให้ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจนายนั้นไม่นิ่งเฉยกบัเหตกุารณ์ที่

เกดิขึ้น	จนได้โพสต์ข้อความบนสื่อสงัคมออนไลน์	ความว่า	“...กรณปีรากฏคลปิในสื่อโซเชยีล 

การแพร่หลายในวันนี้เป็นภาพต�ารวจจราจรเรียกเก็บเงินค่าจอดรถกลับโซเฟอร์รถประจ�าทาง

จ�านวน 100 บาทอ้างว่าเป็นประเพณตี้องจ่ายนั้นพบว่าเป็นเหตกุารณ์เกดิขึ้นเมื่อช่วงเช้า วนัที่ 

17 เมษายน 2562 ช่วงบรเิวณหน้าขนส่งหมอชติ บคุคลที่ถูกบนัทกึภาพเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

กองบังคับการต�ารวจจราจรจริงผมได้สั่งการให้ต้นสังกัดรายงานชี้แจงขึ้นมาแล้วถึงแม้ยังไม่

ปรากฏภาพการรับผลประโยชน์ส�าเร็จแต่จากพฤติกรรมที่ปรากฏผมเองก็ยอมรับไม่ได้เพราะ

เป็นพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทจุรติซึ่งจะต้อง #ด�าเนนิการตามระเบยีบให้ถงึที่สดุผลเป็นประการ

ใดจะรายงานให้ทราบ...”	 ทว่าก็มีความเห็นจากชาวเน็ตแย้ง	 โดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ออก

จากราชการ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 5. บทส่งท้าย
	 การเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์	 เรื่องความไม่ปลอดภัยทางถนนที่ 

ประมวลสบืย้อน	จากโครงข่ายสงัคมออนไลน์	จากเฟซบุค๊แฟนเพจต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกบัการแสดง 

พลงัทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์	ประกอบด้วย	การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องความยตุธิรรม	

การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเข้าถงึโครงสร้างพื้นฐาน	และการเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้าระวงั

การบงัคบัใช้กฎหมาย	จะเหน็ได้ว่า	รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสงัคมบนสื่อสงัคมออนไลน์ของ

ชาวเนต็ข้างต้น	บางประเดน็สามารถสร้างผลสะเทอืนต่อสงัคมในวงกว้าง	หรอืชวนให้ตั้งค�าถาม

กบัสาธารณะ	ทั้งนี้	 ในบางประเดน็ยงัน�ามาซึ่งการตดัสนิและลงโทษทั้งในทางกฎหมาย	และ

ทางสังคมแก้ผู้กระท�าผิด	 หากแต่ปฏิเสธมิได้ว่าทุกประเด็นสาธารณะที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา

มกัมเีนื้อหาที่แฝงไปด้วยความเกลยีดชงั	ทั้งนี้การแสดงทศันะบนสื่อสงัคมออนไลน์ของชาวเนต็

เป็นปฏบิตักิารและพื้นที่เพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงชงิระบบคณุค่า	ความหมาย	จดัปรบัความ

สมัพนัธ์	ภายใต้ประสบการณ์ร่วมของการเดนิทางในชวีติประจ�าวนั

	 การเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่บนสื่อสงัคมออนไลน์	เรื่องความไม่ปลอดภยัทางถนน 

มาช่วยกันขยับเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย	 จะมีความท้าทายและ 

ซบัซ้อนกนัอยูอ่ย่างน้อย	2	ประการ	คอื	ประการแรก	คอื	ช่วยให้สงัคมมส่ีวนร่วมในช่องทางการ

เกาะตดิสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัทางท้องถนน	และการท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ประการที่สอง	 คือ	 การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ข้างต้น	 จะมีกรอบแนวทางในการดูแล

จัดการผลที่มิได้คาดว่าจะได้รับได้อย่างไร	 ทั้งในแง่ของการสร้าง	 หรือผลิตซ�้าเนื้อหาที่สร้าง

ความเกลยีดชงั	ด่วนสรปุตดัสนิประณาม	และสะใจกบัการสญูเสยีที่เกดิขึ้นกบัผูต้าย	รวมไปถงึ 

การตดัสนิใจลงโทษทางสงัคมที่ไม่ถูกต้อง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ความขัดแย้งระหว่างผู้เปราะบาง
บนถนนในสังคมเมือง

 1. บทน�า
	 นโยบายด้านความปลอดภยับนท้องถนนโดยทั่วไปควรมุง่เน้นการคุม้ครองผูเ้ปราะบาง 

บนถนน	 (คนเดินเท้า	 ผู้ใช้จักรยานหรือจักรยานยนต์)	 โดยการแยกกลุ่มดังกล่าวออกจาก 

พื้นที่ของยวดยานขนาดใหญ่และมคีวามเรว็สูง	รวมทั้งก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่จะจดัการกบั 

จดุขดัแย้งกนั		ในบทนี้จะกล่าวถงึการจดัการความขดัแย้งของคนเดนิเท้าซึ่งเป็นกลุม่ผู้เปราะบาง 

บนถนนที่สดุ	กบัจกัรยาน	จกัรยานยนต์	และอปุกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตวัในรูปแบบอื่นๆ	รวมถงึ

แนวทางปฏบิตัทิี่จะลดความขดัแย้งดงักล่าว	

 2. จักรยานและคนเดินเท้า
	 การจดัการจราจรในแต่ละประเทศมองจกัรยานแตกต่างกนัไปในสองบทบาท	บางแห่ง

มองจกัรยานเป็นส่วนหนึ่งของคนเดนิเท้า	สามารถใช้ทางร่วมกบัคนเดนิเท้าหรอืก�าหนดช่องทาง 

จักรยานบนทางเท้า	 รวมทั้งสามารถใช้ทางม้าลาย	 ทางข้ามและทางลอดได้เสมือนคนเดิน

เท้าทกุประการ	ขณะที่อกีหลายแห่งถอืว่าจกัรยานเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่มคีวามเรว็ต�่า	

และก�าหนดให้จกัรยานใช้พื้นที่ร่วมกบัยวดยานบนถนนโดยขบัขี่ให้ชดิขอบถนนที่ตดิกบัทางเท้า 

มุมมองเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการออกแบบถนนและทางเท้า	 การก�าหนดกฎเกณฑ์การใช้ถนน	

รวมทั้งพฤตกิรรมการขบัขี่จกัรยานและการเดนิเท้าของผู้สญัจร

	 ในประเทศญี่ปุ่น	 จักรยานยังคงถูกก�าหนดให้เป็นยานพาหนะความเร็วต�่าที่ควรขับขี่

บนถนน	แต่การขี่จกัรยานบนทางเท้าร่วมกบัคนเดนิเท้ากเ็ป็นแนวทางปฏบิตัทิี่ได้รบัการยอมรบั

กนัโดยทั่วไป	(Kiyota,	et	al.,	2000)	โดยเฉพาะบนเส้นทาง	“Hodo”	ที่มเีครื่องหมายคนเดนิเท้า

และจกัรยาน	โดยที่จกัรยานจะต้องใช้ความเรว็ต�่าและให้ทางแก่ผู้เดนิเท้าไปก่อนเสมอ	รวมทั้ง

ต้องหยดุให้คนเดนิเท้าที่ทางข้าม	อย่างไรกต็าม	หากเราไปเดนิบนทางเท้าที่ใช้ร่วมกบัจกัรยาน

ในญี่ปุ่นจะพบเหน็จกัรยานที่ขบัขี่ด้วยความเรว็สูงอยู่บ่อยครั้ง	การถอืของใช้เช่น	ถงุใส่ของ	ร่ม	

โทรศพัท์	ขณะขบัขี่จกัรยานเป็นเรื่องที่พบเหน็ได้ตามปกต	ิจงึปรากฏบ่อยครั้งว่าพฤตกิรรมเหล่านี้ 

ท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 ญี่ปุ่นมีจ�านวนอุบัติเหตุระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานปีละราว	 2,500	 ครั้งและม ี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	แน่นอนว่าจ�านวนอบุตัเิหตทุี่แท้จรงิอาจมมีากกว่านี้แต่ไม่ได้รบัการบนัทกึ 

อย่างเป็นทางการ	 อุบัติเหตุที่ได้รับการบันทึกแต่ละครั้งมักมีความรุนแรง	 และหลายครั้งเป็น

อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหรือพิการ	 ในบางกรณีผู้ขับขี่ซึ่งถูกพิสูจน์ว่ากระท�าผิดต้องจ่ายค่าชดเชย

หลายสบิล้านเยน	ในหลายท้องที่มคีวามพยายามที่จะควบคมุอบุตัเิหตเุหล่านี้ด้วยวธิกีารต่างๆ	

เช่น	 การออกใบอนญุาตขบัขี่จกัรยาน	 การห้ามคนขี่จกัรยานบนทางเท้าแคบๆ	หรอืการสร้าง

ช่องทางจักรยาน	 ซึ่งวิธีหลังสุดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเนื่องด้วยถนนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่

มักจะแคบ	 และเจ้าของธุรกิจมักมีความกังวลว่าลูกค้าจะไม่สามารถจอดรถยนต์หน้าร้านได้ 

(Facts	and	Details,	2012)

	 ขณะที่การขี่จักรยานปะปนกับคนเดินเท้าในประเทศจีนถูกมองเป็นสิ่งปกติเช่นเดียว

กบัญี่ปุ่น	การศกึษาในประเทศจนีกลบัพบว่าจ�านวนและความเรว็ของจกัรยานท�าให้ผู้เดนิเท้า

กงัวลอย่างรนุแรง	(Kang,	et	al.,	2013)	ในอนิเดยีมคีวามเหน็จากการส�ารวจยนืยนัว่าจกัรยานควร

ถูกแยกออกจากคนเดินเท้าอย่างชัดเจนด้วยการสร้างช่องทางจักรยานในพื้นที่ของคนเดินเท้า 

(Soni	&	Soni,	2016)	สถติอิบุตัเิหตใุนนวิยอร์คแสดงให้เหน็ว่าการตีเส้นช่องทางจกัรยานท�าให้

ผู้ขับขี่จักรยานขับขี่ด้วยความมั่นใจและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าน้อยลงในช่วง

ที่ช่องทางจักรยานขนานไปกับทางเท้า	 แต่เมื่อเข้ามาถึงทางแยกกลับมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

สูงขึ้น	(Chen,	et	al.,	2012)	การวจิยัในเยอรมนัพบปัญหาเดยีวกนัว่าอบุตัเิหตรุะหว่างจกัรยาน

และคนเดนิเท้าส่วนใหญ่เกดิขึ้นที่ทางแยก	(Petzoldt,	et	al.,	2017)
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ความขัดแย้งระหว่างผู้เปราะบาง
บนถนนในสังคมเมือง

 1. บทน�า
	 นโยบายด้านความปลอดภยับนท้องถนนโดยทั่วไปควรมุง่เน้นการคุม้ครองผูเ้ปราะบาง 

บนถนน	 (คนเดินเท้า	 ผู้ใช้จักรยานหรือจักรยานยนต์)	 โดยการแยกกลุ่มดังกล่าวออกจาก 

พื้นที่ของยวดยานขนาดใหญ่และมคีวามเรว็สูง	รวมทั้งก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่จะจดัการกบั 

จดุขดัแย้งกนั		ในบทนี้จะกล่าวถงึการจดัการความขดัแย้งของคนเดนิเท้าซึ่งเป็นกลุม่ผูเ้ปราะบาง 

บนถนนที่สดุ	กบัจกัรยาน	จกัรยานยนต์	และอปุกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตวัในรูปแบบอื่นๆ	รวมถงึ

แนวทางปฏบิตัทิี่จะลดความขดัแย้งดงักล่าว	

 2. จักรยานและคนเดินเท้า
	 การจดัการจราจรในแต่ละประเทศมองจกัรยานแตกต่างกนัไปในสองบทบาท	บางแห่ง

มองจกัรยานเป็นส่วนหนึ่งของคนเดนิเท้า	สามารถใช้ทางร่วมกบัคนเดนิเท้าหรอืก�าหนดช่องทาง 

จักรยานบนทางเท้า	 รวมทั้งสามารถใช้ทางม้าลาย	 ทางข้ามและทางลอดได้เสมือนคนเดิน

เท้าทกุประการ	ขณะที่อกีหลายแห่งถอืว่าจกัรยานเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่มคีวามเรว็ต�่า	

และก�าหนดให้จกัรยานใช้พื้นที่ร่วมกบัยวดยานบนถนนโดยขบัขี่ให้ชดิขอบถนนที่ตดิกบัทางเท้า 

มุมมองเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการออกแบบถนนและทางเท้า	 การก�าหนดกฎเกณฑ์การใช้ถนน	

รวมทั้งพฤตกิรรมการขบัขี่จกัรยานและการเดนิเท้าของผู้สญัจร

	 ในประเทศญี่ปุ่น	 จักรยานยังคงถูกก�าหนดให้เป็นยานพาหนะความเร็วต�่าที่ควรขับขี่

บนถนน	แต่การขี่จกัรยานบนทางเท้าร่วมกบัคนเดนิเท้ากเ็ป็นแนวทางปฏบิตัทิี่ได้รบัการยอมรบั

กนัโดยทั่วไป	(Kiyota,	et	al.,	2000)	โดยเฉพาะบนเส้นทาง	“Hodo”	ที่มเีครื่องหมายคนเดนิเท้า

และจกัรยาน	โดยที่จกัรยานจะต้องใช้ความเรว็ต�่าและให้ทางแก่ผู้เดนิเท้าไปก่อนเสมอ	รวมทั้ง

ต้องหยดุให้คนเดนิเท้าที่ทางข้าม	อย่างไรกต็าม	หากเราไปเดนิบนทางเท้าที่ใช้ร่วมกบัจกัรยาน

ในญี่ปุ่นจะพบเหน็จกัรยานที่ขบัขี่ด้วยความเรว็สูงอยู่บ่อยครั้ง	การถอืของใช้เช่น	ถงุใส่ของ	ร่ม	

โทรศพัท์	ขณะขบัขี่จกัรยานเป็นเรื่องที่พบเหน็ได้ตามปกต	ิจงึปรากฏบ่อยครั้งว่าพฤตกิรรมเหล่านี้ 

ท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 ญี่ปุ่นมีจ�านวนอุบัติเหตุระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานปีละราว	 2,500	 ครั้งและม ี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	แน่นอนว่าจ�านวนอบุตัเิหตทุี่แท้จรงิอาจมมีากกว่านี้แต่ไม่ได้รบัการบนัทกึ 

อย่างเป็นทางการ	 อุบัติเหตุที่ได้รับการบันทึกแต่ละครั้งมักมีความรุนแรง	 และหลายครั้งเป็น

อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหรือพิการ	 ในบางกรณีผู้ขับขี่ซึ่งถูกพิสูจน์ว่ากระท�าผิดต้องจ่ายค่าชดเชย

หลายสบิล้านเยน	ในหลายท้องที่มคีวามพยายามที่จะควบคมุอบุตัเิหตเุหล่านี้ด้วยวธิกีารต่างๆ	

เช่น	 การออกใบอนญุาตขบัขี่จกัรยาน	 การห้ามคนขี่จกัรยานบนทางเท้าแคบๆ	หรอืการสร้าง

ช่องทางจักรยาน	 ซึ่งวิธีหลังสุดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเนื่องด้วยถนนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่

มักจะแคบ	 และเจ้าของธุรกิจมักมีความกังวลว่าลูกค้าจะไม่สามารถจอดรถยนต์หน้าร้านได้ 

(Facts	and	Details,	2012)

	 ขณะที่การขี่จักรยานปะปนกับคนเดินเท้าในประเทศจีนถูกมองเป็นสิ่งปกติเช่นเดียว

กบัญี่ปุ่น	การศกึษาในประเทศจนีกลบัพบว่าจ�านวนและความเรว็ของจกัรยานท�าให้ผู้เดนิเท้า

กงัวลอย่างรนุแรง	(Kang,	et	al.,	2013)	ในอนิเดยีมคีวามเหน็จากการส�ารวจยนืยนัว่าจกัรยานควร

ถูกแยกออกจากคนเดินเท้าอย่างชัดเจนด้วยการสร้างช่องทางจักรยานในพื้นที่ของคนเดินเท้า 

(Soni	&	Soni,	2016)	สถติอิบุตัเิหตใุนนวิยอร์คแสดงให้เหน็ว่าการตีเส้นช่องทางจกัรยานท�าให้

ผู้ขับขี่จักรยานขับขี่ด้วยความมั่นใจและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าน้อยลงในช่วง

ที่ช่องทางจักรยานขนานไปกับทางเท้า	 แต่เมื่อเข้ามาถึงทางแยกกลับมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

สูงขึ้น	(Chen,	et	al.,	2012)	การวจิยัในเยอรมนัพบปัญหาเดยีวกนัว่าอบุตัเิหตรุะหว่างจกัรยาน

และคนเดนิเท้าส่วนใหญ่เกดิขึ้นที่ทางแยก	(Petzoldt,	et	al.,	2017)
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเดนมาร์กที่มีผู้ใช้จักรยานอันดับต้นๆ	 ของโลก	

ก�าหนดให้จกัรยานเป็นยานพาหนะที่ต้องขบัขี่บนถนน	ผูข้ี่จกัรยานจะต้องปฏบิตัติามกฎจราจร

ส�าหรับรถยนต์	 ในบางช่วงจะต้องขับขี่ในช่องทางจักรยานที่ก�าหนด	 มีการออกแบบโครงข่าย

ทางจักรยานทับซ้อนบนทางแยกของรถยนต์	 การเลี้ยวซ้ายผ่านทางแยกจะต้องชิดขวาในช่อง

ทางจกัรยานเพื่อข้ามทางแยกและหยดุรอไฟเขยีวอกีด้านหนึ่งเพื่อมุง่หน้าไปในทศิทางที่ต้องการ	

ห้ามขับขี่จักรยานบนทางเท้า	 อย่างไรก็ตามยังมีการฝ่าฝืนกฎการขับขี่บนทางเท้าให้เห็นอยู่ 

เสมอๆ	 จักรยานที่อยู่ในทางจักรยานจะต้องพร้อมที่จะหยุดให้คนเดินเท้าที่จะขึ้นหรือลง 

รถประจ�าทางและรถรางอกีด้วย	เนเธอร์แลนด์เพิ่งออกกฎหมายใหม่ที่ห้ามไม่ให้ผูข้บัขี่จกัรยาน	

รวมถงึผู้ที่ใช้	 อปุกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตวัหรอื	 Personal	Mobility	Devices	ถอืโทรศพัท์ขณะขบัขี่	 

(I	am	Expat,	2018)

	 รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียอนุญาตให้ขี่จักรยานบนทางเท้าได้เพื่อลดความเสี่ยง

ของการชนกบัยวดยานประเภทอื่นบนท้องถนน	แต่สดุท้ายแล้วพบว่ามกีารขี่จกัรยานบนทางเท้า

ราว	5%	ของระยะทางทั้งหมดเท่านั้น	ขณะที่เมอืงบรสิเบน	ออสเตรเลยี	มปีรมิาณผู้ขี่จกัรยาน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มกีารพฒันาช่องทางจกัรยาน	ทางเท้ามบีทบาทส�าคญัในฐานะ

ทางจักรยานไปในขณะเดียวกัน	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการจราจรสูง	 เช่น	

ภายในเขตเมอืง	ผูข้บัขี่จกัรยานราว	20%	ขบัขี่บนทางเท้า	อบุตัเิหตรุะหว่างจกัรยานและคนเดนิ

เท้าในเมอืงเกดิขึ้นน้อยมาก	และบางส่วนมสีาเหตมุาจากการรบกวนของรถยนต์ส่วนตวั	ขณะที่ 

การทาสตีเีส้นช่องจกัรยานบนทางเท้าไม่ได้มผีลต่อการลดความขดัแย้งระหว่างคนเดนิเท้าและ

จักรยานอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Haworth,	 et	 al.,	 2014)	 ส่วนในสหราชอาณาจักรต�ารวจอนุญาต

ให้ผู้ขี่จักรยานบนทางเท้า	 เนื่องจากดูเหมือนจะปลอดภัยมากกว่าที่จะปล่อยให้ขี่จักรยานบน 

ท้องถนน	โดยมพีื้นที่ทดลองน�าร่องทางตอนเหนอืของกรงุลอนดอน

	 พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	มาตราที่	4	วรรค	18	ก�าหนดนยิามของรถจกัรยานไว้ว่า 

เป็นรถที่เดนิด้วยก�าลงัของผู้ขบัขี่ที่มใิช่เป็นการลากเขน็	และก�าหนดให้ขบัขี่รถจกัรยานชดิขอบ 

ทางด้านซ้ายของทางเดินรถ	 ไหล่ทางหรือทางที่จัดท�าไว้ส�าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่

จะท�าได้	ดงันั้นกฎหมายจราจรบ้านเราจงึคาดหวงัจกัรยานให้ลงไปขบัขี่ปะปนกบัยานพาหนะ

ความเรว็สงูบนพื้นผวิถนน	ประกาศคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกก�าหนดป้ายส�าหรบั 

ช่องทางจกัรยาน	ช่องทางจกัรยานยนต์และคนเดนิเท้าไว้ชดัเจน	มกีารทาสตีเีส้นช่องจกัรยาน

บนถนนหลายสายโดยเฉพาะถนนสายย่อยที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปป้ิง	การใช้พื้นที่

ทบัซ้อนบนถนนความเรว็สงูกย็งัท�าให้จกัรยานมคีวามเสี่ยงต่อการอบุตัเิหตอุยูม่าก	ความเสี่ยง

หลกัของจกัรยานคงเป็นความขดัแย้งกบั

	 ก)	รถที่จอดบนทางจกัรยาน

	 ข)	คนที่จะขึ้นลงรถประจ�าทางและรถรบัจ้างสาธารณะ

	 ค)	รถจกัรยานยนต์ที่จะใช้พื้นที่ด้านชดิขอบทางร่วมกนัเพื่อการขบัขี่
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 จากการที่จักรยานถูกผลักลงไปใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ในโครงข่ายการเดินทางหลัก	

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานในชีวิตประจ�าวันจึงเกิดขึ้นน้อยมาก	

จกัรยานส่วนใหญ่ขบัขี่บนพื้นถนนขณะที่คนเดนิเท้ากอ็ยูบ่นพื้นที่ทางเท้า	ความขดัแย้งที่เกดิขึ้น

มกัพบได้ในพื้นที่ปิด	เช่น	สวนสาธารณะหรอืสถานศกึษา	สวนกฬีาทางน�้า	แต่การใช้ความเรว็สงู 

