สำนักวิจัย ซู เปอร์ โพล มูลนิธิสถำบันวิจัย ควำมสุ ขชุ มชน และ ควำมเป็ นผู้นำ
เสนอผลโพล เรื่ อง อุบัติเหตุบนทำงถนนเป็ นเรื่ องของใคร
ด้วย อุบตั ิเหตุบนทางถนนเกิดขึ้นทุกวัน และทุกคนมีความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตรายจากอุบตั ิเหตุบนทาง
ถนนเกิดขึ้นกับตัวเอง และในช่วงเทศกาลต่างๆ มีข่าวการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจานวนมากที่เกิดจาก
อุบตั ิเหตุทางถนน ดร.นพดล กรรณิ กา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์ โพล มูลนิธิ สถาบันวิจยั ความสุ ขชุมชน
และความเป็ นผูน้ า จึงได้ร่วมกับ นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยบนทาง
ถนน (ศวปถ.) เปิ ดเผยผลสารวจ โพล เรื่ อง อุบัติเหตุทำงถนนเป็ นเรื่ องของใคร จานวนทั้งสิ้ น 1,196 ตัวอย่าง
ดาเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผา่ นมา
เมื่อถามถึงตลอดประสบการณ์ชีวติ ที่ผา่ นมาเคยเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับตัวเองหรื อไม่ พบว่า
ส่ วนใหญ่หรื อร้ อยละ 76.7 ระบุ เคยเกิ ดขึ้นกับตัวเอง เช่น เฉี่ ยวชน เกิดกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ รถยนต์ที่ใช้
ทางข้ามที่ใช้และถนนที่เคยใช้ เป็ นต้น ในขณะที่ร้อยละ 23.3 ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง
ที่น่าสนใจคือ เป็ นครั้งแรกที่พบว่า คนไทยเปลี่ ยนความเชื่ อเกี่ ยวกับสาเหตุของอุบตั ิเหตุ จากเรื่ อง
ของ เวรกรรม มาเป็ นเรื่ องของ วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยบนถนน มากขึ้น เพราะเมื่อถามถึงสาเหตุของการ
เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ พบว่า ส่ วนใหญ่ หรื อร้ อยละ 91.4 เชื่ อว่า เป็ นเรื่ องของวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนน
ค่อนข้างมาก ถึ ง มากที่สุด เช่น สภาพถนน การบังคับใช้กฎหมาย สภาพรถ สภาพคนขับรถ สภาพแวดล้อม
และ สภาพอากาศ เป็ นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 32.1 เชื่ อว่าเป็ นเรื่ องของ เวรกรรม ค่อนข้างมาก ถึ ง มากที่สุด
แสดงให้เห็ นว่า คนไทยมีความเชื่ อเรื่ อง วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนนมากกว่า เรื่ อง เวรกรรม แต่มี
บางส่ วนของคนไทย เชื่อทั้งเรื่ อง วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนนและเรื่ องเวรกรรม เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
แต่ที่น่าพิจารณา คือ ส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 96.6 เห็นด้วย ว่า รัฐควรลงทุนตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนทุกเส้นทางที่เกิดอุบตั ิเหตุซ้ าซาก ในขณะที่ เพียงร้อยละ 3.4 ไม่เห็ นด้วย และเมื่อถามถึง การลงทุน
แก้ปัญหาอุบตั ิเหตุบนถนนเป็ นเรื่ องของ ใคร พบว่า ส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 63.9 ระบุ กระทรวงคมนาคม เป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ ร้อยละ 56.4 ระบุ รัฐบาล และ คสช. ร้อยละ 33.9 ระบุ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดั บ พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 21.5 ระบุ ภ าคเอกชน ร้ อ ยละ 20.1 ระบุ ภ าคเอกชนในพื้ น ที่ ร้ อ ยละ 18.3 ระบุ
กระทรวงมหาดไทย และร้อยละ 17.0 ระบุกระทรวงสาธารณสุ ข ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ตลอดประสบการณ์ชีวติ เคยเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับตัวเอง
ลาดับที่
ตลอดประสบการณ์ชีวติ เคยเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน เกิดขึ้นกับตัวเอง
ร้อยละ
1
เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง เช่น เฉี่ ยวชน เกิดกับรถจักรยานยนต์ที่ตนเองเคยใช้ รถยนต์ที่ใช้ ทาง
76.7
ข้ามที่เคยใช้และถนนที่เคยใช้ เป็ นต้น
2
ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลย
23.3
รวมทั้งสิ้ น
100.0
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้ อยละของตัวอย่างที่ ระบุ สาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ระหว่าง เรื่ อง เวรกรรม กับ เรื่ อง
ของวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยบนถนน
ลาดับที่
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ
เป็ นเรื่ องของวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนน ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด เช่น สภาพถนน
1
91.4
การบังคับใช้กฎหมาย สภาพรถ สภาพคนขับรถ สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ เป็ นต้น
2
เป็ นเรื่ องของเวรกรรม ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด
32.1
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐควรลงทุนตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทุกเส้นทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ลาดับที่
รัฐควรลงทุนตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทุกเส้นทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ
1
เห็นด้วย
96.6
2
ไม่เห็นด้วย
3.4
รวมทั้งสิ้ น
100.0
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การลงทุน แก้ปัญหาอุบตั ิเหตุบนถนน เป็ นเรื่ องของใคร
ลาดับที่
การลงทุนลดอุบตั ิเหตุ บน ถนน เป็ นเรื่ องของใคร
ร้อยละ
1
กระทรวงคมนาคม
63.9
2
รัฐบาล และ คสช.
56.4
3
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับพื้นที่
33.9
4
ภาคเอกชน
21.5
5
ภาคเอกชนในพื้นที่
20.1
6
กระทรวงมหาดไทย
18.3
7
กระทรวงสาธารณสุ ข
17.0
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