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ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
Factors affecting traffic accidents in Nonthaburi municipality. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน, ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน และหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ท าการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 จ านวน 97 ราย โดยการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ คือ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น และข้อมูลเชิง
คุณภาพ คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยด้านคนเป็นเหตุผลหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย แสดงถึงผู้ขับข่ีที่ไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการขับข่ีตามกฎหมาย และจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี
พบว่าปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยรองที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ในประเด็นด้านเครื่องหมายจราจร ป้าย
จราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งเป็นผลมาจากการแยกส่วนความรับผิดชอบตามหน่วยงาน ท าให้การปรับปรุงเป็นไปไม่ต่อเน่ือง 
ดังน้ันแนวทางการแก้ไขที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี คือ การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ให้
เป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 
ค าส าคัญ : อุบัติเหตุทางถนน, จุดเสี่ยงอันตราย, ความปลอดภัยทางถนน 
 
Abstract 
 The purposes of this study are to find factors of road, the relevant road safety laws and an 
appropriate solutions. The researcher reviews documents and related research and determine the sample 
group which is 97 deaths from road accidents in 2013 to 2017. The quantifying data were collected from 
road accident statistics, legal related to road safety, etc. And The qualitative data were collected from 
interviews, field data from road safety inspections, etc. The result found that human factors are the main 
reason for causing road accidents, as a result of unsafe behavior. Demonstrating that the driver is not afraid 
to comply with legal driving requirements and the road safety inspection in Nonthaburi municipality, its 
found that road and environment factors are secondary factors causing road accidents such as traffic marking, 
traffic signs and lighting as a result of responsibility area divided by each departments that make the road 
safety development are not continuous. Therefore, the solution is suitable for Nonthaburi municipality is to 
improve road safety by integrating data between relevant departments. 
 
Keywords : Traffic Accident, Black Spot, Road Safety 
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บทน า 
 สถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยทาง
ถนน โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 
WHO) ในปี พ.ศ. 2560 จัดให้ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิต
ต่อประชากรหน่ึงแสนคน สูงที่สุดในโลกที่ 36.2 รายต่อ
ประชากรหน่ึงแสนคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
การแก้ปัญหาที่ เกิดข้ึนให้สอดคล้องกับทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศที่เป็น
สมาชิกสหประชาชาติอย่างประเทศไทย 
 เทศบาลนครนนทบุรีเป็นพ้ืนที่ปริมณฑลมีอาณา
เขตติดต่อกับกรุงเทพฯ ท าให้มีประชากรแฝงจากกรุงเทพฯ 
ที่เข้ามาท างาน เรียน และอยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณจราจร ด้านสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เมือง เป็นต้น และด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ความ
เข้าใจในปัญหาอุบัติเหตุอย่างแท้จริง การจัดการอุบัติเหตุ
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ผู้ ขับข่ีขาดความตระหนักรู้ในการ
ควบคุมยานพาหนะให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น แสดงถึง
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่มีองค์ประกอบแตกต่างกันตาม
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้อง
เ ข้าใจสภาพปัญหาที่ เกิด ข้ึนต่อความสอดคล้องของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน 3 
ปัจจัย คือ คน รถ และสิ่ งแวดล้อม ทั้ง น้ี  ผู้ วิจัยจึ งไ ด้
ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี เฉพาะกรณีผู้ เสียชีวิต 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ร่วมกับการประยุกต์ใช้
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ QGIS ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลคนส าคัญถึงการจัดการอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ เจ้า
พนักงานต ารวจ สภ. อ. นนทบุรี และพนักงานเทศบาลนคร

นนทบุรี ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางถนน และ ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ศึกษาตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนเพ่ือหาจุดเสี่ยงอันตราย เพ่ือเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ เพ่ือพัฒนาการจัดการความปลอดภัย ของ
เขตเทศบาลนครนนทบุรี ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 
 
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้ วิ จัยท าการ พิสู จ น์ทราบบริ เวณจุด เสี่ ย ง
อันตรายจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การเลือกจุดเสี่ยงอันตราย ดังน้ี 
  1. จุดอันตราย หมายถึง บริเวณที่มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนบ่อยครั้ง โดยการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ด้านการจราจร จะระบุต าแหน่งของจุดที่เกิดเหตุลงบนแผน
ที่โดยใช้หมุดสี ซึ่งหลังจากผ่านการเก็บข้อมูลเป็นระยะ
เวลานาน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจะมีหมุดสีปักอยู่
เป็นจ านวนมากจนดูเหมือนเป็นกลุ่มสีด า จึงเรียกจุด
อันตรายอีกชื่อหน่ึงว่า Black Spot โดยมีเกณฑ์ก าหนดจุด
อันตรายกับลักษณะของทางดังแสดงในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, 
2548) 

