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บทที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน 
 
ในบทสุดทายนี้กลาวถึงบทสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา นับตั้งแตความเปนมาของโครงการ การจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหง

ประเทศไทย การศึกษาวิจัย ระบบจัดการฐานขอมูลอุบัติเหตุ รวมถึงงานที่สนับสนุนศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ แบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

การจัดตั้งศูนยวจิัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 

 แผนแมบทดานความปลอดภัยทางถนน ที่กระทรวงคมนาคมไดทําการศึกษาขึ้นในป พ.ศ.2541 ไดระบุถึงความจําเปนในการ

จัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย (Thailand Accident Research Center, TARC) ไวในแผนปฏิบัติการระยะยาว 

 แผนแมบทฯ ดังกลาวยังไดเสนอแนะวา การดําเนินการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ควรจะดําเนินการอยูในวงการดานการศึกษา 

เชน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการวิจัย ซึ่งหากเปนไปได ควรจะเปนหนวยงานอิสระ นอกจากนั้น จากการที่งานวิจัยใน

ลักษณะนี้จําเปนตองใชกระบวนการเรียนรูในระยะยาว จึงมีความจําเปนที่จะตองรวมเอาการศึกษาและการฝกอบรมจาก

งานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรูที่ไดสูนักศึกษาหรือผูวิจัยในรุนตอๆ ไป และเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมี

การเสนอใหดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย” ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ภาครัฐ 

และภาคเอกชน  

 ดังนั้น ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย จึงไดจัดตั้งขึ้นมาดวยความรวมมือของสามองคกรหลัก ไดแก กรมทางหลวง บริษัท 

วอลโว คาร จํากัด และ Thailand GRSP 

 จากการที่งานวิจัยอุบัติเหตุจําเปนตองอาศัยองคความรูหลากหลายดาน และตองการผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่ง

คุณสมบัติดังกลาว จะมีเฉพาะสถาบันการศึกษาเทานั้นที่สามารถใหการสนับสนุนได จึงมีมติใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย

ที่มีศักยภาพและความพรอมในดานนี้ สนับสนุนองคความรูดานวิชาการแกศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 โครงการการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยนี้ ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ในชวงเวลารวม 3-6 ป คือ 

1. ระยะเริ่มตน (Initialization phase) พ.ศ.2546-2547 

2. ระยะดําเนินการ (Implementation/working phase) พ.ศ.2548-2549 

3. ระยะพัฒนาสูความยั่งยืน (Upgrading phase to a sustainable research center) พ.ศ.2550 

 วัตถุประสงคและขอบขายของงานในระยะดําเนินการนี้ จะเนนเกี่ยวกับโครงการวิจัยนํารองในการสนับสนุนการกอตั้ง

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย    

 

ผลสรุปจากการวิจัยการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการศึกษาความนาจะเปนของอัตรา

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใชหมวกนิรภัยในรถจักรยานยนต และเข็มขัดนิรภัยในรถยนต 4 ลอ มีดังนี้ 

 

 ในรอบสองปที่ผานมา การศึกษาอุบัติเหตุในเชิงลึกไดแบงเปนการเก็บขอมูลพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 1 ปแรก 

สวนปที่สองไดดําเนินการเก็บขอมูลที่ภูมิภาค ไดแก จังหวัดขอนแกน เชียงใหม และสุราษฎรธานี 

 ทีมวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทั้งหมด 64 กรณี มีผูประสบอุบัติเหตุทั้งส้ิน 457 คน เสียชีวิต 34 คน บาดเจ็บสาหัส 

124 คน บาดเจ็บเล็กนอย 180 คน และไมไดรับบาดเจ็บ 119 คน  
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 มีรถที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทั้งส้ิน 114 คัน โดยมีรถกระบะมากที่สุด คิดเปนสัดสวน 35% ตามมาดวยรถจักรยานยนต 27% 

รถยนตสวนบุคคล 19% 

 อุบัติเหตุจากรถทัวรสรางความรุนแรงในแงของจํานวนผูประสบอุบัติเหตุมากที่สุด ถึง 201 คน รองลงมาไดแกรถกระบะ 127 

