
 12 

 
บทที ่ 2 

หลักการและทฤษฎี 
 

2.1 ขั้นตอนการวางแผน   แบงรายระเอียดเปนขอ  ๆ  ดังนี ้
 

2.1.1 วางแผนการดําเนินงานการทําโครงการอยางเปนขั้นตอน ระบบ 
2.1.2 สํารวจอุบัติเหต ุและปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในถนนในอาณาเขตของอําเภอเมือง  จังหวัด

พิษณุโลก  เชน   ส่ีแยกตางๆ  ทางโคง    เสนทางท่ีเกิดอุบัติเหต ุ
บอย ๆ  เปนตน 
 2.1.3 สํารวจหาขอมูลและสถิติของเสนทางตาง ๆ ท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น  ภายในเขตของอําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก  ขอมูลเชน ท่ีเกิดอุบัติเหต ุคูกรณี จํานวนคนบาดเจ็บ จํานวนคนตาย  ยอนหลัง  3 
ป  จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.1.4 ทําการคัดเลือกเสนทางโคงและแยกตางๆ ท่ีไดเพ่ือท่ีจะนํามาศึกษา โดยมีหลักการดังนี้ เปน 
จุดท่ีเปนเกิดอุบัติเหตุมาก เปนจุดท่ีมีการจราจรขอนขางสูง เปนเขตชุมชน  ท่ีอยูภายใน อําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 

2.15 ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีได มาวางแผนแกไขปรับปรุง เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในบริเวณท่ี
ไดทําการสํารวจ 

2.1.6 ศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพ่ือท่ีจะนําขอมูล  แนวทาง ระบบ มาใชแกไขจริงเพ่ือ
ลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.1.7 สรุปโครงการท่ีไดทําขึ้นผลท่ีไดรับ  ประโยชนของโครงการ 
 

2.2 การเก็บขอมูล  แบงออกเปน 
 

2.2.1 ทางดานทฤษฎี  ใชในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ สาเหตุท่ีเกิดขึ้นของ
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบนทองถนนจากแหลงขอมูล  สํานักงานหองสมุดมหาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก 

2.2.2 ทางดานการจราจร สํารวจเก็บขอมูลจากอดีตจนถึงปจจุบัน(2547-2549) จากสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กับ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยขอมูลท่ีไดเชน ท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น 
ภายในเขตของอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คูกรณ ีจํานวนคนบาดเจ็บ จํานวนคนตาย  ยอนหลัง  3 ป 

2.2.3 เก็บขอมูลทางภาคสนามเก็บภาพถาย  ดูเสนทางการเดินรถสภาพถนน  ของจุดท่ีเกิด
อุบัติเหตุบอย ดูสภาพการเดินรถ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 13 

2.2.3 ดานของผูใชรถใชถนนจากขอมูลการการเกิดเหตุจากสถานีตํารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก 
 

2.3 ความหมายและคําที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 

ความปลอดภัย(Safety) หมายถึงการท่ีรางกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บหรือตาย
ทรัพยสินไมไดรับความเสียหายอันตราย (Hazard) หมายถึงสถานการณใดๆก็ตามท่ีจะกอใหเกิดผล
ในทางอุบัติภัยหรือเปนส่ิงท่ีจะนําไปสูการเกิดอุบัติภัยไดเชนพ้ืนระเบียงท่ีเปยกน้ําอาจทําใหล่ืนลมหรือ
บันไดท่ีชํารุดอาจทําใหพลัดตกหกลมได 

อุบัติภัย(Accident) หมายถึงเหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอนโดยไมตั้งใจใหเกิดขึ้นเปน
ผลทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนอันตรายตอรางกายและจิตใจ และอาจทําใหเสียชีวิตไดดวย 

การเส่ียงภัย(Risk) หมายถึงโอกาสในการเกิดอุบัติภัยซ่ึงเปนปรากฏการณตามธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันโดยมีอัตราการเส่ียงตอการเกิดอันตรายเขามาเกี่ยวของดวย อัตราการเส่ียงภัยนี้จะ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ มีลักษณะเฉพาะขึ้นอยูกับแตละบุคคลและบางครั้งเกี่ยวกับ
คนอ่ืนดวย 

สวัสดินิสัย (Safety Habits) หมายถึง พฤติกรรมดานความปลอดภัยท่ีบุคคลไดปฏิบัติเปนประจํา
หรือละเวนการปฏิบัติเปนประจํา เชน ไมขับรถเร็วแมถนนจะวาง ไมขับรถฝาไฟแดงแมจะไมมีรถวิ่งสวน
มา 

2.4 สภาพปญหาปจจุบันของอุบัติภัยจราจรทางบก 

ปจจุบันความสูญเสียของประเทศไทยในดานอุบัติภัยจราจรทางบกไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่องในดานความถ่ีและความรุนแรง และจัดเปนสาเหตุการตายอันดับแรกของโรคอุบัติภัยดังนั้น
อุบัติภัยจากการจราจรทางบกจึงกลายเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงท้ัง
ทางดานสาธารณสุข สังคมและทางเศรษฐกิจของประเทศในแตละปคนไทยตองเสียชีวิตจากอุบัติภัย
จราจรไมนอยกวา2หม่ืนรายบาดเจ็บหนักจนตองเขารับการรักษาตอในโรงพยาบาลปละ 6 แสนราย 
บาดเจ็บธรรมดาปละกวา 2 ลานราย บาดเจ็บจนพิการกลายเปนภาระของครอบครัวและสังคมปละ 1 แสน
ราย และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปละเกือบ 1 แสนลานบาท นับวันสถานการณอุบัติเหตุ
จราจรของประเทศจะเลวรายลงทุกที ซ่ึงสามารถสังเกตไดวาการเกิดอุบัติจราจรทางบกในแตละครั้งจะมี
ความเสียหายรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกทีๆสถิติท่ีทุกคนควรรูเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยจราจรทางบก 

o 90 % ของผูบาดเจ็บ มีอายุนอยกวา 40 ป และเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึง 3 เทา  
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o 50 % ของการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติภัยจากการจราจร  
o 80 % ของการบาดเจ็บจากการจราจรเกิดจากรถจักรยานยนต  
o 95 % ของผูเสียชีวิตเกิดจากอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้นบริเวณศีรษะ  
o สวนใหญของผูเสียชีวิตอยูในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนต  

จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในปพ.ศ.2536พบวาคนไทยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุยานยนตช่ัวโมงละ 2คนเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ6-9หม่ืนลานบาทตอปคิดเฉล่ีย
ช่ัวโมงละ7-10ลานบาทเปนสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนในวัยหนุมสาว หากไมมีมาตรการ
แกไข คาดวาในป 2545 จะมีคนไทยเสียชีวิตจากจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นเปนช่ัวโมงละ3คนและสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอีกกวา 3แสนลานบาทตอปและจากผลการศึกษาพบวาผูประสบเหตุท่ีเสียชีวิตและไมเสียชีวิต
มากกวารอยละ60เมาสุรา (ระดับแอลกอฮอลในเลือดท่ีพบประมาณ 150 - 200 มก. %) 

2.5 สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยจราจรทางบก 

จากการศึกษา วิจัย ของนักวิชาการและผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการจราจรทางบก พบวาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติภัยจากการจราจรทางบกนั้น เกิดจากสาเหตุใหญ  ๆดังตอไปนี ้

1. เกิดจากคน 

2. เกิดจากยานพาหนะ 

3. เกิดจากถนน 

4. เกิดจากส่ิงแวดลอม  

 

 

 

 

สาเหตุที่เกิดจากคน 

1. ผูขับขี ่
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§ ขับขี่รถดวยความประมาท ปราศจากความระมัดระวัง  
§ ไมมีความรูเกี่ยวกับรถดีพอ  
§ ไมมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร  
§ ไมมีความชํานาญในการขับรถ  
§ ไมมีจิตสํานึกแหงความปลอดภัย  
§ ไมมีมารยาทในการขับรถ  
§ ขับรถในขณะท่ีรางกายหรือจิตใจไมปกต ิ 
§ ขับรถในขณะมึนเมาสุรา  
§ ใชยากระตุนประสาทขณะขับรถ  

2. คนเดินเทา 

§ ขาดความรูเรื่องการเดินถนนอยางปลอดภัย  
§ ไมเดินขามสะพานลอยและทางมาลาย  
§ ไมสวมเส้ือผาท่ีมองเห็นไดงายในเวลากลางคืน  
§ ไมใชไฟฉายหรือวัตถุสะทอนแสงติดตัวเวลาเดินทางกลางคืน  
§ ไมขามถนนในขณะท่ีมีไฟสัญญาณใหคนขามทาง  

สาเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ 

§ ใชยานพาหนะท่ีมีสภาพไมม่ันคงแข็งแรง  
§ สภาพชวงลางของรถอยูในสภาพไมด ี 
§ ระบบพวงมาลัยไมด ี 
§ สภาพยางและลมยางไมไดมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดของรถและ

น้ําหนักท่ีบรรทุก  
§ ระบบหามลอมือและเทาไมดี  
§ ความบกพรองของระบบไฟ ไฟหนา ไฟทาย ไฟเล้ียว ไฟเบรก  
§ ความบกพรองของกระจกมองหลัง แตรสัญญาณ  
§ ความบกพรองของหมอน้ํา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก น้ํามันครัตซ  
§ ความบกพรองของเครื่องยนตและอุปกรณของรถ  

สาเหตุที่เกิดจากถนน 

§ สภาพถนนชํารุด เปนหลุม เปนบอ เปนคล่ืน  
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§ ถนนล่ืน ผิวถนนเส่ือมคุณภาพ  
§ สภาพถนนลาดชัน ลาดเอียง โคงมาก  
§ สภาพถนนกําลังกอสราง กําลังซอม  

สาเหตุที่เกิดจากส่ิงแวดลอม 

§ อุปกรณความปลอดภัยบกพรอง ไดแก ปายเตือน ปายแนะนํา ปาย
บังคับไมมีหรือมองเห็นไมชัด  

§ สีทาบนถนน สีทาขอบทาง ไฟแสงสวาง ไฟกระพริบ ไมมีหรือ
มองเห็นไมชัด  

§ ทัศนวิสัยไมด ีไดแก ฝนตก หมอกลงจัด ลูกเห็บตก น้ําทวมทาง  
§ มีหมอกควันจากการเผาหญา เผาฟางขาวขางทาง  
§ การปลอยสัตวเกะกะกีดขวางทาง  

2.6 การควบคุมอุบัติภัยจราจรทางบก 

สามารถกระทําได 3 วิธีคือ 

1. การลดความถ่ีของการเกิดอุบัติภัย โดยการปองกันไมใหเกิดอุบัติภัย ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญมาจาก
สุรา ยามา ดานวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมของผูขับขี่ยานยนต และคนเดินเทา  

2. การลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัยในแตละครั้ง โดยการใชอุปกรณตาง ๆเชน การสวม
หมวกนิรภัย การใชเข็มขัดนิรภัย 

3.การลดความพิการและการตายจากอุบัติภัยโดยใหการรักษาผูปวยอยางทันทวงทีและทันการซ่ึง
จะสามารถลดอัตราการตายและการพิการจากอุบัติภัยไดถึงรอยละ 3 

2.7 การปองกันอุบัติภัยจราจรทางบก 

มาตรการสากลท่ีใชในการปองกันอุบัติภัยคือ 3E 

 

Engineering 

o การออกแบบทาง ทางแยก ทางโคง ใหปลอดภัย  
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o การปรับปรุงทาง ผิวจราจรและความกวางของทางใหเหมาะสมกับปริมาณรถ  
o การสรางสะพาน ขยายสะพานใหรับกับถนน การสรางสะพานตางระดับ  
o การสรางสะพานลอย  
o การติดตั้งไฟสัญญาณ การทาสีถนน การสรางเครื่องปองกันอันตรายขางถนน  
o การจัดใหมีแสงสวางเพียงพอบนทองถนนและจุดท่ีอาจเกดิอันตรายไดงาย  
o การปลูกตนไมสองขางทางเพ่ือชวยสายตาคนขับ  
o การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ เชน เข็มขัดนิรภัย กระจกนิรภัย 

กันชนบุดวยยาง กันชนขา หมวกนิรภัย ถุงลม พวงมาลัยยุบตัวได  
o ฯลฯ  

Enforcement 

o การกวดขับจับกุมผูกระทําผิดกฎจราจรโดยสมํ่าเสมอ  
o การตรวจจับความเร็ว  
o การตรวจวัดหาแอลกอฮอลในเลือดจากผูขับขี่รถ  
o การตรวจจับกุมผูเสพยาบา  
o การตรวจสภาพรถ  
o การตรวจควบคุมน้ําหนักบรรทุก  
o การยึด เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถ  
o การบังคับใชหมวกนิรภัย  
o การบังคับใชเข็มขัดนิรภัย  
o ฯลฯ  

Education 

o การสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
o การเผยแพรความรูทางส่ือมวลชน  
o การ อบรมสัมนากับกลุมเปาหมาย  
o การอบรมแกผูสอบใบขับขี่และตํารวจจราจร  
o การอบรมพิเศษแกผูกระทําผิดกฎหมาย  

