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 อุบตัเิหต ุหมายถึง เหตกุารณท่ี์เกิดข้ึนอยา่งไม่คาดหวงัและไม่

ตั้งใจในเวลาและสถานท่ีแห่งหน่ึง เกิดข้ึนโดยไม่มีส่ิงบอกเหตลุ่วงหนา้

แตมี่สาเหตแุละส่งผลกระทบท่ีสามารถช้ีวดัได ้อุบตัเิหตเุป็นผลเชิงลบ

ของความเป็นไปไดอ้ยา่งหน่ึง ซ่ึงควรจะหลีกเล่ียงหรือป้องกนัไวแ้ตแ่รก 

โดยพิจารณาจากปัจจยัสาเหตตุา่งๆ อนัท่ีจะน าไปสู่การเกิดอุบตัเิหตุ 

 ในเร่ืองของก าหนดการและการวางแผน อุบตัเิหตอุาจหมายถึง

เหตุการณห์รอืผลของเหตุการณท่ี์เกิดขึ้นโดยไม่ไดมี้การวางแผนรองรบั

มาก่อน หรอืวางแผนไม่ครอบคลุม ซ่ึงจะส่งผลตอ่ระบบและก าหนดการ

โดยรวมเม่ืออุบตัเิหตุเกิดขึ้น 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89


 ในอีกความหมายหน่ึง อุบตัเิหตอุาจหมายถึง เหตกุารณ์

ทางกายภาพท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือเสียชีวิต

ของมนุษยอ์าทิ รถชน ตกตึก มีดบาด ไฟลวก ไฟช็อต โดนพิษ 

ฯลฯ หรือหมายถึงเหตกุารณท่ี์ไม่ใช่ทางกายภาพเช่น การลืมของ 

การลืมนดัหมาย ความเผอเรอ หรือการเปิดเผยความลบั เป็นตน้ 

ซ่ึงทัง้หมดก็ไม่ไดต้ัง้ใจใหเ้กิดเหตุการณเ์ช่นน้ี !! 



 อุบตัเิหต ุเป็นเหตกุารณท่ี์เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด หรือไม่ไดร้ะมดัระวงั

มาก่อน อุบตัเิหตอุาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี เม่ือเกิดอุบตัเิหตข้ึุนจะท า

ใหเ้สียทรพัยส์ินและอาจเสียชีวิตได ้

 พฤตกิรรมท่ีเสียงตอ่การเกิดอุบตัเิหตุ เกิดจากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 

                ๑. ความประมาท                           ๒. ความคึกคะนอง 

                ๓. ขาดความรูค้วามช านาญ               ๔. เคร่ืองมือช ารุด 

                ๕. ไม่ปฏิบตัติามกฏ ระเบียบ              ๖. อ่ืนๆ 



 อุบตัเิหตใุนบา้น เป็นภยัท่ีเกิดจากการกระท าท่ีประมาทของสมาชิกใน

บา้นหรือเกิดจากสภาพบา้นและบริเวณบา้นท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

อุบตัเิหตุในบา้นนัน้เกิดจากสาเหตุหลายประการ ดงัน้ี 

๑. หลดัตกจากบนัไดหรือที่สูง 

๒. เลน่กบัไฟ น ้ารอ้นลวก ไฟไหม ้จดุธูปเทียนท้ิงไว ้

๓. จมน ้าในสระน ้าหรอืในแม่น ้าล  าคลองใกลบ้า้น 

๔. ถูกของมีคมทิ่มแทงหรอืบาดมือ 

๕. กินยาผิด ดมหรือกินสารเคมี 

อุบตัเิหตใุนบา้น 



ขอ้ควรปฏิบตัใินการป้องกนัอุบตัเิหตใุนบา้น 

๑. ไม่ว่ิงเล่นขณะข้ึนหรือลงบนัได 

๒. ใชอุ้ปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องใชอ้ยา่งระมดัระวงั และเก็บไวใ้นท่ี

