
 

 

 

แถลงข'าว “ทางเท-าอันตราย ทางม-าลายมรณะ”  

อังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00น. ณ สถาบันแห'งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

 

รศ. นพ. อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ2 หัวหน5าโครงการพิเคราะห2เหตุการณ2ตายในเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลAาววAา ในแตAละปDจะมีคนไทยทั้งเด็กและผู5ใหญAเสียชีวิตบนท5องถนนจำนวนมาก ในปD 2564  มีผู5บาดเจ็บ 

879,940 คน และเสียชีวิต 13,425 คนจากอุบัติเหตุทางถนน (ข5อมูลของศูนย2ข5อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

ThaiRSC)  

เปeดสถิติย5อนหลังของโครงการสAงเสริมการเข5าถึงระบบคมนาคมที่เปhนธรรมและปลอดภัย (LIMIT 4 

LIFE) พบวAาเมื่อปD 2562 "คนเดินเท5า" เปhนกลุAมเปราะบางที่สุดที่ต5องการการคุ5มครอง  รายงานระบุวAา จาก

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนของกรมทางหลวงในชAวงปD 2556-2560 พบวAา ลักษณะของการชนที่ทำให5เกิด

ความรุนแรงสูง ได5แกA อุบัติเหตุรถชนคนเดินเท5า ที่จัดเปhนอุบัติเหตุที่มีดัชนีความรุนแรงสูงสุด โดยมีผู5เสียชีวิต

เฉลี่ยสูงถึง 55 รายตAออุบัติเหตุ 100 ครั้ง เฉลี่ยปDละ 740 คนที่เสียชีวิต กลุAมคนเดินเท5าสAวนใหญA (56.27%) 

บาดเจ็บเพราะถูกรถจักรยานยนต2ชน โดยมีเด็ก 0-9 ขวบบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันมากที่สุด รองลงมาคือ

กลุ Aมผ ู 5 ใหญAว ัย 45-59 ปD คนเด ินเท 5าท ั ่วประเทศมีส ัดส Aวนการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุในเขตพื ้นท ี ่นครบาล  

ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานคร สูง 1 ใน 3 (34%) เมื่อเทียบกับจำนวนการรับแจ5งทั่วประเทศ กลAาวคือ ถนนใน

กรุงเทพฯ มีคนเดินเท5าเสียชีวิตเฉล่ียปDละ 250 คน 

ทุกเหตุเราจะพบปxจจัยที่เกี่ยวข5องทั้งกAอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุที่สามารถนำไปสูAการ

ปyองกันหรือลดความรุนแรงแรงของการบาดเจ็บได5เสมอ แตAหลายครั้งเราไมAได5เก็บข5อมูลนั้นมาวิเคราะห2และ

บันทึกไว5อยAางเปhนระบบ หลายครั้งเราทำแตAไมAเปhนระบบ ข5อมูลถูกสนใจโดยกระแสสังคมถูกนำมากดดัน

ขับเคลื่อนหนAวยงานจุดอAอนให5ไปแก5ไข แตAแล5วไมAกี่วันกระแสนั้นก็จางหายไป การแก5ไขปyองกันก็หยุดชะงัก  

รอวันการเสียชีวิตของคนตAอไปเพ่ือกลับมาสร5างกระแสสังคมคร้ังตAอไป 

 



 

 

 

หลังจากการเสียชีวิตของคุณหมอกระตAาย แพทย2ผู5ชำนาญการด5านจักษุวิทยา ซ่ึงถูกบ๊ิกไบค2ชนเสียชีวิต

ระหวAางเดินข5ามทางม5าลายใกล5ที่ทำการสำนักงานเขตราชเทวี กทม. และสถานีตำรวจพญาไท สองหนAวยงานท่ี

บAงบอกถึงความอAอนแอของระบบการปกครองสAวนท5องถิ ่นภายในกรุงเทพมหานคร มหานครขนาดใหญA  

