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บทคัดย่อ 
ปัญหาอุบัติภัยทางถนน นับได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญต่อประเทศ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการ
ระบุจุดเสี่ยงอันตราย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการระบุต าแหน่งของ
จุดเสี่ยงอันตรายที่อาจท าให้เกิด หรือเคยเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยเลือกพ้ืนที่บางกะเจ้าซึ่งอยู่ในเขต
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่บางกะเจ้าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น
ปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานคร และได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เช่น ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง การปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบพ้ืนที่บางกะเจ้า  อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้การเข้าถึงพ้ืนที่บางกะเจ้าโดยรถยนต์สะดวกมากข้ึน ท าให้ปริมาณรถยนต์
ภายในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น แต่พ้ืนที่บางกะเจ้ายังขาดระบบคมนาคมขนส่งที่เพียงพอ และขาดการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดปัญหาการจราจร เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถยนต์ ผู้ใช้จักรยาน
และคนเดินเท้า ดังนั้นจึงควรหาแนวทางและมาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน ในบทความนี้ ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ผลการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาและการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้รถใช้ถนนในเบื้องต้น และแผนที่ระบุจุดอันตรายที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนที่ระบุจุดเสี่ยงอันตรายร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 ต าบล และเสนอแนว
ทางการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายและป้องกันอุบัติภัยทางถนนในพ้ืนที่บางกะเจ้า ในล าดับต่อไป  
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Abstract 
Problem from road accidents is one of the important problems in Thailand. Many 

agencies including local governments play important roles in preventing road accidents. In 
this research, Identifying Risk Locations concept, that emphasize in participation among 
communities and local government, was applied to identify locations where road accidents 
were almost happened or were happened. Bangkachao area in Phra Pradaeng district, Samut 
Prakan Province was selected as a study area. The area is preserved as a green lung of 
Bangkok and promoted as an ecotourism destination that operate by its local communities 
such as Ban Nam Phueng floating market and bicycle trips. However, road network 
development allowed easier access to the area by cars. Number of cars in the area was 
increased while road network inside the area was inadequate and road safety was not 
managed. Therefore, car users, cyclists and pedestrians had more risks in road accidents. 
Road accident prevention should be proposed to provide safety to all road users. In this 
paper, accident statistics were provided, results from field survey and road user interviews 
were presented, and accident locations were identified. In the next stage, risk locations will 
be identified by working with communities and six local government agencies in the area. 
Recommendations to improve the risk locations and to prevent road accidents will be 
provided.  
Keywords: Risk Locations, Community Participation, Road Accident Prevention 

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 

อุบัติภัยทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่สังคม
โลกต้องตระหนัก โดยเฉพาะการใช้รถยนต์ในการ
เดินทาง องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เรื่องความปลอดภัย
ทางถนน โดยสมาพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ เมื่อ
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงมอสโก 
เพ่ือเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ได้ยกระดับการ
แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระที่
ส าคัญของทุกประเทศในโลก UN คาดหวังว่าจะ
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก ลงให้ได้ครึ่งหนึ่งใน 
10 ปี (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553) 

จากเจตนารมณ์ดังกล่าว ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) (2554) จึงจัดท า
แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในปี 2563 โดยให้ทุกภาคส่วนมีทิศ
ทางการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนที่ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม มีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน 
ทั้งในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค  



 

 

ศปถ. (2554) ได้ก าหนด “ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน” ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 
2563 ให้มีเป้าหมายตามมาตรฐานสากลคือ ลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยลง
ครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ ากว่า 10 คน ต่อ
ประชากรหนึ่ งแสนคน  และมี แนวทางการ
ด าเนินงาน 8 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 2) ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภค
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่ ยานพาหนะ  
3) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตราย 4) ลดการ
ใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ โดยการปรับพฤติกรรม  
5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย  
6) พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีความ
ปลอดภัย 7) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ  
8) พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง  

พ้ืนที่บางกะเจ้ า  อยู่ ใน เขตอ าเภอพระ
ประแดง จั งหวัดสมุทรปราการ  มีอาณาเขต
ครอบคลุม 6 ต าบล คือ ทรงคนอง บางยอ บาง
กระสอบ บางน้ าผึ้ง บางกอบัว  และบางกะเจ้า ดัง
แสดงในรูปที่ 1 พ้ืนที่นี้อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) 6 ต าบล  