ปลอดภยั 

๓. ไม่จุดไมขี้ดไฟเล่น และดบัไฟทุกครั้งหลงัใชง้านเสร็จแลว้ 

๔. ถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกครั้งเม่ือใชเ้สร็จแลว้ 

๕. ไม่ว่ิงเล่นในบริเวณท่ีมีหญา้ข้ึนรก เพราะอาจถูกสตัวมี์พิษกดัตอ่ยได ้



๖. ไม่ควรหยบิยากินเอง ควรใหผู้ใ้หญ่หยบิยามาให ้

๗. ไม่ปีนตน้ไมห้รือท่ีสูง เพราะพลดัตกลงมาได ้

๘. ไม่ท้ิงเศษกระเบ้ืองหรือของมีคมไวต้ามทาง เพราะอาจถูกบาดเทา้ได ้

๙. เม่ือพบสิ่งของในบา้นช ารุด ควรแจง้ใหพ้่อแม่ทราบทนัที 

๑๐. ถา้บา้นอยูใ่กลแ้ม่น ้าล  าคลองควรฝึกว่ายน ้าใหเ้ป็น 



 อุบตัเิหตใุนโรงเรียน อาจเกิดข้ึนจาก

ความประมาทและความคึกคะนองของตวั

นกัเรียนเอง หรือเกิดจากสภาพแวดลอ้มของ

โรงเรียน เช่น โตะ๊และเกา้อ้ีช ารุด อาคารเรียน

ทรุดโทรม สนามของโรงเรียนมีหญา้ข้ึนรก 

เป็นตน้ ดงันั้น เราจงึควรเรียนรูข้อ้ควรป้องกนั

ตนเองจากการเกิดอุบตัเิหตใุนโรงเรียน 

อุบตัเิหตใุนโรงเรียน  



ขอ้ควรปฏิบตัใินการป้องกนัอุบตัเิหตใุนโรงเรียน 

๑. ไม่เล่นรุนแรงกบัเพ่ือน 

๒. ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบของโรงเรียน เช่น ไม่หอ้ยโหนประตหูรือหนา้ตา่ง 

๓. เก็บเคร่ืองมือหรืออุปกรณ ์ท่ีใชเ้สร็จแลว้ใหเ้รียบรอ้ย 

๔. ถา้หากพบอุปกรณห์รือเคร่ืองมือเคร่ืองใชช้ ารุด ตอ้งรีบแจง้ใหค้รูทราบ

ทนัที 



 อุบตัเิหตุในการเดินทาง เป็นอุบตัเิหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได ้จากการเดินถนน

เดินทางโดยรถยนต ์หรอืเดินทางทางน า้ อุบตัเิหตุในการเดินทางอาจท าใหเ้รา

เสียชีวิตได ้ดงันัน้ เราจงึควรรูข้อ้ควรปฎบิตัใินการป้องกนัอุบตัเิหตุจากการเดินทาง 

ดงัน้ี 

๑. ขา้มถนนตรงทางขา้ม เช่น ทางมา้ลาย สะพานลอย ทางขา้มท่ีมีสญัญาณ

ไฟจราจร 

๒. ก่อนขา้มถนนควรมองขวา มองซา้ย และมองขวาอีกครั้งจงึขา้มถนน 

อุบตัเิหตใุนการเดินทาง  



๓. ควรเดินบนทางเทา้ ไม่ว่ิงหรือเล่นกนัขณะเดินถนน 

๔. ใส่เส้ือผา้สีสว่างในขณะเดินทางตามถนนในตอนกลางคืน 

๕. ไม่ควรแยง่กนัข้ึนรถประจ  าทาง 

๖. ไม่หอ้ยโหนอยูท่ี่ประตรูถโดยสารประจ  าทาง 

๗. รอข้ึนหรือลงเรือเม่ือจอดเทียบท่าหรือริมฝัง่เรียบรอ้ยแลว้ 

๘. ปฏิบตัติามกฎหรือระเบียบของการนัง่เรือ เช่น ไม่นัง่บนกราบเรือ 



 อุบตัเิหตท่ีุเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น เกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ

ดว้ยกนั จากสถิตขิองกรมทางหลวง พบว่า สาเหตกุารเกิดอุบตัเิหตทุางหลวง

มากท่ีสุด คือการขบัรถเร็ว  รองลงมาคือการขบัรถระยะกระชั้นชิด อุบตัเิหตท่ีุ

เกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น มกัเกิดข้ึนจากสาเหตท่ีุส าคญั 3 ประการดงัน้ี  

           1. บุคคล               2. สิ่งแวดลอ้ม                     3. กฎหมาย  



1. สาเหตจุากผูข้บัยวดยานพาหนะ 

     1.1 มีความบกพรอ่งทางดา้นร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน 

หรือหลบัในสุขภาพไม่ดี มีโรคประจ  าตวั โรคลมชกั ตาบอดสี ตาพรา่ น ้าตาล

ในเลือดต า่  

     1.2 มีความบกพรอ่งทางดา้นจติใจและอารมณ ์เช่น มีความกลดักลุม้ใจ 

วิตกกงัวล อารมณห์งุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตงึเครียดทางอารมณ ์ 

 1. บุคคล 



1.3 ขาดความรูค้วามช านาญ และประสบการณใ์นการใชถ้นน เช่น ขาดความรู ้

เรือ่งความเร็วกบัรถ คาดคะเนความเรว็ หรอืกะระยะทางไม่ถูกตอ้ง ไม่มีความรู ้

ความช านาญ ในเรื่องลกัษณะของยวดยานที่ใชข้บั ไม่รูก้ฎจราจร เป็นตน้  

1.4 ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรอืขอ้บงัคบั เช่น ขบัรถเร็ว ขบัรถตดัหนา้รถอ่ืน

ระยะกระชั้นชิด ขบัรถล ้าช่องทางเดินรถ ขบัรถแซงซา้ย หรอืแซงขวาในท่ีคบัขนั 

ขบัรถตามหลงัคนอ่ืนอยา่งกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางรว่ม ขบัรถ

ยอ้นศรทางเดินรถ ขบัรถฝ่าฝืนเครือ่งหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ  



 1.5 ไม่รูจ้กัป้องกนัตนเอง เช่น ขบัรถดว้ยความประมาท ขาดความ

ระมดัระวงั ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุน้ประสาท ดื่มสุราขณะ

ขบัรถ ฯลฯ ส าหรบัเร่ืองการด่ืมสุรานั้น จากสถิตขิองสถาบนันิติเวชวิทยา 

กรมต ารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผูเ้สียชีวิตดว้ยอุบตัเิหตจุากการจราจร มี

ประวตักิารดื่มสุราจ  านวน 288 คน ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 77.12  



2. สาเหตจุากผูโ้ดยสาร  คนเดินเทา้  หรือสตัวเ์ล้ียง  

     2.1 การขาดความระมดัระวงั เช่น ผูโ้ดยสารข้ึนหรือลงรถโดยไม่

ระมดัระวงั ในการปิด-เปิดประตรูถ เดินถนนโดยไม่ระมดัระวงัยวดยาน 

ว่ิงตดัหนา้รถ การว่ิงเล่นบนถนน ลื่นหกลม้ ลงัเลใจในการขา้มถนน ฯลฯ  

     2.2 การไม่ปฏิบตัติามกฎจราจร เช่น หอ้ยโหนรถโดยสารรถประจ  า

ทาง ไม่ข้ึนหรือลงขณะรถหยุด หรือท่ีป้ายจอด ไม่ขา้มถนนตรงทางขา้ม, 

สญัญาณ หรือสะพานลอย ไม่เดินถนนตามบาทวิถีหรือทางเทา้  



     2.3 ความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์เช่น ขา้มถนนโดยออกจากหนา้ หรือทา้ย

รถขณะท่ีรถยงัจอดอยู ่สตัวเ์ล้ียงเดินขา้มถนนหรือว่ิงตดัหนา้รถ ฯลฯ  

     2.4 ความไม่สมบูรณข์องร่างกายและจติใจ เช่น สภาพรา่งกายท่ี

อ่อนเพลียการด่ืมสุราขณะเดินถนน เป็นตน้ 



2. สิ่งแวดลอ้ม 
 สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบตัเิหตุ 

 ไดแ้ก่ สภาพของรถ สภาพถนนและดินฟ้าอากาศ 

1. สาเหตจุากสภาพของรถ 

    1.1 ยางระเบิดหรือยางแตก ท าใหร้ถเสียการทรงตวั พลิกคว า่ไดง้่าย 

โดยเฉพาะรถท่ีก าลงัแล่นดว้ยความเร็วสูง และถนนล่ืน            

    1.2 เบรกแตก เบรกล่ืน ท าใหร้ถไม่สามารถหยุดหรือชะลอความเร็วลงได้

ตามความตอ้งการ   





  1.3 เพลาหลดุหรอืเพลาขาด ท าใหร้ถหมดก าลงัในการขบัเคลื่อน รถจะไม่แลน่ 

แมว่้าจะเหยยีบคนัเรง่อยา่งไรก็ตาม ท าใหย้ากแก่การควบคมุความเร็ว และงา่ยตอ่

การเกิดอุบตัเิหต ุ

  1.4 คนัสง่หลดุ ท าใหพ้วงมาลยัใชก้ารไม่ได ้ไม่สามารถควบคมุรถได ้

  1.5 อุปกรณป์ระจ ารถช ารุดหรอืขดัขอ้ง เช่น ไม่มีไฟหนา้-หลงั ไฟใหญมี่ขา้งเดียว 

หรอืไม่มีเลย ไฟเลี้ ยวช ารุด  ไม่ไดซ่้อมแซมหรอืแกไ้ข พวงมาลยัสัน่ขณะขบั เป็นตน้ 

  1.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เช่น การเพิ่มแรงเครือ่ง ท าใหผู้ข้บัขี่เกิดความ