ของจกัรยานที่นี่ท�าให้ไม่เป็นที่นยิมในหมู่นกัวิ่งนกั	สวนวชริเบญจทศัหรอืสวนรถไฟในอดตีเคย

ออกแบบให้ผูเ้ดนิและจกัรยานอยูใ่นพื้นที่เดยีวกนัโดยแบ่งช่องทางแคบๆ	ไว้ส่วนหนึ่งให้เป็นช่อง

ทางจกัรยาน	ปัญหาการเฉี่ยวชนเกดิขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากมผีูข้บัขี่รถจกัรยานและผูค้นที่มเีดนิวิ่ง

ออกก�าลงักายจ�านวนมากมาใช้พื้นที่ในเวลาเดยีวกนั	โดยมากอบุตัเิหตจุะเกดิขึ้นเมื่อจกัรยาน 

ต้องการแซงกนัและล�้าเข้ามาในช่องทางวิ่ง	ภายหลงัจงึมกีารสร้างทางจกัรยานแยกออกไปต่างหาก

ท�าให้อบุตัเิหตลุดลง	ปัญหาด้านความปลอดภยัส่วนใหญ่จงึเหลอืเพยีงบรเิวณทางข้ามและทาง 

ตดักนัระหว่างคนเดนิกบัทางจกัรยาน	ส่วนทางจกัรยานลอยฟ้าเชื่อมสวนลมุพนิแีละสวนเบญจกติ ิ

เป็นโครงข่ายทางจักรยานและทางวิ่งที่ยาวที่สุด	 มีการแบ่งแยกช่องทางจักรยานและช่องทาง

วิ่งตลอดเส้นทาง	 และน่าจะถือเป็นโครงข่ายทางวิ่งและทางจักรยานที่ประสบความส�าเร็จที่มี

ทั้งนกัวิ่งและนกัปั่นมาใช้ร่วมกนัอย่างปลอดภยั	เนื่องจากไม่มทีางตดักนั	และทั้งสองฝ่ายรบัรู้

ถงึความมอียู่ของอกีฝ่ายหนึ่งจงึใช้ความระมดัระวงัตลอดเวลา

	 บทบาทของจักรยานในประเทศไทยจะยังคงเป็นทางเลือกในการเดินทางระยะสั้นๆ	

บนถนนสายเลก็ๆ	และมโีอกาสที่จะต้องแบ่งพื้นที่กบัคนเดนิเท้าอยูเ่สมอ	ขณะที่เราได้เรยีนรูถ้งึ 

ความส�าคัญของการจัดการการจราจรระหว่างจักรยานและคนเดินเท้าและพยายามพัฒนา

ช่องทางจกัรยานรวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	เพื่อความปลอดภยั	กญุแจส�าคญัสู่ความ

ส�าเรจ็ของการอยูร่่วมกนัของสองรปูแบบการเดนิทางที่เปราะบางที่สดุ	น่าจะอยูท่ี่การสร้างความ

ตระหนกัถงึการมอียูข่องอกีฝ่ายหนึ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการความปลอดภยับรเิวณทาง

ข้าม	 ผู้ขับขี่จักรยานต้องเข้าใจบทบาทของการเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งบนท้องถนนและ

จะต้องเรียนรู้ที่จะหยุดให้คนเดินเท้าที่ทางข้ามเช่นเดียวกันกับการขับรถยนต์	 ส่วนคนเดินเท้า

จะต้องให้ความส�าคัญและประเมินความสามารถในการหยุดของจักรยานเช่นเดียวกันกับการ

ประเมนิยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน

รูปที่ 2
ป้ายจราจรแสดงช่องทางส�าหรับกลุ่ม
ผู้เปราะบางบนถนน
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเดนมาร์กที่มีผู้ใช้จักรยานอันดับต้นๆ	 ของโลก	

ก�าหนดให้จกัรยานเป็นยานพาหนะที่ต้องขบัขี่บนถนน	ผูข้ี่จกัรยานจะต้องปฏบิตัติามกฎจราจร

ส�าหรับรถยนต์	 ในบางช่วงจะต้องขับขี่ในช่องทางจักรยานที่ก�าหนด	 มีการออกแบบโครงข่าย

ทางจักรยานทับซ้อนบนทางแยกของรถยนต์	 การเลี้ยวซ้ายผ่านทางแยกจะต้องชิดขวาในช่อง

ทางจกัรยานเพื่อข้ามทางแยกและหยดุรอไฟเขยีวอกีด้านหนึ่งเพื่อมุง่หน้าไปในทศิทางที่ต้องการ	

ห้ามขับขี่จักรยานบนทางเท้า	 อย่างไรก็ตามยังมีการฝ่าฝืนกฎการขับขี่บนทางเท้าให้เห็นอยู่ 

เสมอๆ	 จักรยานที่อยู่ในทางจักรยานจะต้องพร้อมที่จะหยุดให้คนเดินเท้าที่จะขึ้นหรือลง 

รถประจ�าทางและรถรางอกีด้วย	เนเธอร์แลนด์เพิ่งออกกฎหมายใหม่ที่ห้ามไม่ให้ผูข้บัขี่จกัรยาน	

รวมถงึผู้ที่ใช้	 อปุกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตวัหรอื	 Personal	Mobility	Devices	ถอืโทรศพัท์ขณะขบัขี่	 

(I	am	Expat,	2018)

	 รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียอนุญาตให้ขี่จักรยานบนทางเท้าได้เพื่อลดความเสี่ยง

ของการชนกบัยวดยานประเภทอื่นบนท้องถนน	แต่สดุท้ายแล้วพบว่ามกีารขี่จกัรยานบนทางเท้า

ราว	5%	ของระยะทางทั้งหมดเท่านั้น	ขณะที่เมอืงบรสิเบน	ออสเตรเลยี	มปีรมิาณผู้ขี่จกัรยาน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มกีารพฒันาช่องทางจกัรยาน	ทางเท้ามบีทบาทส�าคญัในฐานะ

ทางจักรยานไปในขณะเดียวกัน	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการจราจรสูง	 เช่น	

ภายในเขตเมอืง	ผูข้บัขี่จกัรยานราว	20%	ขบัขี่บนทางเท้า	อบุตัเิหตรุะหว่างจกัรยานและคนเดนิ

เท้าในเมอืงเกดิขึ้นน้อยมาก	และบางส่วนมสีาเหตมุาจากการรบกวนของรถยนต์ส่วนตวั	ขณะที่ 

การทาสตีเีส้นช่องจกัรยานบนทางเท้าไม่ได้มผีลต่อการลดความขดัแย้งระหว่างคนเดนิเท้าและ

จักรยานอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Haworth,	 et	 al.,	 2014)	 ส่วนในสหราชอาณาจักรต�ารวจอนุญาต

ให้ผู้ขี่จักรยานบนทางเท้า	 เนื่องจากดูเหมือนจะปลอดภัยมากกว่าที่จะปล่อยให้ขี่จักรยานบน 

ท้องถนน	โดยมพีื้นที่ทดลองน�าร่องทางตอนเหนอืของกรงุลอนดอน

	 พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	มาตราที่	4	วรรค	18	ก�าหนดนยิามของรถจกัรยานไว้ว่า 

เป็นรถที่เดนิด้วยก�าลงัของผู้ขบัขี่ที่มใิช่เป็นการลากเขน็	และก�าหนดให้ขบัขี่รถจกัรยานชดิขอบ 

ทางด้านซ้ายของทางเดินรถ	 ไหล่ทางหรือทางที่จัดท�าไว้ส�าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่

จะท�าได้	ดงันั้นกฎหมายจราจรบ้านเราจงึคาดหวงัจักรยานให้ลงไปขบัขี่ปะปนกบัยานพาหนะ

ความเรว็สงูบนพื้นผวิถนน	ประกาศคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกก�าหนดป้ายส�าหรบั 

ช่องทางจกัรยาน	ช่องทางจกัรยานยนต์และคนเดนิเท้าไว้ชดัเจน	มกีารทาสตีเีส้นช่องจกัรยาน

บนถนนหลายสายโดยเฉพาะถนนสายย่อยที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปป้ิง	การใช้พื้นที่

ทบัซอ้นบนถนนความเรว็สงูกย็งัท�าให้จกัรยานมคีวามเสี่ยงต่อการอบุตัเิหตอุยูม่าก	ความเสี่ยง

หลกัของจกัรยานคงเป็นความขดัแย้งกบั

	 ก)	รถที่จอดบนทางจกัรยาน

	 ข)	คนที่จะขึ้นลงรถประจ�าทางและรถรบัจ้างสาธารณะ

	 ค)	รถจกัรยานยนต์ที่จะใช้พื้นที่ด้านชดิขอบทางร่วมกนัเพื่อการขบัขี่
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 จากการที่จักรยานถูกผลักลงไปใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ในโครงข่ายการเดินทางหลัก	

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้าและจักรยานในชีวิตประจ�าวันจึงเกิดขึ้นน้อยมาก	

จกัรยานส่วนใหญ่ขบัขี่บนพื้นถนนขณะที่คนเดนิเท้ากอ็ยูบ่นพื้นที่ทางเท้า	ความขดัแย้งที่เกดิขึ้น

มกัพบได้ในพื้นที่ปิด	เช่น	สวนสาธารณะหรอืสถานศกึษา	สวนกฬีาทางน�้า	แต่การใช้ความเรว็สูง 

ของจกัรยานที่นี่ท�าให้ไม่เป็นที่นยิมในหมู่นกัวิ่งนกั	สวนวชริเบญจทศัหรอืสวนรถไฟในอดตีเคย

ออกแบบให้ผูเ้ดนิและจกัรยานอยูใ่นพื้นที่เดยีวกนัโดยแบ่งช่องทางแคบๆ	ไว้ส่วนหนึ่งให้เป็นช่อง

ทางจกัรยาน	ปัญหาการเฉี่ยวชนเกดิขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากมผู้ีขบัขี่รถจกัรยานและผู้คนที่มเีดนิวิ่ง

ออกก�าลงักายจ�านวนมากมาใช้พื้นที่ในเวลาเดยีวกนั	โดยมากอบุตัเิหตจุะเกดิขึ้นเมื่อจกัรยาน 

ต้องการแซงกนัและล�้าเข้ามาในช่องทางวิ่ง	ภายหลงัจงึมกีารสร้างทางจกัรยานแยกออกไปต่างหาก

ท�าให้อบุตัเิหตลุดลง	ปัญหาด้านความปลอดภยัส่วนใหญ่จงึเหลอืเพยีงบรเิวณทางข้ามและทาง 

ตดักนัระหว่างคนเดนิกบัทางจกัรยาน	ส่วนทางจกัรยานลอยฟ้าเชื่อมสวนลมุพนิแีละสวนเบญจกติ ิ

เป็นโครงข่ายทางจักรยานและทางวิ่งที่ยาวที่สุด	 มีการแบ่งแยกช่องทางจักรยานและช่องทาง

วิ่งตลอดเส้นทาง	 และน่าจะถือเป็นโครงข่ายทางวิ่งและทางจักรยานที่ประสบความส�าเร็จที่มี

ทั้งนกัวิ่งและนกัปั่นมาใช้ร่วมกนัอย่างปลอดภยั	เนื่องจากไม่มทีางตดักนั	และทั้งสองฝ่ายรบัรู้

ถงึความมอียู่ของอกีฝ่ายหนึ่งจงึใช้ความระมดัระวงัตลอดเวลา

	 บทบาทของจักรยานในประเทศไทยจะยังคงเป็นทางเลือกในการเดินทางระยะสั้นๆ	

บนถนนสายเลก็ๆ	และมโีอกาสที่จะต้องแบ่งพื้นที่กบัคนเดนิเท้าอยูเ่สมอ	ขณะที่เราได้เรยีนรู้ถงึ 

ความส�าคัญของการจัดการการจราจรระหว่างจักรยานและคนเดินเท้าและพยายามพัฒนา

ช่องทางจกัรยานรวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	เพื่อความปลอดภยั	กญุแจส�าคญัสู่ความ

ส�าเรจ็ของการอยูร่่วมกนัของสองรปูแบบการเดนิทางที่เปราะบางที่สดุ	น่าจะอยูท่ี่การสร้างความ

ตระหนกัถงึการมอียูข่องอกีฝ่ายหนึ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการความปลอดภยับรเิวณทาง

ข้าม	 ผู้ขับขี่จักรยานต้องเข้าใจบทบาทของการเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งบนท้องถนนและ

จะต้องเรียนรู้ที่จะหยุดให้คนเดินเท้าที่ทางข้ามเช่นเดียวกันกับการขับรถยนต์	 ส่วนคนเดินเท้า

จะต้องให้ความส�าคัญและประเมินความสามารถในการหยุดของจักรยานเช่นเดียวกันกับการ

ประเมนิยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน

รูปที่ 2
ป้ายจราจรแสดงช่องทางส�าหรับกลุ่ม
ผู้เปราะบางบนถนน
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 3. จักรยานยนต์และคนเดินเท้า
	 ปัญหาความขัดแย้งที่พบบ่อยระหว่างจักรยานยนต์และคนเดินเท้า	 คืออุบัติเหตุ

เนื่องจากการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า	 ขณะที่จักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะที่ความเร็วต�่า

และขนาดเลก็มกัจะขบัขี่บนถนนแต่เรากลบัพบจกัรยานยนต์ซึ่งเรว็กว่าและใหญ่กว่ามกัขึ้นมาวิ่ง

ปะปนกบัคนเดนิบนทางเท้า	แม้ว่ามกีฎหมายและการก�าหนดโทษชดัเจนกล่าวคอื	พ.ร.บ.จราจร

ทางบก	พ.ศ.	 2522	มาตรา	 43	ห้ามมใิห้ผู้ขบัขี่ขบัรถบนทางเท้าโดยไม่มเีหตอุนัสมควร	และ	

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 พ.ศ.2535	 มาตรา	 17	 วรรค	 2 

ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 หรือล้อเลื่อน	 บนทางเท้า	 โทษสูงสุด 

ปรบัไม่เกนิ	5,000	บาท	แต่กย็งัไม่สามารถจะบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างสม�่าเสมอ

และเป็นรูปธรรม	

	 การแก้ปัญหารถจกัรยานยนต์บนทางเท้าในประเทศไทยมกัตั้งต้นจากการมอบบทบาท

ผู้ร้ายให้กับรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎ	 มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายเอาผิดผู้ฝ่าฝืน

อย่างจรงิจงัอยู่เป็นช่วงๆ	 โดยเฉพาะหลงัจากเกดิปัญหาความขดัแย้งที่รุนแรงและมแีรงกดดนั

จากสังคมออนไลน์	 แต่ด้วยก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีจ�ากัดผู้ขับขี่จักรยานยนต์จึงเห็นว่าโอกาส

ในการถูกจับด�าเนินคดีมีน้อย	 และการฝ่าฝืนกฎจะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าในรูปของ 

การประหยดัเวลาและความสะดวกสบาย	ภาระในด้านความเสี่ยงจงึตกมาเป็นของคนเดนิเทา้	

ภายหลงัจงึมแีนวคดิแบ่งเบาหน้าที่ความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าที่รฐัมาให้ผูเ้ดนิเท้าเองเสยีเลย

ในฐานะผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง	ด้วยการสร้างแรงจงูใจในรปูของสนิรางวลัน�าจบัให้ลกุขึ้นมาต่อสู้

รกัษาสทิธขิองตนเอง	จะเหน็ได้ว่าที่ผ่านมาเรามกัจะมุ่งเนน้แต่เรื่องมาตรการบงัคบั	หา้มปราม

และตามจบัผูฝ่้าฝืนกฎ	แต่ขาดการท�าความเข้าใจกบัสาเหตแุละแรงจงูใจที่ท�าใหจ้กัรยานยนต์

เหล่านี้จ�าเป็นต้องวิ่งย้อนศรและวิ่งบนทางเท้า

	 โครงข่ายถนนในเมืองของประเทศไทยมีลักษณะของการแผ่ขยายเป็นล�าดับชั้น	

ถนนประธานสายหลักและสายรองถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเมือง	 โดยมีการ

พัฒนาการบริการส�าหรับผู้เดินทางตามแนวเส้นถนน	 ตั้งแต่สถานีบริการน�้ามัน	 ร้านอาหาร	

ร้านขายของ	 และสถานที่พักผ่อน	 และเมื่อเวลาผ่านไปถนนเหล่านี้จึงกลายเป็นแกนหลักใน

การขยายตัวของเมืองในลักษณะ	 Ribbon	 Development	 และมีถนนสายย่อยที่ตัดไปเพื่อการ

ขยายขอบเขตการเข้าถึงและพัฒนาพื้นที่ใหม่มากกว่าจะเป็นโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่าง

ถนนสายหลักโดยสมบูรณ์	 โครงข่ายถนนลักษณะนี้ถนนสายหลักจะมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับ

ปริมาณจราจรผ่านพื้นที่และต้องมีการควบคุมให้ช่องเปิดเพื่อเลี้ยวและกลับรถมีระยะห่างกัน

ค่อนข้างมากเพื่อรักษาความเร็วเฉลี่ยของเส้นทางไว้	 ดังนั้นการเดินทางไปและกลับบนถนน 

เส้นหลกัจ�าเป็นต้องขบัขี่ในระยะไกล	ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ปฏบิตัติามกฎ	แต่จกัรยานยนต์	 

ด้วยความที่มขีนาดเลก็และมคีวามยดืหยุน่กว่ามกัจะขบัย้อนศรหรอืขบัขี่บนทางเท้าเพื่อหลกีเลี่ยง 

ความเสี่ยงจากการชนกบัรถยนต์ที่ขบัสวนมาในทศิทางที่ถูกต้อง
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 การขบัขี่ในลกัษณะดงักล่าวมกัพบเหน็ได้บ่อยจากจกัรยานยนต์รบัจ้าง	ซึ่งมลีกัษณะ

การบรกิารในระยะทางสั้นๆ	และจ�าเป็นต้องกลบัมาที่วนิ	ค่าบรกิารมกัจะถกูก�าหนดจากระยะทาง 

แบบกระจัดจากวินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยไม่ค�านึงถึงเส้นทาง	 บ่อยครั้งที่การเดินทางสู่

จุดหมายปลายทางหรือการเดินทางกลับมาที่วินที่อยู่ถัดไปไม่กี่ร้อยเมตรแต่อยู่คนละทิศทาง

กับการเคลื่อนที่ของจราจร	 การที่โครงข่ายถนนไม่ให้โอกาสแก่จักรยานยนต์ในการเดินทางไป

กลับในสองทิศทางท�าให้การตัดสินใจขับขี่บนทางเท้าดูจะเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลเพื่อที่จะส่ง

ผู้โดยสารและกลับมาต่อคิวให้ได้เร็วที่สุด	 ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจึงควรวางแผนพัฒนา

หรือเปิดแนวเส้นทางย่อยที่จักรยานยนต์สามารถขับขี่ไปและกลับได้อย่างสะดวก	 รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและจักรยานยนต์ทั่วไปรับทราบถึงทางเลือกและ

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

ที่มา:
https://www.posttoday.com/
social/local/480191

รูปที่ 3
การขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

 3. จักรยานยนต์และคนเดินเท้า
	 ปัญหาความขัดแย้งที่พบบ่อยระหว่างจักรยานยนต์และคนเดินเท้า	 คืออุบัติเหตุ

เนื่องจากการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า	 ขณะที่จักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะที่ความเร็วต�่า

และขนาดเลก็มกัจะขบัขี่บนถนนแต่เรากลบัพบจกัรยานยนต์ซึ่งเรว็กว่าและใหญ่กว่ามกัขึ้นมาวิ่ง

ปะปนกบัคนเดนิบนทางเท้า	แม้ว่ามกีฎหมายและการก�าหนดโทษชดัเจนกล่าวคอื	พ.ร.บ.จราจร

ทางบก	พ.ศ.	 2522	มาตรา	 43	ห้ามมใิห้ผู้ขบัขี่ขบัรถบนทางเท้าโดยไม่มเีหตอุนัสมควร	และ	

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 พ.ศ.2535	 มาตรา	 17	 วรรค	 2 

ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 หรือล้อเลื่อน	 บนทางเท้า	 โทษสูงสุด 

ปรบัไม่เกนิ	5,000	บาท	แต่กย็งัไม่สามารถจะบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างสม�่าเสมอ

และเป็นรูปธรรม	

	 การแก้ปัญหารถจกัรยานยนต์บนทางเท้าในประเทศไทยมกัตั้งต้นจากการมอบบทบาท

ผู้ร้ายให้กับรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎ	 มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายเอาผิดผู้ฝ่าฝืน

อย่างจรงิจงัอยู่เป็นช่วงๆ	 โดยเฉพาะหลงัจากเกดิปัญหาความขดัแย้งที่รุนแรงและมแีรงกดดนั

จากสังคมออนไลน์	 แต่ด้วยก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีจ�ากัดผู้ขับขี่จักรยานยนต์จึงเห็นว่าโอกาส

ในการถูกจับด�าเนินคดีมีน้อย	 และการฝ่าฝืนกฎจะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าในรูปของ 

การประหยดัเวลาและความสะดวกสบาย	ภาระในด้านความเสี่ยงจงึตกมาเป็นของคนเดนิเท้า	

ภายหลงัจงึมแีนวคดิแบ่งเบาหน้าที่ความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าที่รฐัมาให้ผูเ้ดนิเท้าเองเสยีเลย

ในฐานะผู้มส่ีวนได้เสยีโดยตรง	ด้วยการสร้างแรงจงูใจในรปูของสนิรางวลัน�าจบัให้ลกุขึ้นมาต่อสู้

รกัษาสทิธขิองตนเอง	จะเหน็ได้วา่ที่ผ่านมาเรามกัจะมุ่งเนน้แต่เรื่องมาตรการบงัคบั	ห้ามปราม

และตามจบัผูฝ่้าฝืนกฎ	แต่ขาดการท�าความเข้าใจกบัสาเหตแุละแรงจงูใจที่ท�าให้จกัรยานยนต์

เหล่านี้จ�าเป็นต้องวิ่งย้อนศรและวิ่งบนทางเท้า

	 โครงข่ายถนนในเมืองของประเทศไทยมีลักษณะของการแผ่ขยายเป็นล�าดับชั้น	

ถนนประธานสายหลักและสายรองถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเมือง	 โดยมีการ

พัฒนาการบริการส�าหรับผู้เดินทางตามแนวเส้นถนน	 ตั้งแต่สถานีบริการน�้ามัน	 ร้านอาหาร	