 
ตารางที่  1  แสดงเกณฑ์ก าหนดจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางแยก 

บริเวณทางแยก เกณฑ์ที่ก าหนด 
ทางสามแยก เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 5 ครั้ง 
ทางสี่แยก เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 6 ครั้ง 
ทางห้าแยก เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 4 ครั้ง 
ทางแยกอื่น ๆ เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 5 ครั้ง 

 
ตารางที่  2  แสดงเกณฑ์ก าหนดจุดเสี่ยงอันตรายตามลักษณะทาง 

ลักษณะทาง เกณฑ์ที่ก าหนด 
ทางตรง เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 4 ครั้ง 
ทางโคง้ เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 3 ครั้ง 

สะพาน หรือทางยกระดับ เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 4 ครั้ง 
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  2. จุดขัดแย้ง หมายถึง ความขัดแย้งของ
การจราจรจากพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง หลักการคือจะจ าแนก
เหตุการณ์ของผู้ขับข่ีที่พยายามหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
(เกือบชนกัน) โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ 4 

ลักษณะ ดังน้ี จุดตัดแบบแยกกระแส , จุดตัดรวมกระแส , 
จุดตัดแบบกระแสตัดข้าม และจุดตัดแบบลักษณะไขว้ดัง
ภาพที่ 1 (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, 
2548) 

 

 
 

ภาพที ่ 1  แสดงสัญลักษณ์จุดขัดแย้งบริเวณทางแยก 
 
  3. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
อ้างอิงตามคู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัย
งานทาง ส านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (กรม
ทางหลวงชนบท, 2561) โดยประเด็นการตรวจสอบความ

ปลอดภัยจะมุ่งเน้นถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างมี
ระบบ โดยสามารถแบ่งประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยใช้พิจารณา
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางส าหรับถนนที่ เปิด
ให้บริการแล้วของพ้ืนที่ศึกษาแสดงดัง ตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3  แสดงการตรวจสอบส าหรับถนนที่เปิดใช้งานแล้ว 

ประเด็นการตรวจสอบ ค าอธิบาย ตัวอย่างประเด็นปัญหา ภาพตัวอย่าง 

1. รูปตัดของถนน 
กล่าวถึงกายภาพของถนน  
ระยะปลอดภัย ระยะการ
มองเห็น  

1.1 ระยะการมองเห็น 
1.2 ความเร็วออกแบบ 
1.3 ความกว้าง 

 

2. ทางแยก 
กล่าวถึงรูปแบบทางแยก 
อุ ป ก ร ณ์ ค ว บ คุ ม  แ ล ะ
อุปกรณ์น าทาง 

2.1 ต าแหน่งทางแยก 
2.2 การเห็นทางแยก 
2.3 รปูแบบทางแยก 

 

3. ปา้ยจราจร 
กล่าวถึงสภาพการใช้งาน
ป้ายจราจร และต าแหน่ง
การติดต้ัง ที่เหมาะสม 

3.1 การมองเห็นป้ายจราจร 
3.2 เสาติดต้ังป้ายจราจร 

 

4. เครื่องหมายจราจร 
และเครื่องหมายน าทาง 

กล่าวถึง สภาพ และความ
เหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้
ในการน าทาง 

4.1 เส้นจราจร 
4.2 หลักน าทาง  
4.3 อุปกรณ์น าทางโค้ง 

 

5. สภาพขา้งทาง 

กล่าวถึง ความปลอดภัย
ของข้างทาง เช่น ความต่าง
ระดับของฝาท่อระบายน้ า 
หรือราวกันอันตราย  

5.1 เขตปลอดสิ่งกีดขวาง
ข้างทาง 
5.2 ราวกันอันตราย 
5.3 รัว้  

6. พื้นถนน 
กล่าวถึง สภาพการใช้งาน
ของผิวทางมีความสมบูรณ์
หรือไม่ 

6.1 สภาพผิวถนน 
6.2 สภาพความต้านทาน
การลื่นไถล 

 

7. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
กล่าวถึง การติดต้ังอุปกรณ์
ให้แสงสว่างที่เพียงพอ  

