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อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
ตางชาติ รายไดจากการทองเท่ียวในป 2553 ประเทศไทยมรีายไดสูงสดุ 5.85 แสนลานบาท และภูมิภาคท่ีกอใหเกิดรายไดดาน



การทองเท่ียวสูงสุดคือ ยุโรป คิดเปนรอยละ 38.86 ของรายไดท้ังหมด โดยจากขอมูลพบวานักทองเท่ียวระหวางประเทศของ
ไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 7.51% จากสถิตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทยระหวางป 
2548-2553 พบวา จํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจาก 11,516,936 คนในป 2548 เปน 15,841,683 คน
ในป 2553 ซึ่งเปนปท่ีประเทศไทยมีจํานวนนักทองเท่ียวสูงสุด 

ในขณะท่ีการทองเท่ียวเปนปจจัยสําคัญตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ ปญหาอุบัติเหตุทางถนนก็ยังเปนปจจัยเสี่ยงท่ี
มีผลกระทบตอภาพพจนและการตัดสินใจของนักทองเท่ียวตอการมาทองเท่ียวประเทศไทยไดโดยจากรายงาน Bad Trips 
International Tourism and Road Deaths in the Developing World ของมูลนิธิเอฟไอเอ (FIA Foundation) พบวา 
อุบัติเหตุเปนสาเหตุการตายท่ีไมเปนไปตามธรรมชาติอันดับท่ี 1 ท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตในขณะ
ทองเท่ียวในระหวางป ค.ศ. 2005-2007  และประเทศไทยก็ถูกจัดใหอยูในอันดับกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตเน่ืองจาก
การทองเท่ียวอยูในอันดับตนๆ โดยการเปรียบเทียบอัตราจํานวนผูเสียชีวิตของประเทศน้ันตอประชากร 100,000 คน ของ
ประเทศไทยจะมีคาอยูท่ีประมาณ 18 คนตอประชากร 100,000 คน  และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเสียชีวิตตอ
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในประเทศ 100,000 คน พบวาอัตราการเสียชีวิตของนักทองเท่ียวอยูท่ีประมาณ 48 คนตอ
นักทองเท่ียว 100,000 คน หรือมากกวา 2.5 เทา   

จากความสําคัญของปญหาดังท่ีกลาวมาช้ีใหเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและจะมีผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรม

ดานการทองเท่ียวของประเทศ หากยังไมไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ท้ังน้ีประเด็นปญหาท่ี

สําคัญท่ีไดทําการศึกษาคือ 1) สถานการณดานความปลอดภัยทางถนนของนักทองเท่ียวตางชาติและสถานการณดานการ

จัดเก็บขอมูลและติดตามเฝาระวังท่ีมีอยูในปจจุบัน 2) สถานการณดานความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเท่ียวดวย

รูปแบบและเสนทางการเดินทางท่ีมีความเสี่ยงสําหรับนักทองเท่ียว 3) นโยบายและโครงสรางดานจัดการความปลอดภัยทาง

ถนนสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ตลอดจนกลไกการชวยเหลือท่ีมีอยูในปจจุบัน 4) ทัศนคติท่ีมีของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติท่ีมีตอการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย 5) พฤติกรรมเสี่ยงของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ท่ีควรจะมีการสรางความเข า ใจและประชาสัม พันธอยาง เหมาะสม  โดยมี ทีม วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการแพทยฉุกเฉิน รวมกันพัฒนางานวิจัยตามกรอบ 5 

เสาหลักของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน  

จากแผนงานวิจัยดังกลาว ทําใหไดขอสรุปและแนวทางท่ีสําคัญจากการวิจัย คือ 

1. แนวทางการจัดทําแผนท่ีความเสี่ยง จุดอันตราย และแผนท่ีความเสี่ยงภายในเสนทางเพ่ือการทองเท่ียว 

2. แนวทางการศึกษาเพ่ือประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงเชิงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

3. แนวทางการสืบสวนและตรวจสอบความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุและโซอุปทานความพึงพอใจของการชวยเหลือ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติหลังเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน 

4. การจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

 
 

Abstract 

 

The tourism industry has role the important to the economy of the country. Especially to the 

foreign visitors. Revenue from tourism in 2005, Thailand has the highest 5.85 billion and revenue of 

the region, causing a Europe travel up 38.86 percent of the total revenue. The data revealed that 

an international tourist of Thailand has increased steadily. The average annual increase to 7.51%. 

Statistics from Tourists who come to Thailand during the 2005- 2510 increased steadily from 



11,516,936 people in 2005 to 15,841,683 people in 2010, that year Thailand has the highest number 

of tourists. 

While the tourism is important for the economy of country. The problem of road accidents is also 

a risk factor that affects to image and the decision of tourists to visit in Thailand. The Bad Trips 

International Tourism report and Road Deaths in the Developing World Foundation FIA (FIA 

Foundation) found that the accident was the cause to one of death not natural of the tourists in 

the United States during the 2005-2007. And Thailand was classified to top in the group with the 

risk of death. By comparing the number of deaths that country per 100,000 people of the country 

will be at about 18 people per 100,000 people and compared the number of deaths per number 

of tourists in the country, 100,000 people found that the Deaths rate around 48 people per 

100,000 people, or more than 2.5 times the tourists. 

From the importance of aforementioned problems, pointed out that may occur risks and will have 

a direct impact on the tourism industry of the country. If do not have a concrete action to resolve 

the problem. The issues important to the study were 1) to resolve the road safety of foreign 

tourists and the situation on data storage and Monitoring are currently 2) safety situations to 

traveling of tourists by travel form and route risk for tourists 3) policy and the management 

structure to road safety for foreign tourists, as well as mechanisms to support its current 4) 

Attitude of foreign tourists to the management of road safety in Thailand 5) 5) risk behaviors of 

foreign tourists should be creating understanding and promote appropriately. The research team 

from Naresuan University, Thammasat University, Suranaree University of Technology and the 

National  Institute for Emergency Medicine, jointly developed Research based on the five pillar of 

the road safety decade. From the research plan. Be the cause of conclusions of this research As 

follows: 

1. Guidelines to Hazardous Location Map for Safe tourists and the risk within the route map for 

the Journeys. 

2. Guidelines study and risk analysis to evaluate the behavior of foreign tourists. 

3. Approach to investigate and verify the safety supply chain at the scene and the satisfaction of 

helping foreign tourists from traveling by road after the accident. 

4. The data storage of road accidents foreign tourists. 