สําหรับคนเดินเทา 

 การเดินตามถนน 
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1.ถนนท่ีมีทางเทาใหเดินบนทางเทาท่ีจัดไวใหและอยาเดินใกลทางโดยหันหลังใหรถท่ีกําลังแลน
มากอนท่ีจะกาวไปในทางรถ ตองมองซายกอนเสมอ  

2. ถนนท่ีไมมีทางเทา ใหเดินชิดริมขวาของถนน อยาเดินคูกัน ใหเดินเรียงเดี่ยวตามกันไป 

3. ถาจูงเด็ก ใหเด็กเดินดานในและจับมือเด็ก และจับมือเด็กไวใหม่ันเพ่ือปองกันเด็กวิ่งอกไป
ในทางรถ 

4. การเดินถนนในท่ีมืด ควรสวมเส้ือขาวและถาถือไฟฉายสองติดมือไปดวยก็จะปลอดภัยมากขึ้น 

5. ถาเดินเปนแถวหรือขบวน เชน ลูกเสือ หรือเนตรนาร ีท่ีมีผูควบคุมการเดินอยางมีระเบียบ จะ
เดินบนทางรถก็ได โดยเดินชิดทางรถดานใดดานหนึ่งตามความจําเปน 

 การเดินขามถนน 

1. กอนขามถนนทุกครั้งตองหยุดเดินท่ีขอบถนนแลวมองซาย-ขวาใหแนใจวาไมมีรถกําลังแลน
มาแลวรีบขามถนนไปเปนเสนตรง การเดินขามใหเดินอยางรวดเร็วอยาวิ่งขามถนน 

2. ถาบริเวณท่ีจะขามถนนมีชองทางขามทาง (ทางมาลาย) ใหขามตรงชองทางขามนั้น 

3. อยาขามถนนโดยออกจากท่ีกําลังตัว เชน ออกจากซอย ออกจากรถท่ีจอดอยูหรือออกจากทาย
รถประจําทาง 

4. การขามถนนท่ีรถเดินทางเดียว ตองหยุดดูใหแนใจเสียกอนวารถแลนมาจากทิศทางดานไหน 

5. ถนนท่ีมีเกาะกลางถนนตองขามทีละครึ่งถนน โดยขามครั้งแรกไปพักท่ีเกาะกลางถนน
เสียกอนจึงขามในครึ่งหลังตอไป 

การขามถนนบริเวณชองทางขามหรือทางมาลาย 

1. ถึงแมกฎหมายจะกําหนดใหรถตองหยุดและใหทางแกคนขามทางมาลาย ท่ีกําลังเดินขามถนน
ในทางมาลายมีสิทธ์ิไปกอนรถ แตผูขามจะตองระวังและใหโอกาสแกรถท่ีชะลอความเร็วและหยุดไมทัน
กอนท่ีจะขามไปในถนนโดยเฉพาะในเวลาฝนตกถนนล่ืนตองระวังใหมากขึ้น 

2. ถึงแมวาคนขับจะหยุดรถใหขามผูขามก็ตองขามดวยความระมัดระวังควรมองซาย-ขวา
ตลอดเวลาเพราะอาจมีผูขับขี่ท่ีบาบ่ินแซงรถท่ีหยุดอยูขึ้นมาก็ได ดังนั้นการขามตองเดินขามอยางรวดเร็ว 
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3. การขามถนนในชองทางขามท่ีบริเวณทางแยก ใหระวังรถท่ีจะเล้ียวเขาหาตัวผูขาม 

4. ถามีเกาะกลางถนนทําไวท่ีทางมาลาย ใหขามถนนไปทีละครึ่งถนน โดยพักรอท่ีเกาะกลาง
ถนน มองซาย – ขวาใหปลอดภัยแลวจึงขามไป 

การขามถนนบริเวณที่ควบคุมดวยสัญญาณไฟจราจร 

ตองปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอยางเครงครัดและตองระมัดระวังดูรถใหหยุดสนิทเสียกอน
ขณะท่ีขามอยาลืมระวังรถท่ีกําลังเล้ียวเขาหาตัวผูขาม 

การขามถนนบริเวณทางมาขามที่ควบคุมดวยสัญญาณไฟฟา 

1. ถาเปนสัญญาณไฟฟาแบบกดปุมเอง ใหไปกดปุมท่ีตูเครื่องสัญญาณ แลวรอจังหวะไฟเปล่ียน
เสียกอนคอยขามถนน แตอยาลืมระวังรถท่ีฝาฝนสัญญาณเขามา 

2. ท่ีทางขามบางแหงมีสัญญาณไฟจราจรใหคนขาม ไฟรูปคนสีเขียว หมายถึง ใหคนขามได ไฟ
รูปคนสีเขียวกระพริบถ่ีขึ้น ๆ หมายถึง ใหรีบขามถนนใหพนเร็วขึ้นหรือถายังไมไดขามก็ใหรออยาพ่ึง
ขามถนนเพราะจะไมสามารถขามถนนไปไดตลอดในจังหวะสัญญาณไฟ นั้น ถาไฟสัญญาณรูปคนสีแดง 
หมายถึง ใหหยุดรอท่ีถนนหามขามถนนโดยเด็ดขาด 

 

การขามถนนบริเวณที่มีตํารวจจราจรควบคุม 

ใหปฏิบัติตามสัญญาณท่ีตํารวจจราจรให เชน หามขาม หรือใหขามได 

การขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอย 

ใหใชสะพานลอยทุกครั้งในการขาม 

 การขึ้น - ลง รถประจําทาง 

อยาขึ้นหรือลงรถประจําทางจนกวารถจะหยุดสนิทท่ีปายหยุดรถประจําทาง เม่ือลงจากรถแลวจะ
ขามถนนควรรอใหรถออกไปใหพนกอน จะไดมองเห็นรถอ่ืน  ๆท่ีแลนเขามาไดอยางชัดเจน 
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สําหรับผูขับขี่ยานยนต 

1. ความรูเกี่ยวกับการขับรถ 

1.1 ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังไมใหรถชนหรือโดนคนเดินเทาไมวาจะอยูในสวนใดของทาง
และตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตัวเม่ือจําเปน โดยเฉพาะเด็ก คนชรา หรือคนพิการท่ีกําลังใชทาง 
ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการควบคุมรถของตน 

1.2 ในการขับรถตองขับในทางเดินรถดานซายและตองไมลํ้ากึ่งกลางของทางเดินรถเวนแตกรณี
ตอไปนี้ใหเดินทางขวาหรือลํ้ากึ่งกลางของทางเดนิรถได 

1.2.1 ดานซายของทางเดินรถมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปดกั้นจราจร 

1.2.2 การเดินรถนั้นกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว 

1.2.3 ทางเดินรถนั้นกวางไมถึง 6 เมตร 

 

1.3 ในการใชทางเดินรถท่ีแบงชองทางเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแต2ชองขึ้นไปหรือท่ีไดจัด
ชองเดินรถประจําทางไวในชองทางเดินรถซายสุด ผูขับขี่ตองขับรถในชองซายสุดหรือใกลกับชองเดินรถ
ประจําทาง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหเดินรถทางขวาของทางเดินรถได 

1.3.1ในชองเดินรถนั้นมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปดการจราจร 

1.3.2 ทางเดินรถนั้น เจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว 

1.3.3 จะตองเขาชองทางใหถูกตองเม่ือเขาบริเวณใกลทางรวม ทางแยก 

1.3.4 เม่ือจะแซงขึ้นหนารถคันอ่ืน 

1.4 รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต รถท่ีมีความเร็วชา หรือรถท่ีใชความเร็ว ต่ํากวา
ความเร็วของรถคันอ่ืน ๆ ท่ีขับไปในทิศทางเดียวกัน ผูขับขี่ตองขับรถใกลชองทางเดินรถดานซายเทาท่ีทํา
ได ถาทางรถนั้นไดแบงชองเดินรถไวในทางเดียวกันตั้งแต 2 ชองขึ้นไป หรือไดจัดชองเดินรถประจําทาง
ดานซายไว ตองขับรถในชองเดินรถดานซายสุดหรือใกลกับชองทางเดินรถประจําทาง 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21 

1.5  ผูขับขี่ซ่ึงจะตองเล้ียวรถ ใหคันอ่ืนผานหรือแซงขึ้นหนา เปล่ียนชองทางเดินรถลดความเร็ว 
จอดรถหรือหยุดรถ ตองใชสัญญาณมือและ / หรือ สัญญาณไฟเปนระยะทางไมนอยกวา 30 เมตร 

1.6  เม่ือขับรถสวนกัน ใหขับรถชิดดานซายของทางเดินรถ โดยใหถือกึ่งกลางของทางรถเปน
หลัก หรือเสนแนวท่ีแบงเปนชองเดินรถเปนหลัก 

1.7 ในทางเดินรถท่ีแคบ เม่ือขับรถสวนกัน ผูขับขี่แตละฝายตองลดความเร็วของรถเพ่ือใหรถ
สวนกันไดโดยปลอดภัย 

1.8 ในทางเดินรถท่ีแคบซ่ึงไมอาจขับสวนกันไดโดยปลอดภัยเม่ือขับรถสวนกันผูขับขี่ซ่ึงขับรถ
คันท่ีใหญกวาตองหยุดรถใหชิดขอบทางเดินรถดานซาย ใหผูขับขี่ซ่ึงขับรถคันเล็กกวาผานไปได 

1.9 ในทางเดินรถท่ีมีส่ิงกีดขวางหนา ผูขับขี่ตองลดความเร็วหรือหยุดรถ เพ่ือใหรถท่ีสวนมาผาน
ไปได 

1.10 ผูขับขี่ตองขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควร ในระยะท่ีหยุดรถไดโดยปลอดภัยในเม่ือ
จําเปนตองหยุดรถ 

1.11 ผูขับขี่ซ่ึงขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชัน ตองใชความระมัดระวังไมใหถอยหลังไปโดน
รถคันอ่ืน 

1.12 ทางเดินรถใดท่ีมีเครื่องหมายจราจรแบงทางเดินของรถออกเปนสองทาง สําหรับรถเดินขึ้น
ทางหนึ่ง ลองทางหนึ่ง โดยมีชองวางคั่นกลางหรือทําเครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงวาทางเดินรถนั้นมี
การแบงออกเปนสองทางดังกลาวใหผูขับขี่รถชิดซายของทางเดินรถ 

1.13 หามมิใหผูขับขี ่ขับขี่รถในกรณีตอไปนี ้

1.13.1 ในขณะหยอนความสามารถในอันท่ีจะขับ 

1.13.2 ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน 

1.13.3 ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

1.13.4 โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกดิอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 
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1.13.5 ในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไมอาจแลเห็นทาง
ดานหนาหรือดานหลัง ดานใดดานหนึ่ง หรือท้ังสองดานเพียงพอแกความปลอดภัย 

1.13.6 ครอมหรือทับเสนแนวแบงชองทางเดินรถ เวนแต เม่ือเปล่ียนชองทางเดินรถ 
เล้ียวรถ หรือกลับรถ 

1.13.7 บนทางเดินเทาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เวนแต รถลากเข็นสําหรับทารกคน
ปวย หรือคนพิการ 

1.13.8 โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ่ืน 

1.14 ขณะขับรถตองนําใบอนุญาตขับขี่ติดตัวไปดวย และใบอนุญาตนั้นจะตองถูกตองตามชนิด
และประเภทของรถ พรอมนําภาพสําเนาคูมือจดทะเบียนรถติดตัวไปดวยอยาเก็บภาพถายสําเนาคูมือจด
ทะเบียนรถไวในล้ินชักรถเพราะภาพถายสําเนาคูมือจดทะเบียนรถนั้นเจาของหรือผูขับจะไวใชแสดงตอ
เจาหนาท่ีตํารวจ เพ่ือปองกันการจารกรรมรถหากเปนคนรายขโมยรถไปก็ไมสามารถแสดงสําเนาภาพถาย
สําเนาคูมือจดทะเบียนไดเจาหนาท่ีตํารวจก็จะยึดรถไวเพ่ือใหเจาของนําหลักฐานมาขอรับรถ 

1.15 ผูขับขี่ตองมีความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายสัญญาณการจราจรตาง  ๆและแผนปายเครื่องหมาย
จราจรท่ีติดตั้งตามถนนสายตาง  ๆและปฏิบัติตามนั้น 

  

2. การขับรถผานทางรวม ทางแยก หรือวงเวียน 

2.1  เม่ือขับรถมาถึงบริเวณทางรวม ทางแยก ใหผูขับขี่รถปฏิบัติดังตอไปนี ้

2.1.1 ถามีรถอ่ืนอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถทางรวมทางแยกนั้นผานไปกอน 

2.1.2 ถามาถึงทางรวมทางแยกพรอมกัน และไมรออยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถท่ีอยู
ทางดานซายของตนผานไปกอน 

