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ด้วยความห่วงใย
	 ประเทศไทย	 ติดอันดับประเทศท่ีมีผู้เสียชีวิตบนถนน 
มากท่ีสุดในโลก	 และกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ท่ีมีอุบัติเหตุ
มากที่สุดของประเทศ	สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การขับรถเร็วเกินกฎหมายก�าหนด
	 รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุ 
บนท้องถนน	 จงึก�าหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน	หรือ	“ศปถ.”	และสัง่การให้แต่ละพื้นที่ 
ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน		
	 กรุงเทพมหานคร	จึงมอบหมายให้ส�านกัการจราจรและ 
ขนส่ง	ในฐานะหน่วยงานทีด่แูลด้านการจราจรและความปลอดภยั 
ทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 ด�าเนินการจัดต้ัง 
ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร	 
(ศปภ.กทม.)	โดยประสานการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั
ทางถนนอย่างเป็นรปูธรรม	ต่อเนือ่ง	และเชือ่มโยงกันทัง้ประเทศ
	 ในปี	2563	นี	้กรุงเทพมหานครได้ด�าเนนิการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้ถนนอย่างปลอดภยัในช่วงเทศกาล	ภายใต้แนวคิด 
“STOP/THINK/ACT ฉกุใจ ไม่ฉุกเฉนิ”	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนร่วมกันฉกุใจคิดเรื่องความปลอดภยั	ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	มุ่งเน้นให้ทุกคนมี
จิตส�านึก	และรับผิดชอบสร้าง	“ถนนปลอดภัย” ร่วมกัน
	 ส�านักการจราจรและขนส่ง	 กรุงเทพมหานคร	 และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 ในปี	 2563	 และ 
ปีต่อๆ	ไป	จะเป็นปีแห่งความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย	
ที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคน

ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน
กรงุเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 

ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร



ACT เร��มที่เรา ปลอดภัยทุกคน
บทที่ 6  หมวกนิรภัย ปกป�องชีว�ตคนใช�รถจักรยานยนต�
บทที่ 7  ไม�คาด = ถึงฆาต
บทที่ 8  ระวังทุกแยก ปลอดภัยทุกทาง
บทที่ 9  ข�้นรถโดยสารอย�างปลอดภัย ถึงที่หมายแน�นอน
บทที่ 10  ขับรถสาธารณะอย�างปลอดภัย 
 สร�างความอ��นใจตลอดการเดินทาง

ศึกษาเส�นทางก�อนออก เลี่ยงรถติด ลดอ�บัติเหตุ

สารบัญ
บทที่ 1
STOP/THINK/ACT ฉุกใจ ไม�ฉุกเฉิน

STOP หยุดเสี่ยง ลดสูญเสีย
บทที่ 2 เมาไม�ขับ ถึงที่หมายปลอดภัยทุกคน
บทที่ 3 ลดเร็ว = ลดอ�บัติเหตุ
บทที่ 4 งดแชท งดโทร ระหว�างขับ

THINK ฉุกใจ ไม�ฉุกเฉิน
บทที่ 5 ตรวจสอบก�อนออก ลดเหตุฉุกเฉิน
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อ�บัติเหตุไม�ใช�เร�่องของ  “ดวง” แต�เป�นเร�่องของความประมาท 
ที่เรามองโลกในแง�ดีว�า “สิ�งนี้จะไม�เกิดข�้นกับเรา” 

ทุกคนสามารถหยุดอ�บัติเหตุได� ด�วยการ “STOP” พฤติกรรมเสี่ยง 
ร�วมฉุกคิดถึงว�ธีป�องกันอ�บัติเหตุ 

“THINK” ข�อควรระวังและตรวจสอบความพร�อม
และร�วมกันปฏิบัติตามกฎ  “ACT” ในสิ�งที่เพ��มความปลอดภัยให�แก�เรา 

เพราะเพ�ยงแค�เราทุกคน “ฉุกใจ” เราจะ “ไม�ฉุกเฉิน”

บทที่

1
STOP
THINK
ACT
ฉุกใจ ไม�ฉุกเฉิน



รถยนต�ส�วนบุคคล 

รถจักรยานยนต� 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 
(ป�กอัพ) 

คนไทยเกิดอ�บัติเหตุเฉลี่ย
ป�ละ 76,432 ครั้ง

อ�บัติเหตทุางถนน 
พรากชีว�ตคน ติดอันดับโลก

ทีผ่�านมา
ป� 2557-2561

อ�บัติเหตุ
ทางถนน

อันดับ 8
ของสาเหตุการตายทั่วโลก
และมีแนวโน�มเพ��มมากข�้นทุกป�

ในไทยเกิดอ�บัติเหตุ
 79,117 ครั้ง

 ลดลงจากป�ก�อน
 6,832 ครั้ง 

บาดเจ็บสาหัส 5,380 คน 
เพ��มข�้น 1,595 คน 

ยานพาหนะที่
เกิดอ�บัติเหตุสูงสุด 

มีมูลค�าความเสียหายเกือบ 8 ล�านบาท

เสียชีว�ต 8,366 คน 
ลดลง 380 คน 

พาหนะ
ที่เกิดอ�บัติเหตุสูงสุด
คือ รถจักรยานยนต�  

ไทยติดอันดับ 9 
ประเทศที่มีคนเสียชีว�ต
ทางถนนมากที่สุดในโลก 

ไทยมีผู�เสียชีว�ต
จากอ�บัติเหตุทางถนน

ไทยครองแชมป�คนตาย
เพราะอ�บัติเหตุทางถนนมากที่สุด

ในอาเซียนและเอเชีย

อันดับ 1 มะเร็งทุกชนิด 

อันดับ 2 โรคหลอดเลือดในสมอง

อันดับ 3 ปอดอักเสบ

อันดับ 4 โรคหัวใจขาดเลือด

60 คน/วัน 

หร�อ 2.5 คน/ชม.