คะนองและขบัรถเร็ว การแปลงสภาพรถตามความพอใจ โดยไม่ค านึงถึงสภาพรถที่

ไดร้บัการออกแบบมา 



2. สาเหตจุากบริเวณท่ีเกิดอุบตัเิหต ุสภาพถนนและสภาพแสงสว่าง 

     2.1 บริเวณท่ีเกิดอุบตัเิหต ุไดแ้ก่ ทางแยก ทางโคง้ ทางตรง ทางเบ่ียง

สะพาน วงเวียน ทางตดัทางรถไฟ ทางลาดชนั/เนินเขา ทางเขา้ออกทาง

ดว่น ทางเช่ือมโยงทางแยก ทางเช่ือมอาคารท่ีพกัอาศยั ฯลฯ ซ่ึงบริเวณท่ี

มกัเกิดเหตบุ่อยท่ีสุดคือ ทางตรง โดยสภาพเสน้ท่ีดีเรียบ มกัท าใหผู้ข้บัข่ี

ขาดความระมดัระวงัและขบัรถดว้ยความเร็วสูง นอกจากน้ีจะพบว่าถนน 3 

ช่องทางจะเกิดอุบตัเิหตมุากกว่าถนน 2 ช่องทาง และถนน 4 ช่องทาง 

และถนนส่ีแยกจะอนัตรายกว่าสามแยก 





     2.2 สภาพถนนท่ีเป็นหลมุเป็นบ่อ มีโคลนตม มีเครื่องกีดขวางมากๆ 

หรือถนนท่ีแคบ ถนนท่ีล่ืน มีส่วนท าใหเ้กิดอุบตัเิหตข้ึุนได ้

     2.3 สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างท่ีส่องจากรถคนัท่ีสวนมาโดย

การเปิดไฟสูงและมีความสว่างสูง ท าใหต้ามวัมองไม่ชดัเจน หรือไม่มีไฟส่อง

สญัญาณทางแยก บนทอ้งถนนมืดไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง ท าใหม้องไม่เห็น

ทาง หรือมองไกลไม่ได ้ยอ่มเป็นอนัตรายตอ่การขบัรถ อยา่งไรก็ตามแสง

สว่างในเวลากลางวนั หรือความสว่างของ ถนนก็มกัท าใหเ้กิดอุบตัเิหตสูุงกว่า

เวลากลางคืน แตค่วามรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า 



การเลือกหลอดไฟเพ่ือใหเ้หมาะกบัการ    

ใชง้านนั้น แน่นอนว่าตนเองตอ้งทราบ

เสียก่อนว่า หลอดไฟนั้นมีเอาไวเ้พ่ืออะไร

และล าดบัเรื่องความส าคญัไดเ้สียก่อนว่า

จะใหอ้ะไรเป็นประเด็นทีส าคญั 



3. สาเหตจุากดินฟ้าอากาศ 

     3.1 ฝนตกหนกั น ้าท่วม ท าใหถ้นนเป็นหลมุเป็นบ่อ เป็นหล่มโคลน ถนนล่ืน 

ท าใหร้ถตกถนน พลิกคว า่ 

     3.2 การเกิดพายุหรือหมอกลงจดั ท าใหมี้ควนัปกคลมุมองไม่เห็นทาง เกิด

อุบตัเิหติไดง้่าย 

     3.3 พายุหิมะ ในตา่งประเทศอาจมีพายุหิมะ ท าใหถ้นนล่ืนมองไม่เห็นทาง 

     3.4 สภาพดินฟ้าอากาศท่ีดี อุบตัเิหตมุกัเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ีดีเสมอ 

ทั้งน้ีเพราะผูข้บัข่ีขบัรถดว้ยความเร็วสูง และขาดความระมดัระวงัอนัตราย 





3. กฎหมาย 

สาเหตุจากกฎหมาย  กฎหมายมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบตัเิหตุ ดงัน้ี 