หลังการตายเกิดกระแสสังคมตื่นตัวชAวยกันค5นหา ขุดคุ5ย ข5อมูลจากแหลAงตAาง ๆ ตามหาวงจรปeดหน5ารถ  

ตามถนน แล5วนำมาวิเคราะห2เหตุการเสียชีวิต ค5นหาปxจจัยเก่ียวข5องกับเหตุต้ังแตA  

กAอนเกิดเหตุ เชAนบิ๊กไบค2ไมAมีทะเบียน ไมAตAอพรบ ซื้อขายหลายทอดแบบโอนลอย ซึ่งจากเหตุนี้ได5มี

การส่ังการให5ตรวจสอบการนำรถผิดกฎหมายมาว่ิงในท5องถนนอยAางจริงจังมากข้ึน  

ระหวAางเกิดเหตุผู5ขับขับข่ีด5วยความเร็วสูงประมาณ 108-128 กมตAอชม ในพ้ืนท่ีชุมชน ว่ิงชิดขวาตลอด

ไมAยอมชิดซ5าย ชนขณะที่รถอื่นด5านซ5ายจอดหยุดให5ผู5ข5ามแล5ว ทางข5ามไมAมีสัญญาณไฟชAวย ซึ่งทางตำรวจ 

กรุงเทพมหานคร ขนสAง และหนAวยงานที่เกี ่ยวข5อง ได5แก5ไขในจุดที่เกิดเหตุ ( ทาสีใหมA ขยายทางม5าลาย  

ติดตั ้งสัญญาณไฟและกล5องเอไอ ฯลฯ) นอกจากนั ้นยัง สั ่งให5สำรวจทางม5าลาย ทั ้งในเขตกรุงเทพฯ  

และ ตAางจังหวัด เพ่ือปรับปรุงแก5ไข เบ้ืองต5น 

หลังเกิดเหตุพบวAามีการแจ5งญาติลAาช5ากวAาสองชั่วโมง ซึ่งตAอมาสนพญาไท มีการแถลงขAาวรายละเอียด

ไทม2ไลน2ของการปฏิบัติงาน แตAสังคมยังคงมีความกังวลวAาทางตำรวจจะไมAดำเนินคดี หรือทำคดีให5ลานเลือง

เหมือนคดีทางถนนอีกมากมายซึ่งตำรวจมักเปhนตัวกลางในการเจรจาจบคดีโดยไมAต5องดำเนินการตามกฎหมาย 

การละเลยตAอการดำเนินคดีทำให5การควบคุมพฤติกรรมผู5ขับข่ีไมAเคยประสบความสำเร็จ ข5อเรียกร5องการ

เปล่ียนแปลงให5ผู5ขับข่ีคำนึงถึงผู5ข5ามกAอนเสมอจึงไมAมีทางบรรลุเปyาหมายได5  

กระแสสังคมเรียกร-องต-องการให-เหตุการณSนี้ นำไปสู'การผลักดันให-ทางม-าลายในไทย เปYนทางม-า

ลายจริงๆ ให-คนขับรถต-องหยุดให-ข-ามจริงๆ เหมือนญี่ปุ]น มีการสำรวจโดยซูเปอร2โพลเรื่องทางม5าลาย 

พบวAา ร5อยละ 99.7 ไมAเคยเห็นเจ5าหน5าที่บังคับใช5 กฎหมายจริงจังจับปรับรถที่ไมAจอดให5คนข5าม และ ร5อยละ 

90 อยากให5มีกล5องติดต้ังจับผิดรถท่ีไมA จอดให5คนข5ามถนน 

อยAางไรก็ตามในคดีนี ้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล และสน. พญาไทได5แถลงเปhนสัญญากับ

ประชาชนไว5วAาจะดำเนินคดีอยAางจริงจังแม5เปhนตำรวจรAวมวิชาชีพ โดยแจ5ง 5 ข5อหา ได5แกA ขับรถโดยประมาท

และ การกระทำนั้นเปhนเหตุให5เฉี่ยวชนผู5อื่นถึงแกAความตาย และข5อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ในข5อหา  