อันดับ 5
อ�บัติเหตุทางถนน

การตาย
สาเหตุ

ป� 2561
ของคนไทย

5 ป�

ป� 2561

กรุงเทพฯ
ครองแชมป�

อ�บัติเหตุสูงสุดของประเทศ

ที่มา : สำนักการจราจรและขนส�ง กรุงเทพมหานคร/กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห�งชาติ

ที่มา : รายงานว�เคราะห�สถานการณ�อ�บัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561

ที่มา : กองยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : Global Status Report on Road Safety Time
 for Action 2018, WHO

8 9



อ�บัติเหตุทางถนนเกิดข�้นด�วยป�จจัยหลายอย�าง แต� “ดวง” ไม�ใช�สาเหตุ
ของการเกิดอ�บัติเหตุทางถนน 

อ�บัติเหตุทางถนน ส�วนใหญ�เกิดจาก “คน”

คน ประมาท ขับรถเร็ว ตัดหน�ากระชั้นชิด 
สภาพร�างกายไม�พร�อม 

ไม�ชำนาญทาง ไม�เคารพกฎจราจร  

ยานพาหนะ มีสภาพไม�พร�อมขับข�่ 
บรรทุกหร�อโดยสาร

ที่ขาดความปลอดภัย

อันดับ 1 ขับรถเร็ว
เกินกำหนด 67%   

อันดับ 3 หลับใน 7%  

อันดับ 5 อ�ปกรณ�
บกพร�อง 3%

อันดับ 2 คนหร�อรถ
ตัดหน�ากระชั้นชิด 9%

อันดับ 4
 เมาสุรา 6%

5

กายภาพถนน มีจ�ดเสี่ยง 
จ�ดอันตราย ผิวถนนชำรุด 

ป�ายหร�อสัญลักษณ�ติดตั้งในตำแหน�ง
ไม�เหมาะสมและไม�ชัดเจน

สภาพแวดล�อม ไฟฟ�าส�องสว�างชำรุดหร�อ
ไม�เพ�ยงพอ มีสิ�งกีดขวางบดบังทัศนว�สัย 

หร�อสภาพอากาศไม�เอื้ออำนวยต�อการขับข�่

การบังคับใช�กฎหมาย 
ไม�จร�งจังและขาดความต�อเนื่อง 

2

3

1

ป�จจัยเสี่ยง อ�บัติเหตุ

ที่มา : ระบบ TRAMS, กระทรวงคมนาคม ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562
หมายเหตุ จําแนกตามมูลเหตุสันนิษฐาน

“อ�บัติเหตุ 
อย�าโทษ
ดวง”

4
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เทศกาล
เทศกาลป�ใหม�และสงกรานต� เป�นเทศกาลแห�งความสุข แต�กลับเป�นช�วงเวลาที่
ไทยเกิดอ�บัติเหตุทางถนนสูงข�้นจากช�วงเวลาปกติ จนกลายเป�นเทศกาลแห�งความทุกข�

จํานวนอ�บัติเหตุ ผู�บาดเจ็บ และเสียชีว�ตในกรุงเทพฯ 
ช�วงเทศกาลป�ใหม� ป� 2558-2562

แห�งความ สุข ทุกข�

ที่มา : แผนปฏิบัติการป�องกันและลดอ�บัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลป�ใหม� พ.ศ. 2562/
          แผนปฏิบัติการป�องกันและลดอ�บัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต� พ.ศ. 2562  
          สำนักการจราจรและขนส�ง กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู�บาดเจ็บ จำนวนผู�เสียชีว�ตจำนวนอ�บัติเหตุ

เทศกาลป�ใหม�และสงกรานต� 
มีผู�เสียชีว�ตเฉลี่ย 2 คน/ชม.

ป� 2562
 73%  ของอ�บัติเหตุเกิดจากตัดหน�ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา 

 54% ของผู�เสียชีว�ตจากอ�บัติเหตุ เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด
 ยานพาหนะที่เกิดอ�บัติเหตุสูงสุด ได�แก� รถจักรยานยนต� รถยนต�/รถแท็กซี ่และรถป�กอัพ

ป� 2562
 2 ใน 3 ของอ�บัติเหตุ เกิดบร�เวณทางตรง 

 68%
 ของอ�บัติเหตุ เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน�ากระชั้นชิด 

  และเมาสุรา 
 ยานพาหนะที่เกิดอ�บัติเหตุสูงสุด ได�แก� รถจักรยานยนต� รถยนต�/รถแท็กซี่
 และรถโดยสาร 4 ล�อข�้นไป

7 วันอันตราย
คนตาย 2 เท�า

ป� 2558 23 ครั้ง

ป� 2559

31 ครั้ง

ป� 2560

ป� 2561

ป� 2562

30 ครั้ง

42 ครั้ง

52 ครั้ง

ป� 2562
44 ครั้ง

47 ราย 10 ราย

50 ราย 15 ราย

31 ราย 9 ราย

28 ราย 8 ราย

22 ราย 8 ราย

จํานวนอ�บัติเหตุ ผู�บาดเจ็บ และเสียชีว�ตในกรุงเทพฯ 
ช�วงเทศกาลสงกรานต� ป� 2558-2562

ป� 2558
27 ครั้ง

ป� 2559
30 ครั้ง

ป� 2560

ป� 2561

28 ครั้ง

59 ครั้ง

35 ราย 11 ราย

29 ราย 19 ราย

23 ราย 10 ราย

มีแนวโน�มเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง

77 ราย 9 ราย

53 ราย 10 ราย

จำนวนผู�บาดเจ็บ จำนวนผู�เสียชีว�ตจำนวนอ�บัติเหตุ

12 13



STOP
THINK
ACT

STOPหยุดเสี่ยง ลดสูญเสีย
• หยุด… เมาแล�วขับ ง�วงแล�วขับ
• หยุด… ขับเร็วเกินกำหนด
• หยุด… แชท โทร ระหว�างขับรถ
• หยุด… ละเมิดกฎจราจร