7.1 โคมไฟช ารุด 
7.2 ถูกบดบังแสงสว่าง 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ชัยเทพ  สาคร วิเศษ (2559) ไ ด้ เสนอผล
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 
กรณีศึกษาแยกสวนหย่อมธรรมนูญวิถี เทศบาลนคร
หาดใหญ่ ด้วยการน าวงเวียนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อุบั ติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องจาก

ลักษณะทางกายภาพของถนน ท าให้ เกิดการขัดแย้งใน
กระแสจราจรดังภาพที่ 2 ซึ่งจุดขัดแย้งดังกล่าวเมื่อเกิด
อุบัติเหตุมักจะส่งผลให้เกิดความรุนแรง ซึ่งผลการศึกษา
ปรากฏว่าท าให้มีความปลอดภัยมากข้ึน และมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 

 

 
 

ภาพ  2  การแก้ไขจุดขัดแย้งโดยการใช้วงเวียน 
 
 ศิริธงชัย  ชูนาคา (2559) ได้เสนอผลการศึกษา
ความปลอดภัยทางถนน ในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาบ้าน
คลองแงะ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในชุมชนทั้งปัจจัย คน รถ ถนน โดย
การให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้ต าแหน่ง
จุดเสี่ยงลงบนแผนที่ ตลอดจนการสัมภาษณ์ประชาชนผู้พบ
เห็นเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยน าหลักการสร้าง

แผนที่จุดเสี่ยง “ฮิยาริ” ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
เข้ามาระบุต าแหน่งจุดเสี่ยง จากน้ันลงพ้ืนที่เ พ่ือเสนอ
แนวทางป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ศึกษา โดยผลการศึกษาเห็นว่ามีสัดส่วนของรถปิค
อัพบรรทุกเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และรถจักรยานยนต์เป็น
สัดส่วนรองลงมา จากน้ันท าการปรับปรุงจุดเสี่ยง และ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ดัง ภาพที่ 3 

 

 
ภาพที ่ 3  แสดงผลการปรบัปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย 

 
 
วิธีด าเนินการ 
 การศึกษาอิสระเรื่องปัจจัยที่ทีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ ร่วมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้การศึกษา
ครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้ วิจัย
สามารถสรุปข้ันตอนการออกเป็น 4 ข้ันตอนหลัก ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่ 4  แสดงข้ันตอนการด าเนินการของการศึกษาอิสระ 
 
 1.  การรวบรวมข้อมูล 
  รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กรณีผู้เสียชีวิต ระหว่างปี 
พ.ศ .  2556 - 2560 ในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จ าก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่าง ๆ อาทิ กรมทางหลวงชนบท 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด และศูนย์
ข้อมูลอุบั ติเหตุ (ThaiRSC) เป็นต้น และข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนน เช่น พ.ร.บ. จราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 และเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีอีก 2 ฉบับ 
เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลด้านการ
จัดการความปลอดภัยด้านอุบั ติเหตุทางถนนจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ ได้แก่ ดาบต ารวจ ชยุต  พร
มโนพาศ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สภ.อ. เมืองนนทบุรี และ
พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สาธารณสุข  
 2. การตรวจสอบพ้ืนที่ศึกษา 
  ส ารวจข้อมูลในสนามของต าแหน่งจุดเสี่ยง
อันตรายที่ ไ ด้จากการ วิเคราะห์ ข้อมูล  โดยใช้ วิ ธีการ
ตรวจสอบตามคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
กรณีถนนเปิดใช้บริการแล้ว โดยกรมทางหลวงชนบท ซึ่งการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเป็นเพียงการตรวจสอบ
ทางกายภาพเบื้องต้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน 
   2) การวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับความปลอดภัยทางถนน 
   3)  การวิเคราะห์จุดเสี่ยง โดยใช้ร่วมกับ
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   4) การวิเคราะห์จุดขัดแย้ง เพ่ือพิจารณา
ถึงความเสี่ยงที่สามารถจะเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังน้ี จุดตัดแบบแยก
กระแส จุดตัดแบบรวมกระแส จุดตัดแบบกระแสตัดข้าม 
และจุดตัดแบบลักษณะไขว้ 
  3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
น าข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญสามารถน ามาสรุป
ประเด็นการจัดการอุบัติเหตุในพ้ืนที่ศึกษา และการแก้ไข
ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการบรรยายเชิงพรรณา
โวหาร 
  3.3 การวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนนน าข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับความ
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ปลอดภัยทางถนน มาเปรียบเทียบ และสรุปประเด็นที่ตาม
องค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 3 ปัจจัย คือ คน 
รถ และถนนและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนของพ้ืนที่ศึกษาน าข้อมูลจากการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มาสรุปหาประเด็น
ปัญหา และจ าแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย และ
มีความชัดเจน 
 