 

 

 

นำรถไมAติดแผAนปyายทะเบียนมาใช5ในทาง , ขับรถไมAชิดขอบทางด5านซ5าย และไมAปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพ้ืน

ทาง (ไมAหยุดรถให5คนข5าม) และ พ.ร.บ.รถยนต2ฯ ข5อหา ฝ�าฝ�นใช5รถที่ไมAได5เสียภาษีประจำปD ทางญาติหมอ

กระตAายได5กลAาวAาจะดำเนินการฟyอง สำนักงานตำรวจแหAงชาติซึ่งดูแล สน. พญาไท และ กรุงเทพมหานคร  

ต5นสังกัดของ ของสำนักงานเขตเขตราชเทวี ซึ่งท้ังสองหนAวยเปhนจุดอAอนในพื้นที่เกิดเหตุ หากทั้งสองได5เคย

วิเคราะห2ข5อมูลเหตุอื่นที่เกิดขึ้นกAอนหน5านี้ ก็นAาจะค5นพบปxจจัยปyองกันทั้งด5านถนน ทางข5าม ไฟสัญญาณ 

พฤติกรรมผู5ขับ และความอAอนแอของการดำเนินการทางกฎหมายมากAอน และถ5าวิเคราะห2ข5อมูลและนำไป

ออกมาตรการปรับปรุงจุดอAอนตัวเองแตAแรก เหตุการณ2น้ีคงไมAเกิดข้ึน  

อยAางไรก็ตามกระแสสังคมและความตื่นตัวจากเหตุการณ2หมอกระตAายถึงวันนี้ก็จางหายไปมากเฉก

เชAนเดียวกับอีกหลายกรณี ท่ีจุดอAอนดังกลAาวจะยังคงอยูAพร5อมกระแสท่ีจางหายไปแล5ว 

คุณหมอกระตAายไมAใชAกรณีแรกที่ถูกรถชนบนทางม5าลายจนถึงแกAชีวิต เพราะทุก ๆ ปDจะมีคนเดินถนน 

ประสบเหตุร5าย(ทั ้งบาดเจ็บสาหัส และพิการ)ถึงปDละ 2,500-2,900 คน( ข5อมูลสำนักงานสถิติแหAงชาติ)   

และต5องสังเวยชีวิตถึงปDละ 800-1,000 ราย(ข5อมูลผู5เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข

2561) และเสียชีวิตขณะข5ามถนนบนทางม5าลาย ปDละ 500 คน (ข5อมูลศูนย2วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน  ศวปถ.) โดยผู5เสียชีวิตมีท้ังเด็กและคนชรา 

 

18 ธ.ค.2557 ผู5สื่อขAาวบันเทิงสังกัดแกรมมี่ อายุ 29 ปD ถูกรถบรรทุกชน ขณะข5ามถนนที่มีสัญญาณคนข5าม 

กAอนจะลากรAางไปอีก 5 เมตร เสียชีวิตในเวลาตAอมา  

22 ก.พ.2558 เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนเจริญนคร มุAงหน5าแยกปากคลองสาน นักศึกษาปริญญาโท ขับรถชน

หญิงรายหนึ่ง คนขับให5การกับตำรวจวAา ระหวAางที่ขับรถกลับบ5าน เมื่อถึงจุดเกิดเหตุไมAเห็นผู5ตายข5ามทางม5า

ลาย จึงเกิดอุบัติเหตุดังกลAาวข้ึน 

9 ก.พ.2562 ที่หน5าวิทยาลัยนาฏศิลป� จ.นครปฐม นักเรียนชั้นม.4 วิทยาลัยนาฏศิลป� ถูกรถจักรยานยนต2ฝ�าไฟ

แดงชน ขณะกำลังเดินข5ามถนนตรงทางม5าลาย ได5รับบาดเจ็บสาหัส กAอนเสียชีวิตในเวลาตAอมา 



 

 