รัฐบาลได้ประกาศให้พ้ืนที่บางกะเจ้า เป็น
พ้ืนที่สีเขียวอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบ
นิเวศที่สมบรูณ์ ควรค่าแก่การด ารงรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเอาไว้ ให้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ ใกล้กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวน สวนผลไม้ และที่อยู่
อาศัยของชุมชนกระจัดกระจายอยู่ทั่ ว ไป  มี
บางส่วนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ซึ่งตั้งมาก่อนประกาศเป็นพ้ืนที่สีเขียว
อนุรักษ ์ปัจจุบัน ทางราชการมีแนวคิดส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวของชุมชนใน

พ้ืนที่บางกะเจ้า เช่น ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง การปั่น
จักรยานท่องเที่ยวโดยรอบพ้ืนที่ 

 

 

รูปที่ 1 พ้ืนที่บางกะเจ้า  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่บางกะเจ้าโดย
รถยนต์สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่บางกะเจ้ามี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
เกิดการขยายตัวของชุมชน มีจ านวนประชากรและ
นักท่องเที่ยวที่ เ พ่ิมมากขึ้น  ท าให้ปริมาณการ
เดินทางภายในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ใน
พ้ืนที่บางกะเจ้า ยังขาดระบบคมนาคมขนส่งที่
เพียงพอ มีเส้นทางหลักในการสัญจรเข้า-ออกเพียง
เส้นทางเดียว คือ ถนนเพชรหึงษ์ ที่มีขนาดเล็ก ท า
ให้การจราจรคับคั่งบนถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน 
วันหยุดราชการและเทศกาลต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถยนต์ ผู้ใช้จักรยานและ
คนเดินเท้า จึงควรหาแนวทางและมาตรการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้กับคนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยว  

ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการระบุจุดเสี่ยงอันตราย
ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มาใช้ในพ้ืนที่บาง
กะเจ้า เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน ป้องกัน



 

 

และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางถนน ใน
บทความนี้ ผู้วิจัยน าเสนอ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ผลการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในเบื้องต้น และแผนที่ระบุจุดอันตรายที่
เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
แผนที่ระบุจุดเสี่ยงอันตรายร่วมกับชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 ต าบล และเสนอ
แนวทางการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายและป้องกัน
อุบัติภัยทางถนนในพื้นที่บางกะเจ้า ในล าดับต่อไป 

การระบุจุดเสี่ยงอันตราย 
การระบุจุดเสี่ยงอันตราย เป็นวิธีการหนึ่งใน

ยุทธศาสตร์การให้ความรู้และการศึกษาเรื่อง
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีม
นักวิจัยของ International Association of 
Traffic and Safety Sciences (IATSS) ได้น าเอา
ความรู้สึกของคน หรืออาการตกใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
มาใช้ในการระบุจุดที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุ 
เรียกว่า ทฤษฎี “ฮิยาริ-ฮัตโตะ” ค าว่า“ฮิยาริ” เป็น
ภาษาญี่ปุ่นมีค าเดิมว่า “ฮัตโตะ-ฮิยาริ-ฮ้อตโตะ” 
หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกของความ
ตกใจและแสดงอาการนั้นออกมาเป็นค าพูดใน
ลักษณะอุทานเวลาเห็นเหตุการณ์ หรือประสบกัน
เหตุการณ์ที่เกือบเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่เนื่องจาก
ค า มีความยาวเกินไปจึงละค าว่า “ฮ้อตโตะ” เป็น 
“ฮิยาริ-ฮัตโตะ” มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า 
“อุ๊ย! เกือบไปแล้ว” (IATSS, ม.ป.ป.: 1)  

เหตุการณ์ “ฮิยาริ” แตกต่างจากเหตุการณ์ที่
เป็นอุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว 
อาจมีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย 
แต่เหตุการณ์ “ฮิยาริ” เป็นเหตุการณ์เสี่ยง หรือ
เกือบเป็นอุบัติเหตุ 

การระบุจุดเสี่ยงอันตราย มี 2 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1) การสร้างแผนที่จุดเสี่ยงอันตรายโดยคนใน

ชุมชน และ 2) การศึกษาและส ารวจจุดเสี่ ยง
อันตรายเพ่ือหามาตรการป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุจะ
เกิดข้ึนจริง  