2.1.3 เวนแตในทางรวมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผานทางเดินรถทางโทใหผูขับขี่ซ่ึงขับ
รถในทางเอกมีสิทธิขับผานไปกอน 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 23 

2.2  ทางเดินรถทางอก ไดแก ทางเดินรถท่ีเจาพนักงานจราจรไดประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร 
แสดงวาเปนทางเดินรถทางเอก หรือปาย “หยุด” อยูท่ีริมทางรวมทางแยกนั้นใหถือวาเปนทางเดินรถทาง
โท ทางเดินรถอ่ืนนอกเหนือจากทางเดินรถทางเอก ตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนทางเดินรถทางโท 

2.3 ในกรณีท่ีวงเวียนใดไดติดตั้งสัญญาณจราจร ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรนั้น ถาไมมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ตองใหสิทธิแกผูขับขี่ซ่ึงขับรถอยูในวงเวียน
ทางดานขวามือของตนผานไปกอน ในกรณีท่ีมีเจาพนักงานจราจรอยู ใหผูขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร
ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดให 

2.4  ผูขับขี่ซ่ึงขับรถออกจากทางบุคคล หรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เม่ือจะขับรถผานหรือเล้ียวเขาสู
ทางเดินรถท่ีตัดผานตองหยุดรถ เพ่ือใหรถท่ีกําลังผานทางหรือรถท่ีกําลังแลนอยูในทางเดินรถผานไป
กอน เม่ือเห็นวาปลอดภัยแลวจึงขับตอไปได 

 

3. ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองหมายจราจร 

เครื่องหมายจราจร คือ เครื่องหมายท่ีไดติดตั้งไว หรือทําใหปรากฏในทาง สําหรับใหผูใชถนน
ปฏิบัติตามนัน้ แบงออกเปน 2 ชนิดคือ เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปายและเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง 

 

3.1 เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปาย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

ก. ปายบังคับ คือ ปายท่ีกําหนดบังคับ หาม หรือจํากัดบางประการ เพ่ือใชบังคับการจราจร ใหผู
ขับรถปฏิบัติตามความหมายแหงเครื่องหมายนั้น ๆ 

ลักษณะท่ัวไปของปายบังคับ คือ เปนรูปวงกลม สีพ้ืนใชสีขาว เสนขอบปายหรือเสนขีดกลางใช
สีแดง เครื่องหมายหรือสัญลักษณบนปายใชสีดํายกเวนปายหยุดเปนรูปแปดเหล่ียม ปายหามจอดเปนรูป
วงกลมพ้ืนสีน้ําเงินขอบและเสนขีดกลางเปนสีแดง 
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รูปท่ี 2.1ปายจราจรประเภทปายบังคับ 

 

ข. ปายเตือน 

-ปายเตือนท่ัวไป ไดแก ปายเตือนใหผูขับขี่รถระวังอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น และใหผูขับขี่รถปฏิบัติ
ตามความหมายแหงเครื่องหมายนั้น ๆ เชน ทางโคงซาย 

ลักษณะท่ัวไป เปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมุมขึ้น หรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผา รูปส่ีเหล่ียม(เฉพาะปายเตือนความเร็ว) 
สีพ้ืนใชสีเหลือง เสนขอบปาย – เครื่องหมาย – สัญลักษณ – ตัวเลข - ตัวอักษรบนปายใชสีดํา 

- ปายเตือนในงานกอสราง ไดแก ปายท่ีมีสีแสด เสนขอบสีดํา มีรูปหรือเครื่องหมายหรือขอความ
สีดําเชน “เครื่องจักรกําลังทํางาน” 
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รูปท่ี 2.2ปายจราจรประเภทปายเตือน 

 

ค. ปายแนะนํา 

 คือ ปายท่ีมีไวเพ่ือชวยแนะนําผูขับรถใหไปสูจุดหมายปลายทาง ไดถูกตองและรวดเร็ว และให
ขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการเดินทาง เชน ปายบอกหมายเลขทางหลวง 

3.2 เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง 

เปนเครื่องหมายบังคับ คือ ผูขับรถจะตองปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้น ๆ มีมากมาย
หลายลักษณะดวยกัน เชน ขอบทางขาว - แดง หามจอด ขอบทางขาว - เหลืองหยุดรับ - สงได แตหาม
จอด เปนตน 
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3.3 สัญญาณไฟจราจร (Traffic Signs) 
ใชควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก หรือทางคนขาม กําหนดใชสีดวงไฟเปนเครือ่งหมายบังคับ  
การจราจร มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และมีหนาท่ีหลักๆ ดังนี ้
3.3.1. บังคับใหยวดยานเคล่ือนท่ีอยางเปนระเบียบ 
3.3.2.เพ่ิมขีดความสามารถของทางแยก 
3.3.3. ลดอุบัติเหตุจากการชนกัน 
3.3.4. ชวยจัดลําดับการเคล่ือนท่ีของยวดยาน ใหเปนไปอยางตอเนื่องดวยความเร็วสมํ่าเสมอ 
3.3.5.ชวยใหรถทางโท และคนเดินขามถนนไดมีโอกาสเดินผานทางแยกไดเปนจังหวะโดยไม
เส่ียงตออุบัติเหต ุ
3.3.6.บังคับใหยวดยานแลนอยูในชองทางท่ีกําหนด 

 
4. รูปแบบทางแยกระดับราบ 
  

ลักษณะท่ัวๆไปของทางรวมทางแยกท่ีตัดกันในระดับเดียวกัน แบงออกเปน 3 ลักษณะดังแสดง
ในรูปท่ี 3 ดังนี้คือ 

4.1 รูปสามแยก แบบตามแยกนี้มักเรียกช่ือตามลักษณะมุมเอียงท่ีถนนมาบรรจบกัน ถาถนนมา
บรรจบกันเปนมุมฉากก็เรียกวาทางแยกรูปตัว “T” ถามาบรรจบกันเปนมุมเอียงมักเรียกทางแยกรูปตัว 
“Y” ท้ังสองแบบนี้อาจมีลักษณะงายๆไมมีการจัดชองทางพิเศษ (Unchanuelized) หรืออาจมี
ลักษณะเฉพาะเพ่ือใหเหมาะสมกับปริมาณจราจรดังแสดงในรูปท่ี 4 

4.2 รูปส่ีแยก แบบส่ีแยกนี้มีลักษณะคลายๆกับแบบสามแยกท่ีกลาวมาแลวและเนื่องจากจุดตัด
ของการจราจรของส่ีแยกมีมากถึง 32 จุด (ดังแสดงในรูปท่ี 5) การจัดการและออกแบบส่ีแยกท่ีมี
การจราจรสูงๆจึงมีแบบใหพิจารณา ดังจะมีตัวอยางแตละกรณีในอันดับตอไป 