 4.  เสนอแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย 
น าเสนอแนวทางการด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงตามประเด็นที่
ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการศึกษา 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน ความรุนแรงที่จะมีจ านวนผู้เสียชีวิตมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปีดังแสดงในภาพที่ 5 โดยในปี พ.ศ. 
2559 มีจ านวนผู้เสียชีวิตสูงสุดที่ 27 ราย 

 

 
 

ภาพที ่ 5  แสดงสถิติผู้เสียชีวิตในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 
 จากข้อมูลสถิติอุบั ติ เหตุทางถนนและการ
ประเมินข้อมูลสถิติอุบั ติเหตุทางถนนด้วยโปรแกรมภูมิ
สารสนเทศ QGIS 2.18  พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดข้ึน
บริเวณถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงประมาณ
ร้อยละ 58 รองลงมาคือ ถนนในความรับผิดชอบของกรม
ทางหลวงชนบทประมาณร้อยละ 15 ลักษณะทางที่มี
ผู้ เสียชีวิตมากที่สุดคือ ช่วงทางตรง คิดเป็นร้อยละ 54 
รองลงมาคือช่วงที่เป็นสะพานหรือทางยกระดับ คิดเป็นร้อย
ละ 19 ผู้ เสียชี วิตส่วนใหญ่เป็นผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์
ประมาณร้อยละ 88 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด
อยู่ในช่วง 20.01 ถึง 00.00 น. ประมาณร้อยละ 56 

รองลงมาเป็นช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และ 00.01 – 
04.00 น. ประมาณร้อยละ 15 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายประมาณร้อยละ 78 และเพศหญิงประมาณร้อยละ 22 
โดยช่วงอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุดคือช่วง
อายุ 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 
15 – 24 ปี ประมาณร้อยละ 32 จากการการประมาณความ
หนาแน่นเชิงจุดด้วยวิธีแผนที่ความร้อน (Heat Map) จาก
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ QGIS 2.18 และเกณฑ์การบ่งชี้จุด
อันตรายดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า บริเวณเชิง
ทางข้ึนสะพานพระน่ังเกล้ามีจ านวนผู้เสียชีวิตอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันสูงสุด 6 ราย แสดงดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 6 แสดงจุดอันตรายของพ้ืนที่ศึกษา 
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 2. การวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับความ
ปลอดภัยทางถนน ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง พบว่าข้อกฎหมายครอบคลุมปจัจัยด้านคน และ

ปัจจัยด้านรถเป็นหลัก โดยมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนนแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลคนส าคัญผู้วิจัยได้ท าการสรุปบทสัมภาษณ์ออกมาเป็น
ข้อสรุปในเชิงพรรณนาโวหาร พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี มี
การใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแตกต่างกันตามบริบทของ
หน่วยงานน้ัน ๆ ยกตัวอย่างเช่น  
  3.1 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จ ากัด (สาขานนทบุรี) มีข้อมูลของ เลขประกัน เลขบัตร
ประชาชน เพศ อายุ โรงพยาบาลที่เข้ารักษา ฯลฯ แต่มิได้
ระบุสถานที่เกิดเหตุเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
  3.2 กรมทางหลวงชนบท มีข้อมูลของพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ของต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุ ระยะหลัก
กิโลเมตร ฯลฯ แต่มิได้ระบุอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ  
  3.3 ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ มีข้อมูลของพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ของต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่ จ านวน
ผู้เสียชีวิต ฯลฯ แต่มิได้ระบุลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ  
  3.4 เทศบาลนครนนทบุรี ไม่ได้ใช้ข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนน เน่ืองจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เพียงพอ 