การสร้างแผนที่จุดเสี่ยงอันตราย เป็นขั้นตอน
ที่มีความส าคัญยิ่ งในการปรับปรุงบริ เวณเสี่ยง
อันตรายบนถนน เนื่องจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมี
น้อยและหาได้ยาก การระบุจุดเสี่ยงบนถนนโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเก็บ
ข้อมูลบริเวณเสี่ยงอันตราย ซึ่งสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้เร็วและเป็นกระบวนการที่ให้ชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมคิดร่วมใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ระบุจุดเสี่ยง ยังเป็นการสร้างกระบวนการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพ่ือเสริมสร้าง การ
รับรู้ การเรียนรู้ รวมถึงให้ชุมชนมีตื่นตัวในด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร  

การน าแนวคิดการระบุจุดเสี่ยงอันตรายมาใช้
ในเมืองไทย จะต้องศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี เริ่ม
ตั้งแต่เหตุการณ์เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน
การศึกษาถึงการสร้างแผนที่จุดเสี่ยง เพ่ือเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการป้องกัน
อุบัติเหตุ ประชาชนในพื้นท่ีควรได้รับทราบถึงปัญหา
ว่า พ้ืนที่ของตนมีจุดที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่มีการ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง  

อปท. ที่ได้น าร่องใช้การระบุจุดเสี่ยงอันตราย 
มาใช้ป้องกันแก้ปัญหาอุบัติ เหตุมีผู้ เสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่น อปท. ในอ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอ
เชียงยืน และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีการ
จัดท าแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และได้น า
แผนการแก้ไขป้องกันต่างๆ ตั้งเป็นข้อบัญญัติต าบล
และเทศบัญญัติของเทศบาลด้วย 

วิธีการด าเนินการ 



 

 

ขั้นตอนการศึกษา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1) การรวบรวมข้อมูลอุบัติ เหตุในพ้ืนที่ศึกษา  
2) การส ารวจพ้ืนที่ในเบื้องต้น 3) การระบุจุดเสี่ยง
อันตราย และ 4) การส ารวจจุดเสี่ยงอันตราย ซึ่ง
เป็นการค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือท า
แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย และจุดอุบัติเหตุ 
ให้มีความปลอดภัยมากข้ึน  

ผู้วิจัยได้ส ารวจพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูล
สภาพโครงข่ายการคมนาคม และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามแนวถนนเพชรหึงษ์ ตั้งแต่ปากทางเข้า
พ้ืนที่บางกะเจ้า ที่ต าบลทรงคนอง ต าบลบางยอ 
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอบัว  

การระบุจุดเสี่ยงอันตราย โดยการสร้างแผน
ที่ระบุจุดเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือหากลุ่มตัวแทนจากประชาชนในพ้ืนที่  ที่
สามารถระบุจุดเสี่ยงอันตราย คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
การกิจกรรมจะต้องเป็นกลุ่มคนที่เคยเห็น หรือมี
ประสบการเหตุการณ์ที่เกือบเป็นอุบัติเหตุ และมี
ความตระหนักถึงปัญหาความปลอดภัย มีความ
หลากหลายด้านอาชีพ จากสมาชิกจากองค์กร 
หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ จากทั้ง 6 ต าบล 
ผู้เข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติการประมาณ 10-15 คน  

2. การจัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ ควรพอเหมาะเพียงพอส าหรับ
รองรับผู้เข้าร่วม จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่
ส าคัญในการสร้างแผนที่ “ฮิยาริ” ได้แก่ แผนที่
เปล่า (Blank Map) ที่ควรประกอบด้วยถนน 
สถานที่ ส าคัญ เช่น  วั ด  โ รง เรี ยน ที่ ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านสมาชิกในชุมชน จัดเตรียม
สติ๊กเกอร์เป็นจุดสีต่างๆ ให้ได้ตามลักษณะของจุด
เสี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ และปากกาสีเมจิกให้เพียงพอ
ในการใช้งาน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการสร้างแผนที่ มีดังนี ้
3.1 การสร้างความเข้าใจในแผนที่ เพ่ือท า

ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม เกิดความเข้าใจในแผนที่
เปล่าเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งจะท าให้สามารถระบุจุด  
“ฮิยาริ” ได้ง่ายและถูกต้อง ผู้ด าเนินการต้อง
อธิบายแผนที่ชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจ
และระบุต าแหน่งต่างๆ ของแผนที่ได้ถูกต้อง 