ร้านขายของ	 และสถานที่พักผ่อน	 และเมื่อเวลาผ่านไปถนนเหล่านี้จึงกลายเป็นแกนหลักใน

การขยายตัวของเมืองในลักษณะ	 Ribbon	 Development	 และมีถนนสายย่อยที่ตัดไปเพื่อการ

ขยายขอบเขตการเข้าถึงและพัฒนาพื้นที่ใหม่มากกว่าจะเป็นโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่าง

ถนนสายหลักโดยสมบูรณ์	 โครงข่ายถนนลักษณะนี้ถนนสายหลักจะมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับ

ปริมาณจราจรผ่านพื้นที่และต้องมีการควบคุมให้ช่องเปิดเพื่อเลี้ยวและกลับรถมีระยะห่างกัน

ค่อนข้างมากเพื่อรักษาความเร็วเฉลี่ยของเส้นทางไว้	 ดังนั้นการเดินทางไปและกลับบนถนน 

เส้นหลกัจ�าเป็นต้องขบัขี่ในระยะไกล	ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ปฏบิตัติามกฎ	แต่จกัรยานยนต์	 

ด้วยความที่มขีนาดเลก็และมคีวามยดืหยุน่กว่ามกัจะขบัย้อนศรหรอืขบัขี่บนทางเท้าเพื่อหลกีเลี่ยง 

ความเสี่ยงจากการชนกบัรถยนต์ที่ขบัสวนมาในทศิทางที่ถูกต้อง
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 การขบัขี่ในลกัษณะดงักล่าวมกัพบเหน็ได้บ่อยจากจกัรยานยนต์รบัจ้าง	ซึ่งมลีกัษณะ

การบรกิารในระยะทางสั้นๆ	และจ�าเป็นต้องกลบัมาที่วนิ	ค่าบรกิารมกัจะถกูก�าหนดจากระยะทาง 

แบบกระจัดจากวินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยไม่ค�านึงถึงเส้นทาง	 บ่อยครั้งที่การเดินทางสู่

จุดหมายปลายทางหรือการเดินทางกลับมาที่วินที่อยู่ถัดไปไม่กี่ร้อยเมตรแต่อยู่คนละทิศทาง

กับการเคลื่อนที่ของจราจร	 การที่โครงข่ายถนนไม่ให้โอกาสแก่จักรยานยนต์ในการเดินทางไป

กลับในสองทิศทางท�าให้การตัดสินใจขับขี่บนทางเท้าดูจะเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลเพื่อที่จะส่ง

ผู้โดยสารและกลับมาต่อคิวให้ได้เร็วที่สุด	 ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจึงควรวางแผนพัฒนา

หรือเปิดแนวเส้นทางย่อยที่จักรยานยนต์สามารถขับขี่ไปและกลับได้อย่างสะดวก	 รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและจักรยานยนต์ทั่วไปรับทราบถึงทางเลือกและ

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

ที่มา:
https://www.posttoday.com/
social/local/480191

รูปที่ 3
การขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ในบางครั้งแม้จะมโีครงข่ายเส้นทางทางเลอืกให้ขบัขี่ทั้งสองทศิทางแล้วกต็าม	ผู้ขบัขี่

จักรยานยนต์บางส่วนก็ยังเลือกที่จะขับขี่บนทางเท้าอยู่	 บ่อยครั้งที่เราจะเห็นตะแกรงเหล็ก

พาดจากระดับถนนไปถึงทางเท้าเพื่อให้จักรยานขึ้นลงได้สะดวก	 นอกจากนั้นการออกแบบ

ทางลาดให้รถเข็นส�าหรับผู้พิการกลายเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกให้จักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่ง

บนทางเท้าง่ายขึ้น	 การใช้เสาเหล็กปักกั้นเป็นแนวขวางทางขึ้นลงทางเท้าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้

จกัรยานยนต์ขึ้นมาใช้ทางเท้าอย่างได้ผลดเียี่ยม	แต่เสาเหลก็นี้กก็ลบัเป็นสิ่งกดีขวางรถเขน็เดก็

และรถเขน็ส�าหรบัผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวเช่นเดยีวกนั	เมื่อความแตกต่างของรถเขน็ผูพ้กิาร

และจกัรยานยนต์อยู่ที่ความยาวของตวัรถ	จงึมกีารออกแบบราวเหลก็โค้ง	“S-Guard”	ที่เว้น

ช่องว่างให้พอดกีบัความกว้างและวงเลี้ยวของรถเขน็ผูพ้กิารสามารถลอดผ่านได้อย่างอสิระ	แต่

แคบเกนิกว่าที่จกัรยานยนต์จะผ่านไปได้	ปัจจบุนัมกีารตดิตั้งเสาเหลก็โค้งดงักล่าวบ้างแล้วใน

กรงุเทพมหานคร	เช่น	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและสถานบีทีเีอสทองหล่อ	บางแห่งใช้วธิกีาร

ปักแนวเสาธรรมดาที่เว้นช่องว่างให้รถเข็นคนพิการผ่านไปได้	 เช่นที่หน้าตึกอาร์เอส	 บนถนน

รชัดาภเิษก

	 ปัญหาในอกีลกัษณะหนึ่งของจกัรยานยนต์ได้แก่	การหยดุรถที่ทางข้ามทางแยกเพื่อ

ให้คนข้ามถนน	 และทางแยกที่อนุญาตให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่รถจักรยานยนต์มักเข้าใจ

ผดิว่าคนเดนิเท้าต้องหยดุให้รถที่ผ่านตลอดไปก่อน	ปัญหานี้รวมไปถงึการฝ่าไฟแดงที่ทางแยก

สญัญาณไฟจราจรที่ก่อให้เกดิอบุตัเิหตทุั้งกบัคนเดนิเท้าและยานพาหนะอื่นๆ	สาเหตหุลกัเกดิ

จากการที่จักรยานยนต์มักจะหลีกเลี่ยงการจอดรถสนิทเนื่องจากการที่ต้องออกแรงค�้าขาขณะ

ที่รถจอดและการออกตวัจากการหยดุนิ่งดูจะเป็นความพยายามที่ไม่คุ้มค่า	จกัรยานยนต์ส่วน

ใหญ่จึงเลือกที่จะเร่งเครื่องตัดหน้าหรือหักหลบคนเดินเท้ามากกว่าที่จะหยุด	 ซึ่งสามารถน�า

ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอย่างง่ายดาย	 เร็วๆ	 นี้ฮอนด้าและบีเอ็มดับเบิ้ลยูได้พัฒนาจักรยานยนต์

พลงังานไฟฟ้าที่ทรงตวัได้เองแม้ในขณะที่หยดุ	ให้ความรู้สกึเหมอืนขบัรถยนต์ซึ่งไม่ยากล�าบาก

ในการหยดุและออกตวัเท่าจกัรยานยนต์ทั่วไป	จงึอาจจะมส่ีวนช่วยให้จกัรยานยนต์เหล่านี้ยอม

ที่จะหยดุให้ทางผู้เดนิเท้าอยู่บ้าง
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 อย่างไรกต็ามเมื่อมองในภาพรวมของจกัรยานยนต์แล้ว	ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง 

จักรยานยนต์และผู้เปราะบางบนถนนเหล่านี้เป็นปัญหาด้านวินัยและการขาดการบังคับใช ้

กฎหมายโดยตรง	ในปัจจบุนัดเูหมอืนว่าปัญหาการขบัขี่บนทางเท้าไม่ได้รบัความส�าคญัเท่ากบั

การฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องอื่นๆ	 ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากความคุ้นชินและการยอมรับสภาพการ 

เดนิทางดงักล่าว	หรอืความรนุแรงของอบุตัเิหตทุี่ไม่สามารถเทยีบได้กบัอบุตัเิหตอุื่นๆ	กต็าม	แม้ว่า

จ�านวนเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มอียู่ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้เตม็	100%	แต่จ�าเป็นที่จะต้องมี

การด�าเนินการจับกุมผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและทางข้ามให้เห็นเป็นตัวอย่างบ้าง 

เช่นเดียวกับการตั้งด่านตรวจผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์และผู้ไม่ใส่หมวกนิรภัยเพื่อปรามการ 

กระท�าผดิในลกัษณะเชน่นี้	หากจะใชก้ลยทุธ์ตั้งเงนิรางวลัจงูใจให้ประชาชนทั่วไปช่วยรายงาน

การกระท�าผดิกต้็องมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ทั่วถงึ	ให้ความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการกระท�าผดิ 

รวมถึงวิธีและกระบวนการรายงานการกระท�าผิด	 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการสร้างความ

ตระหนกัถงึสทิธขิองผู้เดนิเท้าและความรนุแรงของปัญหาหากไม่ได้รับการแก้ไข

 4. อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว : นวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบ
    การเชื่อมต่อการเดินทาง
	 ปัจจุบันมีการน�านวัตกรรมหลายรูปแบบมาใช้เพื่อตอบโจทย์ระบบขนส่งขั้นสุดท้าย	

(Last-mile	Transport)	โดยเฉพาะอปุกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตวัหรอื	Personal	Mobility	Devices	(PMD)	

ซึ่งเป็นยานพาหนะขนาดเลก็ที่ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าขบัเคลื่อนด้วยความเรว็ไม่เกนิ	25	กม./ชม.	เช่น	

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า	(Electric	Scooter)	สกู๊ตเตอร์ยนื	(Standing	Scooter)	สเกตบอร์ดไฟฟ้า	(Electric	

Skateboard)	หรอืจกัรยานล้อเดยีว	(Self-balancing	Unicycle)	เป็นต้น		

	 ขณะนี้	PMD	ยงัไม่เป็นที่นยิมในประเทศไทยนกั	เนื่องด้วยปัญหาของสภาพโครงข่าย

และสภาพการจราจรภายในถนนย่อย	 รวมถึงอุปสรรคในเรื่องราคาและการยอมรับของตลาด	

อย่างไรกต็าม	ไม่ช้ากเ็รว็เมื่อผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายมกีารปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์	เครื่องมอื 

เหล่านี้จะกลายเป็นทางเลือกที่ผู้คนจะเลือกใช้กันมากขึ้น	 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การออกแบบเมืองและโครงข่ายการเดินทางของประชาชนควรจะตระหนักและวางกฎเกณฑ์

ในการใช้	PMD	เพื่อลดความขดัแย้งกบัคนเดนิเท้า	จกัรยานและยานพาหนะความเรว็ต�่าอื่นๆ

ที่มา:
http://segway.com.sg

รูปที่ 4
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 ในบางครั้งแม้จะมโีครงข่ายเส้นทางทางเลอืกให้ขบัขี่ทั้งสองทศิทางแล้วกต็าม	ผู้ขบัขี่

จักรยานยนต์บางส่วนก็ยังเลือกที่จะขับขี่บนทางเท้าอยู่	 บ่อยครั้งที่เราจะเห็นตะแกรงเหล็ก

พาดจากระดับถนนไปถึงทางเท้าเพื่อให้จักรยานขึ้นลงได้สะดวก	 นอกจากนั้นการออกแบบ

ทางลาดให้รถเข็นส�าหรับผู้พิการกลายเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกให้จักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่ง

บนทางเท้าง่ายขึ้น	 การใช้เสาเหล็กปักกั้นเป็นแนวขวางทางขึ้นลงทางเท้าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้

จกัรยานยนต์ขึ้นมาใช้ทางเท้าอย่างได้ผลดเียี่ยม	แต่เสาเหลก็นี้กก็ลบัเป็นสิ่งกดีขวางรถเขน็เดก็

และรถเขน็ส�าหรบัผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวเช่นเดยีวกนั	เมื่อความแตกต่างของรถเขน็ผูพ้กิาร

และจกัรยานยนต์อยู่ที่ความยาวของตวัรถ	จงึมกีารออกแบบราวเหลก็โค้ง	“S-Guard”	ที่เว้น

ช่องว่างให้พอดกีบัความกว้างและวงเลี้ยวของรถเขน็ผูพ้กิารสามารถลอดผ่านได้อย่างอสิระ	แต่

แคบเกนิกว่าที่จกัรยานยนต์จะผ่านไปได้	ปัจจบุนัมกีารตดิตั้งเสาเหลก็โค้งดงักล่าวบ้างแล้วใน

กรงุเทพมหานคร	เช่น	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและสถานบีทีเีอสทองหล่อ	บางแห่งใช้วธิกีาร

ปักแนวเสาธรรมดาที่เว้นช่องว่างให้รถเข็นคนพิการผ่านไปได้	 เช่นที่หน้าตึกอาร์เอส	 บนถนน

รชัดาภเิษก

	 ปัญหาในอกีลกัษณะหนึ่งของจกัรยานยนต์ได้แก่	การหยดุรถที่ทางข้ามทางแยกเพื่อ

ให้คนข้ามถนน	 และทางแยกที่อนุญาตให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่รถจักรยานยนต์มักเข้าใจ

ผดิว่าคนเดนิเทา้ต้องหยดุใหร้ถที่ผ่านตลอดไปก่อน	ปัญหานี้รวมไปถงึการฝ่าไฟแดงที่ทางแยก

สญัญาณไฟจราจรที่ก่อให้เกดิอบุตัเิหตทุั้งกบัคนเดนิเท้าและยานพาหนะอื่นๆ	สาเหตหุลกัเกดิ

จากการที่จักรยานยนต์มักจะหลีกเลี่ยงการจอดรถสนิทเนื่องจากการที่ต้องออกแรงค�้าขาขณะ

ที่รถจอดและการออกตวัจากการหยดุนิ่งดูจะเป็นความพยายามที่ไม่คุ้มค่า	จกัรยานยนต์ส่วน

ใหญ่จึงเลือกที่จะเร่งเครื่องตัดหน้าหรือหักหลบคนเดินเท้ามากกว่าที่จะหยุด	 ซึ่งสามารถน�า

ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอย่างง่ายดาย	 เร็วๆ	 นี้ฮอนด้าและบีเอ็มดับเบิ้ลยูได้พัฒนาจักรยานยนต์

พลงังานไฟฟ้าที่ทรงตวัได้เองแม้ในขณะที่หยดุ	ให้ความรู้สกึเหมอืนขบัรถยนต์ซึ่งไม่ยากล�าบาก

ในการหยดุและออกตวัเท่าจกัรยานยนต์ทั่วไป	จงึอาจจะมส่ีวนช่วยให้จกัรยานยนต์เหล่านี้ยอม

ที่จะหยดุให้ทางผู้เดนิเท้าอยู่บ้าง
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เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 อย่างไรกต็ามเมื่อมองในภาพรวมของจกัรยานยนต์แล้ว	ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง 

จักรยานยนต์และผู้เปราะบางบนถนนเหล่านี้เป็นปัญหาด้านวินัยและการขาดการบังคับใช ้

กฎหมายโดยตรง	ในปัจจบุนัดเูหมอืนว่าปัญหาการขบัขี่บนทางเท้าไม่ได้รบัความส�าคญัเท่ากบั

การฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องอื่นๆ	 ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากความคุ้นชินและการยอมรับสภาพการ 

เดนิทางดงักล่าว	หรอืความรนุแรงของอบุตัเิหตทุี่ไม่สามารถเทยีบได้กบัอบุตัเิหตอุื่นๆ	กต็าม	แม้ว่า

จ�านวนเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มอียู่ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้เตม็	100%	แต่จ�าเป็นที่จะต้องมี

การด�าเนินการจับกุมผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและทางข้ามให้เห็นเป็นตัวอย่างบ้าง 

เช่นเดียวกับการตั้งด่านตรวจผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์และผู้ไม่ใส่หมวกนิรภัยเพื่อปรามการ 

กระท�าผดิในลกัษณะเช่นนี้	หากจะใช้กลยทุธ์ตั้งเงนิรางวลัจงูใจใหป้ระชาชนทั่วไปช่วยรายงาน

การกระท�าผดิกต้็องมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ทั่วถงึ	ให้ความรูค้วามเข้าใจในลกัษณะการกระท�าผดิ 

รวมถึงวิธีและกระบวนการรายงานการกระท�าผิด	 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการสร้างความ

ตระหนกัถงึสทิธขิองผู้เดนิเท้าและความรนุแรงของปัญหาหากไม่ได้รับการแก้ไข

 4. อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว : นวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบ
    การเชื่อมต่อการเดินทาง
	 ปัจจุบันมีการน�านวัตกรรมหลายรูปแบบมาใช้เพื่อตอบโจทย์ระบบขนส่งขั้นสุดท้าย	

(Last-mile	Transport)	โดยเฉพาะอปุกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตวัหรอื	Personal	Mobility	Devices	(PMD)	

ซึ่งเป็นยานพาหนะขนาดเลก็ที่ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าขบัเคลื่อนด้วยความเรว็ไม่เกนิ	25	กม./ชม.	เช่น	

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า	(Electric	Scooter)	สกู๊ตเตอร์ยนื	(Standing	Scooter)	สเกตบอร์ดไฟฟ้า	(Electric	

Skateboard)	หรอืจกัรยานล้อเดยีว	(Self-balancing	Unicycle)	เป็นต้น		

	 ขณะนี้	PMD	ยงัไม่เป็นที่นยิมในประเทศไทยนกั	เนื่องด้วยปัญหาของสภาพโครงข่าย

และสภาพการจราจรภายในถนนย่อย	 รวมถึงอุปสรรคในเรื่องราคาและการยอมรับของตลาด	

อย่างไรกต็าม	ไม่ช้ากเ็รว็เมื่อผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายมกีารปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์	เครื่องมอื 

เหล่านี้จะกลายเป็นทางเลือกที่ผู้คนจะเลือกใช้กันมากขึ้น	 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การออกแบบเมืองและโครงข่ายการเดินทางของประชาชนควรจะตระหนักและวางกฎเกณฑ์

ในการใช้	PMD	เพื่อลดความขดัแย้งกบัคนเดนิเท้า	จกัรยานและยานพาหนะความเรว็ต�่าอื่นๆ

ที่มา:
http://segway.com.sg

รูปที่ 4
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	มาตราที่	4	วรรค	17	ก�าหนดนยิามของรถจกัรยานยนต์

ไว้ว่ารถที่เดนิด้วยก�าลงัเครื่องยนต์	ก�าลงัไฟฟ้า	หรอืพลงังานอื่น	และมล้ีอไม่เกนิสองล้อ	ถ้ามพ่ีวง

ข้างมล้ีออกีไม่เกนิหนึ่งล้อ	โดยที่ไม่ได้ก�าหนดคณุสมบตัเิรื่องความเรว็หรอืก�าลงัเครื่องยนต์	ดงันั้น 

หากยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับ	 PMD	 เหล่านี้จะมีบทบาทเสมือนรถจักรยานยนต์	

(ยกเว้นสเกตบอร์ดไฟฟ้าซึ่งมล้ีอเกนิกว่าที่ก�าหนดและอาจจะต้องระบหุมวดหมูอ่กีครั้ง)	และใช้

กฎข้อบงัคบัเดยีวกนักบัรถจกัรยานยนต์	นั่นหมายความว่า	PMD	จะต้องวิ่งร่วมกบัยานพาหนะ

อื่นบนถนนเท่านั้น

	 เมื่อเรว็ๆ	นี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสงิคโปร์ได้ออกกฎหมายมารองรบัการใช้งาน 

ของ	PMD	เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ดนิเท้า	หลงัจากที่การใช้	PMD	เริ่มเป็นที่นยิม	ท�าให้มอีบุตัเิหต ุ

ระหว่าง	PMD	และคนเดนิเท้าเฉลี่ยราว	3	ครั้งต่อสปัดาห์	องค์การขนส่งทางบก	(Land	Transport	

Authority-LTA)

	 สงิคโปร์จงึมแีนวคดิในการลดความเสี่ยงและความรนุแรงของอบุตัเิหตเุหล่านี้	โดยเน้น

การควบคมุความเรว็	น�้าหนกัและขนาดของ	PMD	กฎหมาย	Active	Mobility	Act	หรอื	AMA	

อนญุาตให้ใช้	PMD	บนทางเท้าและทางเดนิร่วมกบัทางจกัรยาน	(Shared	Path)	ยกเว้นทางที่

ก�าหนดให้เฉพาะผู้เดนิเท้าเท่านั้น	ผู้ขบัขี่ไม่จ�าเป็นต้องสวมหมวกนริภยัเหมอืนผู้ขี่จกัรยานหรอื

จกัรยานไฟฟ้า	แต่จะต้องน�า	PMD	ไปจดทะเบยีนกบั	LTA	โดย	PMD	ที่น�ามาจดทะเบยีนจะต้อง 

มีความกว้างไม่เกิน	 70	 เซนติเมตร	 น�้าหนักไม่เกิน	 20	 กิโลกรัม	 และใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 

25	กม./ชม.	(ก�าหนดให้ขบัขี่บนทางเท้าร่วมทางจกัรยานไม่เกนิ	25	กม./ชม.	และบนทางเท้าไม่เกนิ 

10	 กม./ชม.)	 และผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย	 PMD	 ในสิงคโปร์จะต้องปรับแบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	UL2272	จะเหน็ได้ว่าในขณะที่สงิคโปร์มอง	PMD	เป็นเครื่องมอืที่ช่วยเชื่อมต่อการ

เดินทางให้สะดวกและปลอดภัยในระดับที่สามารถยอมให้ใช้ร่วมกับคนเดินเท้าได้	 แต่ก็ได้ 

วางกฎเกณฑ์การใช้อย่างเข้มงวด	 รวมทั้งก�าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงโดยการปรับเป็นเงิน 

1,000	 ดอลล่าร์สิงคโปร์	 (22,800	 บาท)	 ส�าหรับการขับเร็วเกินก�าหนด	 และปรับหนักถึง 

5,000	ดอลลาร์สงิคโปร์	(113,800	บาท)	ส�าหรบัผู้ที่ใช้	PMD	ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

	 ส�าหรบัประเทศไทยเริ่มม	ีPMD	ให้เหน็บ้างประปราย	และน่าจะเข้าสู่กระแสความนยิม 

ต่อไปในอนาคตอันใกล้	 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงโครงข่ายถนนล�าดับชั้นที่ไม่เอื้ออ�านวย 

ต่อการเข้าถงึด้วยการเดนิ	PMD	จะช่วยตอบโจทย์การเดนิทางขั้นสดุท้ายเชื่อมต่อกบัระบบขนส่ง 

มวลชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	แต่เมื่อพจิารณาสภาพทางเท้าในถนนและซอยย่อยแล้ว	PMD	