คน และรถจักรยานยนต 43 คน 

 เมื่อพิจารณาจากประเภทของอุบัติเหตุ พบวา หนึ่งในสามเปนอุบัติเหตุประเภทรถคันเดียว (Single Vehicle Accident)  

 อายุเฉล่ียของผูขับขี่เทากับ 35 ป ในขณะที่ผูโดยสารอยูที่ 30 ป 

 เมื่อพิจารณาจากทิศทางการชน พบวา แรงปะทะในทิศทางดานหนาจะมีสัดสวนสูงสุดในรถจักรยานยนตและรถขนาดใหญ 

สวนรถขนาดกลางจะมีสัดสวนการชนดานหนาและการชนทายใกลเคียงกัน 

 พิจารณาถึงการใชเข็มขัดนิรภัยพบวา รถกระบะมีสัดสวนการใชเข็มขัดนิรภัยสูงที่สุดตามดวยรถยนตสวนบุคคล สวนรถ

โดยสารมีสัดสวนการใชเข็มขัดนิรภัยนอยที่สุด ทั้งนี้ การพิจารณาตองคํานึงถึงตําแหนงที่นั่งดวยวามีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไว

หรือไม 

 พบการบาดเจ็บที่ศีรษะมากที่สุด ตามมาดวยหนาอกและปลายขา ในผูประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตพบวา แนวโนม

การบาดเจ็บที่ศีรษะและหัวไหลจะมีความรุนแรงกวาผูประสบอุบัติเหตุประเภทอื่น 

 กลุมผูขับขี่วัยรุนถือเปนกลุมเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกวากลุมอายุอื่น 

 เครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลตอประสิทธิภาพการขับขี่ของผูขับขี่มาก จากการตรวจสอบ พบทั้งอุบัติเหตุจากการขาดสติ 

รวมถึงการตัดสินใจของผูขับขี่ 

 อันตรายขางทาง หมายถึงอุปกรณตางๆ ที่มีความแข็งแรงและอยูบนขางทาง มีความเสี่ยงที่รถที่อาจเสียหลักพุงเขามาชนได 

ซึ่งจากการตรวจสอบ พบวาอุบัติเหตุประเภทนี้กอใหเกิดความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวติหรือบาดเจ็บสาหัสเปนอยางนอย 

 อุบัติเหตุรถพลิกคว่ําสวนใหญเกิดกับรถกระบะและรถบรรทุก เปนผลที่อาจไดมาจากทั้งสามปจจัย ระหวาง คน รถ ถนนและ

ส่ิงแวดลอม 

 ความชันคันทางเปนองคประกอบหนึ่งตออุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา ซึ่งอุบัติเหตุประเภทนี้สงผลใหมีจํานวนผูประสบอุบัติเหตุถึง

เกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 

 มีผูโดยสารที่คาดเข็มขัดนิรภัยเพียงคนเดียวเทานั้นที่ไดรับบาดเจ็บสาหัส ในขณะที่ผูที่ไมใชเข็มขัดนิรภัย มีผูเสียชีวิตถึง 21 

คน และบาดเจ็บสาหัสอีก 75 คน 

 เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของอุบัติเหตุแลวพบวา ปญหาจากคนเปนปญหาหลักของอุบัติเหตุ คิดเปน 89% ตามมาดวย

ถนนและสิ่งแวดลอม 30% และรถ 13% 

 การสํารวจการใชเข็มขัดนิรภัยพบวา จํานวนผูใชเข็มขัดนิรภัยในแตละจังหวัด ไดแก ปทุมธานี 73% ขอนแกน 55% เชียงใหม 

46% และสุราษฎรธานี 24% แตการใชหมวกนิรภัยใหผลลัพธที่แตกตางกัน พื้นที่ที่มีการใชมากที่สุดไดแก สุราษฎรธานี 79% 

ขอนแกน 71% ปทุมธานี 67% และเชียงใหม 32% 

 ตําแหนงที่นั่งที่มีการใชเข็มขัดนิรภัยมากที่สุด ไดแก คนขับ มีสัดสวนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเทากับ 83% จังหวัดขอนแกน 