THINK ฉุกใจ ไม�ฉุกเฉิน
• ฉุกใจ… ตรวจสภาพเคร�่องยนต�ให�พร�อม
• ฉุกใจ… ตรวจสอบลมยาง ดอกยาง ใบป�ดน้ำฝน
• ฉุกใจ… ตรวจสอบไฟหน�า ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน
• ฉุกใจ… สำรวจเส�นทางก�อนไป
• ฉุกใจ… ตรวจสอบความปลอดภัยของรถสาธารณะ

ACT เร��มที่เรา ปลอดภัยทุกคน
• เร��ม… สวมหมวกนิรภัยทุกคน
• เร��ม… คาดเข็มขัดทุกที่นั่ง 
• เร��ม… ระแวดระวังในการขับข�่
• เร��ม… ข�้นรถสาธารณะอย�างปลอดภัย
• เร��ม… ขับข�่อย�างปลอดภัย

545,435 ล�านบาท

22,281 คน

107,542 คน

มีผู�เสียชีว�ตจากอ�บัติเหตุ
ทางถนนเฉลี่ย 

เกิดความสูญเสียที่คิดเป�น
มูลค�าทางเศรษฐกิจ

6% ของผลิตภัณฑ�มวลรวม
ในประเทศ (GDP)

บาดเจ็บสาหัสเฉลี่ย 

กับอ�บัติเหตุ
สูญเสียกันไปเท�าไร

ศนูย�อํานวยการความปลอดภยัทางถนนกรงุเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 
สํานักการจราจรและขนส�ง ขอเป�นแกนนําในการสร�าง “ความปลอดภัยทางถนน” 
โดยเราทุกคนต�องร�วมกันฉุกใจคิดถึงความปลอดภัย  เพ�่อป�องกันอ�บัติเหตุไม�ให�เกิดข�้น

ที่มา: สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560

ใน 1 ป�
ของประเทศไทย

ร�วมกันหยุดอ�บัติเหตุ
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หยุดเสี่ยง ลดสูญเสีย
STOP

บทที่ 3
ลดเร็ว = ลดอ�บัติเหต ุ 26

บทที่ 2
เมาไม�ขับ ถึงที่หมายปลอดภัยทุกคน 18

บทที่ 4
งดแชท งดโทร ระหว�างขับ 38



ไม�ขับบทที่

2
ถึงที่หมาย

ปลอดภัยทุกคน

“เมาแล�วขับ” เป�นสาเหตุหลักของการเกิดอ�บัติเหตุทางถนน 
โดยเฉพาะในช�วงเทศกาลสําคัญที่มีวันหยุดต�อเนื่อง 

อย�างวันป�ใหม�และวันสงกรานต� 
เนื่องจากการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

จะทําให�ตัดสินใจช�าลง และนําไปสู�การเกิดอ�บัติเหตุที่ร�ายแรงตามมา 



37%

6.6 เท�า 9.6 เท�า

21% 79%

เสียชีว�ตบาดเจ็บ

แล�วขับ แค� ไหน
ในช�วงเทศกาลสงกรานต� ป� 2562 “เมาแล�วขับ” เป�นสาเหตุอันดับต�นๆ 
ของการเกิดอ�บัติเหตุของทั่วประเทศ 

ดื่มแล�วขับ แอลกอฮอล�ต�องไม�เกิน 
50 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต� (มก.%)
เท�ากับเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มากกว�า 8% 1 แก�วหร�อ 1 กระป�อง
หร�อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�น�อยกว�า 8% 2 แก�วหร�อ 2 กระป�อง

ตอบว�าเคยดื่มแล�วขับ เชื่อว�าเมื่อดื่มแล�วขับได�

เพ��มความเสี่ยงต�อการ เพ��มโอกาส

รู�ว�าดื่มแล�วไม�ควรขับ

สาเหตุหลักอ�บัติเหตุช�วงเทศกาล

สมองของเราเมื่อดื่มเคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล� 

เมาแล�วขับ เสี่ยงเจ็บ เสี่ยงตาย

อ�บัติเหตุช�วงเทศกาล 
จํานวนผู�บาดเจ็บและเสียชีว�ตจากการดื่ม

เทศกาลป�ใหม�

8,081 ราย 

เทศกาลสงกรานต�

7,985 ราย 

ถึงห�ามขับ

• รู�สึกสนุก คร�กคร�้น
• มีผลเพ�ยงเล็กน�อย
 กับการขับรถ
• ใกล�เคียงกับคนไม�ดื่มสุรา

• เดินไม�ตรงทาง
• ความสามารถในการขับข�่
 ลดลง 15% 
• โอกาสเกิดอ�บัติเหตุ
 เพ��มเป�น  6 เท�า* 

• เกิดอาการสับสน ไม�สามารถ
 เดินหร�อยืน และอาจหมดสติ
• มีผลทําให�ความสามารถ
 ในการขับข�่ลดลง เป�นสัดส�วน
 กับระดับแอลกอฮอล�ที่เพ��มข�้น
• โอกาสเกิดอ�บัติเหตุสูงมาก

• ตัดสินใจช�าลง เคลื่อนไหว
 ไม�ดีเท�าภาวะปกติ
• ความสามารถ
 ในการขับข�่ลดลง 8% 
• โอกาสเกิดอ�บัติเหตุเพ��ม 2 เท�า* 