มโีอกาสที่จะต้องลงไปวิ่งปะปนกบัยวดยานบนท้องถนนมากกว่าที่จะได้รบัสทิธพิเิศษในการขึ้น

มาวิ่งบนทางเท้า	ดงันั้นจะเกดิความขดัแย้งกบัจกัรยานและจกัรยานยนต์มากกว่า	หน่วยงาน

ของรฐัที่เกี่ยวข้องควรเริ่มพจิารณาศกึษาประเภท	และคณุลกัษณะของ	PMD	เพื่อร่างกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอย่างปลอดภัยบนท้องถนน	 ผู้เดินทางจะได้มีทางเลือกที่

มีประสิทธิภาพในการเดินทางด้วยรูปแบบที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในอนาคต	 อันเป็นการช่วยลด 

ผลกระทบด้านการจราจรไปด้วยอกีทางหนึ่ง
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 5. บทสรุป
	 ไม่ว่าผู้เดินทางจะเป็นใคร	 จะเลือกเดินทางด้วยวิธีใด	 ทุกการเดินทางจะต้องเริ่มต้น 

และจบลงด้วยการเดินเท้าเสมอ	 คนเดินเท้าเป็นผู้เปราะบางทางถนนที่สุด	 ดังนั้นพื้นที่ของ

การเดินเท้าควรได้รับการปกป้องโดยการแยกรถที่มีความเร็วสูงและน�้าหนักมาก	 รวมทั้ง 

การเคลื่อนที่ที่สวนทางกนัหรอืตดักนัออกไปจากพื้นที่ให้มากที่สดุ	

	 ในเชิงนโยบายภาครัฐจะต้องส่งเสริมความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงทางเท้า 

รวมทั้งแนวคดิใหม่ๆ	ในการปกป้องคนเดนิเท้าร่วมกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัโดยอาศยั 

กลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วยกระบวนการที่ชัดเจน	

ในขณะเดียวกันจะต้องสร้างเสริมความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เดินทาง 

ในรูปแบบต่างๆ	 นอกจากนั้นการลดความขัดแย้งและส่งเสริมความปลอดภัยสามารถอาศัย 

องค์ความรูใ้นทางวศิวกรรมและเศรษฐศาสตร์เพื่อออกแบบโครงข่ายการเดนิทางทางเลอืก	และ

ลดแรงจูงใจในการฝ่าฝืนกฎหมาย	

	 กระแสของการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ	 ในการเดินทาง 

และการขนส่ง	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอ�านวยความสะดวกให้แก่การเดินทางขั้นสุดท้าย 

การออกแบบโครงข่ายการเดนิทางและรปูแบบของสิ่งอ�านวยความสะดวก	และการออกกฎหมาย 

ใหม่จะต้องเรียนรู้และรองรับกระแสการพัฒนานี้อย่างเท่าทัน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่ม 

ผู้เปราะบางทางถนนจะสามารถเดินทางด้วยพื้นที่ร่วมกันพร้อมกับได้รับสิทธิอันพึงมีในการ

คุ้มครองการเดนิทางอย่างเหมาะสม
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	มาตราที่	4	วรรค	17	ก�าหนดนยิามของรถจกัรยานยนต์

ไว้ว่ารถที่เดนิด้วยก�าลงัเครื่องยนต์	ก�าลงัไฟฟ้า	หรอืพลงังานอื่น	และมล้ีอไม่เกนิสองล้อ	ถ้ามพ่ีวง

ข้างมล้ีออกีไม่เกนิหนึ่งล้อ	โดยที่ไม่ได้ก�าหนดคณุสมบตัเิรื่องความเรว็หรอืก�าลงัเครื่องยนต์	ดงันั้น 

หากยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับ	 PMD	 เหล่านี้จะมีบทบาทเสมือนรถจักรยานยนต์	

(ยกเว้นสเกตบอร์ดไฟฟ้าซึ่งมล้ีอเกนิกวา่ที่ก�าหนดและอาจจะต้องระบหุมวดหมูอ่กีครั้ง)	และใช้

กฎข้อบงัคบัเดยีวกนักบัรถจกัรยานยนต์	นั่นหมายความว่า	PMD	จะต้องวิ่งร่วมกบัยานพาหนะ

อื่นบนถนนเท่านั้น

	 เมื่อเรว็ๆ	นี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสงิคโปร์ได้ออกกฎหมายมารองรบัการใช้งาน 

ของ	PMD	เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ดนิเท้า	หลงัจากที่การใช้	PMD	เริ่มเป็นที่นยิม	ท�าให้มอีบุตัเิหต ุ

ระหว่าง	PMD	และคนเดนิเท้าเฉลี่ยราว	3	ครั้งต่อสปัดาห์	องค์การขนส่งทางบก	(Land	Transport	

Authority-LTA)

	 สงิคโปร์จงึมแีนวคดิในการลดความเสี่ยงและความรนุแรงของอบุตัเิหตเุหล่านี้	โดยเน้น

การควบคมุความเรว็	น�้าหนกัและขนาดของ	PMD	กฎหมาย	Active	Mobility	Act	หรอื	AMA	

อนญุาตให้ใช้	PMD	บนทางเท้าและทางเดนิร่วมกบัทางจกัรยาน	(Shared	Path)	ยกเว้นทางที่

ก�าหนดให้เฉพาะผู้เดนิเท้าเท่านั้น	ผู้ขบัขี่ไม่จ�าเป็นต้องสวมหมวกนริภยัเหมอืนผู้ขี่จกัรยานหรอื

จกัรยานไฟฟ้า	แต่จะต้องน�า	PMD	ไปจดทะเบยีนกบั	LTA	โดย	PMD	ที่น�ามาจดทะเบยีนจะต้อง 

มีความกว้างไม่เกิน	 70	 เซนติเมตร	 น�้าหนักไม่เกิน	 20	 กิโลกรัม	 และใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 

25	กม./ชม.	(ก�าหนดให้ขบัขี่บนทางเท้าร่วมทางจกัรยานไม่เกนิ	25	กม./ชม.	และบนทางเท้าไม่เกนิ 

10	 กม./ชม.)	 และผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย	 PMD	 ในสิงคโปร์จะต้องปรับแบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	UL2272	จะเหน็ได้ว่าในขณะที่สงิคโปร์มอง	PMD	เป็นเครื่องมอืที่ช่วยเชื่อมต่อการ

เดินทางให้สะดวกและปลอดภัยในระดับที่สามารถยอมให้ใช้ร่วมกับคนเดินเท้าได้	 แต่ก็ได้ 

วางกฎเกณฑ์การใช้อย่างเข้มงวด	 รวมทั้งก�าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงโดยการปรับเป็นเงิน 

1,000	 ดอลล่าร์สิงคโปร์	 (22,800	 บาท)	 ส�าหรับการขับเร็วเกินก�าหนด	 และปรับหนักถึง 

5,000	ดอลลาร์สงิคโปร์	(113,800	บาท)	ส�าหรบัผู้ที่ใช้	PMD	ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

	 ส�าหรบัประเทศไทยเริ่มม	ีPMD	ให้เหน็บ้างประปราย	และน่าจะเข้าสู่กระแสความนยิม 

ต่อไปในอนาคตอันใกล้	 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงโครงข่ายถนนล�าดับชั้นที่ไม่เอื้ออ�านวย 

ต่อการเข้าถงึด้วยการเดนิ	PMD	จะช่วยตอบโจทย์การเดนิทางขั้นสดุท้ายเชื่อมต่อกบัระบบขนส่ง 

มวลชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	แต่เมื่อพจิารณาสภาพทางเท้าในถนนและซอยย่อยแล้ว	PMD	

มโีอกาสที่จะต้องลงไปวิ่งปะปนกบัยวดยานบนท้องถนนมากกว่าที่จะได้รบัสทิธพิเิศษในการขึ้น

มาวิ่งบนทางเท้า	ดงันั้นจะเกดิความขดัแย้งกบัจกัรยานและจกัรยานยนต์มากกว่า	หน่วยงาน

ของรฐัที่เกี่ยวข้องควรเริ่มพจิารณาศกึษาประเภท	และคณุลกัษณะของ	PMD	เพื่อร่างกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอย่างปลอดภัยบนท้องถนน	 ผู้เดินทางจะได้มีทางเลือกที่

มีประสิทธิภาพในการเดินทางด้วยรูปแบบที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในอนาคต	 อันเป็นการช่วยลด 

ผลกระทบด้านการจราจรไปด้วยอกีทางหนึ่ง

120 

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 5. บทสรุป
	 ไม่ว่าผู้เดินทางจะเป็นใคร	 จะเลือกเดินทางด้วยวิธีใด	 ทุกการเดินทางจะต้องเริ่มต้น 

และจบลงด้วยการเดินเท้าเสมอ	 คนเดินเท้าเป็นผู้เปราะบางทางถนนที่สุด	 ดังนั้นพื้นที่ของ

การเดินเท้าควรได้รับการปกป้องโดยการแยกรถที่มีความเร็วสูงและน�้าหนักมาก	 รวมทั้ง 

การเคลื่อนที่ที่สวนทางกนัหรอืตดักนัออกไปจากพื้นที่ให้มากที่สดุ	

	 ในเชิงนโยบายภาครัฐจะต้องส่งเสริมความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงทางเท้า 

รวมทั้งแนวคดิใหม่ๆ	ในการปกป้องคนเดนิเท้าร่วมกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัโดยอาศยั 

กลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วยกระบวนการที่ชัดเจน	

ในขณะเดียวกันจะต้องสร้างเสริมความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เดินทาง 

ในรูปแบบต่างๆ	 นอกจากนั้นการลดความขัดแย้งและส่งเสริมความปลอดภัยสามารถอาศัย 

องค์ความรูใ้นทางวศิวกรรมและเศรษฐศาสตร์เพื่อออกแบบโครงข่ายการเดนิทางทางเลอืก	และ

ลดแรงจูงใจในการฝ่าฝืนกฎหมาย	

	 กระแสของการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ	 ในการเดินทาง 

และการขนส่ง	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอ�านวยความสะดวกให้แก่การเดินทางขั้นสุดท้าย 

การออกแบบโครงข่ายการเดนิทางและรปูแบบของสิ่งอ�านวยความสะดวก	และการออกกฎหมาย 

ใหม่จะต้องเรียนรู้และรองรับกระแสการพัฒนานี้อย่างเท่าทัน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่ม 

ผู้เปราะบางทางถนนจะสามารถเดินทางด้วยพื้นที่ร่วมกันพร้อมกับได้รับสิทธิอันพึงมีในการ
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09
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน

 1. บทน�า
	 ปัจจุบันหน่วยงานที่ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ความสนใจน�าความรู้มิติ

ทางสงัคมวฒันธรรมของพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนมาใช้ประโยชน์พฒันามาตรการระบบดแูล 

ความปลอดภัยทางถนน	 เพราะตระหนักดีว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการรับรู้ต่อ 

ความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้คนนั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

และบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่เหมือนกัน	 (Papadimitriou	 et	 al.	 2012;	 Hoekstra	 & 

Wegman	2011)			

	 งานศกึษาจ�านวนมากพยายามค้นหาค�าตอบว่า	“วฒันธรรม”	ซึ่งมขีอบเขตความหมาย 

ที่กว้างครอบคลมุทั้งภมูภิาคและเขตที่อยูอ่าศยั	เช่น	ประเทศ	เขตเมอืง-เขตชนบท	รวมทั้งหมายถงึ 

พฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนน	และความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนนและการรบัรูต่้อความเสี่ยง 

การเกดิอบุตัเิหตขุองคนในสงัคม	ทั้งหมดนี้มอีทิธพิลต่อความปลอดภยัทางถนนอย่างไร	

	 ตัวอย่างเช่น	 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้รถ 

ใช้ถนนกบัการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนระหว่างเยาวชนที่อาศยัในเขตเมอืงกบัเขตชนบท	ประเทศ

นอร์เวย์	 เพื่อหาว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้แตกต่างไปตามเขตที่อยู่อาศัย 

หรอืไม่อย่างไร	(Eiksund	2009)	การศกึษาเปรยีบเทยีบการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนใน	3	ประเทศ	

คอื	จนี	ญี่ปุ่น	สหรฐัอเมรกิา	เพื่อหาว่า	“วัฒนธรรม”	หรอืความเข้าใจที่แตกต่างกนัเกี่ยวกบั

การใช้รถใช้ถนนของคนทั้ง	 3	 ประเทศนั้น	 มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่อย่างไร	

(Atchley	et	al.	2014)	การศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่าง	“คุณภาพในการบริหาร 

ภาครฐัของรฐับาล”	(governance	quality)	“ค่านิยมทางวฒันธรรม”	และ	“การเสียชวีติจาก 

การเดินทางบนถนน”	ใน	46	ประเทศ	มรีูปแบบแตกต่างหรอืสอดคล้องกนัอย่างไร	(Gaygisiz	

2010)	การศกึษาเปรยีบเทยีบอทิธพิลของ	“วฒันธรรม” ต่อ	“การรับรูค้วามเสีย่ง” “ทศันคติต่อ 

เรือ่งความปลอดภยัทางถนน”	และ	“พฤตกิรรมการขบัขี”่	ใน	8	ประเทศ	เพื่อหาว่ามรูีปแบบ 

ที่แตกต่างหรอืสอดคล้องกันอย่างไร	 และเพื่อหาว่า	 “วัฒนธรรม”	 สามารถเป็นตัวพยากรณ์	

(predictor)	เรื่องความปลอดภยัทางถนนได้หรอืไม่อย่างไร	(Nordfjærn	et	al.	2014)	การศกึษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างความเข้าใจเรื่องวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนกบัอบุตัเิหตทุางถนนในกลุม่

ผู้ย้ายถิ่นชาวละติน	 ชาวเอเชีย	 และชาวยุโรปตะวันออก	 ที่นิยมใช้การเดินเท้าหรือขี่จักรยาน 

ในเมอืงนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	เพื่อศกึษาว่าความเข้าใจต่อวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน

ที่แตกต่างกนั	ส่งผลอย่างมนียัส�าคญัต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนอย่างไร	(Chen	et	al.	2011) 

การศกึษาประวตัศิาสตร์ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนนในสงัคมต่างๆ	(Esbester	&	Wetmore 
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2015)	การศกึษาเปรยีบเทยีบอทิธพิลของ	“วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน”	และ	“บุคลิกภาพ

ที่นิยมการเสี่ยง”	(risk	propensity	personality	traits)	ต่อการรบัรู้ความเสี่ยงเรื่องอบุตัเิหตทุาง

ถนนและพฤตกิรรมการขบัขี่รถของผู้ขบัขี่ชาวอหิร่านและตรุกี	(Nordfjærn	et	al.	2014)	การศกึษา

เปรยีบเทยีบอทิธพิลของวฒันธรรมต่อการรบัรูค้วามเสี่ยงและพฤตกิรรมการขบัขี่ของชาวนอร์เวย์

และรสัเซยี	(Rundmo	et	al.	2012)

	 นอกจากงานที่ศึกษาแบบข้ามสังคมวัฒนธรรมหรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสังคม

แล้วยงัมงีานที่ศกึษาเฉพาะสงัคมใดสงัคมหนึ่งอกีด้วย	อาทเิช่น	งานที่ศกึษาสงัคมคนใช้จกัรยาน

ที่เป็นกลุม่เพื่อนกนัว่าพวกเขามนียิาม	“วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน”	เหมอืนกนัหรอืไม่ 

และความเข้าใจเรื่องนี้ส่งผลต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนหรอืไม่อย่างไร	(Nævestad	et	al.	2014)

	 งานศกึษาที่ยกเป็นตวัอย่างข้างต้น	ได้ข้อสรปุในท�านองเดยีวกนัว่า	พฤตกิรรมการใช้รถ 

ใช้ถนนและการรบัรูต่้อความปลอดภยัทางถนนของผูค้นต่างสงัคมวฒันธรรมนั้น	มคีวามซบัซ้อน 

และมคีวามแตกต่างกนั	

	 ไม่นานมานี้บริษัทผลิตรถยนต์นิสสันได้จ้างนักมานุษยวิทยาเพื่อศึกษาแบบแผน

พฤตกิรรมการใชถ้นนของคนญี่ปุน่	เพื่อน�าไปสอนปัญญาประดษิฐ	์(A.I.)	ที่จะท�าหน้าที่ควบคมุ

รถยนต์ไร้คนขับที่บริษัทก�าลังพัฒนาเพื่อผลิตออกมาขายในอนาคต	 นักวิจัยพบว่ามีหลายสิ่ง

หลายอย่างที่ท้าทายปัญญาประดษิฐ์ในการเรยีนรูแ้บบแผนพฤตกิรรมการใช้ถนน	ไม่ว่าจะเป็น

ความแตกต่างของพฤตกิรรมการหลบหลกีสิ่งกดีขวางบนถนนระหว่างคนเดนิ	คนใช้สเกต็บอร์ด	

คนขี่สกูทเตอร์	ความหมายทางสงัคมของระดบัความดงัของการบบีแตร	หรอืการทิ้งระยะห่าง

ระหว่างรถคนัหน้ากบัรถของเรา	 ฯลฯ	 (Nissan	 2016)	 เรยีกได้ว่าการสอนเรื่องกฎจราจรให้กบั

ปัญญาประดษิฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ซบัซ้อนน้อยมาก	 เมื่อเทยีบกบัการเรยีนรู้แบบแผนพฤตกิรรมการ

ใช้ถนนของผู้คนในแต่ละกลุ่มสงัคมของประเทศญี่ปุ่น
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ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน

 1. บทน�า
	 ปัจจุบันหน่วยงานที่ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ความสนใจน�าความรู้มิติ

ทางสงัคมวฒันธรรมของพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนมาใช้ประโยชน์พฒันามาตรการระบบดแูล 

ความปลอดภัยทางถนน	 เพราะตระหนักดีว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการรับรู้ต่อ 

ความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้คนนั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

และบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่เหมือนกัน	 (Papadimitriou	 et	 al.	 2012;	 Hoekstra	 & 

Wegman	2011)			

	 งานศกึษาจ�านวนมากพยายามค้นหาค�าตอบว่า	“วฒันธรรม”	ซึ่งมขีอบเขตความหมาย 

ที่กว้างครอบคลมุทั้งภมูภิาคและเขตที่อยูอ่าศยั	เช่น	ประเทศ	เขตเมอืง-เขตชนบท	รวมทั้งหมายถงึ 

พฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนน	และความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนนและการรบัรูต่้อความเสี่ยง 

การเกดิอบุตัเิหตขุองคนในสงัคม	ทั้งหมดนี้มอีทิธพิลต่อความปลอดภยัทางถนนอย่างไร	

	 ตัวอย่างเช่น	 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้รถ 

ใช้ถนนกบัการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนระหว่างเยาวชนที่อาศยัในเขตเมอืงกบัเขตชนบท	ประเทศ

นอร์เวย์	 เพื่อหาว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้แตกต่างไปตามเขตที่อยู่อาศัย 

หรอืไม่อย่างไร	(Eiksund	2009)	การศกึษาเปรยีบเทยีบการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนใน	3	ประเทศ	

คอื	จนี	ญี่ปุ่น	สหรฐัอเมรกิา	เพื่อหาว่า	“วัฒนธรรม”	หรอืความเข้าใจที่แตกต่างกนัเกี่ยวกบั

การใช้รถใช้ถนนของคนทั้ง	 3	 ประเทศนั้น	 มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่อย่างไร	

(Atchley	et	al.	2014)	การศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่าง	“คุณภาพในการบริหาร 

ภาครฐัของรฐับาล”	(governance	quality)	“ค่านิยมทางวฒันธรรม”	และ	“การเสียชวีติจาก 

การเดินทางบนถนน”	ใน	46	ประเทศ	มรีูปแบบแตกต่างหรอืสอดคล้องกนัอย่างไร	(Gaygisiz	

2010)	การศกึษาเปรยีบเทยีบอทิธพิลของ	“วฒันธรรม” ต่อ	“การรับรูค้วามเสีย่ง” “ทศันคติต่อ 

เรือ่งความปลอดภยัทางถนน”	และ	“พฤตกิรรมการขบัขี”่	ใน	8	ประเทศ	เพื่อหาว่ามรูีปแบบ 

ที่แตกต่างหรอืสอดคล้องกันอย่างไร	 และเพื่อหาว่า	 “วัฒนธรรม”	 สามารถเป็นตัวพยากรณ์	

(predictor)	เรื่องความปลอดภยัทางถนนได้หรอืไม่อย่างไร	(Nordfjærn	et	al.	2014)	การศกึษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างความเข้าใจเรื่องวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนกบัอบุตัเิหตทุางถนนในกลุม่

ผู้ย้ายถิ่นชาวละติน	 ชาวเอเชีย	 และชาวยุโรปตะวันออก	 ที่นิยมใช้การเดินเท้าหรือขี่จักรยาน 

ในเมอืงนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	เพื่อศกึษาว่าความเข้าใจต่อวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน

ที่แตกต่างกนั	ส่งผลอย่างมนียัส�าคญัต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนอย่างไร	(Chen	et	al.	2011) 

การศกึษาประวตัศิาสตร์ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนนในสงัคมต่างๆ	(Esbester	&	Wetmore 
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2015)	การศกึษาเปรยีบเทยีบอทิธพิลของ	“วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน”	และ	“บุคลิกภาพ

ที่นิยมการเสี่ยง”	(risk	propensity	personality	traits)	ต่อการรบัรู้ความเสี่ยงเรื่องอบุตัเิหตทุาง

ถนนและพฤตกิรรมการขบัขี่รถของผู้ขบัขี่ชาวอหิร่านและตรุกี	(Nordfjærn	et	al.	2014)	การศกึษา

เปรยีบเทยีบอทิธพิลของวฒันธรรมต่อการรบัรูค้วามเสี่ยงและพฤตกิรรมการขบัขี่ของชาวนอร์เวย์

และรสัเซยี	(Rundmo	et	al.	2012)

	 นอกจากงานที่ศึกษาแบบข้ามสังคมวัฒนธรรมหรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสังคม

แล้วยงัมงีานที่ศกึษาเฉพาะสงัคมใดสงัคมหนึ่งอกีด้วย	อาทเิช่น	งานที่ศกึษาสงัคมคนใช้จกัรยาน

ที่เป็นกลุม่เพื่อนกนัว่าพวกเขามนียิาม	“วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน”	เหมอืนกนัหรอืไม่ 

และความเข้าใจเรื่องนี้ส่งผลต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนหรอืไม่อย่างไร	(Nævestad	et	al.	2014)