     1. การขาดการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชนทุกคนทราบ

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎตา่งๆ ท าใหป้ระชาชน

ขาดจติส านักและฝ่าฝืนกฎระเบียบตา่งๆ ซ่ึงมีผลใหเ้กิดอุบตัเิหตไุด ้ 

     2. บทลงโทษหรือค่าปรบัยงัไม่เหมาะสม ท าใหมี้การฝ่าฝืนก าจราจร หรือ

กฎระเบียบตา่งๆ อยูเ่สมอ  



    3. การที่กฎหมายมิไดก้ าหนดเพศ อายุสูงสุดของผูข้บัข่ี 

รวมทั้งการศึกษาขั้นต า่ของผูข้บัข่ียวดยานพาหนะ 

ถึงแมว่้าผูข้บัข่ีจะสอบผ่าน และไดร้บัใบอนุญาตขบัข่ี

มาแลว้ ก็อาจท าผิดกฎจราจร และท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้

     4. การขากการกวดขนั จบักุม หรือยงัไม่จรงิจงัหรอื

เขม้งวดในการพิจารณาด าเนินคดีหรอืจบักุม ผูก้ระท าผิด 

เป็นสาเหตใุหข้บัรถหรอืใชร้ถใชถ้นนอยา่งเสรี ตาม

อ าเภอใจ ซ่ึงมกัท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ   



  การป้องกนัอุบตัเิหตใุนการจราจรทางบกดา้น

บุคคลนั้น ควรพิจารณาในเร่ืองสุขภาพ การศึกษา และความปลอดภยัใน

การขบัข่ี การโดยสาร และการเดินเทา้ ซ่ึงมีวิธีการป้องกนัดงัตอ่ไปน้ี  



1. เร่ืองสุขภาพ ผูข้บัข่ีรถ 

ผูโ้ดยสารและผูเ้ดินเทา้ ควร

มีสภาพรา่งกาย และจติใจท่ี

แข็งแรงสมบูรณ ์และเป็น

ปกตอิยูเ่สมอ ทั้งในช่วงก่อน

เดินทาง ขณะเดินทาง และ

หลงัการเดินทาง  

 2. การศึกษา การป้องกนัอุบตัเิหตทุี่ส  าคญัประการ

หน่ึงคือ การศึกษาหาความรูแ้ละการถ่ายทอด หรือ

ใหค้วามรูแ้ก่ทุกคน ในเรือ่งความปลอดภยัใน

การจราจร การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศึกษา 

การอบรมมารยาทในการขบัขี่ยวดยาน แก่ผูใ้ช้

ยวดยาน ผูโ้ดยสาร และผูเ้ดินเทา้ การแนะน า

ประชาชน ผูใ้ชร้ถใชถ้นน ใหรู้จ้กัระมดัระวงัในการ

เดินทาง  



 3. ความปลอดภยัในการขบัข่ี

ยวดยานพาหนะ การขบัข่ียวดยาน

พาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต ์

รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์

รถบรรทุก หรือรถประจ  าทางก็

ตาม ผูข้บัข่ีจะตอ้งปฏิบตัตินเพ่ือ

ความปลอดภยั  



๑) ขอ้ควรปฏิบตัขิณะเดินทางตามถนน ควรปฏิบตั ิดงัน้ี 

  - เดินบนทางเทา้ชิดดา้นใน แตถ่า้ไม่มีทางเทา้ ควรเดิน

ชิดไหล่ทางดา้นขวา เพ่ือใหเ้ห็นรถท่ีสวนมา 

  - สวมใส่เส้ือผา้สีขาวหรือสีสว่างขณะเดินบนถนน

กลางคืนเพ่ือใหผู้ข้บัข่ีรถสามารถเห็นไดช้ดัเจน 

  - ไม่ว่ิงเล่นหรือผลกัเพ่ือนขณะเดินทางตามถน 



- ควรเดินขา้มถนนตรงบริเวณทางขา้ม 

ไดแ้ก่ ทางมา้ลายสะพานลอย และก่อน

ขา้มถนนมองถนนใหแ้น่ใจ โดยมอง

ขวา มองซา้ย มองขวา ว่าปลอดภยั 

แลว้จงึขา้ม 



๒) ขอ้ควรปฏิบตัขิณะเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ  าทางหรือรถไฟ 

ควรปฏิบตั ิดงัน้ี 
 

  - ยนืคอยรถโดยสารตา่ง ๆ ท่ีป้ายหยุด 

รถโดยสารบนทางเทา้และห่างขอบทาง 

เขา้ไปดา้นใน 

  - ถา้เป็นรถไฟฟ้าควรยนืรอหลงัเสน้เหลือง 

ท่ีพ้ืนชานชลา 

 