• ทําให�การหายใจแย�ลง
 จนถึงหยุดหายใจได�

ที่มา : มูลนิธิไทยโรดส� และศูนย�ว�จัยอ�บัติเหตุแห�งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย, 2554

ที่มา : สำนักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

• ความสามารถ
 ในการขับข�่ลดลง 33% 
• โอกาสเกิดอ�บัติเหตุเพ��มเป�น 
 40 เท�า* 
 

20 มก.%

50 มก.%

150 มก.%

200 ถึง
450 มก.%

450 มก.%

100 มก.%

• อาการ
• สมรรถภาพการขับข�่
• โอกาสการเกิดอ�บัติเหตุ
*เมื่อเทียบกับคนที่ไม�ดื่มสุรา

ที่มา : สำนักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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แล�วขับ
อาการมันฟ�อง จะกลับอย�างไร

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสร�มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดเง�่อนไขว�า ผู�ที่มีแอลกอฮอล�
ในเลือดเกิน 50 มก.% ประกันจะไม�จ�ายสินไหมทดแทนแก�ผู�ขับข�่ 
แต�ผู�ประสบภัยหร�อบุคคลภายนอก
ยังได�รับความคุ�มครอง 

เมาแล�วขับ ประกันไม�จ�าย 

ความเชื่อผิดๆ ท่ีคิดว�าจะรอด

ขับรถไม�ตรงเลน
เบรกหร�อเร�งความเร็ว

กะทันหัน 

ดื่มนมเปร�้ยว ดื่มกาแฟ

กินอาหารหลังจากดื่ม  เคี้ยวหมากฝรั่ง
เพ�่อลดกลิ�นแอลกอฮอล�

นอนสักพักก็หายเมา

วงเลี้ยวกว�าง

กลับแท็กซี่ Grab หร�อ
รถสาธารณะอื่นๆ

ไม�กลับ หลับในรถ 
หร�อหาที่พักละแวกนั้น

ให�เพ�่อนที่ ไม�ดื่มไปส�ง

ดื่มเคร�่องดื่ม
ที่ไม�มีแอลกอฮอล�

ไม�ดื่มหากต�องขับ

ไม�เอารถไป

ตามคนที่บ�าน
ให�มารับ

ขับรถจ�้ท�ายคันหน�า 

ชนกรวยหร�อ
สิ�งของ
ที่อยู�บนถนน

 ว�า แล�ว

อยากขับ ให�ตัดใจไม�เมา

หยุดแบบ
ไม�มีเหตุผลไม�เป�ดไฟหน�า
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นอกจากนี้ยังอาจต�องโดนคุมประพฤติ

ผู�ขับข�่ซึ่งมีอายุตํ่ากว�า 20 ป�บร�บูรณ�

ผู�ขับข�่ซึ่งได�รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 
ตามกฎหมายว�าด�วยรถยนต�

แล�วขับ เจอทั้งปรับ
และติดคุก

เกิน 50 มก.%

เกิน 20 มก.%

ผู�ขับข�่ซึ่งมีใบอนุญาตขับข�่สําหรับรถประเภทอื่นที่ใช�แทนกันไม�ได�

ผู�ขับข�่ซึ่งไม�มีใบอนุญาตขับข�่ หร�ออยู�ระหว�างถูกพักใช� 
หร�อเพ�กถอนใบอนุญาตขับข�่

โทษทางกฎหมาย

โทษเมาแล�วขับ
จนเกิดเหตุทําให�ผู�อื่นได�รับอันตรายทางร�างกายและจ�ตใจ

โทษเมาแล�วขับ
จนเกิดเหตุทําให�ผู�อื่นได�รับอันตรายอย�างสาหัส

เท�าไรถือว�าเมา

โทษเมาแล�วขับ
จนเกิดเหตุทําให�ผู�อื่นถึงแก�ความตาย

ยึดรถ
ไม�เกิน 7 วัน การอบรมระเบียบ

ว�นัยจราจร 

บำเพ็ญประโยชน� 
หร�อทำงานบร�การสังคม 

รายงานตัว
ต�อพนักงาน
คุมประพฤติ 4 ครั้ง

ห�ามออกจากบ�าน
ในช�วงเวลาที่กำหนด 
โดยใช�เคร�่องติดตามตัว
เป�นอ�ปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส� (EM)

จําคุกไม�เกิน 1 ป� ปรับ 5,000-20,000 บาท ทั้งจําทั้งปรับ 

ศาลสามารถสั่งพักใช�
ใบขับข�่ไม�น�อยกว�า 6 เดือน 

หร�อเพ�กถอนใบขับข�่ 

• จำคุก 1-5 ป� 
• ปรับตั้งแต� 20,000-100,000 บาท 
 หร�อทั้งจำทั้งปรับ 
• ศาลสามารถสั่งพักใช�ใบขับข�่
 ได�ไม�น�อยกว�า 1 ป� 
 หร�อเพ�กถอนใบขับข�่

• จำคุก 2-6 ป� 
• ปรับตั้งแต� 40,000-120,000 บาท 
 หร�อทั้งจำทั้งปรับ 
• สามารถสั่งพักใบขับข�่ไม�น�อยกว�า 2 ป� 
 หร�อถูกเพ�กถอนใบขับข�่

• จำคุก 3-10 ป� 
• ปรับตั้งแต� 60,000-200,000 บาท 
 หร�อทั้งจำทั้งปรับ
• ถูกเพ�กถอนใบขับข�่

ผู�ขับข�่ทั่วไป

ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 16 และ 21 ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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รู�หร�อไม� สาเหตุอันดับหนึ่งของอ�บัติเหตุทางถนน 