	 งานศกึษาที่ยกเป็นตวัอย่างข้างต้น	ได้ข้อสรปุในท�านองเดยีวกนัว่า	พฤตกิรรมการใช้รถ 

ใช้ถนนและการรบัรูต่้อความปลอดภยัทางถนนของผูค้นต่างสงัคมวฒันธรรมนั้น	มคีวามซบัซ้อน 

และมคีวามแตกต่างกนั	

	 ไม่นานมานี้บริษัทผลิตรถยนต์นิสสันได้จ้างนักมานุษยวิทยาเพื่อศึกษาแบบแผน

พฤตกิรรมการใช้ถนนของคนญี่ปุน่	เพื่อน�าไปสอนปัญญาประดษิฐ์	(A.I.)	ที่จะท�าหนา้ที่ควบคมุ

รถยนต์ไร้คนขับที่บริษัทก�าลังพัฒนาเพื่อผลิตออกมาขายในอนาคต	 นักวิจัยพบว่ามีหลายสิ่ง

หลายอย่างที่ท้าทายปัญญาประดษิฐ์ในการเรยีนรู้แบบแผนพฤตกิรรมการใช้ถนน	ไม่ว่าจะเป็น

ความแตกต่างของพฤตกิรรมการหลบหลกีสิ่งกดีขวางบนถนนระหว่างคนเดนิ	คนใช้สเกต็บอร์ด	

คนขี่สกูทเตอร์	ความหมายทางสงัคมของระดบัความดงัของการบบีแตร	หรอืการทิ้งระยะห่าง

ระหว่างรถคนัหน้ากบัรถของเรา	 ฯลฯ	 (Nissan	 2016)	 เรยีกได้ว่าการสอนเรื่องกฎจราจรให้กบั

ปัญญาประดษิฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนน้อยมาก	 เมื่อเทยีบกบัการเรยีนรู้แบบแผนพฤตกิรรมการ

ใช้ถนนของผู้คนในแต่ละกลุ่มสงัคมของประเทศญี่ปุ่น
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 พฤตกิรรมการขบัขี่ไม่เพยีงจะถกูก�ากบัไว้ด้วยกฎหมายจราจร	หากผู้คนยงัเรยีนรู้การใช้

รถใช้ถนนจากประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนัอกีด้วย	เช่น	การใช้ลกัษณะท่าทาง	หรอืภาษากาย 

เป็นสัญญาณจราจร	 ได้แก่	 เสียง	 การแสดงสีหน้า	 และภาษามือ	 เป็นต้น	 มีงานศึกษาวิจัย

พฤตกิรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน	8	จงัหวดั	ของประเทศไทย	พบว่าผู้ขบัขี่รถส่วนใหญ่ได้

ความรู้เรื่องกฎจราจรจากประสบการณ์การขับรถมากกว่าการสอบใบขี่และแหล่งความรู้อื่นๆ	

(ปรากรม	วฒุพิงศ์	และคณะ	ม.ป.ป.)	พฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนจงึเป็นความรู้ที่เกดิจากการ

ผสมผสานกันของความรู้และความเชื่อหลากหลายชุด	 ทั้งความรู้ที่เป็นทางการจากกฎหมาย

จราจร	ความรู้จากการปฏบิตัิ	ค่านยิมความเชื่อท้องถิ่น	และวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม

	 มหีลายประเทศที่พฒันามาตรการลดอบุตัเิหตโุดยใส่ใจต่อวฒันธรรมการใช้ถนนของ

ผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคม	 โดยมาตรการหนึ่งที่กลายเป็นตัวอย่างแพร่หลายไปในหลาย

ประเทศช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยาน	 คือ	 มาตรการที่ชื่อ	 “Dutch Reach” 

มาตรการนี้ริเริ่มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ใช้รถยนต์กับผู้ใช้รถจักรยานใช้ถนน

เลนเดยีวกนั	ส่งผลให้เกดิอบุตัเิหตบุ่อยครั้งจากการที่ผูข้บัรถยนต์เปิดประตดู้านข้างคนขบัแล้ว

มองไม่เห็นผู้ใช้รถจักรยานที่ก�าลังขับขี่มาข้างหลัง	 มาตรการนี้ฝึกให้คนขับรถยนต์เอี้ยวตัวหัน

มาเปิดประตดู้วยมอืซ้ายเวลาจะเปิดประตรูถ	เพราะการเปิดประตรูถยนต์ด้วยท่วงท่าแบบนี้จะ

ช่วยให้ผู้ขับรถยนต์มองเห็นว่ามีใครก�าลังเดินหรือขี่รถจักรยานขณะที่เขาก�าลังจะเปิดประตูรถ 

หรอืไม่	ส่งผลให้ผู้ใช้รถหลากหลายประเภทสามารถใช้ถนนร่วมกนัได้	

	 อกีมาตรการหนึ่งที่ก�าลงัมกีารรเิริ่มทดลองใช้ในหลายประเทศเพื่อช่วยลดการถกูรถชน

ของกลุ่มคนเดนิข้ามถนนที่นยิมก้มหน้าใช้โทรศพัท์มอืถอื	เช่น	ประเทศเยอรมน	ีเนเธอร์แลนด์	

เกาหลใีต้	 สงิคโปร์	 เป็นต้น	 มาตรการนี้ชื่อ	 “Ground Traffic Lights”	 โดยเป็นการตดิตั้ง

สญัลกัษณ์ไฟจราจรบนฟตุบาธในจดุที่คนใช้ข้ามถนน	มาตรการนี้ออกแบบอย่างสอดคล้องไป

กบัวถิชีวีติของคนเดนิถนนยคุสงัคมก้มหน้า							

			 บทความชิ้นนี้	 มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมที่ก�ากับ

แบบแผนพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนน	ความหมายทางสงัคมของยวดยานพาหนะ	และการเรยีนรู้ 

ของผู้ขับขี่ในชีวิตประจ�าวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	 เพื่อขยายความ

เข้าใจว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนไม่ได้เลย	 หากเราไม่เข้าใจวัฒนธรรม

การใช้รถใช้ถนนของผู้คนในสงัคม
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

		 โดยบทความชิ้นนี้ประยกุต์แนวคดิ		“ระบาดวทิยาวฒันธรรม”	เพื่อช่วยท�าความเข้าใจ 

ประเดน็ดงักล่าวข้างต้น	(Trostle	2005;	ประชาธปิ	กะทา	และสทิธโิชค	ชาวไร่เงนิ	2561)	ระบาด

วทิยาวฒันธรรมมมีมุมองต่อความเสี่ยงและพฤตกิรรมเป็นเรื่องทางสงัคม	ผู้คนในแต่ละสงัคม

และกลุม่วฒันธรรมย่อยให้ความหมายต่อความเสี่ยงและพฤตกิรรมเสี่ยงที่ผูค้นแสดงออกแตก

ต่างกนัไป	ระบาดวทิยาวฒันธรรมให้ความส�าคญักบัมมุมองคนใน	 (Emic	 view)	และอตัวสิยั

ความเสี่ยง	(Risk	subjectivity)	ที่ผู้คนรบัรู้และประเมนิความเสี่ยงด้วยตวัเอง	ซึ่งอาจจะต่างจาก

เกณฑ์การประเมนิด้วยชดุความรูข้องเจ้าหน้าที่	หากกลุม่เสี่ยงประเมนิแล้วพบว่าไม่สามารถจะ

หลกีเลี่ยงความเสี่ยงได้	อาจจะด้วยเหตผุลข้อจ�ากดัทางสงัคมและสภาพเงื่อนไขความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ	ผู้คนจะค้นหาเทคนคิวธิกีารลดอนัตรายที่จะเกดิขึ้นจากพฤตกิรรมเสี่ยง

	 บทความจะเริ่มต้นจากการอธบิายให้เหน็ว่าความเสี่ยงและพฤตกิรรมเสี่ยงเปน็ความ

จริงทางสังคมและมีความหมายทางสังคมซ้อนทับก�ากับอยู่ด้วยเสมอ	 พฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้คน

เลือกตัดสินใจแสดงออกไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดความรู้และขาดการตระหนักรู้ถึงอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้น	 หากเพราะความเสี่ยงมีความหมายและท�าหน้าที่ทางสังคม 

บางประการให้กบักลุม่เสี่ยง	ท�าให้กลุม่เสี่ยงเลอืกที่จะเข้าไปสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงทั้งที่ 

รู้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดอันตรายตามมาได้	 จากนั้นจะน�าเสนอให้เห็นโดยละเอียดด้วยแนวคิด

ระบาดวทิยาวฒันธรรมว่า	บคุคล	รถ	และถนน	ซึ่งเป็นตวัแปรส�าคญัที่สมัพนัธ์กบัความปลอดภยั

ทางถนนถูกก�ากบัด้วยแบบแผนทางสงัคมวฒันธรรมในลกัษณะใดบ้าง

 3. ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน
    3.1  คน 

	 	 	 	 ผูค้นในแต่ละกลุม่สงัคมวฒันธรรมจะมมีมุมองและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่แตกต่าง 

กนัไป	ขึ้นอยูก่บัลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมและบรบิทเงื่อนไขสถานการณ์ชวีติที่เฉพาะเจาะจง

ของกลุ่มเสี่ยง	 ส�าหรับมุมมองของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วมีมุมมองว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้คน

แสดงออกเกิดจากการขาดความรู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ท�าให้เกิดค�าถามและความอึดอัดใจ 

ตามมาเมื่อมาตรการสขุภาพต่างๆ	ไม่ได้ผลและไม่ได้รบัความร่วมมอืจากประชากรกลุม่เป้าหมาย 

กลุม่คนที่เราเรยีกว่า	“ประชากรกลุม่เสีย่ง”	มคีวามรูแ้ละมมุมองที่หลากหลายตอ่ความเสี่ยง

และพฤติกรรมเสี่ยงที่ตนเองแสดงออก	 ทั้งที่เป็นความรู้ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับความรู้ใหม่จาก 

เจ้าหน้าที่และความรู้ที่เกดิขึ้นภายหลงัการด�าเนนิมาตรการ	นอกจากนั้นความรู้ต่อความเสี่ยง

และพฤตกิรรมเสี่ยงทั้งที่ได้รบัใหม่จากเจ้าหน้าที่และความรู้เดมิของกลุ่มเสี่ยงยงัสมัพนัธ์กนัได้

หลากหลายแบบทั้งท้าทายกนั	รอมชอมกนั	หรอืหยบิยมืแนวคดิกนัไปมา	ท�าให้ประชากรกลุ่ม

เสี่ยงมมีมุมองต่อความเสี่ยงในลกัษณะเป็นความรู้ลูกผสม	(Hybrid	knowledge)	และผนัแปรไป

ตามบรบิทเงื่อนไขสถานการณ์ชวีติ

127 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 พฤตกิรรมการขบัขี่ไม่เพยีงจะถกูก�ากบัไว้ด้วยกฎหมายจราจร	หากผู้คนยงัเรยีนรูก้ารใช้

รถใช้ถนนจากประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนัอกีด้วย	เช่น	การใช้ลกัษณะท่าทาง	หรอืภาษากาย 

เป็นสัญญาณจราจร	 ได้แก่	 เสียง	 การแสดงสีหน้า	 และภาษามือ	 เป็นต้น	 มีงานศึกษาวิจัย

พฤตกิรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน	8	จงัหวดั	ของประเทศไทย	พบว่าผู้ขบัขี่รถส่วนใหญ่ได้

ความรู้เรื่องกฎจราจรจากประสบการณ์การขับรถมากกว่าการสอบใบขี่และแหล่งความรู้อื่นๆ	

(ปรากรม	วฒุพิงศ์	และคณะ	ม.ป.ป.)	พฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนจงึเป็นความรู้ที่เกดิจากการ

ผสมผสานกันของความรู้และความเชื่อหลากหลายชุด	 ทั้งความรู้ที่เป็นทางการจากกฎหมาย

จราจร	ความรู้จากการปฏบิตัิ	ค่านยิมความเชื่อท้องถิ่น	และวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม

	 มหีลายประเทศที่พฒันามาตรการลดอบุตัเิหตโุดยใส่ใจต่อวฒันธรรมการใช้ถนนของ

ผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคม	 โดยมาตรการหนึ่งที่กลายเป็นตัวอย่างแพร่หลายไปในหลาย

ประเทศช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยาน	 คือ	 มาตรการที่ชื่อ	 “Dutch Reach” 

มาตรการนี้ริเริ่มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ใช้รถยนต์กับผู้ใช้รถจักรยานใช้ถนน

เลนเดยีวกนั	ส่งผลใหเ้กดิอบุตัเิหตบุ่อยครั้งจากการที่ผูข้บัรถยนต์เปิดประตดู้านข้างคนขบัแล้ว

มองไม่เห็นผู้ใช้รถจักรยานที่ก�าลังขับขี่มาข้างหลัง	 มาตรการนี้ฝึกให้คนขับรถยนต์เอี้ยวตัวหัน

มาเปิดประตดู้วยมอืซ้ายเวลาจะเปิดประตรูถ	เพราะการเปิดประตรูถยนต์ด้วยท่วงท่าแบบนี้จะ

ช่วยให้ผู้ขับรถยนต์มองเห็นว่ามีใครก�าลังเดินหรือขี่รถจักรยานขณะที่เขาก�าลังจะเปิดประตูรถ 

หรอืไม่	ส่งผลให้ผู้ใช้รถหลากหลายประเภทสามารถใช้ถนนร่วมกนัได้	

	 อกีมาตรการหนึ่งที่ก�าลงัมกีารรเิริ่มทดลองใช้ในหลายประเทศเพื่อช่วยลดการถกูรถชน

ของกลุ่มคนเดนิข้ามถนนที่นยิมก้มหน้าใช้โทรศพัท์มอืถอื	เช่น	ประเทศเยอรมน	ีเนเธอร์แลนด์	

เกาหลใีต้	 สงิคโปร์	 เป็นต้น	 มาตรการนี้ชื่อ	 “Ground Traffic Lights”	 โดยเป็นการตดิตั้ง

สญัลกัษณ์ไฟจราจรบนฟตุบาธในจดุที่คนใช้ข้ามถนน	มาตรการนี้ออกแบบอย่างสอดคล้องไป

กบัวถิชีวีติของคนเดนิถนนยคุสงัคมก้มหน้า							

			 บทความชิ้นนี้	 มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมที่ก�ากับ

แบบแผนพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนน	ความหมายทางสงัคมของยวดยานพาหนะ	และการเรยีนรู้ 

ของผู้ขับขี่ในชีวิตประจ�าวันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	 เพื่อขยายความ

เข้าใจว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนไม่ได้เลย	 หากเราไม่เข้าใจวัฒนธรรม

การใช้รถใช้ถนนของผู้คนในสงัคม
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		 โดยบทความชิ้นนี้ประยกุต์แนวคดิ		“ระบาดวทิยาวฒันธรรม”	เพื่อช่วยท�าความเข้าใจ 

ประเดน็ดงักล่าวข้างต้น	(Trostle	2005;	ประชาธปิ	กะทา	และสทิธโิชค	ชาวไร่เงนิ	2561)	ระบาด

วทิยาวฒันธรรมมมีมุมองต่อความเสี่ยงและพฤตกิรรมเป็นเรื่องทางสงัคม	ผู้คนในแต่ละสงัคม

และกลุม่วฒันธรรมย่อยให้ความหมายต่อความเสี่ยงและพฤตกิรรมเสี่ยงที่ผูค้นแสดงออกแตก

ต่างกนัไป	ระบาดวทิยาวฒันธรรมให้ความส�าคญักบัมมุมองคนใน	 (Emic	 view)	และอตัวสิยั

ความเสี่ยง	(Risk	subjectivity)	ที่ผู้คนรบัรู้และประเมนิความเสี่ยงด้วยตวัเอง	ซึ่งอาจจะต่างจาก

เกณฑ์การประเมนิด้วยชดุความรูข้องเจ้าหน้าที่	หากกลุม่เสี่ยงประเมนิแล้วพบว่าไม่สามารถจะ

หลกีเลี่ยงความเสี่ยงได้	อาจจะด้วยเหตผุลข้อจ�ากดัทางสงัคมและสภาพเงื่อนไขความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ	ผู้คนจะค้นหาเทคนคิวธิกีารลดอนัตรายที่จะเกดิขึ้นจากพฤตกิรรมเสี่ยง

	 บทความจะเริ่มต้นจากการอธบิายให้เหน็วา่ความเสี่ยงและพฤตกิรรมเสี่ยงเป็นความ

จริงทางสังคมและมีความหมายทางสังคมซ้อนทับก�ากับอยู่ด้วยเสมอ	 พฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้คน

เลือกตัดสินใจแสดงออกไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดความรู้และขาดการตระหนักรู้ถึงอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้น	 หากเพราะความเสี่ยงมีความหมายและท�าหน้าที่ทางสังคม 

บางประการให้กบักลุม่เสี่ยง	ท�าให้กลุม่เสี่ยงเลอืกที่จะเข้าไปสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงทั้งที่ 

รู้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดอันตรายตามมาได้	 จากนั้นจะน�าเสนอให้เห็นโดยละเอียดด้วยแนวคิด

ระบาดวทิยาวฒันธรรมว่า	บคุคล	รถ	และถนน	ซึ่งเป็นตวัแปรส�าคญัที่สมัพนัธ์กบัความปลอดภยั

ทางถนนถูกก�ากบัด้วยแบบแผนทางสงัคมวฒันธรรมในลกัษณะใดบ้าง

 3. ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน
    3.1  คน 

	 	 	 	 ผูค้นในแต่ละกลุม่สงัคมวฒันธรรมจะมมีมุมองและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่แตกต่าง 

กนัไป	ขึ้นอยูก่บัลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมและบรบิทเงื่อนไขสถานการณ์ชวีติที่เฉพาะเจาะจง

ของกลุ่มเสี่ยง	 ส�าหรับมุมมองของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วมีมุมมองว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้คน

แสดงออกเกิดจากการขาดความรู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ท�าให้เกิดค�าถามและความอึดอัดใจ 

ตามมาเมื่อมาตรการสขุภาพต่างๆ	ไม่ได้ผลและไม่ได้รบัความร่วมมอืจากประชากรกลุม่เป้าหมาย 

กลุม่คนที่เราเรยีกว่า	“ประชากรกลุม่เสีย่ง”	มคีวามรูแ้ละมมุมองที่หลากหลายต่อความเสี่ยง

และพฤติกรรมเสี่ยงที่ตนเองแสดงออก	 ทั้งที่เป็นความรู้ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับความรู้ใหม่จาก 

เจ้าหน้าที่และความรู้ที่เกดิขึ้นภายหลงัการด�าเนนิมาตรการ	นอกจากนั้นความรู้ต่อความเสี่ยง

และพฤตกิรรมเสี่ยงทั้งที่ได้รบัใหม่จากเจ้าหน้าที่และความรู้เดมิของกลุ่มเสี่ยงยงัสมัพนัธ์กนัได้

หลากหลายแบบทั้งท้าทายกนั	รอมชอมกนั	หรอืหยบิยมืแนวคดิกนัไปมา	ท�าให้ประชากรกลุ่ม

เสี่ยงมมีมุมองต่อความเสี่ยงในลกัษณะเป็นความรู้ลูกผสม	(Hybrid	knowledge)	และผนัแปรไป