- เม่ือรถโดยสารมาจอดชิดขอบทางและจอดสนิท ควรรอใหผู้โ้ดยสาร

ลงจากรถก่อน แลว้จงึข้ึนไป 

- ข้ึนหรอลงรถใหเ้ป็นระเบียบ ไม่ควรผลกักนั 

- เม่ือข้ึนรถแลว้ ควรหาท่ีนัง่ แตถ่า้รถไม่มีท่ีว่าง ควรจบัราวหรือพนัก

พิงใหม้ัน่คง 

- ไม่ควรยนืใกลป้ระตรูถหรือยนืหอ้ยโหนอยูท่ี่ประตูรถ 



- ถา้พบคนชรา ควรใหค้นชราข้ึนรถก่อน หรือลกุใหน้ัง่ 

- ถา้ตอ้งการลงจากรถโดยสารควรกดกร่ิงใหส้ญัญาณกบั 

พนกังานขบัรถแลว้ไปยนืคอยท่ีประตรูถ 

- ลงรถเม่ือรถจอดชิดขอบทางและหยุดสนิทก่อน 

- ถา้โดยสารรถไฟหรือรถไฟฟ้า หา้มลงไปบนรางรถไฟ 

 



๓) ขอ้ควรปฏิบตัใินการขบัข่ีรถ ควรปฏิบตั ิดงัน้ี 

 (๑) ปฏิบตัิตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภยั 

๑ สญัญาณไฟ เป็นสญัญาณที่ใชค้วบคุมการจราจรโดยมีโคม

สญัญาณอยา่งนอ้ย ๓ ดวง คือ สญัญาณสีแดง สีเหลืองอ าพนั 

และสีเขียว ซ่ึงแตล่ะดวงมีความหมาย ดงัน้ี 

สีแดง           หมายถึง            รถทุกคนัตอ้งหยุด 

สีเหลืองอ าพนั  หมายถึง            รถทุกคนัเตรยีมจะหยุด 

สีเขียว          หมายถึง            รถทุกคนัผ่านไปได ้



 (๒) สวมหมวกกนัน็อกและคาดเข็มขดันิรภยัขณะขบัข่ีรถ 

 (๓) ใหส้ญัญาณมือหรือสญัญาณไฟเล้ียวก่อนเล้ียวทุกครั้ง 

 (๔) ไม่ขบัข่ีตดัหนา้คนัอ่ืนอยา่งกระชั้นชิดหรือแซงสวนเลน 

 (๕) ไม่ดื่มสุรา หรือเสพสารเสพตดิขณะขบัข่ีรถ 



             อุบตัเิหตุจากการเดินทางทางน า้มีหลายอย่าง เช่น เรอืล่ม 

ผูโ้ดยสารจมน า้ เป็นตน้ ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เรอืชนกนั เรอืมีการ

บรรทุกคนหรอืส่ิงของเกินอัตรา เรอืรั่วหรอืช ารุด เป็นตน้ 

 



 อุบตัเิหตทุางน ้าอาจเกิดจากสาเหตท่ีุส าคญั 2 ประการดงัน้ี 

     1. ตวับุคคล              2. สภาพแวดลอ้ม 



 สาเหตุของอุบตัเิหตุทางน า้ มกัเกิดจากผูข้บัเรอื และผูโ้ดยสารดงัน้ี  

ผูข้บัเรือ 

     1. ขาดความรูค้วามสามารถ หรือความเช่ียวชาญในการขบัเรือ อาจท า

ใหห้ลงทาง คาดการณล์วงหนา้ผิด 

     2. ขาดความระมดัระวงัในการขบัเรือ หรือขน้เรือดว้ยความคึกคะนอง 

     3. ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขบัเรือดว้ยความเร็ว ขบัเรือตดัหนา้เรือล าอ่ืน 

     