4.3 รูปแบบทางแยกมากกวาส่ีแยก รูปแบบทางแยกตั้งแตหาแยกขึ้นไปนั้นถาเปนลักษณะทาง
แยกเดี่ยว (Isolated Intersections) จะเปนทางแยกท่ีพยายามหลีกเล่ียงมิใหปรากฏในทางหลวง เพราะทาง
แยกเชนนี้ถาถนนท่ีเช่ือมเขาสูทางแยกเปนลักษณะถนนรถแลนสองทางท้ังหมดแลว จะเกิดจุดตัดรวม
ท้ังส้ินประมาณ 128 จุด การออกแบบเปนทางแยกธรรมดาจะยุงยากและทําใหเกิดความลาชามาก ดังนั้น
หากหลีกเล่ียงไมไดก็นิยมออกแบบเปนวงเวียน ซ่ึงก็มีท้ังขอด ีและขอเสียแลวแตกรณี อยางไรก็ตามอาจ
เปล่ียนแนวถนนใหเกิดทางแยกตอเนื่อง (Sequences of Intersection) ก็ได 
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4.4 แบบทางแยกอ่ืนๆ นอกจากทางแยกท่ีกลาวมาแลวขางตน ในบางกรณีก็อาจจําเปนตอง
ออกแบบชองเปดเกาะกลาง เพ่ือใหรอในแตละดานของตัวเกาะสามารถเขา-ออกไปยังอีกขางหนึ่ง (ดัง
แสดงในรูปท่ี 6) ซ่ึงมักจะเปนถนนในยานชุมชนขนาดใหญ หรือทางหลวงสายประธานแบบแยกทิศทาง 
(Divided Highway) 

 
5. การควบคุมการจราจรบนทางแยก 

ทางแยกเปนจุดอันตรายท่ีสุดบนโครงขายถนนเนื่องจากมีกระแสจราจรตัดกัน กรมทางหลวงเคย
รายงานวามีทางแยกสะสม 
ในระยะ5ปสูงถึงกวา 1500 แหงบนโครงขายถนนท่ัวประเทศ (ท้ังนี้ยังไมรวมในเมืองหรือบางพ้ืนท่ีท่ีไมมี
การบันทึกขอมูล) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุจราจรบนทางแยกไดแก    การนํากลองถายภาพ
อัตโนมัติมาใช ณ บริเวณทางแยกท่ีมีความเส่ียงตออุบัติเหตุจราจรสูงท้ังนี้กลองถายภาพอัตโนมัติจะไดผล
เต็มท่ีในแงการปองปรามพฤติกรรมเส่ียงและลดอุบัติเหตุจราจร ขึ้นกับ 
ปจจัยดังตอไปนี ้

• การติดตั้งปายสัญญาณเตือนบนเสนทางเขาสูทางแยก 
• การติดตั้งกลองใหเปนท่ีประจักษแกสายตา 
• การหมุนเวียนกลองฯระหวางบริเวณทางแยกตางๆท่ีเปนเปาหมาย 
• การประชาสัมพันธอยางเขมขนกวางขวางเพ่ือใหประชาชนเห็นรูปธรรมของการดําเนิน
มาตรการอยางเอาจริงเอาจัง 
• การติดตั้งกลองหลอก(มีแตแสงจากแฟลช)ใหประจักษตอสายตา ในท่ีท่ีไมมีกลองจริงติดตั้งอยู 
• การพิจารณานําอุปกรณบันทึกภาพแบบดิจิตอลมาใชเพราะจะชวยเพ่ิมอัตราการตรวจจับ
ผูกระทําผิดโดยสามารถพกพาไปยังจุดตางๆได 

 
6. สภาพถนนที่วิศวกรรมจราจรควรรู 
 รูปแบบของถนนท่ีมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงมักมีสภาพซํ้ากัน เนื่องจากมีปจจัยตางๆท่ีทําให
ความเส่ียงในการเปดอุบัติเหตุสูงขึ้น ปจจัยตางๆนั้นเปนผลมาจากหลายสวน ท่ีอาจตั้งขอสังเกตุไดดวย
การออกแบบถนนพ้ืนถนนแตละแบบจะแตกตางกัน แรงเสียดทานของลอกับพ้ืนถนนก็จะแตกตางกัน
ตามไปดวย ขึ้นกับพ้ืนผิวถนนแตละประเภท ซ่ึงทําใหรถหยุดในระยะและเวลาท่ีแตกตางกัน  

 
ถนนคอนกรีต จะมีคาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานมาก ทําใหรถหยุดไดในเวลาท่ีกําหนด 

และระยะท่ีตองการ แตถาหากเปนถนนเกา ผูขับขี่จําเปนตองระมัดระวังรอยตอของคอนกรีต 
หรือการชํารุดของถนนซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  
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รูปท่ี2.3 ถนนคอนกรีต 
• ถนนลาดยาง ควรใชความเร็วต่ํา โดยเฉพาะเวลากลางคืน และเวนระยะหางจากรถคัน

หนาพอประมาณ เวลาฝนตกฝุนท่ีจับจะทําใหพ้ืนถนนล่ืน เม่ือใชหามลอ รถอาจคว่ําหรือ
ล่ืนไถลได  

 
 
 

 
รูปท่ี2.4 ถนนลาดยาง 

 
• ถนนฝุน ในหนาแลงท่ีความช้ืนนอยมาก ถนนลูกรังหรือถนนดินจะมีฝุนมากบนผิวถนน 

การขับขี่จึงตองใชความระมัดระวังและความชํานาญสูง ไมควรเรงความเร็วหรือเบรค
กะทันหัน เพราะการควบคุมรถอาจไมไดเปนไปตามความตองการไดงาย 

 
 
 
 
 

รูปท่ี2.5 ถนนฝุน 
 ความแตกตางกันเพียงเล็กนอยของพ้ืนถนน สงผลตอระยะและเวลาในการเบรกและหยุดรถท่ี
แตกตางกันไป แมเพียงนอยนิด แตหากเทียบกับขอเท็จจริงท่ีวา มนุษยโดยเฉล่ียใชเวลาประมาณ 0.75 
วินาที กอนจะเบรกอยางท่ีประสิทธิภาพแลว หรือท่ีเรียกระยะเวลาท่ีสูญเสียไปนี้วา “ระยะเวลาของ
ปฎิกิริยาตอบสนอง” ความแตกตางกันเพียงเล็กนอยท่ีวาก็อาจซ้ือเวลา 0.75 วินาทีนี้เพ่ือใหเบรกอยาง
ปลอดภัยได  
 ที่มาขอมูลจาก:สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพสสส. 