ตามบรบิทเงื่อนไขสถานการณ์ชวีติ
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    3.1.1 มมุมองคนใน (Emic view) และอัตวสิยัความเสีย่ง (Risk subjectivity) 
	 	 	 	 งานศกึษาการให้นยิามความหมาย “หมวกกนันอ็ก”	ของวยัรุน่ที่ขบัขี่มอเตอร์ไซค์ 
(ฌณาธิปว์	 ศิริภัคกุลวัฒน์	 2561)	 เปิดเผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของวัยรุ ่นที่มีต่อ 
หมวกกนันอ็ก	โดยวยัรุน่เชื่อกนัว่าหมวกกนันอ็กที่มรีาคาสูงจะยิ่งมคีณุภาพช่วยปกป้องพวกเขา
เมื่อยามเกดิอบุตัเิหต	ุคณุภาพของหมวกกนันอ็กไม่ได้ขึ้นอยูก่บัสญัลกัษณ์	มอก.	เพยีงอย่างเดยีว 
แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 เช่น	 ความพอดีระหว่างหมวกกับศีรษะของผู้สวม	 ส�าหรับวัยรุ่น 
นกัขบัที่ชอบความเรว็หมวกกนันอ็กที่หลวม	จะท�าให้มลีมลอดเข้ามาภายในหมวกและสร้างเสยีง
ร�าคาญอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้คนขบัไม่ได้ยนิเสยีงอื่นรอบตวั	รวมทั้งเสยีงตะโกนเตอืนจากเพื่อน
นกัขบัด้วยกนัเวลาจะเกดิอนัตราย	ฟิล์มตดิกระจกและน�้าหนกัของหมวกกนันอ็กกม็คีวามส�าคญั	
หมวกกนันอ็กราคาถกูมกัตดิฟิล์มที่ไม่มคีณุภาพและตวัหมวกจะมนี�้าหนกัมาก	ท�าให้ทศันวสิยั
การมองกระจกข้างและการหนัมามองด้านหลงัแย่ลง	หมวกกนันอ็คราคาแพงที่ฟิล์มตดิกระจก
มีคุณภาพและหมวกมีน�้าหนักเบา	 จะช่วยให้การมองเห็นทัศนวิสัยรอบตัวดี	 ลดความเสี่ยง 
การเกดิอบุตัเิหตลุงได้
	 	 	 	 ส�าหรบัวยัรุ่น	“ระยะทาง”	เป็นตวัแปรส�าคญัที่ก�าหนดการตดัสนิใจจะสวมหรอื 
ไม่สวมหมวกกนันอ็ก	 ถงึแม้จะมหีมวกกนันอ็กที่สวยงามและมคีณุภาพ	 แต่ถ้าหากวยัรุ่นขบัขี่ 
รถมอเตอร์ไซค์อยูภ่ายในหมูบ้่าน	หรอืเดนิทางรศัม	ี“ไม่เกนิ 10 กโิลเมตร” จากบ้านพกั	พวกเขาก ็
จะไม่สวมหมวกกนันอ็กเพราะคุน้ชนิกบัเส้นทาง	อย่างไรกต็าม	เมื่อต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกนอก
หมูบ้่านบนถนนใหญ่ที่มรีถยนต์	วยัรุน่จงึค่อยตดัสนิใจสวมหมวกกนันอ็คเพราะรบัรู้ถงึความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกดิอนัตราย	
	 	 	 	 หมวกกันน็อกยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ร่วมด้วย	 วัยรุ่นหลายคนเชื่อมโยง
หมวกกนันอ็กกบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเขาเองกบัผู้ปกครอง	 บางคนอธบิายว่าที่เขาไม่สวม
หมวกกันน็อกเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์	 เพราะรู้สึกอึดอัดไม่ต่างจากเวลาที่โดนผู้ปกครองบ่นด่า
ตอนอยูบ้่าน	ในขณะที่บางคนบอกว่าเวลาสวมหมวกกนันอ็กรูส้กึอบอุน่เหมอืนมแีม่มาอยูเ่คยีง
ข้างคอยปกป้องเวลาขบัขี่มอเตอร์ไซค์	การสวมหมวกกนันอ็กยงัเป็นการแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเห็นว่าพวกเขาเคารพกฎหมาย	 วัยรุ่นหลายคนบอกว่าสวมหมวกกันน็อก 
เวลาขบัรถบนถนนใหญ่	ไม่ใช่เพยีงเพราะเพื่อลดความเสี่ยงจากอบุตัเิหตุ	แต่ลดความเสี่ยงจาก 
การโดนต�ารวจจบั	เนื่องจากภาพลกัษณ์การเป็น	“เดก็แวนซ์”	ของพวกเขาในสายตาเจ้าหน้าที่
ต�ารวจมคีวามสุ่มเสี่ยงที่จะโดนเรยีกตรวจซึ่งอาจจะน�าปัญหาอกีหลายอย่างตามมา
    3.1.2 ความเสีย่งทีรั่บได้และการลดอนัตราย (Acceptable risk and harm 
reduction)
	 	 	 	 ในแต่ละสงัคมจะมค่ีานยิมทางสงัคมเกี่ยวกบัความเสี่ยงไม่เหมอืนกนั	ซึ่งค่านยิม 
ดงักล่าวนี้จะส่งผลต่อการรบัรู	้การประเมนิ	และการตอบสนองของผู้คนต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกนั 
โดยทุกกลุ่มสังคมวัฒนธรรมจะมีความเสี่ยงที่รับได้และรับไม่ได้ในทางสังคม	 พฤติกรรมเสี่ยง
บางพฤติกรรมอาจจะถูกมองว่าเป็นสิ่งปกติทั่วไปในบางสังคม	 แต่ในอีกสังคมหนึ่งพฤติกรรม
เดียวกันนี้อาจจะถูกห้ามแสดงออกหรือมองว่าเป็นมลทินทางสังคมเลยทีเดียว	 พฤติกรรม 
เสี่ยงบางอย่างหากผู้ชายแสดงออกจะถูกยอมรบัมากกว่าผูห้ญงิ	เพราะถกูก�ากบัไว้ด้วยค่านยิม
เพศสภาพ	
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 	 	 งานศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการขบัขี่ระหว่างผูข้บัขี่ที่มภีมูลิ�าเนา
ในเขตเมอืงกบัผู้ขบัขี่ที่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอรอบนอก	 จงัหวดัเชยีงใหม่	 ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า
กลุ่มของผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ที่อยู่ในอ�าเภอรอบนอก	ค่อนข้างจะยอมรบัพฤตกิรรมเมาแล้วขบั
ได้มากกว่ากลุ่มที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเมือง	 ซึ่งอาจเป็นผลสะท้อนจากรูปแบบวิถีชีวิตที่ค่อน
ข้างผูกพนักบัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายวาระโอกาส	ในทางตรงข้ามกลุ่มผู้ใช้รถใน
เขตเมอืงมแีนวโน้มจะยอมรบัได้ในพฤตกิรรมเสี่ยงต่างๆ	ที่จะช่วยให้สามารถเดนิทางได้รวดเรว็
มากยิ่งขึ้น	โดยที่ประเมนิแล้วว่าไม่น่าจะท�าให้เกดิอบุตัเิหตรุนุแรง	เช่น	พฤตกิรรมขบัรถตดัหน้า
กระชั้นชดิ	การไม่ให้สญัญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวเปลี่ยนช่องจราจร	ซึ่งเป็นผลมาจากลกัษณะของ
สงัคมเมอืงที่มคีวามเร่งรบีมากกว่าในสงัคมชนบท	(นภดล	กรประเสรฐิ	และคณะ	2560)
	 	 	 	 ในบางสถานการณ์ชวีติและบรบิททางสงัคมที่จ�ากดัทางเลอืก	ผู้คนอาจยอมรบั
การที่ตวัเองต้องเผชญิความเสี่ยง	อาจจะด้วยเหตผุลเรื่องความมั่นคงด้านรายได้	อาชพี	และการ
ด้อยอ�านาจต่อรอง	ซึ่งในกรณเีช่นนี้	แม้ความเสี่ยงจะถกูมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ�าวนั 
แต่ผูค้นจะอาศยัวธิกีารที่หลากหลายเพื่อช่วยลดอนัตรายที่จะเกดิขึ้นจากสถานการณ์ความเสี่ยง
และอนัตรายในชวีติ	(Nichter	2003)			
    งานศกึษา	“ฅนขบัรถบรรทกุ: อบุติัเหตุจราจรในบรบิทสงัคมและวฒันธรรมไทย” 

(ประคอง	 ชื่นวัฒนาและปนัดดา	 ช�านาญสุข	 2553)	 เปิดเผยให้เห็นว่าในการรับรู้ของคนขับ 
รถบรรทุกนั้น	 “ความเสี่ยง”	 บนท้องถนนเป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน	 รถบรรทุกและ 
การชนเป็นของคูก่นั	ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเข้าสูว่งการหรอืคนที่มปีระสบการณ์การขบัรถบรรทกุ
มาอย่างยาวนานล้วนแต่เคยประสบอบุตัเิหตมุาแล้วทั้งสิ้น
	 	 	 	 วธิคีดิต่อความเสี่ยงการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนของคนขบัรถบรรทกุ	เป็นผลผลติ
จากเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ	ประสบการณ์การท�างาน	และค่านยิมทางสงัคมภายในวฒันธรรมย่อย 
ของคนขบัรถบรรทกุ	ระบบทนุนยิมหล่อหลอมให้คนขบัรถบรรทกุยอมรบัเงื่อนไขการท�างานที่มี 
ความเสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน	โดยมองว่ารายได้จากค่าจ้างเป็นสิ่งที่ตนเองได้รบั
อย่างแน่นอน	ในขณะที่อบุตัเิหตนุั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน	คาดเดาได้ยากอาจจะเกดิหรอืไม่เกดิขึ้น 
กไ็ด้	ท�าให้คนขบัรถบรรทกุยนิดทีี่จะเสี่ยงในการท�ารอบการขบัให้มาก	แม้จะเหนื่อยและพกัผ่อนน้อย
ก็ตามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่าแรงที่มากขึ้น	 การจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ก็เป็นหลักประกัน
คุม้ครองท�าให้ไม่เกรงกลวัต่อการท�าผดิกฎจราจร	นอกจากนี้	กฎหมายประกนัภยัรถยนต์	ยิ่งผลกั
ให้คนขบัรถห่างไกลจากความรบัผดิชอบหากเกดิอบุตัเิหตอุกีด้วย	กล่าวได้ว่า	ด้วยเงื่อนไขความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและบริบทวัฒนธรรมการท�างานข้างต้น	 ท�าให้ส�านึกความเสี่ยงอุบัติเหตุ
กลายเป็นเรื่องไกลตวัส�าหรบัคนขบัรถบรรทกุ	ส่งผลให้พฤตกิรรมการขบัรถเรว็โดยไม่เคารพกฎ
จราจรเป็นพฤตกิรรมที่ยอมรบักนัได้ในวฒันธรรมย่อยของคนขบัรถบรรทกุ
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

    3.1.1 มมุมองคนใน (Emic view) และอัตวสิยัความเสีย่ง (Risk subjectivity) 
	 	 	 	 งานศกึษาการให้นยิามความหมาย “หมวกกนันอ็ก”	ของวยัรุน่ที่ขบัขี่มอเตอร์ไซค์ 
(ฌณาธิปว์	 ศิริภัคกุลวัฒน์	 2561)	 เปิดเผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของวัยรุ ่นที่มีต่อ 
หมวกกนันอ็ก	โดยวยัรุน่เชื่อกนัว่าหมวกกนันอ็กที่มรีาคาสูงจะยิ่งมคีณุภาพช่วยปกป้องพวกเขา
เมื่อยามเกดิอบุตัเิหต	ุคณุภาพของหมวกกนันอ็กไม่ได้ขึ้นอยูก่บัสญัลกัษณ์	มอก.	เพยีงอย่างเดยีว 
แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 เช่น	 ความพอดีระหว่างหมวกกับศีรษะของผู้สวม	 ส�าหรับวัยรุ่น 
นกัขบัที่ชอบความเรว็หมวกกนันอ็กที่หลวม	จะท�าให้มลีมลอดเข้ามาภายในหมวกและสร้างเสยีง
ร�าคาญอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้คนขบัไม่ได้ยนิเสยีงอื่นรอบตวั	รวมทั้งเสยีงตะโกนเตอืนจากเพื่อน
นกัขบัด้วยกนัเวลาจะเกดิอนัตราย	ฟิล์มตดิกระจกและน�้าหนกัของหมวกกนันอ็กกม็คีวามส�าคญั	
หมวกกนันอ็กราคาถกูมกัตดิฟิล์มที่ไม่มคีณุภาพและตวัหมวกจะมนี�้าหนกัมาก	ท�าให้ทศันวสิยั
การมองกระจกข้างและการหนัมามองด้านหลงัแย่ลง	หมวกกนันอ็คราคาแพงที่ฟิล์มตดิกระจก
มีคุณภาพและหมวกมีน�้าหนักเบา	 จะช่วยให้การมองเห็นทัศนวิสัยรอบตัวดี	 ลดความเสี่ยง 
การเกดิอบุตัเิหตลุงได้
	 	 	 	 ส�าหรบัวยัรุ่น	“ระยะทาง”	เป็นตวัแปรส�าคญัที่ก�าหนดการตดัสนิใจจะสวมหรอื 
ไม่สวมหมวกกนันอ็ก	 ถงึแม้จะมหีมวกกนันอ็กที่สวยงามและมคีณุภาพ	 แต่ถ้าหากวยัรุ่นขบัขี่ 
รถมอเตอร์ไซค์อยูภ่ายในหมู่บ้าน	หรอืเดนิทางรศัม	ี“ไม่เกนิ 10 กโิลเมตร” จากบ้านพกั	พวกเขาก็ 
จะไม่สวมหมวกกนันอ็กเพราะคุน้ชนิกบัเส้นทาง	อย่างไรกต็าม	เมื่อต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกนอก
หมูบ้่านบนถนนใหญ่ที่มรีถยนต์	วยัรุน่จงึค่อยตดัสนิใจสวมหมวกกนันอ็คเพราะรบัรูถ้งึความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกดิอนัตราย	
	 	 	 	 หมวกกันน็อกยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ร่วมด้วย	 วัยรุ่นหลายคนเชื่อมโยง
หมวกกนันอ็กกบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเขาเองกบัผู้ปกครอง	 บางคนอธบิายว่าที่เขาไม่สวม
หมวกกันน็อกเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์	 เพราะรู้สึกอึดอัดไม่ต่างจากเวลาที่โดนผู้ปกครองบ่นด่า
ตอนอยูบ้่าน	ในขณะที่บางคนบอกว่าเวลาสวมหมวกกนันอ็กรูส้กึอบอุน่เหมอืนมแีม่มาอยูเ่คยีง
ข้างคอยปกป้องเวลาขบัขี่มอเตอร์ไซค์	การสวมหมวกกนันอ็กยงัเป็นการแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเห็นว่าพวกเขาเคารพกฎหมาย	 วัยรุ่นหลายคนบอกว่าสวมหมวกกันน็อก 
เวลาขบัรถบนถนนใหญ่	ไม่ใช่เพยีงเพราะเพื่อลดความเสี่ยงจากอบุตัเิหตุ	แต่ลดความเสี่ยงจาก 
การโดนต�ารวจจบั	เนื่องจากภาพลกัษณ์การเป็น	“เดก็แวนซ์”	ของพวกเขาในสายตาเจ้าหน้าที่
ต�ารวจมคีวามสุ่มเสี่ยงที่จะโดนเรยีกตรวจซึ่งอาจจะน�าปัญหาอกีหลายอย่างตามมา
    3.1.2 ความเสีย่งทีร่บัได้และการลดอนัตราย (Acceptable risk and harm 
reduction)
	 	 	 	 ในแต่ละสงัคมจะมค่ีานยิมทางสงัคมเกี่ยวกบัความเสี่ยงไม่เหมอืนกนั	ซึ่งค่านยิม 
ดงักล่าวนี้จะส่งผลต่อการรบัรู	้การประเมนิ	และการตอบสนองของผู้คนต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกนั 
โดยทุกกลุ่มสังคมวัฒนธรรมจะมีความเสี่ยงที่รับได้และรับไม่ได้ในทางสังคม	 พฤติกรรมเสี่ยง
บางพฤติกรรมอาจจะถูกมองว่าเป็นสิ่งปกติทั่วไปในบางสังคม	 แต่ในอีกสังคมหนึ่งพฤติกรรม
เดียวกันนี้อาจจะถูกห้ามแสดงออกหรือมองว่าเป็นมลทินทางสังคมเลยทีเดียว	 พฤติกรรม 
เสี่ยงบางอย่างหากผู้ชายแสดงออกจะถูกยอมรบัมากกว่าผูห้ญงิ	เพราะถกูก�ากบัไว้ด้วยค่านยิม
เพศสภาพ	
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 	 	 งานศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการขบัขี่ระหว่างผูข้บัขี่ที่มภีมูลิ�าเนา
ในเขตเมอืงกบัผู้ขบัขี่ที่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอรอบนอก	 จงัหวดัเชยีงใหม่	 ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า
กลุ่มของผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ที่อยู่ในอ�าเภอรอบนอก	ค่อนข้างจะยอมรบัพฤตกิรรมเมาแล้วขบั
ได้มากกว่ากลุ่มที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเมือง	 ซึ่งอาจเป็นผลสะท้อนจากรูปแบบวิถีชีวิตที่ค่อน
ข้างผูกพนักบัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายวาระโอกาส	ในทางตรงข้ามกลุ่มผู้ใช้รถใน
เขตเมอืงมแีนวโน้มจะยอมรบัได้ในพฤตกิรรมเสี่ยงต่างๆ	ที่จะช่วยให้สามารถเดนิทางได้รวดเรว็
มากยิ่งขึ้น	โดยที่ประเมนิแล้วว่าไม่น่าจะท�าให้เกดิอบุตัเิหตรุนุแรง	เช่น	พฤตกิรรมขบัรถตดัหน้า
กระชั้นชดิ	การไม่ให้สญัญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวเปลี่ยนช่องจราจร	ซึ่งเป็นผลมาจากลกัษณะของ
สงัคมเมอืงที่มคีวามเร่งรบีมากกว่าในสงัคมชนบท	(นภดล	กรประเสรฐิ	และคณะ	2560)
	 	 	 	 ในบางสถานการณ์ชวีติและบรบิททางสงัคมที่จ�ากดัทางเลอืก	ผู้คนอาจยอมรบั
การที่ตวัเองต้องเผชญิความเสี่ยง	อาจจะด้วยเหตผุลเรื่องความมั่นคงด้านรายได้	อาชพี	และการ
ด้อยอ�านาจต่อรอง	ซึ่งในกรณเีช่นนี้	แม้ความเสี่ยงจะถกูมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ�าวนั 
แต่ผูค้นจะอาศยัวธิกีารที่หลากหลายเพื่อช่วยลดอนัตรายที่จะเกดิขึ้นจากสถานการณ์ความเสี่ยง
และอนัตรายในชวีติ	(Nichter	2003)			
    งานศกึษา	“ฅนขบัรถบรรทกุ: อบุติัเหตจุราจรในบรบิทสังคมและวัฒนธรรมไทย” 

(ประคอง	 ชื่นวัฒนาและปนัดดา	 ช�านาญสุข	 2553)	 เปิดเผยให้เห็นว่าในการรับรู้ของคนขับ 
รถบรรทุกนั้น	 “ความเสี่ยง”	 บนท้องถนนเป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน	 รถบรรทุกและ 
การชนเป็นของคู่กนั	ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเข้าสูว่งการหรอืคนที่มปีระสบการณ์การขบัรถบรรทกุ
มาอย่างยาวนานล้วนแต่เคยประสบอบุตัเิหตมุาแล้วทั้งสิ้น
	 	 	 	 วธิคีดิต่อความเสี่ยงการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนของคนขบัรถบรรทกุ	เป็นผลผลติ
จากเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ	ประสบการณ์การท�างาน	และค่านยิมทางสงัคมภายในวฒันธรรมย่อย 
ของคนขบัรถบรรทกุ	ระบบทนุนยิมหล่อหลอมให้คนขบัรถบรรทกุยอมรบัเงื่อนไขการท�างานที่มี 
ความเสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน	โดยมองว่ารายได้จากค่าจ้างเป็นสิ่งที่ตนเองได้รบั
อย่างแน่นอน	ในขณะที่อบุตัเิหตนุั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน	คาดเดาได้ยากอาจจะเกดิหรอืไม่เกดิขึ้น 
กไ็ด้	ท�าให้คนขบัรถบรรทกุยนิดทีี่จะเสี่ยงในการท�ารอบการขบัให้มาก	แม้จะเหนื่อยและพกัผ่อนน้อย
ก็ตามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่าแรงที่มากขึ้น	 การจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ก็เป็นหลักประกัน
คุม้ครองท�าให้ไม่เกรงกลวัต่อการท�าผดิกฎจราจร	นอกจากนี้	กฎหมายประกนัภยัรถยนต์	ยิ่งผลกั
ให้คนขบัรถห่างไกลจากความรบัผดิชอบหากเกดิอบุตัเิหตอุกีด้วย	กล่าวได้ว่า	ด้วยเงื่อนไขความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและบริบทวัฒนธรรมการท�างานข้างต้น	 ท�าให้ส�านึกความเสี่ยงอุบัติเหตุ
กลายเป็นเรื่องไกลตวัส�าหรบัคนขบัรถบรรทกุ	ส่งผลให้พฤตกิรรมการขบัรถเรว็โดยไม่เคารพกฎ
จราจรเป็นพฤตกิรรมที่ยอมรบักนัได้ในวฒันธรรมย่อยของคนขบัรถบรรทกุ
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    ถึงกระนั้น	 วัฒนธรรมย่อยในกลุ่มคนขับรถก็มีส่วนในการป้องกันและช่วยให้ 

คนขบัรถระมดัระวงัตนเอง	เช่น	นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอเพื่อป้องกนัการหลบัใน	การนอน

ในวฒันธรรมย่อยของคนขบัรถเป็นมากกว่าแค่การพกัผ่อน	หากหมายถงึการเป็นเครื่องมอืใน

การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตเุลยทเีดยีว	 การงดดื่มเหล้าและเบยีร์เดด็ขาดก่อนการขบัรถ	 และ

การตรวจสภาพรถก่อนการขบักเ็ป็นวนิยัส�าหรบัคนขบัรถบรรทกุที่เชื่อกนัว่าช่วยลดอบุตัเิหตุ			

    เราจะเห็นว่าการยอมรับพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่ม

คนขบัรถบรรทกุนั้น	ไม่ได้เกดิจากความไม่รู้	ไม่มจีติส�านกึด้านความปลอดภยั	หรอืไม่มคีวาม

รับผิดชอบสังคม	 เหมือนภาพลักษณ์ตายตัวคนขับรถบรรทุกที่เรารับรู้ในสังคม	 หากการที่คน

ขับรถบรรทุกยินดียอมรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกิดจากการหล่อหลอมของอิทธิพลเงื่อนไข

เรื่องรายได้	 กฎหมายคุ้มครองประกันภัยรถยนต์	 และวิธีการลดอันตรายที่เรียนรู้ถ่ายทอดกัน

ภายในวฒันธรรมย่อยของพวกเขา

    3.1.3 การจัดช่วงชั้นของความเสี่ยง (Hierarchies of risk)

    ในชวีติประจ�าวนั	ผู้คนต่างใช้ชวีติอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงต่างๆ	นานา	อย่างไร

กต็าม	ไม่ใช่ว่าทกุความเสี่ยงที่ผู้คนเผชญิอยู่จะได้รบัการประเมนิให้มรีะดบัความส�าคญัเทยีบ

เท่ากนัทั้งหมด	ผู้คนทกุสงัคมจะท�าสิ่งที่เรยีกว่า	“การจัดช่วงชั้นความเสี่ยง”	เพื่อประเมนิว่า

ความเสี่ยงใดควรจะได้รับการตระหนักมากกว่าความเสี่ยงอื่น	 อาจจะด้วยเหตุผลทางสังคม	

ความเชื่อทางวฒันธรรม	ประสบการณ์ชวีติที่ผ่านมา	และความมั่นคงด้านเศรษฐกจิ	เป็นต้น	

    งานศึกษาพฤติกรรมการขับรถตู้โดยสารสาธารณะของอมราพร	 สุรการ	 (2561)	

แสดงให้เหน็การประเมนิและจดัช่วงชั้นความเสี่ยงของผูโ้ดยสารรถตูส้าธารณะในชวีติประจ�าวนั	

ส�าหรบัผู้โดยสารมมีมุมองต่อรถตู้สาธารณะว่ามอีงค์ประกอบจ�านวนมากที่สะท้อนความเสี่ยง

ต่อการเกดิอบุตัเิหตบุนถนน	ตั้งแต่ชนดิของรถซึ่งถกูใช้อย่าง	“ผดิวตัถุประสงค์การออกแบบ” 

เนื่องจากรถตูน้ั้นถกูออกแบบมาเพื่อบรรทกุสิ่งของไม่ใช่บรรทกุคน	แต่เมื่อถกูดดัแปลงให้กลาย

เป็นรถโดยสารสาธารณะ	บวกกบัการตดิถงัแก๊สเข้าไปด้านหลงัรถ	ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิ

อบุตัเิหต	ุเพราะท�าให้น�้าหนกัช่วงท้ายของรถหนกัมากขึ้น	ส่งผลใหช่้วงหนา้ของรถไม่เกาะถนน	

สภาพเช่นนี้ของรถตู้	 ท�าให้การวิ่งในความเร็วสูงหรือวิ่งบนสภาพถนนเปียก	 เช่น	 ตอนฝนตก 