5 ธ.ค.2562 บริเวณหน5าตลาดปe�นทอง เขตบางบอน กรุงเทพฯ พบผู5เสียชีวิตเปhนหญิงอายุ 63 ปD นอนเสียชีวิต

ใกล5กับทางม5าลาย ผู5เห็นเหตุการณ2เลAาวAา ผู5เสียชีวิตกำลังข5ามถนนจากปากซอยเพื่อเดินไปที่ตลาดซึ่งอยูAฝx�งตรง

ข5าม ขณะน้ันมีรถจักรยานยนต2ขับมาด5วยความเร็วชนและชนผู5เสียชีวิตเข5าอยAางจัง 

14 เม.ย.2564 พบรAาง น.ส.ธีราพร อายุ 23 ปD บริเวณหน5าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ถูกรถกระบะพุAง

ชน จากการตรวจสอบกล5องหน5ารถ ขณะเกิดเหตุ รถกระบะแซงซ5ายกAอนถึงทางม5าลาย และได5ชนผู5เสียชีวิต

ขณะข5ามทางม5าลาย 

(ข5อมูลจาก ไทยพีบีเอสออนไลน2) 

ทั้ง ๆ ท่ีพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได5ระบุในหลายมาตราที่ยืนยันวAา ถนนไมAใชAเปhนเอก

สิทธิของคนใช5รถยนต2 แตAคนเดินเท5าก็คือผู5ที่มีสิทธิใช5ถนนด5วยความปลอดภัย (เชAน พ.ร.บ. จราจรทางบก  

พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ได5รับรองสิทธิของคนเดินเท5าไว5วAาผู5ขับขี่ต5องใช5ความระมัดระวังไมAให5รถชน หรือโดนคน

เดินเท5า) 

ท5ายที่สุดนี้ขอสนับสนุนคุณหมอนพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู5เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาของ WHO ด5าน

การปyองกันการบาดเจ็บ ท่ีให5ข5อเสนอแนวทางที่สำคัญในการปyองกัน “ทางเท-าอันตราย ทางม-าลายมรณะ”  

ไว5วAา    

1.การเสียชีวิตของคุณหมอกระตAายจะต5องเปhนแรงผลักดันให5เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อความ

ปลอดภัยของคนเดินถนนในสังคม  

2. เกิดเปhนวัฒนธรรมการหยุดรถให5คนเดินข5ามตรงทางข5าม  

3. ขับขี่รถไมAเกิน 30 กม./ชม.ในเขตชุมชนเมือง ตามข5อแนะนำในแผนโลกเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนนขององค2การอนามัยโลก 2021  

4. บังคับใช5กฎหมายตAอผู5กระทำผิดอยAางเข5มงวดจริงจัง  

5.ปลูกฝxงสร5างวินัยเด็กเยาวชน ประชาชนให5ข5ามถนนอยAางปลอดภัยข5ามถนนบนทางท5าลาย และหยุด

รถให5คนเดินข5ามผAานระบบการศึกษาและการรณรงค2ทุกชAองทาง  



 

 

6.ปรับเปล่ียนทางข5ามทุกแหAงท่ัวประเทศให5ได5ตามแบบมาตรฐานทางข5าม ไมAใชAแคAทางม5าลาย 

 สำหรับปลูกฝxงสร5างวินัยเด็กเยาวชน ประชาชนให5ข5ามถนนอยAางปลอดภัยข5ามถนนบนทางท5าลายน้ัน 

สถาบันแหAงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได5จัดตั้งศูนย2เรียนรู5ความปลอดภัย

สำหรับเด็ก 5- 9 ปDท่ีเรียกวAา safety hunter เพ่ือปลูกฝxงพฤติกรรมความปลอดภัยกAอนเข5าสูAวัยรุAน ได5ให5บริการ

เด็กจากครอบครัวและโรงเรียนตAาง ๆ ไปแล5ว กวAาหนึ่งหมื่นคน สำหรับผู5ปกครองหรือโรงเรียนที่สนใจติดตAอได5

ท่ี กนิษฐา เจ5าหน5าท่ี safety hunter 0845524621 