คือ การขับรถเร็ว และยังเป�นป�จจัยสําคัญที่ทําให�เสียชีว�ต

การลดความเร็ว และใช�ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด 

จ�งช�วยลดอ�บัติเหตุ และลดความสูญเสีย

บทที่

3 ลด
ลดอ�บัติเหตุ

=

150



ยิ�งใช�ความเร็วสูง โอกาสบาดเจ็บสาหัสและเสียชีว�ตก็ยิ�งเพ��มสูงข�้น

ยิ�งเสี่ยง
ยิ�งสูญเสีย

ยิ�ง

ในป� 2561 
ยิ�งใช�ความเร็วเพ��มข�้น

คิดว�าการโฆษณารถยนต�
ที่เน�นสมรรถนะพละกําลัง

ของเคร�่องยนต�กระตุ�น
ให�ขับรถเร็ว 

ถนนโล�งร�บเร�ง 

80%
2 ใน 367%

ของอ�บัติเหตุในไทย
เกิดจากการขับรถเร็ว
เกินกว�ากฎหมายกําหนด

ของผู�เสียชีว�ต
ช�วงเทศกาลป�ใหม�
ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกิดจากขับรถเร็ว
เกินกฎหมายกําหนด 

จากการสํารวจของมูลนิธิ ไทยโรดส� พบว�า

เหตุผลหลักที่ขับรถเร็วกว�าปกติ

ขับรถเร็วเกินกว�า
ที่กฎหมายกําหนด

มากกว�ารถขนาดใหญ�

มากกว�าช�วงเช�า

ของผู�ขับข�่ยอมรับว�า เคยขับรถเร็วเกินกว�า
ที่กฎหมายกําหนด 

รถยนต�
ส�วนบุคคล

ขับรถเร็ว
ในช�วงบ�าย

ยิ�งช�องการ
จราจรมากข�้น

74% 63%

มีคนไทยเพ�ยง 13% เท�านั้น
ที่ตระหนักว�าการขับรถเร็ว

เป�นสาเหตุอันดับหนึ่ง
ของการเกิดอ�บัติเหตุทางถนน

ในประเทศไทย 
ที่มา : ระบบ TRAMS, กระทรวงคมนาคม ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562/ 
แผนปฏิบัติการป�องกันและลดอ�บัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลป�ใหม� พ.ศ. 2562
สำนักการจราจรและขนส�ง กรุงเทพมหานคร, 2562 ที่มา : มูลนิธิไทยโรดส�, 2555

36%

28 29



แค� ไหน ถามใจคนอื่นดู 
การขับรถเร็ว สามารถแบ�งได�เป�น 2 ประเภท คือ การใช�ความเร็วเกินอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด (Excessive Speed) และการใช�ความเร็วที่ไม�เหมาะสม
กับสภาวะบนท�องถนน (Inappropriate Speed) 

รถพ�วง รถลากจ�ง 
รถยนต�สามล�อ 
รถยนต�บรรทุก
นํ้าหนักเกิน 1,200 กก.

ความเร็วที่กฎหมายกําหนดในป�จจ�บัน

กรุงเทพฯ พัทยา
 และเขตเทศบาล

นอกเขตกรุงเทพฯ 
พัทยา และเขตเทศบาล

ทางหลวงพ�เศษ
ระหว�างเมือง

รถยนต� 

รถจักรยานยนต�

รถบรรทุก
นํ้าหนักรวมเกิน 1,200 กก. 
รถขนส�งผู�โดยสาร 

ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 6 และ 10 ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.
กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.
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ลดความเร็ว เมื่อเจอความเสี่ยง

ช�วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะ
ในบร�เวณที่ไม�มีไฟส�องสว�าง

ความเร็ว 30 กม./ชม. 
รอดชีว�ต 9 ใน 10 คน

ความเร็วที่เหมาะสมบนถนนแบบต�างๆ 

เข็มขัดนิรภัยจะปกป�องชีว�ตของเรา
ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อ

ชนประสานกับรถขนาดเดียวกัน 
ที่ความเร็วตํ่ากว�า 70 กม./ชม.

หากเราชนคนเดินเท�า 

ยิ�งเร็ว โอกาสรอดยิ�งน�อย

ถนนที่มีรถยนต� รถจักรยานยนต� 
รถจักรยาน และคนเดินเท�า 30 กม./ชม.

เส�นทางเสี่ยงอ�บัติเหตุ 
เช�น ทางโค�ง ทางแยก ทางลาดชัน 

ทางเบี่ยง ทางที่กําลังก�อสร�าง 

สภาวะแปรปรวน ส�งผลต�อทัศนว�สัย
ในการขับข�่ เช�น ฝนตก หมอกลงจัด 

ควันไฟปกคลุมเส�นทาง

แหล�งชุมชน เขตโรงเร�ยน 
หร�อบร�เวณที่มีการจราจรหนาแน�น 

ถนนที่ไม�มีความเสี่ยง
ต�อการเกิดอ�บัติเหตุชนประสานงา
หร�อชนด�านข�าง 100 กม./ชม. 

ถนนที่ไม�มีการป�องกัน
อันตรายจากวัตถุข�างทาง 

เช�น เสาไฟ ต�นไม� 70 กม./ชม.

ถนนที่มีช�องทางเดินรถสวนทางกันได� 
ทำให�เสี่ยงต�อการเกิดอ�บัติเหตุ
ชนประสานงา 70 กม./ชม.

ทางแยกที่มีความเสี่ยง
ต�อการเกิดอ�บัติเหตุ

ชนด�านข�าง 50 กม./ชม.

ขับรถชนเสาหร�อต�นไม� 
ที่ความเร็วตํ่ากว�า 40 กม./ชม.

ถูกรถขนาดเดียวกันชนด�านข�าง 
ที่ความเร็วตํ่ากว�า 50 กม./ชม.