มคีวามเสี่ยงสูงขึ้นในการเกดิอบุตัเิหตุ	การขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัภยั	หรอืมอีปุกรณ์แต่อยู่

ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน	เช่น	เขม็ขดันริภยั	ค้อนทบุกระจกรถ	ล้วนแต่เพิ่มความรู้สกึกลวัให้กบั

ผู้โดยสาร	รวมทั้งความพร้อมของคนขบัรถตู้ที่ไม่อยู่ในสภาพที่น่าจะขบัรถได้	ไม่ว่าจะเป็นอายุ

ที่ชราเกนิไป	ความพกิารที่ไม่เอื้อต่อการขบัรถ	เช่น	แขนข้างหนึ่งพกิารขยบัไม่ได้	องค์ประกอบ

ทั้งหมดนี้ของรถตู้ก่อให้เกดิการรบัรู้ความเสี่ยงของผู้โดยสารรถตู้สาธารณะ	

    อย่างไรกต็าม	ผูโ้ดยสารยงัคงตดัสนิใจเลอืกเดนิทางด้วยรถตู	้เนื่องจากตอบสนองต่อ 

วถิกีารใช้ชวีติของผูค้นในเขตกรงุเทพฯ	ที่ต้องเผชญิรถตดิและต้องอาศยัความเรว็ในการเดนิทาง

ไปกลบัระหว่างที่พกักบัที่ท�างาน	บรบิทเงื่อนไขชวีติเช่นนี้ส่งผลให้ผูโ้ดยสารรถตูจ้ดัให้ความเสี่ยง

ทางสงัคม	(Social	 risk)	ที่อาจจะเกดิขึ้นจากการสูญเสยีความสมัพนัธ์ที่ดกีบัหวัหน้างาน	และ

ความเสี่ยงทางเศรษฐกจิจากการที่ต้องถกูไล่ออกจากงานหากต้องเข้าท�างานสายให้อยูใ่นระดบั

ที่สูงมากกว่าความเสี่ยงสขุภาพหรอือนัตรายที่จะเกดิขึ้นจากอบุตัเิหตุ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    3.1.4 ความเสี่ยงทางสังคม (Social risk) 

    หลงัจากประชากรกลุม่เสี่ยงได้รบัความรู้เรื่อง	“ความเสีย่งสขุภาพ”	(Health	risk) 

พวกเขามกัจะตระหนกัใคร่ครวญเกี่ยวกบั	“ความเสีย่งทางสงัคม”	(Social	risks)	ที่อาจจะเกดิขึ้น 

จากการที่กลุ่มเสี่ยงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ไป 

พร้อมกนัอยู่ด้วยเสมอ	 (Nichter	 2008)	ความเสี่ยงทางสงัคมเป็นความเสี่ยงจากการที่ต้องสูญ

เสยีความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัคนรอบข้าง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชวีติด้านต่างๆ		

ตามมาหลายด้านทั้งเรื่องรายได้และอาชีพ	 ดังนั้น	 การรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การขับขี่ที่เน้นการชี้ให้เห็นภาพหน้ากลัวของเหยื่อ	 ความพิการ	 และการเสียชีวิตที่เกิดจาก

อบุตัเิหต	ุโดยละเลยความเสี่ยงทางสงัคมต่างๆ	ที่จะเกดิขึ้นตามมา		อาจไม่ได้รบัความร่วมมอื

หรือตระหนักว่าเป็นปัญหาเลยก็ได้	 หากกลุ่มเสี่ยงประเมินแล้วให้น�้าหนักกับผลกระทบความ

เสี่ยงทางสงัคมมากกว่าความเสี่ยงสขุภาพ

	 	 	 	 งานศกึษาของดารารตัน์	ช้างด้วง	(2561)	พบว่าแม้คนในชมุชนจะตระหนกัร่วมกนั 

ว่าอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น	 หากแต่คนในชุมชนก็ไม่กล้าตักเตือนเมื่อ

เห็นเด็กและเยาวชนในชุมชนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์	 เนื่องมาจากต้องเผชิญกับความเสี่ยงทาง

สงัคมหากไปว่ากล่าวตกัเตอืนเดก็และเยาวชนกลุม่เสี่ยง	หรอืว่ากล่าวพ่อแม่ผูป้กครองของเดก็ 

ทั้งในแง่ของการสูญเสยีความสมัพนัธ์ส่วนตวัและฐานอ�านาจทางการเมอืงท้องถิ่น	

	 	 	 	 ความเสี่ยงทางสังคมจึงเป็นเกณฑ์ประเมินส�าคัญที่ผู้คนใช้ตัดสินใจในการตอบ

สนองและจดัการต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่ก�าลงัเผชญิ

 3.2 รถ

	 	 	 	 ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	 20	 “รถ”	 ประเภทต่างๆ	 กลายมาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ 

อย่างมากในวถิชีวีติผูค้น	และสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมหลากหลายรปูแบบขึ้นในสงัคม	รถจงึ

มฐีานะเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและแยกไม่ออกจากชวีติทางสงัคมของผูค้นยคุปัจจบุนั	(Hansen	

&	Bo	Nielsen	2017)	ท�าให้รถไม่ได้มคีวามหมายเพยีงแค่เป็นยานพาหนะขนส่งผู้คนและสิ่งของ

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง	 หากรถมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมในส�านึกของ 

ผู้ใช้มนั	ทั้งที่เกดิจากอทิธพิลของกลยทุธ์ทางการตลาดของอตุสาหกรรมรถประเภทต่างๆ	และ

เกดิจากความผูกพนัที่ก่อตวัขึ้นระหว่างผู้ใช้รถกบัตัวรถ	
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    ถึงกระนั้น	 วัฒนธรรมย่อยในกลุ่มคนขับรถก็มีส่วนในการป้องกันและช่วยให้ 

คนขบัรถระมดัระวงัตนเอง	เช่น	นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอเพื่อป้องกนัการหลบัใน	การนอน

ในวฒันธรรมย่อยของคนขบัรถเป็นมากกว่าแค่การพกัผ่อน	หากหมายถงึการเป็นเครื่องมอืใน

การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตเุลยทเีดยีว	 การงดดื่มเหล้าและเบยีร์เดด็ขาดก่อนการขบัรถ	 และ

การตรวจสภาพรถก่อนการขบักเ็ป็นวนิยัส�าหรบัคนขบัรถบรรทกุที่เชื่อกนัว่าช่วยลดอบุตัเิหตุ			

    เราจะเห็นว่าการยอมรับพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่ม

คนขบัรถบรรทกุนั้น	ไม่ได้เกดิจากความไม่รู้	ไม่มจีติส�านกึด้านความปลอดภยั	หรอืไม่มคีวาม

รับผิดชอบสังคม	 เหมือนภาพลักษณ์ตายตัวคนขับรถบรรทุกที่เรารับรู้ในสังคม	 หากการที่คน

ขับรถบรรทุกยินดียอมรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกิดจากการหล่อหลอมของอิทธิพลเงื่อนไข

เรื่องรายได้	 กฎหมายคุ้มครองประกันภัยรถยนต์	 และวิธีการลดอันตรายที่เรียนรู้ถ่ายทอดกัน

ภายในวฒันธรรมย่อยของพวกเขา

    3.1.3 การจัดช่วงชั้นของความเสี่ยง (Hierarchies of risk)

    ในชวีติประจ�าวนั	ผู้คนต่างใช้ชวีติอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงต่างๆ	นานา	อย่างไร

กต็าม	ไม่ใช่ว่าทกุความเสี่ยงที่ผู้คนเผชญิอยู่จะได้รบัการประเมนิให้มรีะดบัความส�าคญัเทยีบ

เท่ากนัทั้งหมด	ผู้คนทกุสงัคมจะท�าสิ่งที่เรยีกว่า	“การจัดช่วงชั้นความเสี่ยง”	เพื่อประเมนิว่า

ความเสี่ยงใดควรจะได้รับการตระหนักมากกว่าความเสี่ยงอื่น	 อาจจะด้วยเหตุผลทางสังคม	

ความเชื่อทางวฒันธรรม	ประสบการณ์ชวีติที่ผ่านมา	และความมั่นคงด้านเศรษฐกจิ	เป็นต้น	

    งานศึกษาพฤติกรรมการขับรถตู้โดยสารสาธารณะของอมราพร	 สุรการ	 (2561)	

แสดงให้เหน็การประเมนิและจดัช่วงชั้นความเสี่ยงของผูโ้ดยสารรถตูส้าธารณะในชวีติประจ�าวนั	

ส�าหรบัผู้โดยสารมมีมุมองต่อรถตู้สาธารณะว่ามอีงค์ประกอบจ�านวนมากที่สะท้อนความเสี่ยง

ต่อการเกดิอบุตัเิหตบุนถนน	ตั้งแต่ชนดิของรถซึ่งถกูใช้อย่าง	“ผดิวตัถุประสงค์การออกแบบ” 

เนื่องจากรถตูน้ั้นถกูออกแบบมาเพื่อบรรทกุสิ่งของไม่ใช่บรรทกุคน	แต่เมื่อถกูดดัแปลงให้กลาย

เป็นรถโดยสารสาธารณะ	บวกกบัการตดิถงัแก๊สเข้าไปด้านหลงัรถ	ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิ

อบุตัเิหต	ุเพราะท�าใหน้�้าหนกัช่วงทา้ยของรถหนกัมากขึ้น	ส่งผลใหช่้วงหนา้ของรถไม่เกาะถนน	

สภาพเช่นนี้ของรถตู้	 ท�าให้การวิ่งในความเร็วสูงหรือวิ่งบนสภาพถนนเปียก	 เช่น	 ตอนฝนตก 

มคีวามเสี่ยงสูงขึ้นในการเกดิอบุตัเิหตุ	การขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัภยั	หรอืมอีปุกรณ์แต่อยู่

ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน	เช่น	เขม็ขดันริภยั	ค้อนทบุกระจกรถ	ล้วนแต่เพิ่มความรู้สกึกลวัให้กบั

ผู้โดยสาร	รวมทั้งความพร้อมของคนขบัรถตู้ที่ไม่อยู่ในสภาพที่น่าจะขบัรถได้	ไม่ว่าจะเป็นอายุ

ที่ชราเกนิไป	ความพกิารที่ไม่เอื้อต่อการขบัรถ	เช่น	แขนข้างหนึ่งพกิารขยบัไม่ได้	องค์ประกอบ

ทั้งหมดนี้ของรถตู้ก่อให้เกดิการรบัรู้ความเสี่ยงของผู้โดยสารรถตู้สาธารณะ	

    อย่างไรกต็าม	ผูโ้ดยสารยงัคงตดัสนิใจเลอืกเดนิทางด้วยรถตู	้เนื่องจากตอบสนองต่อ 

วถิกีารใช้ชวีติของผูค้นในเขตกรงุเทพฯ	ที่ต้องเผชญิรถตดิและต้องอาศยัความเรว็ในการเดนิทาง

ไปกลบัระหว่างที่พกักบัที่ท�างาน	บรบิทเงื่อนไขชวีติเช่นนี้ส่งผลให้ผูโ้ดยสารรถตูจ้ดัให้ความเสี่ยง

ทางสงัคม	(Social	 risk)	ที่อาจจะเกดิขึ้นจากการสูญเสยีความสมัพนัธ์ที่ดกีบัหวัหน้างาน	และ

ความเสี่ยงทางเศรษฐกจิจากการที่ต้องถกูไล่ออกจากงานหากต้องเข้าท�างานสายให้อยูใ่นระดบั

ที่สูงมากกว่าความเสี่ยงสขุภาพหรอือนัตรายที่จะเกดิขึ้นจากอบุตัเิหตุ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    3.1.4 ความเสี่ยงทางสังคม (Social risk) 

    หลงัจากประชากรกลุม่เสี่ยงได้รบัความรูเ้รื่อง	“ความเสีย่งสขุภาพ”	(Health	risk) 

พวกเขามกัจะตระหนกัใคร่ครวญเกี่ยวกบั	“ความเสีย่งทางสงัคม”	(Social	risks)	ที่อาจจะเกดิขึ้น 

จากการที่กลุ่มเสี่ยงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ไป 

พร้อมกนัอยู่ด้วยเสมอ	 (Nichter	 2008)	ความเสี่ยงทางสงัคมเป็นความเสี่ยงจากการที่ต้องสูญ

เสยีความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัคนรอบข้าง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชวีติด้านต่างๆ		

ตามมาหลายด้านทั้งเรื่องรายได้และอาชีพ	 ดังนั้น	 การรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การขับขี่ที่เน้นการชี้ให้เห็นภาพหน้ากลัวของเหยื่อ	 ความพิการ	 และการเสียชีวิตที่เกิดจาก

อบุตัเิหต	ุโดยละเลยความเสี่ยงทางสงัคมต่างๆ	ที่จะเกดิขึ้นตามมา		อาจไม่ได้รบัความร่วมมอื

หรือตระหนักว่าเป็นปัญหาเลยก็ได้	 หากกลุ่มเสี่ยงประเมินแล้วให้น�้าหนักกับผลกระทบความ

เสี่ยงทางสงัคมมากกว่าความเสี่ยงสขุภาพ

	 	 	 	 งานศกึษาของดารารตัน์	ช้างด้วง	(2561)	พบว่าแม้คนในชมุชนจะตระหนกัร่วมกนั 

ว่าอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น	 หากแต่คนในชุมชนก็ไม่กล้าตักเตือนเมื่อ

เห็นเด็กและเยาวชนในชุมชนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์	 เนื่องมาจากต้องเผชิญกับความเสี่ยงทาง

สงัคมหากไปว่ากล่าวตกัเตอืนเดก็และเยาวชนกลุม่เสี่ยง	หรอืว่ากล่าวพ่อแม่ผูป้กครองของเดก็ 

ทั้งในแง่ของการสูญเสยีความสมัพนัธ์ส่วนตวัและฐานอ�านาจทางการเมอืงท้องถิ่น	

	 	 	 	 ความเสี่ยงทางสังคมจึงเป็นเกณฑ์ประเมินส�าคัญที่ผู้คนใช้ตัดสินใจในการตอบ

สนองและจดัการต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่ก�าลงัเผชญิ

 3.2 รถ

	 	 	 	 ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	 20	 “รถ”	 ประเภทต่างๆ	 กลายมาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ 

อย่างมากในวถิชีวีติผูค้น	และสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมหลากหลายรูปแบบขึ้นในสงัคม	รถจงึ

มฐีานะเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและแยกไม่ออกจากชวีติทางสงัคมของผูค้นยคุปัจจบุนั	(Hansen	

&	Bo	Nielsen	2017)	ท�าให้รถไม่ได้มคีวามหมายเพยีงแค่เป็นยานพาหนะขนส่งผู้คนและสิ่งของ

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง	 หากรถมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมในส�านึกของ 

ผู้ใช้มนั	ทั้งที่เกดิจากอทิธพิลของกลยทุธ์ทางการตลาดของอตุสาหกรรมรถประเภทต่างๆ	และ

เกดิจากความผูกพนัที่ก่อตวัขึ้นระหว่างผู้ใช้รถกบัตัวรถ	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 	 	 	 งานศกึษาของปนดัดา	ช�านาญสขุ	(2550)	ชี้ใหเ้ราเหน็ความหมายทางสงัคมของ 

รถมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายในโลกของวัยรุ ่นมากกว่าแค่การเป็นยานพาหนะที่ใช้สัญจร 

รถมอเตอร์ไซค์ถกูตดิป้ายความหมายโดยผูเ้ชี่ยวชาญว่าเป็นพาหนะเสี่ยงภยัและเป็นสิ่งอนัตราย

ควรหลกีเลี่ยง	ต้องควบคมุ	ก�าจดัและไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาสูโ่ลกของเดก็วยัรุน่ที่ถกูมองว่า 

มีประสบการณ์น้อย	 ขาดทักษะในการขับขี่และไม่มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	 แต่ส�าหรับ 

เดก็วยัรุน่ไม่ได้ให้ความหมายต่อรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาแบบที่ผูเ้ชี่ยวชาญน�าเสนอตรงข้าม 

เด็กวัยรุ ่นกลุ่มเสี่ยงมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาอย่างยิ่ง 

การขบัรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่มเีสน่ห์เย้ายวนใจ	รถมอเตอร์ไซค์ในโลกของวยัรุน่เป็นยานพาหนะ 

ที่ท้าทาย	เพราะเป็นการพสิูจน์ความสามารถของผู้ขบัขี่ในการควบคมุเครื่องยนต์ที่มคีวามเรว็

และมีอันตรายมากกว่าการขี่จักรยานซึ่งสะท้อนความเป็นเด็ก	 การได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์โอ้อวด

เพื่อนจงึสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นผู้ใหญ่

	 	 	 	 ส�าหรับพ่อแม่ให้ความหมายรถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีไว้เพื่อให้ลูก

ช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทางไปช่วยซื้อข้าวของภายในชุมชนและการเดินทางไปเรียนหนังสือ 

การตดัสนิใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลกูเป็นไปโดยการค�านงึถงึมลูค่าของประโยชน์ใช้สอย	และเป็น

เครื่องมอืที่พ่อแม่ใช้เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองให้ลูกท�าในสิ่งที่ตนเองต้องการ	เช่น	รบีกลบัมาช่วย

งานบ้านได้เรว็ขึ้น	หรอืต่อรองให้ลูกที่ไม่สนใจเรยีนให้กลบัมาตั้งใจเรยีนหนงัสอื	เป็นต้น	แต่ใน

ขณะเดยีวกนั	ลกูกใ็ช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมอืในการต่อรองกบัพ่อแม่	หากพวกเขาได้ครอบ

ครองรถมอเตอร์ไซค์แล้ว	พวกเขาจะท�าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการด้วยเช่นกนั	

	 	 	 	 ในขณะที่พ่อแม่ให้คุณค่าและความหมายรถมอเตอร์ไซค์ในเชิงอรรถประโยชน์	

คณุค่าของรถมอเตอร์ไซค์ในการรบัรูข้องเดก็วยัรุ่นกลบักลายเป็นสิ่งที่ท�าหนา้ที่ร้อยรดัเรื่องราว

ในชวีติประจ�าวนัของพวกเขากบัสงัคมโดยรอบ	เป็นสญัลกัษณ์เชงิวฒันธรรมที่มชีวีติในโลกของ

วยัรุ่น

	 	 	 	 นัยทางวัฒนธรรมของรถมอเตอร์ไซค์ที่โดดเด่นที่สุด	 คือการสร้างอัตลักษณ์

ทางสงัคมให้กบัวยัรุ่นคนขบั	 ส�าหรบัวยัรุ่นแล้วรถมอเตอร์ไซค์เปรยีบเสมอืนตวัแทนของคนขบั	

“ร่างกาย”	ของรถ	ไม่ต่างจาก	“ร่างกาย”	ของเจ้าของรถ	วยัรุ่นจะพยายามท�าทกุวถิทีางให้ 

รถแสดงความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ให้มากที่สุด	 โดยพวกเขาจะเลือกร้านแต่งรถที่มีความ

เชี่ยวชาญและประณตีในการท�างาน	ตวัตนของวยัรุ่นคนขบัจะถูกสร้างขึ้นผ่านการครอบครอง

รถและลลีาการขบัขี่รถ	ท�าให้การขบัรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ปรบัแต่งและไม่มลีลีาการขบัที่เฉพาะ

โดดเด่น	กลายเป็นสิ่งที่ลดทอนอตัลกัษณ์และตวัตนของวยัรุ่นผู้ขบัขี่	รถมอเตอร์ไซค์จงึก่อร่าง

ตัวตนและสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมให้กับวัยรุ่น	 ท�าให้ชีวิตที่ไร้ความหมายกลับมีชีวิตชีวาขึ้น

มาอีกครั้ง	 ในโลกของวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์จึงไม่ได้มีความหมายแค่การเป็นยานพาหนะที่ช่วยใน

การสญัจร	หากมคีณุค่าเสมอืนบคุคลอนัเป็นที่รกั	หรอืเพื่อนคู่ใจ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 	 	 งานศกึษาชวีติคนขบัรถบรรทกุ	(ประคอง	ชื่นวฒันา	และปนดัดา	ช�านาญสขุ	2553) 

ยนืยนัในท�านองเดยีวกนัว่า	รถมคีวามส�าคญัมากในการก่อร่างสร้างการรบัรูค้วามเสี่ยงบนท้องถนน

ให้กบัคนขบัรถบรรทกุ	 แต่ที่น่าสนใจคอื	 มนัมลีกัษณะที่	 “ย้อนแย้ง”	 ในตวัเอง	 ในด้านหนึ่ง 

มันเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความเสี่ยง	 คนขับรถบรรทุกให้ข้อมูลว่า	 รถที่พวกเขาขับนั้นเบรก 

“ยากกว่า”	ยานพาหนะชนดิอื่น	เนื่องจากตวัรถเองมนี�้าหนกัมากอยู่แล้วยิ่งประกอบกบัของที่

บรรทกุท�าให้น�้าหนกัมากขึ้นไปอกี	ท�าให้ระยะการเบรกยาวกว่าหรอืนานกว่ายานพาหนะชนดิอื่น

หรอืรถบรรทกุปกตทิี่ไม่บรรทกุสิ่งของ	จงึท�าให้การหยดุรถบรรทกุอย่างกะทนัหนัแทบเป็นไปไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม	 ในอีกด้านหนึ่ง	 รถบรรทุกท�าให้ตัวผู้ขับรู้สึกเสี่ยงน้อยกว่าการขับยานพาหนะ

ประเภทอื่น	 เพราะเชื่อว่า	 “ใหญ่กว่าได้เปรียบ”	 ซึ่งเป็นค�าเปรียบเปรยที่คนขับรถบรรทุก

จ�านวนไม่น้อยใช้ในการอธิบายว่าท�าไมพวกเขาจึงรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะไม่ได้รับอันตรายหรือ 

ได้รบัน้อยกว่าคูก่รณเีมื่อเกดิอบุตัเิหตุ	เนื่องจากลกัษณะทางกายภาพของรถบรรทกุนั้นสงูใหญ่

และแขง็แรงกว่ายานยนต์ชนดิอื่นมาก	เมื่อไปชนกบัรถชนดิอื่นจงึแทบไม่เกดิความเสยีหายกบั

คนขบัเลย	ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งถงึกบัเปรยีบว่าการที่รถบรรทกุของเขาชนกบัรถที่มขีนาดเลก็กว่า

เช่นรถยนต์นั้น	ไม่ต่างอะไรกบัการชน	“ปยุนุน่”	เนื่องจากรถเหล่านั้นชนได้แค่ยางของรถบรรทกุ

