
 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 