ความเร็ว 50 กม./ชม. 
รอดชีว�ต 1 ใน 10 คน

ความเร็ว 60 กม./ชม. 
แทบจะไม�มีโอกาสรอดชีว�ต

ที่มา : หนังสือสถานการณ�ความปลอดภัยทางถนน, 
สำนักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ร�างกาย
ทนการปะทะ

ได�ที่ความเร็ว
ไม�เกิน 30 กม./ชม. 

กม./ชม.

กม./ชม.

กม./ชม.
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ความเร็ว 40 กม./ชม. มุมมองของผู�ขับข�่กว�าง 100 องศา 
มองเห็นสิ�งกีดขวางข�างหน�าได�ชัดเจน

ยิ�งเสี่ยง
ทําไมการขับรถเร็วถึงทําให�เสี่ยงอ�บัติเหตุ

ความเสี่ยงที่เพ��มข�้นตามความเร็ว
แรงปะทะเพ��มข�้น ทําให�มีโอกาสบาดเจ็บสาหัสและเสียชีว�ตเพ��มข�้น

เปร�ยบเทียบ
ความเร็วกับแรงปะทะ

ยิ�ง
มองเห็นสิ�งรอบข�างไม�ชัด  เพราะยิ�งขับเร็วยิ�งมีทัศนว�สัย
ในการมองแคบลง ส�งผลต�อการรับรู�และระยะเวลาในการตัดสินใจ 

40 km/hr

70 km/hr

130 km/hr

ความเร็ว 130 กม./ชม. มุมมองของผู�ขับข�่กว�าง 30 องศา 
มองไม�เห็นทัศนว�สัยด�านข�างถนน

ความเร็ว 70 กม./ชม. มุมมองของผู�ขับข�่กว�าง 70 องศา 
เร��มมองด�านข�างได�แคบลง

1%

5%

10% +10%
+15%

+33%

+54%

เพ��มความเร็ว

เพ��มความเร็ว

เพ��มความเร็ว

บาดเจ็บ
เล็กน�อย

สูญเสีย
ทรัพย�สิน

บาดเจ็บ
สาหัสตาย

+5%+8%
+16%

+25%

+1%+2%+3%+5%

ความเร็ว
120
กม./ชม.

ความเร็ว
100
กม./ชม.

ความเร็ว
60
กม./ชม.

ความเร็ว
80
กม./ชม.

เท�ากับ
รถตกที่สูง

14 ม. หร�อ
ตึก 5 ชั้น

เท�ากับ
รถตกที่สูง

25 ม. หร�อ
ตึก 8 ชั้น

เท�ากับ
รถตกที่สูง

39 ม. หร�อ
ตึก 13 ชั้น

เท�ากับ
รถตกที่สูง

56 ม. หร�อ
ตึก 19 ชั้น

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 เมตร

ระยะทางในการหยุดรถเพ��มข�้น และมีระยะการตัดสินใจสั้นลง 
เพ��มความเสี่ยงต�อการเกิดอ�บัติเหตุที่รุนแรง 
ไม�สามารถหักหลบสิ�งกีดขวางได�ทันท�วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ห�างแค� ไหนถึงจะดี
ระยะปลอดภัยที่ควรอยู� ไกลจากคันหน�า

• ในกรณี ไม�เกิดอ�บัติเหตุ และไม�มีผู� ใดบาดเจ็บหร�อเสียชีว�ต
 ปรับไม�เกิน 1,000 บาท
• ในกรณีที่เกิดอ�บัติเหตุ 
 ถือเป�นการขับรถโดยประมาท ไม�สามารถยอมความได� 
 - มีผู�เสียชีว�ต จําคุกไม�เกิน 10 ป� ปรับไม�เกิน 20,000 บาท
 - มีผู�บาดเจ็บสาหัส จําคุกไม�เกิน 3 ป� หร�อปรับไม�เกิน 6,000 บาท 
  หร�อทั้งจําทั้งปรับ
 

80 กม./ชม.

70 กม./ชม.

60 กม./ชม.

50 กม./ชม.

40 กม./ชม.

30 กม./ชม.

ระยะทางตัดสินใจ
ระยะเบรก

สภาพถนนปกติ 
อยู�ห�างอย�างน�อย
2 ว�นาที

ความเร็วที่กฎหมายกําหนด และโทษทางกฎหมาย
เมื่อขับข�่ด�วยความเร็วเกินกว�าที่กฎหมายกําหนด

ที่มา : OECD/ECMT Transport Research Centre (2006)
ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 6 และ 10 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ถนนเป�ยก
อยู�ห�างอย�างน�อย
4 ว�นาที

ขับรถขนาดใหญ�ในอ�โมงค�
อยู�ห�างอย�างน�อย
4 ว�นาที

กลางคืน สามารถหยุดรถได�
ในระยะที่ไฟหน�ารถส�องถึง
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ทุกวันนี้ โทรศัพท�มือถือกลายเป�นส�วนหนึ่งของชีว�ตเรา  

ทั้งใช�ในการติดต�อสื่อสาร เล�นเกม ดูรายการโทรทัศน� บอกเวลา 

คอยบันทึกและเตือนเร�่องต�างๆ แต�จะดีกว�าไหม 

ถ�าเราไม�ใช�โทรศัพท�ขณะขับรถ หร�อเวลาที่เราเดินเท�า 

เพราะเราคงไม�อยากทิ�งคําพ�ดสุดท�ายในชีว�ต
ไว�ในโทรศัพท�

บทที่

4
งดแชท
งดโทร

ระหว�างขับ



ไม�แชท ไม�โทร ไม�เสี่ยง
ในแต�ละวัน เราใช�เวลากับมือถือไม�ตํ่ากว�าวันละ 4 ชั่วโมง และใช�เวลาไปกับ
โซเชียลมีเดียมากกว�า 3 ชั่วโมงต�อวัน  จ�งไม�น�าแปลกใจที่เรามักจะเห็นผู�ที่ใช�รถ
ใช�ถนนก�มหน�าก�มตามองโทรศัพท� ซึ่งนั่นเป�นสาเหตุหนึ่งของอ�บัติเหตุบนท�องถนน 