57% จังหวัดเชียงใหม 47% และจังหวัดสุราษฎรธานี 31% 

 จากการคํานวณคาอัตราความเสี่ยงจากการไมใชเข็มขัดนิรภัย พบวา จังหวัดปทุมธานีมีสัดสวนสูงที่สุด 3.308 ตามมาดวย

จังหวัดสุราษฎรธานี 2.045 จังหวัดเชียงใหม 1.929 และจังหวัดขอนแกน 1.432 ในขณะที่อัตราความเสี่ยงจากการไมใช

หมวกนิรภัย จังหวัดสุราษฎรธานีเทากับ 4.589 จังหวัดปทุมธานี 2.347 จังหวัดเชียงใหม 2.113 และจังหวัดขอนแกน 1.882 
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การจัดการระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุของศูนยวิจัยอุบัติเหตุทางถนน ไดรับการออกแบบใหมีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

จากขอมูลที่ไดรับการบันทึกในที่เกิดเหตุนั้น ระบบนี้จะจัดเก็บจอมูลทั่วไปของอุบัติเหตุ ขอมูลที่เกิดเหตุ ขอมูลรถ และขอมูลผูประสบ

อุบัติเหตุ ซึ่งจะเชื่อมโยงกันในแตละกรณีอุบัติเหตุผานทางรหัสอุบัติเหตุ และระบบสามารถคัดกรองเฉพาะขอมูลที่ผูใชตองการเพื่อ

ประโยชนในการวิเคราะหหรือประเมินผลตอไป นอกจากนี้ ระบบฐานขอมูลนี้ยังไดรับการออกแบบใหมีความยืดหยุนในการใชงาน 

สามารถแกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางฐานขอมูลไดตามรุปแบบการเก็บขอมูลในที่เกิดเหตุซึ่งมีความหลากหลายและ

ซับซอนโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาอยางในประเทศไทยของเรา 

 

งานอื่นๆ ที่สนับสนุนโครงการกอตั้งและงานวิจัยของศูนยวิจัยอุบัติเหตุทางถนน มีดังนี้ 

 

 เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาองคความรู ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดสรางเครือขายนักวิจัย/นักวิเคราะหปญหาอุบัติเหตุของ

ประเทศ เพื่อสามารถนําความรูและประสบการณไปพัฒนาองคกร/หนวยงาน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ดานความปลอดภัย 

ผานการฝกอบรมเชิงวิชาการ โดยไดจัดการฝกอบรมไปทั้งหมดแลว 5 ครั้ง ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง และที่จังหวัด

ขอนแกน เชียงใหม สุราษฎรธานี จังหวัดละ 1 ครั้ง ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดีถึงดีมาก 

 เวบไซดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ (www.tarc.or.th) ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล 

ขาวสาร องคความรูดานอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนตางๆ รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูผานทางเวบบอรด 

นอกจากนั้น ผูใชยังสามารถดาวนโหลดขอมูลที่นาสนใจตางๆ เชน รายงานอุบัติเหตุ หรือตําแหนงที่เกิดเหตุที่เชื่อมโยงกับ

ระบบแผนที่ออนไลน Google Earth ได 

 จากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ไดสงเสริมใหนักวิจัยดานความปลอดภัย

ทางถนนเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 4 คน และปริญญาเอก 2 คน ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนสง คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ซึ่งนักศึกษาในระดับปริญญาโทไดสําเร็จลุลวงการศึกษาเปนที่

เรียบรอย พรอมทั้งนําองคความรูที่ตนไดรับกลับไปพัฒนาแกหนวยงานตนสังกัดตอไป 

 งานประชาสัมพันธของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยไดมีการดําเนินการควบคูไปกับงานบริหารและงานวิจัยอยู

ตลอดเวลา บทความดานอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนไดรับการตีพิมพและเผยแพรผานหนวยงานและสื่อตางๆ เชน 

สสส. หนังสือพิมพเดลินิวน หนังสือพิมพไทยรัฐ รวมถึงไดรับเชิญสัมภาษณผานสื่อวิทยุและโทรทัศนในโอกาสตางๆ 

นอกจากนั้น การสัมมนากอนชวงเทศกาลสงกรานตยังไดรับความสนใจในการนําเสนอประเด็นเรื่องการดําเนินงานของ

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุในชวงระยะเวลาสองปที่ผานมาดวย 