3.2 การสร้างแผนที่ระบุจุดเสี่ยง เมื่อได้ท า
ความเข้าใจแผนที่ร่วมกันแล้ว จากนั้นก็เริ่มโดย
แจกแผนที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งแยกเป็น
กลุ่มๆ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการระบุจุด
เสี่ยง การระบุจุดจะถูกแยกตามรูปแบบเหตุการณ์ 
ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ที่มีสีต่างกัน เช่น ต าแหน่งที่มี
ก า ร เ สี ย ชี วิ ต  ต า แหน่ งที่ มี ผู้ บ าด เจ็ บส าหั ส  
ต าแหน่งที่มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย และจุด “ฮิยาริ” 
หรือบริเวณที่มีประสบการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 
เกือบชน 

3.3  เมื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ระบุจุด
เสี่ยงของตนที่เสร็จแล้ว ผู้ด าเนินการจะรวบรวมจุด
เสี่ยงทั้งหมดมาระบุลงบนแผนที่ร่วมกันอีกครั้ง 
แล้วน าแผนที่จุดเสี่ยงที่ได้นั้นมาแสดงให้ผู้เข้าร่วม
การประชุม ยืนยันจุดเสี่ยงที่ร่วมกันคัดเลือก และ
ล าดับการปรับปรุงแก้ไขก่อนหลัง ตามจุดที่เกิด
ปัญหามากน้อยตามล าดับ และใช้แผนที่หรือ
สัญลักษณต์ิดไว้ให้เห็นชัด ให้เป็นเครื่องเตือนใจคน
ในชุมชุนถึงจุดเสี่ยงอันตราย ทีไ่ด้ร่วมกันค้นหาและ
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงใหม่ๆท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 

จากนั้น ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแผน
ที่จุด เสี่ ยง อุบัติ เหตุ  และส ารวจลักษณะทาง
กายภาพของจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพ่ือสืบค้นถึงสาเหตุ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงจุดเสี่ยง
อุบัติเหตุให้มีความปลอดภัยตามคู่มือมาตรฐานการ



 

 

ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยจะเชิญเข้าร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงอันตราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้ าน ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน  หัวหน้าชุมชน  
กรรมการหมู่บ้าน  ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนทีบ่างกะเจ้า  

 
ผลการศึกษา 

ในบทความนี้ ผู้วิจัยน าเสนอสถิติการเกิด
อุบัติ เหตุ  ผลการส า รวจ พ้ืนที่ ศึ กษาและการ
สัมภาษณ์ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในเบื้องต้น 
และแผนที่จุดอันตรายที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บางกะเจ้า 
จากการตรวจสอบข้อมู ลสถิติ ก าร เกิ ด

อุบัติเหตุจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพระพระแดง 
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุใน
อ าเภอพระประแดง โดยรวมทุกกรณี เฉลี่ยประมาณ
วันละ 3-4 ราย รวมมีการเกิดอุบัติเหตุทั้งปี 1,450 
ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสาหัส 15 คน เสียชีวิต 51 คน ส่วน
ใหญ่การเกิดอุบัตเิหตุเป็นเกิดเหตุระหว่างรถยนต์กับ
จักรยานยนต์ เนื่องจากผู้ขับขี่จักยานยนต์มีการขับขี่
โดยประมาท จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าและ
เสียชีวิตมากกว่า การเกิดเหตุระหว่างจักรยานยนต์
กับจักรยานยนต์มีน้อยกว่ากรณีแรก 
 
- ผลการส ารวจพื้นที่ศึกษา 

การจราจรบนถนนเพชรหึงษ์ เป็นการเดินรถ
สองทิศทาง มีจ านวนช่องจราจร 2 ช่อง ความกว้าง
ช่องละ 3.50 เมตร มีทางเดินเท้าหรือไหล่ทางกว้าง 
1.50 เมตร รวมความกว้างของถนน 10.00 เมตร มี

การก าหนดช่องทางส าหรับจักรยาน บนไหล่ทางของ
ถนนทั้งสองฝั่ง เฉพาะในช่วงพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อบต. ทรงคนอง ความกว้างของทางจักรยาน 1.00 
เมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรหึงษ์ ดังแสดงในรูป
ที่ 2 เส้นทางจักรยานสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างต าบล
ทรงคนองและต าบลบางกะสอบ เนื่องจากไม่มีการ
ประสานงาน หรือท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
อบต. ทั้ง 6 ต าบล  