ประเทศไทยผู�ใช�โทรศัพท�มือถือ
ขณะขับรถประมาณ

11,542,723 คน 

คุยโทรศัพท�ระหว�างขับรถ
เสี่ยงอ�บัติเหตุกว�าปกติ

ตัวเลขที่น�าตกใจเกี่ยวกับ
การใช�โทรศัพท�ระหว�างขับรถ 

5 เท�า สําหรับผู�ไม�ใช�อ�ปกรณ�เสร�ม

4 เท�า สําหรับผู�ที่ใช�บลูทูธ สมอลทอล�ก 

46%

เกือบจะเกิดอ�บัติเหตุ 

1,152,999 คน 

เกิดอ�บัติเหตุอันเนื่องมาจาก
การใช�โทรศัพท�มือถือขณะขับรถ

 729,997 คน

ของอ�บัติเหตุบนถนนมาจาก
การใช�โทรศัพท�ขณะขับรถ

69%
บอกว�าเมื่อเห็น

ตํารวจจะวาง
โทรศัพท�

73%
ใช�โทรศัพท�
ขณะรถติด

52%
เคยหร�อเกือบจะ
ประสบอ�บัติเหตุ
อันเนื่องมาจาก
ขาดสมาธิ

42%
ไม�ใช�โทรศัพท�เมื่อเดินทาง
กับลูกหร�อเด็ก

36%
บอกว�า
เล�นโซเชียลมีเดียต�างๆ 
ขณะขับรถ

38%
พยายามไม�ใช�โทรศัพท�
ขณะขับรถ
แต�สุดท�ายก็ ใช�

ที่มา : สํานักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ผลสํารวจออนไลน�ของ
 Global Web Index

 บร�ษัท ฟอร�ดมอเตอร�, 2562
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สิ�งทีเ่กิดข�้น 

ถ�าขับรถด�วยความเร็ว 60 กม./ชม. 

เมื่อเราแชทไปขับไป
ระหว�างแชท
เราสูญเสีย…

ทุกๆ 1 ว�นาที รถจะขยับไปข�างหน�า 

เท�ากับป�ดตาขับรถ 100 เมตร 

อ�าน/ตอบ
ข�อความ

6 ว�นาที

27 ว�นาที คือเวลาที่กลับมามีสมาธิ
ขับรถอีกครั้ง

หลังจากแชท

เราใช�พลังงานสมองในการขับรถมากถึง 85% 
จ�งไม�ควรทำกิจกรรมอื่นไปพร�อมกับการขับรถ 

รู�หร�อไม�?

การตอบสนองสถานการณ�ฉุกเฉิน
เช�น การหลบเลี่ยงการชน

กับคนหร�อวัตถุต�างๆ

การแปลความสัญญาณต�างๆ 
บนท�องถนน ทั้งสัญญาณไฟ 

และปฏิกิร�ยาของผู�ใช�รถใช�ถนนคนอื่นๆ 

การควบคุมรถให�อยู�ในเลน การควบคุมความเร็วของรถ
ให�อยู�ในเกณฑ�ปลอดภัย

การรักษาระยะห�าง
จากยานพาหนะคันอื่น

การได�ยินเสียงการจราจรอื่นๆ 
เพราะการคุยโทรศัพท� หร�อการแชท 

ทําให�สมาธิไปอยู�ที่การพ�ดคุย 

16.6 ม.
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ทําไมหายไป 
ไลน� ไป ไม�ตอบ

เดินถนนไม�มองจอ

แบบไหนที่ผิดกฎ 
แบบไหนควรลดเพ�่อความปลอดภัย

ไม�ตอบ ไม�สนใจ
มีสมาธิจดจ�อ

กับการขับข�่เต็มร�อย

จอดก�อนแชท ก�อนรับ
ชะลอความเร็วและ
หาจ�ดที่ปลอดภัย
จอดรถแล�วค�อยคุย

ป�ดอินเทอร�เน็ตทั้งหมด 
หากรู�ว�าตนเองไม�สามารถหักใจ
ไม�ให�ตอบแชทได� เพ�่อความปลอดภัย

• แชท ตอบไลน� ตอบข�อความอื่นๆ 
 ที่ทําให�มือข�างใดข�างหนึ่งหร�อทั้งสองข�าง
 ต�องละจากพวงมาลัย 
 และตาต�องละจากท�องถนน

• คุยโทรศัพท�ระหว�างขับรถ 
 ไม�ว�าจะใช�มือเราหร�อมือคนข�างๆ ถือ 

• เอาไหล�หนีบโทรศัพท�

• เป�ดดูแอปแผนที่ระหว�างขับรถ

• ใช�ตัวยึดมือถือ แต�ใช�นิ�วพ�มพ�ข�อความ

ใช�อ�ปกรณ�เสร�ม พร�อมกับชิดซ�าย
และชะลอความเร็วของรถ

 โดยพ�ดคุยให�สั้นที่สุด
พร�อมแจ�งอีกฝ�ายว�ากําลังขับรถอยู�

ใช�อ�ปกรณ�เสร�ม 
เช�น หูฟ�งบลูทูธ หร�อสมอลทอล�ก 

คนโทรมา ไลน�เด�ง
ระหว�างขับรถทำอย�างไร

การเดินไปใช�โทรศัพท� ไปอันตรายไม�แพ�แชทไปขับไป โดยเฉพาะการเดินข�ามถนน 

เดินช�าลง 40% เปลี่ยนทิศทาง
การเดินบ�อยข�้น

ไม�รับรู�ว�ามีบุคคล
หร�อสิ�งอื่นอยู�รอบข�าง

เกิดภาวะ “การมองไม�เห็น 
ในสิ�งที่ ไม�สนใจ”