แต่มี ข้อมูล เชิ ง พ้ืนที่ จากการ ใช้ระบบภูมิ สารสนเทศ
ด าเนินการจัดการตามกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มเรื่อง
ร้องเรียน กลุ่มงานสาธารณสุข กลุ่มติดตามโครงการ กลุ่ม
งานบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนเบื้องต้น ณ จุดเสี่ยงอันตราย คือ เชิงทางข้ึนสะพาน
พระน่ังเกล้า ซึ่งเป็นทาง 3 แยกที่มีทางหลวงหมายเลข 302 
(ถนนรัตนาธิเบศร์) ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3110 (ถนน
นนทบุรี) โดยมีผิวจราจรขนาด 3 ช่องจราจร (ไป-กลับ) 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง เกาะกลางเป็น
คอนกรีตยกถาวรแบ่งทิศทางจราจร มีระบบไฟจราจร
ควบคุมที่ทางแยก จากการตรวจสอบจุดขัดแย้งโดยใช้เกณฑ์
ดังภาพที่ 1 พบว่า มีจุดขัดแย้งทั้งหมด 15 จุด มีประเด็น
ด้านความปลอดภัย คือ ประเด็นด้านรูปตัดของถนน 
เครื่องหมายจราจร และแสงสว่าง ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องฯ ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้านรถ 

1. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
พฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้อง เหมาะสม (การแซง 
การจอดรถ การหยุดรถ ฯลฯ) 

ความมั่นคง แข็งแรงของรถ มี
ส่วนควบครบถ้วน 

2. พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 
การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่ และการต่อภาษี
ประจ าปี 

ความมั่นคง แข็งแรงของรถ มี
ส่วนควบครบถ้วน 

3. พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
การได้มาซึ่ งใบอนุญาตขับขี่  ประเภทของผู้
ประจ ารถ การต่อภาษี การตรวจภาพ 

ความมั่นคง แข็งแรงของรถ มี
ส่วนควบครบถ้วน 

4. พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 

การจ ากัดการจ าหน่าย และสถานที่ และการ
ควบคุมผู้ผลิตหรือน าเข้า 

-ไม่มี- 

5. เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. 
2560 

ระยะเวลา และสถานที่ที่ห้ามจอดรถในเขต
เทศบาลฯ 

-ไม่มี- 
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ภาพที ่ 7  แสดงการตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย 

 
   5. การเสนอแนวทางการแก้ไขผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขประเด็นด้านรูปตัดของถนน เครื่องหมาย
จราจร และแสงสว่าง ดังแสดงในภาพที่ 8 ซึ่งจุดขัดแย้งจะ

เหลือเพียง 7 จุด โดยการปรับปรุงเกาะกลาง, เครื่องหมาย
จราจร และป้ายจราจร 

 

 
ภาพที ่ 8  แสดงแนวทางการแก้ไขประเด็นด้านรูปตัดของถนน เครื่องหมายจราจร และแสงสว่าง 

 
การอภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
พบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจากการใช้
ความเร็วที่มากเกิน บนทางหลวงหลักที่มีช่องจราจรมาก 
สามารถท าความเร็วได้สูง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน และ
สาเหตุจากเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล์ การขับ ข่ีด้วยความ
ประมาท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 
 2. จากการศึกษาพบว่า ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมปัจจัยด้านคน และ
ปัจจัยด้านรถ เท่าน้ัน ไม่ได้รวมถึงปัจจัยด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อม แต่ถึงจะมีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้าน
คนแล้ว จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็ยังไม่มีทีท่า

จะลดลง แสดงให้เห็นถึงการก ากับดูแล การบังคับใช้ และ
บทลงโทษยังไม่จูงใจพอที่จะท าให้ผู้ขับข่ีเปลี่ยนพฤติกรรม 
 3. การท างานด้านการแก้ไขความปลอดภัยทาง
ถนนข้ึนอยู่กับ พ้ืนที่ รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ 
เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีบริบท หน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
น่ันท าให้ลักษณะทางกายภาพของปัจจัยด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันด้วย 
 4. จากการตรวจสอบความปลอดภัย ณ จุดเสี่ยง
อันตราย พ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีพบว่ามีประเด็นความ
ปลอดภัยด้านเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร และไฟฟ้าแสง
สว่าง ท่ีควรปรับปรุงให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ปัจจัยด้านคนเป็นเหตุผลหลักที่ก่ อให้ เกิ ด
อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน
ยังไม่ เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ ขับข่ีได้ 
ส าหรับผู้วิจัยมีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และต้องใช้ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับข่ี เช่น เปลี่ยนแปลง ข้อ
กฎหมายในการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับข่ี และบทลงโทษที่
เกี่ยวพันกับการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีมากข้ึน 
เป็นต้น ดัง น้ันแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมใน
ปัจจุบัน คือ การปรับปรุงปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ทิศทางความปลอดภัยของเมืองเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
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