สภาพการจราจรบนถนนเพชรหึงษ์ ด้วยเหตุ
บางกะเจ้าได้มีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นล าดับ ตาม
สภ า ว ะก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง พ้ื น ที่ ร อบข้ า ง อย่ า ง
กรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจและความรุ่งเรืองท าให้
ถนนเพชรหึงษ์  ที่ เป็นเส้นทางจราจรหลัก  ไม่
เพียงพอจากการคับคั่งของรถยนต์มีเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ประชาชนในพ้ืนที่ต้อง
เดิ นทางออกไปท างานนอกพ้ืนที่  ทั้ งจั งหวั ด
สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ได้มีการเข้ามา
ใช้ เ ส้ นทางถนนเพชรหึ งษ์  ท า ให้ ถนนที่ มี ผิ ว
การจราจรเพียง 2 ช่องจราจร วิ่งสวนทางกันคับคั่ง
ด้วยรถยนต์ จักรยานยนต์ จากสภาวะข้อจ ากัดของ
เขตทางสายนี้ ไม่อ านวยที่จะขยายผิวการจราจรได้ 
ในอีกไม่นานนัก ปัญหาการจราจรแออัดของพ้ืนจะ
เพ่ิมขึ้น อีกเรื่อยๆ สภาพแวดล้อมบริ เวณถนน
เพชรหึงษ์ แสดงในรูปที่ 5 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่บางกะเจ้าส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่สวน จึงมีความส าคัญด้านนิเวศวิทยา 
โดยเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่เพ่ือบรรเทา
มลพิษทางอากาศให้กับพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็น
เมื อ งที่ มี ก ารขยายตั วอย่ า ง รวด เร็ ว  แต่ กา ร
เจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมา 
ท าให้พ้ืนที่บางกะเจ้าได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็น
บริเวณที่มีการคมนาคมทางน้ าที่สะดวก และอยู่ใกล้
กับท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ คือ ท่าเรือคลองเตย ซึ่ง



 

 

เป็นท่าเรือที่อยู่ติดกับชุมชนแออัดคลองเตย และไม่
สามารถขยายเข้าเขตชุมชนได้ ท าให้โกดังเก็บสินค้า
ขนาดใหญ่ต้องขยายมายังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ า
เจ้าพระยา ซึ่งก็คือพ้ืนที่บริเวณต าบลบางยอ ต าบล
บางกะเจ้าและต าบลบางกอบัว ที่มีการจ้างแรงงาน
เพ่ือขนส่งสินค้าจ านวนมาก ท าให้เกิดชุมชนแออัด
ในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือรองรับการจ้างงานซึ่งมีแนวโน้ม
จะขยายตัวมากขึ้น จึงมีผลกระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์สี 
เขียว ซึ่งห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่และให้คง
อนุรักษ์เป็นพ้ืนที่สีเขียว 

เมื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินย้อน 10 ปี 
และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยการน าข้อมูล
ดาวเทียมย้อนหลังปี พ.ศ. 2547 พบว่า ภาพรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินของบางกะเจ้าส่วนใหญ่ ยัง
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม คือ ไม้ผลผสม ซึ่งยังคงรักษา
ความเป็นพ้ืนที่สีเขียวไว้ได้ แต่เมื่อตรวจดูการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
พบว่า มีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อยู่อาศัย โดยมีการ
ขยายออกไปเรื่อยๆ จากถนนสายหลัก เข้าไปแทนที่
พ้ืนที่ไม้ผลผสม ดังแสดงในรูปที่ 2 ท าให้มีการลดลง
ของพ้ืนที่ไม้ผลผสม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่สี
เขียว ซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้  

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีโครงการสวนกลางมหา
นครเกิดขึ้น และได้จัดสร้างสวนสาธารณะศรีนคร
เขื่อนขันธ์ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับคนทั่วไป 
จึงได้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกิดขึ้น และมีการจัด
ตลาดน้ าเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการขาย
สินค้าเกษตร คือ ตลาดบางน้ าผึ้ ง ท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีรายได้จากนักท่องเที่ยว แทนที่จะประกอบ
อาชีพอ่ืน ที่จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่สีเขียว และคน
ในท้องถิ่นก็ยังช่วยในการอนุรักษ์ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 

เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของคนในท้องถิ่น
ไปแล้ว   

ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งตั้งอยู่ที่ต าบลบางน้ าผึ้ง 
ซึ่ง อบต. บางน้ าผึ้ง และประชาชนบางน้ าผึ้ง ได้
ร่วมใจปลุกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ด้วยการ
สร้าง "ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง" ขึ้นมาใหม่ เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ส าหรับขายสินค้าของชุมชนบางน้ าผึ้งและ
ต าบลใกล้เคียง ฝั่งเมืองพระประแดง  ภายในตลาด
จะมีของกินของฝากนานาชนิดที่ ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการแปรรูปพืชผักให้มีรับประทานนอก
ฤดูกาล รวมถึงมีต้นไม้นานาพันธุ์  ปลาสวยงาม
หลากชนิด และผลิตผลของชาวบ้าน รูปที่ 3 แสดง
ที่ตั้งและบรรยากาศตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 

พ้ืนที่บางกระเจ้า เป็นที่รู้จักกันดีของกลุ่มนัก
ปั่นจักรยาน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่แวดล้อมด้วยสวน
ป่าชุมชนขนาดใหญ่ พ้ืนที่สวนกว่า 200 ไร่ ร่มรื่น
เย็นชื่นใจเพราะมีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นหนาตา บางมุม
ดูเหมือนป่าดงดิบน้อย ๆ ที่มีต้นไม้ใหญ่และรากไทร
ปกคลุม ในวันหยุดจะมีผู้คนมาออกก าลังกาย เดิน
เล่น ปั่นจักรยานและดูนก โดยไม่ต้องไปต่างจังหวัด
ไกล ๆ รูปที่ 4 แสดงผังเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่บาง
กะบนเส้นทางปั่นจักรยาน เพ่ือออกก าลังกายและ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

 
- ผลการสัมภาษณ์ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ประชาชน และผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง ที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน
เพชรหึงษ์ ในพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกอ
บัวและต าบลบางยอ ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงอันตราย 
และจุดที่เคยเกิดอุบัติ เหตุในแต่ละต าบล และ
พบว่า การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละจุด มีสาเหตุที่
คล้ายกัน คือ เกิดจากการขับรถโดยประมาท ไม่



 

 

ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่ขับรถชิดซ้าย  ขับรถ
เร็ว และผู้ขับข่ีมีอาการมึนเมาสุรา   

บนถนนเพชรหึงษ ์ตั้งแต่ทางเข้าบางกะเจ้าที่
ต าบลทรงคะนอง ถึงต าบลบางกอบัว ระยะทาง
ยาวกว่า 3.00 กิโลเมตร มีจุดที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
หลายจุด ตั้งแต่ หน้าวัดคันลัดในต าบลทรงคะนอง 

บริเวณหน้าบริษัท เบทาโกร จ ากัด ปากซอยเข้าวัด
กรองแก้ว ปากซอยวัดบางกะเจ้านอก แยกถนน
เข้า อบต. บางน้ าผึ้ง ตลาดบางน้ าผึ้ง และแยกเข้า
อบต. บางกะเจ้า (เข้าสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ฯ)และ
แยกเข้าถนนบางน้ าผึ้งพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็น
อุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กับจักรยานยนต์ 

 

 

รูปที่ 2 การประโยชนที่ดินในพ้ืนที่บางกะเจ้า 

 
รูปที่ 3 ที่ตั้งและบรรยากาศตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 

ที่มา: www.tat8.com, 2553 

 
รูปที่ 4 ผังเส้นทางจักรยาน 
ที่มา: http://pantip.com/topic/30538709, 2556 

- จุดอันตรายในพื้นที่บางกะเจ้า 
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และผลการ

สัมภาษณ์ประชาชน และผู้ขับขี่จักรยานยนต์

รับจ้าง ผู้วิจัยได้จัดท าแผนที่แสดงจุดอันตรายใน
พ้ืนที่บางกะเจ้า ดังแสดงในรูปที่ 6  

จุดอันตรายในพื้นท่ีบางกะเจ้า ได้แก่ บริเวณ
จุดตัดระหว่าถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรหึงษ์ กับ



 

 

ถนนสายรองและถนนสายย่อย บริเวณทางโค้งที่มี
ทางแยกเข้าซอย หน้าโรงเรียนวัดคันลัด ทางแยก
เข้าส านักงาน อบต. บางน้ าผึ้ง และบริเวณทางเข้า
โรงงานต่างๆ ที่มีรถบรรทุกเข้า-ออกเป็นประจ า 
บริเวณทางเข้าโรงงานเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด อันดับรองลงมา คือ บริเวณ
ทางแยกเข้าถนนและซอยต่างๆ  