เท่านั้น	ไม่สูงพอจะชนมาที่ส่วนตวัรถหรอืจดุนั่งของคนขบั

 

 3.3 ถนน

	 	 	 	 ถนนไม่ได้เป็นเพยีงพื้นที่ทางกายภาพที่ใช้เดนิทางสญัจรไปมา	หากมคีวามหมาย

ทางสงัคมบางประการในส�านกึของผูใ้ช้ถนน	การเข้าใจมติทิางสงัคมวฒันธรรมของถนนจะช่วย

ให้เราเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัถนนที่พวกเขาเกี่ยวข้องสมัพนัธ์ด้วย	และท่าทปีฏบิตัิ

ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมตี่อคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกนั	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 	 	 	 งานศกึษาของปนดัดา	ช�านาญสขุ	(2550)	ชี้ใหเ้ราเหน็ความหมายทางสงัคมของ 

รถมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายในโลกของวัยรุ ่นมากกว่าแค่การเป็นยานพาหนะที่ใช้สัญจร 

รถมอเตอร์ไซค์ถกูตดิป้ายความหมายโดยผูเ้ชี่ยวชาญว่าเป็นพาหนะเสี่ยงภยัและเป็นสิ่งอนัตราย

ควรหลกีเลี่ยง	ต้องควบคมุ	ก�าจดัและไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาสูโ่ลกของเดก็วยัรุน่ที่ถกูมองว่า 

มีประสบการณ์น้อย	 ขาดทักษะในการขับขี่และไม่มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	 แต่ส�าหรับ 

เดก็วยัรุน่ไม่ได้ให้ความหมายต่อรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาแบบที่ผูเ้ชี่ยวชาญน�าเสนอตรงข้าม 

เด็กวัยรุ ่นกลุ่มเสี่ยงมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาอย่างยิ่ง 

การขบัรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่มเีสน่ห์เย้ายวนใจ	รถมอเตอร์ไซค์ในโลกของวยัรุน่เป็นยานพาหนะ 

ที่ท้าทาย	เพราะเป็นการพสิูจน์ความสามารถของผู้ขบัขี่ในการควบคมุเครื่องยนต์ที่มีความเรว็

และมีอันตรายมากกว่าการขี่จักรยานซึ่งสะท้อนความเป็นเด็ก	 การได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์โอ้อวด

เพื่อนจงึสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นผู้ใหญ่

	 	 	 	 ส�าหรับพ่อแม่ให้ความหมายรถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีไว้เพื่อให้ลูก

ช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทางไปช่วยซื้อข้าวของภายในชุมชนและการเดินทางไปเรียนหนังสือ 

การตดัสนิใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกเป็นไปโดยการค�านงึถงึมลูค่าของประโยชน์ใช้สอย	และเป็น

เครื่องมอืที่พ่อแม่ใช้เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองให้ลูกท�าในสิ่งที่ตนเองต้องการ	เช่น	รบีกลบัมาช่วย

งานบ้านได้เรว็ขึ้น	หรอืต่อรองให้ลูกที่ไม่สนใจเรยีนให้กลบัมาตั้งใจเรยีนหนงัสอื	เป็นต้น	แต่ใน

ขณะเดยีวกนั	ลกูกใ็ช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมอืในการต่อรองกบัพ่อแม่	หากพวกเขาได้ครอบ

ครองรถมอเตอร์ไซค์แล้ว	พวกเขาจะท�าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการด้วยเช่นกนั	

	 	 	 	 ในขณะที่พ่อแม่ให้คุณค่าและความหมายรถมอเตอร์ไซค์ในเชิงอรรถประโยชน์	

คณุค่าของรถมอเตอร์ไซค์ในการรบัรูข้องเดก็วยัรุ่นกลบักลายเป็นสิ่งที่ท�าหนา้ที่ร้อยรดัเรื่องราว

ในชวีติประจ�าวนัของพวกเขากบัสงัคมโดยรอบ	เป็นสญัลกัษณ์เชงิวฒันธรรมที่มชีวีติในโลกของ

วยัรุ่น

	 	 	 	 นัยทางวัฒนธรรมของรถมอเตอร์ไซค์ที่โดดเด่นที่สุด	 คือการสร้างอัตลักษณ์

ทางสงัคมให้กบัวยัรุ่นคนขบั	 ส�าหรบัวยัรุ่นแล้วรถมอเตอร์ไซค์เปรยีบเสมอืนตวัแทนของคนขบั	

“ร่างกาย”	ของรถ	ไม่ต่างจาก	“ร่างกาย”	ของเจ้าของรถ	วยัรุ่นจะพยายามท�าทกุวถิทีางให้ 

รถแสดงความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ให้มากที่สุด	 โดยพวกเขาจะเลือกร้านแต่งรถที่มีความ

เชี่ยวชาญและประณตีในการท�างาน	ตวัตนของวยัรุ่นคนขบัจะถูกสร้างขึ้นผ่านการครอบครอง

รถและลลีาการขบัขี่รถ	ท�าให้การขบัรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ปรบัแต่งและไม่มลีลีาการขบัที่เฉพาะ

โดดเด่น	กลายเป็นสิ่งที่ลดทอนอตัลกัษณ์และตวัตนของวยัรุ่นผู้ขบัขี่	รถมอเตอร์ไซค์จงึก่อร่าง

ตัวตนและสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมให้กับวัยรุ่น	 ท�าให้ชีวิตที่ไร้ความหมายกลับมีชีวิตชีวาขึ้น

มาอีกครั้ง	 ในโลกของวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์จึงไม่ได้มีความหมายแค่การเป็นยานพาหนะที่ช่วยใน

การสญัจร	หากมคีณุค่าเสมอืนบคุคลอนัเป็นที่รกั	หรอืเพื่อนคู่ใจ
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 	 	 งานศกึษาชวีติคนขบัรถบรรทกุ	(ประคอง	ชื่นวฒันา	และปนดัดา	ช�านาญสขุ	2553) 

ยนืยนัในท�านองเดยีวกนัว่า	รถมคีวามส�าคญัมากในการก่อร่างสร้างการรบัรูค้วามเสี่ยงบนท้องถนน

ให้กบัคนขบัรถบรรทกุ	 แต่ที่น่าสนใจคอื	 มนัมลีกัษณะที่	 “ย้อนแย้ง”	 ในตวัเอง	 ในด้านหนึ่ง 

มันเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความเสี่ยง	 คนขับรถบรรทุกให้ข้อมูลว่า	 รถที่พวกเขาขับนั้นเบรก 

“ยากกว่า”	ยานพาหนะชนดิอื่น	เนื่องจากตวัรถเองมนี�้าหนกัมากอยู่แล้วยิ่งประกอบกบัของที่

บรรทกุท�าให้น�้าหนกัมากขึ้นไปอกี	ท�าให้ระยะการเบรกยาวกว่าหรอืนานกว่ายานพาหนะชนดิอื่น

หรอืรถบรรทกุปกตทิี่ไม่บรรทกุสิ่งของ	จงึท�าให้การหยดุรถบรรทกุอย่างกะทนัหนัแทบเป็นไปไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม	 ในอีกด้านหนึ่ง	 รถบรรทุกท�าให้ตัวผู้ขับรู้สึกเสี่ยงน้อยกว่าการขับยานพาหนะ

ประเภทอื่น	 เพราะเชื่อว่า	 “ใหญ่กว่าได้เปรียบ”	 ซึ่งเป็นค�าเปรียบเปรยที่คนขับรถบรรทุก

จ�านวนไม่น้อยใช้ในการอธิบายว่าท�าไมพวกเขาจึงรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะไม่ได้รับอันตรายหรือ 

ได้รบัน้อยกว่าคูก่รณเีมื่อเกดิอบุตัเิหตุ	เนื่องจากลกัษณะทางกายภาพของรถบรรทกุนั้นสงูใหญ่

และแขง็แรงกว่ายานยนต์ชนดิอื่นมาก	เมื่อไปชนกบัรถชนดิอื่นจงึแทบไม่เกดิความเสยีหายกบั

คนขบัเลย	ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งถงึกบัเปรยีบว่าการที่รถบรรทกุของเขาชนกบัรถที่มขีนาดเลก็กว่า

เช่นรถยนต์นั้น	ไม่ต่างอะไรกบัการชน	“ปยุนุน่”	เนื่องจากรถเหล่านั้นชนได้แค่ยางของรถบรรทกุ

เท่านั้น	ไม่สูงพอจะชนมาที่ส่วนตวัรถหรอืจดุนั่งของคนขบั

 

 3.3 ถนน

	 	 	 	 ถนนไม่ได้เป็นเพยีงพื้นที่ทางกายภาพที่ใช้เดนิทางสญัจรไปมา	หากมคีวามหมาย

ทางสงัคมบางประการในส�านกึของผูใ้ช้ถนน	การเข้าใจมติทิางสงัคมวฒันธรรมของถนนจะช่วย

ให้เราเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัถนนที่พวกเขาเกี่ยวข้องสมัพนัธ์ด้วย	และท่าทปีฏบิตัิ

ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมตี่อคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกนั	
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 	 	 	 ในหลายประเทศส่วนใหญ่	คนขบัรถจะแบ่งปันช่องทางบนถนนให้กบัผู้ใช้พาหนะ

ที่ขบัเคลื่อนช้าไม่มเีครื่องยนต์	เช่น	คนถบีจกัรยาน	ส่วนคนที่ขบัรถที่มขีนาดใหญ่มกัจะทกึทกัว่า

ตนเองเป็นเจ้าถนน	(Notar	2012)	ในบางสงัคมคนขบัรถหากจะเปลี่ยนช่องจราจรจะให้สญัญาณ

กับคนขับคนอื่น	 ในขณะที่บางสังคมคนขับมักจะเปลี่ยนช่องจราจรโดยทันทีทันใดและไม่ส่ง

สญัญาณบอก	(Hansen	&	Bo	Nielsen	2017)	งานศกึษาพฤตกิรรมการขบัขี่ในประเทศไทยพบ

ในท�านองเดียวกันว่าผู้คนต่างภูมิล�าเนากันจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องจราจรแตกต่างกัน	

(นภดล	กรประเสรฐิ	และคณะ	2560)	

	 	 	 	 งานศึกษาการรับรู้ต่อความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในกลุ่มคนขายของ 

ริมถนนมอเตอร์เวย์	 ประเทศกานา	 ที่มีรถวิ่งเร็วและมีอุบัติเหตุรถชนคนขายของบาดเจ็บและ

เสียชีวิตบ่อยครั้ง	 พบว่าพ่อค้าแม่ค้าริมถนนต่างรับรู้ว่าถนนที่เปรียบเสมือนท�าเลท�ากินของ 

พวกเขาเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัแตกต่างกนัไป	คนขายของผูช้ายจะรบัรูถ้งึความเสี่ยงจากอบุตัเิหตบุน

ท้องถนนน้อยกว่าผูห้ญงิ	และคดิว่าพฤตกิรรมการขายของบนท้องถนนน�ามาสู่อบุตัเิหตนุ้อยกว่า 

ผู้หญิง	 เนื่องจากพวกเขาคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าผู้หญิงในการจัดการกับความเสี่ยง 

บนท้องถนน	 อย่างไรกต็าม	 ความหมายของถนนในส�านกึรบัรู้ของคนขายของรมิถนนผนัแปร

ตามช่วงอาย	ุโดยคนขายของที่เป็นคนหนุ่มจะรบัรู้ถงึความเสี่ยงน้อยกว่าคนกลุ่มอายอุื่น	และ

รูส้กึว่าตนเองมศีกัยภาพมากในการจดัการความเสี่ยงที่มองไม่เหน็บนท้องถนน	ท�าให้คนกลุม่นี้

ไม่คดิจะหาทางป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกดิอบุตัเิหตรุถชนจากการขายของบนถนนมอเตอร์เวย์	

(San	et	al.	2018)	

	 	 	 	 ส�าหรบัวยัรุน่ชายนกัซิ่งถนนเป็นเวทใีช้แสดงบทบาทความเป็นชาย	(Masculinity)	

ให้ปรากฏสู่สายตาของคนรอบข้าง	 ถนนเป็นพื้นที่ของผู้ชายไม่ใช่พื้นที่ของผู้หญิง	 (Walker	 et	

al.	 2000)	 ถนนเป็นพื้นที่ที่เด็กแว็นซ์ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กชายขอบในสังคมออกมารวมตัวกันเพื่อ 

“สร้างตัวตน”	และสร้างการยอมรบัจากคนอื่น	(ปนดัดา	ช�านาญสขุ	2552)
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 4. บทสรุป
	 ระบาดวทิยาวฒันธรรมช่วยขยายความเข้าใจว่าตวัแปร	คน	รถ	และถนน	ที่สมัพนัธ์

กับความปลอดภัยทางถนนนั้น	 ล้วนแต่มีแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมก�ากับและผลักดัน

อยู่เบื้องหลังอีกที	 ความรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าการที่ผู้ขับขี่รถและผู้เปราะบาง 

บนถนน	(Vulnerable	Road	Users)	นั้น	ไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดความตระหนกัรู้	มจีติส�านกึ

ที่ผดิพลาด	และขาดวนิยัจราจรเพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น	หากขึ้นอยู่กบับรบิทเงื่อนไขทางสงัคม

วฒันธรรมที่หลากหลายที่ก�ากบัวถิกีารขบัขี่	ความรูท้ี่เฉพาะเจาะจง	(Situated	knowledge)	และ 

ความรู้จากประสบการณ์	 (Tacit	 knowledge)	 การใช้รถใช้ถนนของผู้คนในชีวิตประจ�าวันด้วย	

ดังนั้น	 มาตรการลดอุบัติเหตุจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับชุดความรู้ประสบการณ์ของผู้ขับขี่และ 

ผู้ใช้ถนนและใส่ใจต่อบรบิทเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง	

	 ตวัอย่างเช่น	มาตรการ	Dutch	Reach	เป็นการสร้างมาตรการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจร

โดยอาศยัความรูป้ระสบการณ์ของคนขบัรถและคนขี่จกัรยานมาพฒันาเป็นแนวทาง	มาตรการ	

Traffic	 Ground	 Lights	 ก็ไม่ได้ตั้งต้นจากการรังเกียจพฤติกรรมการก้มหน้าใช้โทรศัพท์ขณะ 

เดนิข้ามถนน	เนื่องจากเป็นวถิชีวีติประจ�าวนัของผู้คนยคุนี้	

	 ในกรณีปัญหาของเด็กแวนซ์	 มุมมองระบาดวิทยาวัฒนธรรมช่วยเราเห็นโจทย์ย่อย

มากมายที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังโจทย์ปัญหาใหญ่นี้	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับ

อตุสาหกรรมยานยนต์	แต่สามารถท�างานภายใต้บรบิทที่เฉพาะเจาะจงกบัอ�านาจหน้าที่ที่ตนเอง

สามารถจะพอท�าได้	เชน่	การอบรมให้ความรูก้ารปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณทีี่เพื่อนประสบ

อุบัติเหตุ	 หรือการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐาน	 เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

เมื่อเกดิอบุตัเิหต	ุเป็นต้น

	 การที่ระบาดวิทยาวัฒนธรรมให้ความส�าคัญกับความรู้จากการปฏิบัติและความรู้ที่

เฉพาะเจาะจง	 เนื่องจากเชื่อว่าความรู้มีข้อจ�ากัดและไม่อาจประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ	์

ดงันั้น	 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุจ�าเป็นต้องพัฒนาจากชุดความรู้ที่หลากหลาย 

ทั้งความรู้ของประชากรกลุ่มเสี่ยงกับความรู้ของเจ้าหน้าที่	 และใส่ใจต่อบริบททางสังคม

วฒันธรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ก�ากบัพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้คนในแต่ละวฒันธรรม						

135 

Vulnerable Road Users : VRU



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์

	 	 	 	 ในหลายประเทศส่วนใหญ่	คนขบัรถจะแบ่งปันช่องทางบนถนนให้กบัผู้ใช้พาหนะ

ที่ขบัเคลื่อนช้าไม่มเีครื่องยนต์	เช่น	คนถบีจกัรยาน	ส่วนคนที่ขบัรถที่มขีนาดใหญ่มกัจะทกึทกัว่า

ตนเองเป็นเจ้าถนน	(Notar	2012)	ในบางสงัคมคนขบัรถหากจะเปลี่ยนช่องจราจรจะให้สญัญาณ

กับคนขับคนอื่น	 ในขณะที่บางสังคมคนขับมักจะเปลี่ยนช่องจราจรโดยทันทีทันใดและไม่ส่ง

สญัญาณบอก	(Hansen	&	Bo	Nielsen	2017)	งานศกึษาพฤตกิรรมการขบัขี่ในประเทศไทยพบ

ในท�านองเดียวกันว่าผู้คนต่างภูมิล�าเนากันจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องจราจรแตกต่างกัน	

(นภดล	กรประเสรฐิ	และคณะ	2560)	

	 	 	 	 งานศึกษาการรับรู้ต่อความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในกลุ่มคนขายของ 

ริมถนนมอเตอร์เวย์	 ประเทศกานา	 ที่มีรถวิ่งเร็วและมีอุบัติเหตุรถชนคนขายของบาดเจ็บและ

เสียชีวิตบ่อยครั้ง	 พบว่าพ่อค้าแม่ค้าริมถนนต่างรับรู้ว่าถนนที่เปรียบเสมือนท�าเลท�ากินของ 

พวกเขาเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัแตกต่างกนัไป	คนขายของผูช้ายจะรบัรูถ้งึความเสี่ยงจากอบุตัเิหตบุน

ท้องถนนน้อยกว่าผู้หญงิ	และคดิว่าพฤตกิรรมการขายของบนท้องถนนน�ามาสู่อบุตัเิหตนุ้อยกว่า 

ผู้หญิง	 เนื่องจากพวกเขาคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าผู้หญิงในการจัดการกับความเสี่ยง 

บนท้องถนน	 อย่างไรกต็าม	 ความหมายของถนนในส�านกึรบัรู้ของคนขายของรมิถนนผนัแปร

ตามช่วงอาย	ุโดยคนขายของที่เป็นคนหนุ่มจะรบัรู้ถงึความเสี่ยงน้อยกว่าคนกลุ่มอายอุื่น	และ

รูส้กึว่าตนเองมศีกัยภาพมากในการจดัการความเสี่ยงที่มองไม่เหน็บนท้องถนน	ท�าให้คนกลุม่นี้

ไม่คดิจะหาทางป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกดิอบุตัเิหตรุถชนจากการขายของบนถนนมอเตอร์เวย์	

(San	et	al.	2018)	

	 	 	 	 ส�าหรบัวยัรุน่ชายนกัซิ่งถนนเป็นเวทใีช้แสดงบทบาทความเป็นชาย	(Masculinity)	

ให้ปรากฏสู่สายตาของคนรอบข้าง	 ถนนเป็นพื้นที่ของผู้ชายไม่ใช่พื้นที่ของผู้หญิง	 (Walker	 et	

al.	 2000)	 ถนนเป็นพื้นที่ที่เด็กแว็นซ์ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กชายขอบในสังคมออกมารวมตัวกันเพื่อ 

“สร้างตัวตน”	และสร้างการยอมรบัจากคนอื่น	(ปนดัดา	ช�านาญสขุ	2552)
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 4. บทสรุป
	 ระบาดวทิยาวฒันธรรมช่วยขยายความเข้าใจว่าตวัแปร	คน	รถ	และถนน	ที่สมัพนัธ์

กับความปลอดภัยทางถนนนั้น	 ล้วนแต่มีแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมก�ากับและผลักดัน

อยู่เบื้องหลังอีกที	 ความรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าการที่ผู้ขับขี่รถและผู้เปราะบาง 

บนถนน	(Vulnerable	Road	Users)	นั้น	ไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดความตระหนกัรู้	มจีติส�านกึ

ที่ผดิพลาด	และขาดวนิยัจราจรเพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น	หากขึ้นอยู่กบับรบิทเงื่อนไขทางสงัคม

วฒันธรรมที่หลากหลายที่ก�ากบัวถิกีารขบัขี่	ความรูท้ี่เฉพาะเจาะจง	(Situated	knowledge)	และ 

ความรู้จากประสบการณ์	 (Tacit	 knowledge)	 การใช้รถใช้ถนนของผู้คนในชีวิตประจ�าวันด้วย	

ดังนั้น	 มาตรการลดอุบัติเหตุจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับชุดความรู้ประสบการณ์ของผู้ขับขี่และ 

ผู้ใช้ถนนและใส่ใจต่อบรบิทเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง	

	 ตวัอย่างเช่น	มาตรการ	Dutch	Reach	เป็นการสร้างมาตรการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจร

โดยอาศยัความรูป้ระสบการณ์ของคนขบัรถและคนขี่จกัรยานมาพฒันาเป็นแนวทาง	มาตรการ	

Traffic	 Ground	 Lights	 ก็ไม่ได้ตั้งต้นจากการรังเกียจพฤติกรรมการก้มหน้าใช้โทรศัพท์ขณะ 

เดนิข้ามถนน	เนื่องจากเป็นวถิชีวีติประจ�าวนัของผู้คนยคุนี้	

	 ในกรณีปัญหาของเด็กแวนซ์	 มุมมองระบาดวิทยาวัฒนธรรมช่วยเราเห็นโจทย์ย่อย

มากมายที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังโจทย์ปัญหาใหญ่นี้	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับ

อตุสาหกรรมยานยนต์	แต่สามารถท�างานภายใต้บรบิทที่เฉพาะเจาะจงกบัอ�านาจหน้าที่ที่ตนเอง

สามารถจะพอท�าได้	เช่น	การอบรมให้ความรูก้ารปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณทีี่เพื่อนประสบ

อุบัติเหตุ	 หรือการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐาน	 เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

เมื่อเกดิอบุตัเิหต	ุเป็นต้น

	 การที่ระบาดวิทยาวัฒนธรรมให้ความส�าคัญกับความรู้จากการปฏิบัติและความรู้ที่

เฉพาะเจาะจง	 เนื่องจากเชื่อว่าความรู้มีข้อจ�ากัดและไม่อาจประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ	์

ดงันั้น	 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุจ�าเป็นต้องพัฒนาจากชุดความรู้ที่หลากหลาย 

ทั้งความรู้ของประชากรกลุ่มเสี่ยงกับความรู้ของเจ้าหน้าที่	 และใส่ใจต่อบริบททางสังคม

วฒันธรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ก�ากบัพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้คนในแต่ละวฒันธรรม						
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