ตวับุคคล 



    4. ผูข้บัเรือมีสุขภาพไม่สมบูรณ ์หรือพิการ หรือมีการเจบ็ป่วย เช่น 

เป็นโรคหวัใจ โรคลมบา้หมู ความผิดปกตทิางหู ความผิดปกตทิางตา   

เป็นไขเ้ป็นหวดั 

     5. ผูข้บัเรือเมาสุราหรือเสพสิ่งเสพติดเขา้ไป ขณะขบัเรือ ท าใหเ้กิด

อุบตัเิหตข้ึุนได ้

     6. สภาพจติใจท่ีไม่เป็นปกตขิองผูข้บัเรือ ท าใหเ้กิดอุบตัเิหตไุด ้เช่น

ความวิตกกงัวล ความเครียด 



ผูโ้ดยสารทางเรือ  

     1. ผูโ้ดยสารเรอืขาดความระมดัระวงัในการข้ึน-ลง หรอืโดยสารเรือ 

     2. ผูโ้ดยสารเรอืหยอกลอ้กนัเลน่ขณะโดยสารเรือ 

     3. ผูโ้ดยสารเรือไม่นัง่ประจ  าที่ หรอืไปนัง่ที่กาบเรอื ลกุเดินไป - มา ขณะที่

เรอืก าลงัแลน่อยู ่

     4. ผูโ้ดยสารมีสภาพรา่งกาย และจติใจไม่สมบูรณ ์เช่น โรคลมบา้หมู เป็นลม 

วิงเวียนศีรษะ หงุดหงิด 

     5. ผูโ้ดยสารเรือดื่มสุรา มึนเมา และสง่เสียงเอะอะโวยวาย หรอืก่อความไม่

สงบใหแ้ก่ผูข้บัเรือ และผูโ้ดยสารอ่ืนๆ 



 สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีท าใหเ้กิดอุบตัเิหตุทางน า้ไดด้งัน้ี 

     1. สภาพของเรือ เรือท่ีมีสภาพใชง้านไม่ได ้ช ารุดทรุดโทรม เรือรัว่ เรือท่ีมี

อายุการใชง้านยาวนาน และไม่มีการตรวจสอบ สภาพของเรือ หรือ

เครื่องจกัรกล ท่ีใชง้านไม่ได ้ยอ่มมีส่วนท าใหเ้กิดอุบตัเิหตไุดเ้สมอ  

     2. สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิอากาศท่ีไม่แน่นอน ฝนตกหนกั หมอกลง

จดั พายุ ลมใตฝุ้่ น หากผูข้บัเรือ ขาดความระมดัระวงั หรือใชเ้รือในขณะท่ี เกิด

ภยัธรรมชาติ ยอ่มเสี่ยงตอ่การเกิดอุบตัเิหตุ  

สภาพแวดลอ้ม 



    3. สภาพของแม่น ้าล  าคลอง ทะเล หรือมหาสมุทร ไม่เอ้ืออ านวยตอ่การ

เดินทาง และมีผลใหเ้กิด อุบตัเิหตข้ึุนได ้เช่น น ้าไหลเช่ียว คล่ืนแรง มีคล่ืน

ใตน้ ้า มีตอ หรือหินโสโครกใตน้ ้า  

     4. การบรรทุกเรือ การบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของท่ีเกินอตัรา ท่ี

ก าหนดไว ้หรือบรรทุกไม่ถูกตอ้ง ตามกฎเกณฑ ์ยอ่มก่อใหเ้กิดอุบตัเิหต ุเช่น 

การบรรทุกคน หรือส่ิงของบนหลงัเรือ หรือบนดานฟ้า การบรรทุก สิ่งของ

จ  าพวก โลหะ หรือหินซ่ึงมีน ้าหนกัมาก 







ขอ้ควรปฏิบตัขิณะเดินทางทางน ้า 

 (๑) ขณะรอลงเรือควรรอท่ีฝัง่หรือบนท่า 

 (๒) ขณะข้ึนลงเรือควรรอใหเ้รือจอดเทียบท่าเรียบรอ้ยก่อน 

 (๓) เม่ือลงเรือแลว้ควรเดินเขา้ไปในตวัเรือ ไม่ควรนัง่ท่ีกราบเรือ 

 (๔) ถา้โดยสารเรือทางไกล ควรสวมเส้ือชูชีพทุกครั้ง 

 (๕) ผูท่ี้โดยสารเรือเป็นประจ  า ควรมีทกัษะในการว่ายน ้า 

 (๖) ไม่ควรโดยสารเรือท่ีบรรทุกน ้าหนกัเตม็อตัราแลว้ 



             อุบตัเิหตุจากการเดินทางทางอากาศ เช่น เครือ่งบินตก อาจเกิด

จากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ สภาพเครือ่งบินท่ีช ารดุ สภาพอากาศท่ีมีพายุ 
 



อุบตัเิหตุจาการเดินทางโดยทางอากาศ อาจเกิดจากสาเหตุท่ีส าคญั คอื 

 

          1. ความบกพรอ่งทางดา้นร่างกาย และจติใจของนักบิน หรือเจา้หนา้ท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น สุขภาพไม่แข็งแรง ความเหน่ือยอ่อน ความวิตกกงัวล ความ

เศรา้หมอง 

          2. การขาดประสบการณ ์หรือขาดความเช่ียวชาญ ในการขบัเคร่ืองบิน 

                 