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or 
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7.สุรากับอุบัติเหต ุ

สุรา หมายถึง เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) เปนสวนประกอบซึ่งเมื่อมีแอลกอฮอล
แตกตางกัน จะมีชื่อเรียกตางกัน ดังตัวอยางที่แสดงไวในตาราง 

 

ตารางที่2.1 ตารางชนิดของสุรา และปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล 

ชนิดของสุรา ปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล (รอยละ) 

เบียรตางประเทศ 4 - 6 

เบียรทําในประเทศไทย 6 - 12 

เหลาองุน 10 - 15 

เชอร่ีและพอรต 15 - 20 

สุรา (แมโขง หงสทอง) 20 - 35 

ลิเคอร 35 - 60 

วิสกี้ บร่ันดี ยิน 40 - 50 

รัม 50 - 60 

 

เมื่อดื่มสุราเขาไป แอลกอฮอลจะถูกดูดซึมไดทุกสวนของระบบทางเดินอาหาร โดยถูกดูดซึมที่
กระเพาะอาหารรอยละ 25 ที่เหลือจะถูกดูดซึมที่ลําไสเล็กโดยเฉพาะสวนตน แลวกระจายไปตามเนื้อเยื่อ
สมอง และของเหลวทุกแหงของรางกาย จะสามารถตรวจหาระดับของแอลกอฮอลในเลือดไดภายใน 5 
นาทีหลังจากดื่ม และระดับแอลกอฮอลจะสูงสุดใน 30 - 40 นาท ีในกรณีที่ดื่มบอยจะมีระดับแอลกอฮอล 
ในเลือดถึงระดับสูงสุดไดเร็วกวา แอลกอฮอลจะถูกสันดาป (Metabolism) ที่ตับไดพลังงานประมาณ 7 
Kcal/gm. ซึ่งไมสามารถนําไปใชในการทดแทนเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายได รอยละ 10 ของแอลกอฮอล จะถูก
ขับออกโดยไมมีการเปล่ียนแปลงทางลมหายใจ ปสสาวะ และเหงื่อ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30 

การดื่มสุราจะมึนเมาเร็วหรือชาข้ึนอยูกับอัตราความเร็วของการถูกดูดซึมแอลกอฮอลที่เขาสูกระแสเลือด
ของแตละคนที่แตกตางกันไป นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับความเขมขนของดีกรี ปริมาณ และอัตราความเร็ว
ของการดื่ม สภาพของกระเพาะอาหารวาวางหรือไม สภาพรางกายและความเคยชิน สภาพอารมณและ
จิตใจ ตลอดจนสภาวะแวดลอมในขณะที่ดื่มสุรา คนที่ดื่มสุราหลังการรับประทานอาหาร จะทําใหการดูด
ซึมของสุราลดต่ําลงถึง 1 ใน 3 ถาดื่มสุราพรอม ๆ กับการรับประทานอาหารจะทําใหการดูดซึมลดต่ําลง
ถึง 1 ใน 4 แตถารับประทานอาหารหลังการดื่มสุราไมทําใหการดูดซึมของสุราลดลงเลย 

อาการของผูดื่มสุรา อาการของผูดื่มสุราของแตละคนจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับระดับของแอลกอฮอล
ในเลือด ดังตารางนี ้

ตาราง2.2 แสดงระดับของแอลกอฮอลในเลือดกับอาการของผูดื่มสุรา 

ระดับแอลกอฮอลในเลือด (มก.%) อาการ 

30 สนุกสนาน ราเริง (Euphoria) 

50 ขาดการควบคุมการเคล่ือนไหว 

100 เดินไมตรงทาง 

200 สับสน (Confusion) 

300 งวง งง ซึม 

400 สลบ อาจถึงตาย (Coma) 
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สุรากับความสามารถในการขับขี ่

ตาราง2.3 แสดงความสัมพันธของแอลกอฮอลกับโอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจร 

แอลกอฮอลในเลือด (มก.%) สมรรถภาพในการขับรถ โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหต ุ

20 มีผลเพียงเล็กนอยเฉพาะบางคน ใกลเคียงกับคนไมดื่มสุรา 

50 - มีผลทําใหความสามารถในการ 

ขับรถลดลงเฉล่ีย 8 % 

- เปนระดับที่นักวิจัยทั่วไปยอมรับ 

วาการขับรถจะเปนอันตราย 

2 เทาของคนที่ไมดื่มสุรา 

80 - สมรรถภาพลดลงโดยเฉล่ีย 12 % 

- มีผลตอคนขับรถทุกคน 

- ใชเปนกฎหมายควบคุมในหลาย 

ประเทศ 

3 เทา ของคนที่ไมดื่มสุรา 

100 - สมรรถภาพลดลงโดยเฉล่ีย 15 % 

- มีผลตอคนขับรถทุกคน 

- การขับรถจะแยลงอยางรวดเร็ว 

เมื่อถึงระดับนี ้

6 เทา ของคนที่ไมดื่มสุรา 

  

150 - สมรรถภาพลดลงโดยเฉล่ีย 33 % 40 เทา ของคนที่ไมดื่มสุรา 
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ตาราง2.3(ตอ) แสดงความสัมพันธของแอลกอฮอลกับโอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจร 

มากกวา 200 - สมรรถภาพลดลงเปนสัดสวนกับ 

ระดับแอลกอฮอลในเลือด 

ไมสามารถวัดไดเนื่องจากควบคุม 

การทดลองไมได แตโอกาสเกิด 

อุบัติเหตุสูงมาก 

 
 
การลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดวยการ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย 
 

การบังคับใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหไดผลมีหลายทางเลือกที่งายและมีความคุมคาสูงไดแกการ
ผสมผสานการตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยเขากับการหยุดรถเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรในเร่ืองอ่ืนๆ การโหมรณรงคตรวจจับเปนระยะเปนมาตรการเสริมที่ควรนํามาใช ทั้งนี้การตรวจจับ
ทุกรูปแบบควรกระทําควบคูกับการประชาสัมพันธการสวมหมวกนริภัยในผูขับข่ีจักรยานยนต ลดความ
เส่ียงตอการเสียชีวิต 

เข็มขัดนิรภัย 

1. ประโยชนของเข็มขัดนิรภัย 

1.1 ปองกันใบหนา ทรวงอก และบริเวณลําคอ กระแทกกับพวงมาลัยและกระจกเมื่อเกิด
อุบัติเหต ุ

1.2 ปองกันไมใหรางกายหลุดกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อเกิดอุบัติภัย คนที่หลุดออกจากตัวรถ จะ
มีโอกาสเสียชีวิตมากกวาคนที่อยูในรถถึง 6 เทา 