 



 

 

 
1 ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณใต้สะพานภูมิพล 

 

 

 

 

รูปที่ 5 สภาพแวดล้อมบริเวณถนนเพชรหึงษ์ 

 
4 ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณต าบลบางยอ 

 
2 ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณคลองลัดโพธิ์  

 
5 ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณต าบลบางน้ าผึ้ง 

  

1 2 
3 

4 

5 

6 



 

 

3 ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณต าบลทรงคนอง 6 ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณต าบลบางกอบัว 



 

 

 
1. ถนนเพชรหึงษ์หน้าโรงเรียนวัดคันลัด 

 
รูปที่ 6 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดอันตรายในพ้ืนที่บางกะเจ้า 

 
5. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณซอยเข้าวัดกองแก้ว 

 
2. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณซอยเข้าวัดจากแดง 

 
6. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณแยกเข้า อบต.บางน้ าผึ้ง 

 
3. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณหน้า อบต.บางยอ 

 
7. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณแยกเข้าอบต. บางกะเจ้า 

 
4. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณแยกถนนบางยอ

ท่าน้ า 

 

 

8. ถนนเพชรหึงษ์ บริเวณแยก ถนนบัวผึ้งพัฒนา 

1 2 
3 

4 

5 6 

7 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างความปลอดภัยบนถนนโดยการมี
ส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ ยง ขึ้นอยู่กับความ
ตระหนักร่วมของชุมชนสังคมไทย เพราะนอกจาก
การสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่อยู่บน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบ ต่อการปรับปรุงจุด
เสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นภารกิจที่
ค่อนข้างท้าทายต่อความสามารถของชุมชน ในการ
จัดการจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน ซึ่งในอดีต การ
ระบุจุดเสี่ยงดังกล่าว ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และต้องอาศัยองค์
ความรู้เชิงวิศวกรรม ที่ชาวบ้านยากจะเข้าใจและ
เข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยมี
วิธีการด าเนินการขั้นตอนการศึกษา แบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่
ศึกษา 2) การส ารวจพ้ืนที่ในเบื้องต้น 3) การระบุ
จุดเสี่ยงอันตราย และ 4) การส ารวจจุดเสี่ยง
อันตราย ซึ่ ง เป็นการค้นหาปัจจัยที่ท าให้ เกิด
อุบัติเหตุ เพ่ือท าแผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
และจุดอุบัติเหตุ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ง
ในขณะนี้ผู้วิจัยได้พึงจะด าเนินในขั้นตอนที่ 1 และ 
2 ในการรวบรวมข้อมูลและการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา 
เพ่ือเก็บข้อมูลสภาพโครงข่ายการคมนาคม และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวถนนเพชรหึงษ์ 
ตั้งแต่ปากทางเข้าพ้ืนที่บางกะเจ้า ที่ต าบลทรง
คนอง ต าบลบางยอ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอ
บัว งานวิจัยหากงานวิจัยชิ้นนี้ได้ด าเนินงานวิจัย
แล้วเสร็จ ก็จะเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่พิสูจน์และ
ยืนยันได้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

จัดการจุดเสี่ยงอันตรายภายในชุมชนของตนเองได้
ในหลายระดับ ตั้งแต่การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กระบวนการคิด วิเคราะห์จุดเสี่ยง การวางแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหา การปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ของชุมชน และ
บทบาท อ านาจหน้าที่ของชุมชนในการจัดการหรือ
ปรับปรุงจุดเสี่ยงยังคงมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ 
ได้แก่ 

1. ข้อจ ากัดด้านความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2. อ านาจหน้าที่ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับถนนภายในชุมชน มักจะอยู่ภายใต้
อ านาจของทางหลวงชนบท หรือแขวงการทาง 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งท าให้ชุมชนไม่มีอ านาจหน้าที่
ในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ประกอบ
กับจุดเสี่ยงบางพ้ืนที่ที่ชุมชนอยากจะแก้ไข แต่ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเกินศักยภาพของ
ชุมชน เช่น การขยายไหล่ทาง การท า Guard Rail  

ดังนั้น เ พ่ือให้งานการปรับปรุ งจุด เสี่ ยง 
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องมี
การส่งต่อภารกิจที่เกินความสามารถของชุมชน ใน
การปรับปรุงจุดเสี่ยงไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ผลักดันให้มีการบรรจุเข้าสู่แผนงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในเส้นทางนั้นๆ 
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