ตวับุคคล 



 3. การขาดความรบัผิดชอบ ของผูข้บัเคร่ืองบิน เช่น ขบัเคร่ืองบิน

ดว้ยความเร็วไม่เกินก าหนด ไม่บินตามเสน้ท่ีก าหนด หรือเสียวินยัการบิน มี

ความประมาทเลินเล่อ    

 4. การเสียวินยัการบินของนกับิน เช่น ไม่บินตามเสน้ทางท่ีก าหนด 

           5. ผูโ้ดยสารเคร่ืองบิน ไม่ปฏิบตัติามกฎระเบียบ ของการโดยสาร

เครื่องบิน เช่น สูบบุรี่ หรือตดิกน้บุหรี่ โดยขาดการระมดัระวงั การก่อความ

ไม่สงบในขณะโดยสารเคร่ืองบิน เป็นตน้ 



 

          1. เครื่องบินหรือตวัปรบัอากาศยานเส่ือมคณุภาพ และไม่ไดร้บั

การตรวจสอบ ซ่อม หรือดแูลอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ก่อนการน าไปใช ้ 

          2. สภาพเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง น ้ามนัหมดกลางทาง หาท่ีลงไม่ได ้ 

          3. สนามบินมีเครื่องกีดขวาง หรือสภาพทางว่ิง ทางขบัไม่ดี  

          4. ทศันวิสยัไม่ดี เช่น ฝนตก หมอกหรือหิมะลงจดั พายุจดั ฟ้าผ่า  

การป้องกนัอุบตัเิหตจุาการเดินทางโดยทางอากาศ  

สภาพแวดลอ้ม  



ขอ้ควรปฏิบตัขิณะโดยสารเครื่องบิน 

     (๑) ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ของการข้ึนเคร่ืองบินอยา่งเคร่งครดั 

     (๒) คาดเข็มขดัประจ  าท่ีนัง่ขณะเคร่ืองบินก าลงับินข้ึนหรือบินลง 

     (๓) ถา้มีปัญหา ควรขอความช่วยเหลือจากพนกังานบนเคร่ืองบิน 



             เม่ือคนเราตอ้งพบเจอกบัอุบตัเิหตุตา่ง ๆทัง้เกิดกบัตวัเองและ

ผูอ่ื้นเราจึงตอ้งมีการขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ดงัน้ี 

๑) รอ้งขอความช่วยเหลือ ดว้ยค าว่า ช่วยดว้ย ๆ เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลเ้คียง

ช่วยเหลือ 

๒) ท าสญัญาณท่าทาง เช่น โบกมือ ปรบมือ กระแทกเทา้ เป็นตน้ 

๓) โทรศพัทแ์จง้เหต ุโทรศพัทไ์ปท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยแจง้ลกัษณะท่ี

เกิดข้ึน สถานท่ีเกิดเหต ุ



 ถา้เกิดอุบตัเิหต ุเราควรปฏิบตั ิดงัน้ี 

๑. รีบแจง้ใหพ้อ่แม่  ครู หรอืผูใ้หญท่ี่ไวใ้จไดท้ราบ โดยบอกรายละเอียดทั้งหมด

เก่ียวกบัสาเหตแุละอาการท่ีเกิดข้ึน 

๒. ถา้ผูท้ี่เกิดอุบตัเิหตอุยูใ่นท่ีที่ผูช้่วยเหลือมองไม่เห็นใหผู้ท้ี่เกิดอุบตัเิหตรุอ้งตะโกน

ขอความช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ  หรอืท าสญัญาณเสียง เช่น เคาะพื้ น เคาะประต ู

เพื่อใหผู้ช้่วยเหลือรบัรู ้

๓. นักเรยีนควรรูแ้ละจดช่ือ ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัทข์องผูท้ี่จะขอความช่วยเหลือเม่ือ

เกิดอุบตัเิหต ุเช่น ช่ือและที่อยูข่องพอ่แม่ เบอรโ์ทรศพัทข์องสถานีต ารวจ เบอร์

โทรศพัทโ์รงพยาบาล เป็นตน้ 



 เม่ือเกิดเหตท่ีุไม่ปลอดภยัตอ่ตนเองหรือผูอ่ื้น นกัเรียนอาจ

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานีต  ารวจ 

โรงพยาบาลหน่วยดบัเพลิง ท่ีว่าการอ าเภอ หน่วยกูภ้ยั เป็นตน้ 

เบอรโ์ทรศพัทแ์จง้เหตฉุุกเฉิน   

เหตดุว่นเหตรุา้ย แจง้ ๑๙๑  

ไฟไหม ้( กรุงเทพฯ) แจง้ ๑๙๙ 