2. ชนิดของเข็มขัดนิรภัย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 ชนิดที่คาดผานบริเวณสะโพกและไหล (Lap / Shoulder Belt) คาดรอบสะโพกบริเวณตนขา 
และผานเฉลียงทางหนาอกและกระดูกไหปลารา 

2.2 ชนิดที่รัดตรงบริเวณโคนขารอบสะโพก (Lap Belt) ใชคาดบริเวณตนขารอบสะโพกไมควรรัด
บริเวณหนาทอง 
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3. การคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกวิธ ี

ควรใหสวนของเข็มขัดที่ยึดบริเวณตักของผูคาดทาบไปบนกระดูกเชิงกรานเนื่องจากกระดูกเชิง
กรานนี้สามารถรับแรงกระแทกไดถึงหนึ่งตัน โดยใหสวนของเข็มขัดนิรภัยอยูต่ํากวาระดับที่คาดเข็มขัด
ปกติประมาณ 5 - 10 เซ็นติเมตร คือ ทาบไปเหนือตนขาทั้งสองขาง สวนเข็มขัดนิรภัยที่ทาบกับหัวไหล ให
พาดทะแยงผานกระดูกไหปลาราไปยังดานตรงขาม ไมควรพาดใหชิดลําคอ 

ขอควรระวัง 

§ อยาใหเข็มขัดนิรภัยพาดบนลําคอหรือทอนแขน  
§ อยาใหเข็มขัดนิรภัยคาดบนชองทอง  

4. การบังคับใชตามกฎหมาย 

4.1 หามผูขับข่ีรถยนต ยอมใหผูอ่ืนที่นั่งตอนหนาแถวเดียวกับผูขับข่ีรถยนตเกิน 2 คน 

4.2 ผูขับข่ีรถยนตตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัย ไวกับที่นั่งในขณะที่ขับข่ีรถยนตและตองจัด
ใหคนโดยสารรถยนตซึ่งนั่งตอนหนาแถวเดียวกับที่นั่งของผูขับข่ีรถยนตรัดรางกายไวกับที่นั่งดวยเข็มขัด
นิรภัย ในขณะโดยสารรถยนต 

4.3 ผูขับข่ีจะมีความผิดเสมอหากตนเองหรือคนโดยสารไมรัดเข็มขัดนิรภัย 

อัตราโทษ : ปรับไมเกินคนละ 1,000 บาท 

 

หมวกนิรภัย 

1. ประโยชนของหมวกนิรภัย 

1.1การเดินทางดวยจักรยานยนต และสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง ปองกันการเสียชีวิตได
ประมาณ รอยละ 30 

1.2ผูที่สวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง สามารถลดการบาดเจ็บของศีรษะลงไดถึงรอยละ 67 
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1.3ผูที่ไมสวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาผูที่สวมหมวกนิรภัยถึงรอยละ 40 และมี
โอกาสบาดเจ็บที่ศีรษะโดยไมถึงตายมากกวาผูที่สวมหมวกนิรภัย 

2. ชนิดของหมวกนิรภัย แบงออกเปน 3 ชนิดดวยกัน คือ 

 2.1 หมวกชนิดคร่ึงศีรษะ (แบบมาตรฐาน - Standard Helmet) 

 2.2 หมวกชนิดเต็มศีรษะ (แบบเจ็ต - Jet Helmet) 

  2.3 หมวกชนิดเต็มหนา (Full Face Helmet) 

 

      

รูปที2่.6ภาพประกอบ แสดงชนิดของหมวกนิรภัย 

 

 3. การเลือกหมวกนิรภัย 

3.1 ควรเลือกแบบชนิดเต็มศีรษะ เพราะสามารถปองกันและลดการบาดเจ็บที่ใบหนาบางสวนได 
มีน้ําหนักเบาเหมาะสมกับขนาดรางกายของคนไทย 

3.2 ควรเลือกหมวกชั้นนอกที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรง เพื่อปองกันแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติภัย ตัว
หมวกชั้นในควรบุดวยโพลีสไตรินซึ่งเปนวัสดุที่ยืดหยุนไดด ี
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3.3 ควรเลือกตัวหมวกที่ขนาดพอดีกับศีรษะ คือเมื่อทดลองใสและคาดสายรัดคางแลว ทดลอง
ผลักตัวหมวกมาทางดานหลังศีรษะ บริเวณดานหนาของขอบหมวกไมเล่ือนไปจนถึงบริเวณกลางศีรษะ 
ถาเลยควรเปล่ียนใบใหม 

3.4 ควรเลือกหมวกนิรภัยที่มีสีสด หรือมีแถบสีคาดติดไวเพื่อใหเห็นไดงาย 

3.5 ควรเลือกหมวกนิรภัยที่ไดรับการรองรับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

4. วิธีการใชหมวกนิรภัย 

4.1 รัดสายคางใหแนนใหกระชับทุกคร้ัง 

4.2 สวมหมวกทุกคร้ังเมื่อตองขับข่ีตองซอนทายรถจักรยานยนต 

4.3 ไมควรยืมหมวกของผูอ่ืนมาใส เพราะขนาดของศีรษะแตละคนแตกตางกัน 

4.4 ควรเปล่ียนหมวกใหมทุก ๆ 3 - 5 ป หรือถาชํารุดจากการเกิดอุบัติภัยควรเปล่ียนใหมทันท ี

5. การบังคับใชตามกฎหมาย 

5.1 บังคับใชกับผูที่ขับข่ีหรือซอนทายรถจักรยานยนตทุกคน ยกเวนภิกษุสามเณร นักพรต 
นักบวช หรือผูที่นับถือศาสนาอ่ืนใดที่ใชผาโพกศีรษะตามประเพณ ี

5.2 อัตราโทษ - ปรับไมเกินคนละ 500 บาท (ความผิดที่เกิดข้ึนเปนความผิดเฉพาะตัว) 
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ตารางที่ 2.4  ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 
 

ประเภทของรถ 
 

นอกเขตเทศบาล 
 

ในเขตเทศบาล 

-รถบรรทุกที่มีน้ําหนักรถ+น้ําหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. 
ข้ึนไป 
- รถโดยสาร 
 

  
80 กม. / ชั่วโมง 

 
60 กม./ชั่วโมง 

- รถลากจูง 
- รถพวงรถยนตบรรทุก 
- รถสามลอ 
 

 
60 กม. / ชั่วโมง 

 
45 กม./ชั่วโมง 
 

- รถยนตเกง 
- รถจักรยานยนต 

80 กม. / ชั่วโมง 60 กม./ชั่วโมง 
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