เสี่ยงอ�บัติเหตุ 
เพ��ม 60%

แบบนี้ ไม�ผิดกฎหมาย 
แต�ควรหลีกเลี่ยงเพ�่อความปลอดภัย

แบบนี้ผิดชัวร�ๆ
โดนปรับ

400-1,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551

เพราะเราทุกคนควรงดใช�โทรศัพท�ระหว�างขับรถ
เพ�่อความปลอดภัย

44 45



ฉุกใจ ไม�ฉุกเฉิน
THINK
บทที่ 5
ตรวจสอบก�อนออก ลดเหตุฉุกเฉิน 48



ป�ใหม� สงกรานต� หร�อช�วงวันหยุดยาวอื่นๆ 

หลายคนคงเตร�ยมเดินทาง 

แต�อย�าลืมว�าการเตร�ยมพร�อมและตรวจสอบความปลอดภัย

เป�นสิ�งจําเป�นและสําคัญ เราทุกคนจ�งต�องร�วมมือกัน 

สร�างถนนปลอดภัย ไร�อ�บัติเหตุ 

บทที่

5
ตรวจสอบ

ก�อนออก
ลดเหตุฉุกเฉิน



ตรวจสอบรถ
แบตเตอร�่รถยนต�
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอร�่
ระดับนํ้ากลั่น ความแน�น
ของขั้วแบต และฉนวนหุ�มสาย

ล�อและยางรถยนต�
ต�องอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน 
ไม�รั่ว ไม�ซึม ไม�แตก มีดอกยาง
เพ�ยงพอ และมีลมยางในระดับ
ที่เหมาะสม

ช�วงล�าง
ไม�มีเสียงดังในขณะที่ขับข�่ 
ไม�มีนํ้ามันรั่วไหลหร�อซึม 
พวงมาลัยต�องตั้งตรง
เมื่อขับข�่บนทางเร�ยบตรง

ระบบเบรก
ตรวจสอบผ�าเบรก
และนํ้ามันเบรกว�าอยู�ในสภาพ
ที่ใช�งานได�ดี ไม�มีป�ญหา
การรั่วซึม

ระบบไฟส�องสว�าง
ไฟส�องสว�างทุกจ�ด 
สามารถใช�งานได�
ไม�มัว

นํ้ามันเคร�่อง
ระดับนํ้ามันเคร�่องอยู�ในระดับ
ที่เหมาะสม

ระบบระบายความร�อน
ตรวจสอบระดับนํ้าหล�อเย็น 
การทํางานของพัดลมหม�อนํ้า 
มอเตอร� รอยรั่วต�างๆ

เข็มขัดนิรภัย
สามารถใช�งานได�ดี สามารถ
ดึงออกและกระตุกกลับได�
อย�างนุ�มนวล

ถุงลมนิรภัย
ตรวจสอบกับผู�ผลิตรถยนต�
ว�าอยู�ในช�วงที่ต�องดําเนินการ
ตรวจสอบหร�อไม�

ระบบระบายอากาศ
ไม�รั่วซึม หร�อมีป�ญหา
ในการใช�งาน

ล�อ-ยางอะไหล� แม�แรง เคร�่องมือถอดล�อ

ที่เติมลมฉุกเฉิน สายพ�วงแบต

สายลากรถ ไฟฉาย หร�อไฟสปอตไลต�

ก�อนเดินทางไกล
เตร�ยมไว�อ��นใจกว�า

อย�าลืม
เตร�ยมเคร�่องมือฉุกเฉินประจํารถ 
ในกรณีฉุกเฉิน เช�น
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สิ�งที่ต�องตรวจสอบ

นํ้ามันเคร�่อง
ในระดับปกติ ไม�มีจ�ดรั่วซึม 

และไม�มีสีดําหร�อเศษเขม�าเจ�อปน

ยางรถยนต�
อยู�ในสภาพสมบูรณ� 

ไม�มีการสึกหรอ 
ลมยางอยู�ในระดับที่เหมาะสม 

ไม�มีของแหลมคม
ทิ�มอยู�ในยางรถยนต�

หม�อนํ้า
ตรวจสอบหม�อนํ้า หม�อพักนํ้า 

และระดับนํ้าหล�อเย็น

ไส�กรองอากาศ
ตรวจสอบฝุ�นละออง
หร�อสิ�งสกปรกอ�ดตัน

ตัวถังรถ
ไม�มรีอยบบุ 

รอยข�ดข�ดรอบตัวรถ

หลังกลับจากเดินทาง

เตร�ยมความพร�อม

นอกจาก
การเตร�ยมพร�อม

ที่กล�าวมาแล�ว ผู�ขับข�่ควรจะขับข�่
ด�วยความระมัดระวัง         

ไม�ขับเร็ว ปาดหร�อแซง                 
อย�างกระชั้นชิด                

มีใบอนุญาตขับรถถูกประเภท 
ตามประเภทรถที่ตนเองขับ

พักผ�อนให�เพ�ยงพอ 
ไม�มีอาการง�วงซึม

ไม�กินยาที่ทําให�ง�วงซึม
ไม�ดื่มสุรา หร�อของมึนเมา

ไม�เจ็บป�วย 
หร�ออยู�ในสภาพร�างกายที่ไม�พร�อม 

เช�น เข�าเฝ�อก มือเจ็บ
จนไม�สามารถจับพวงมาลัยได�

ศึกษาเส�นทางที่จะเดินทาง 
และวางแผนอย�างรอบคอบ 

รวมถึงกําหนดจ�ดพักอย�างเหมาะสม

หากขับข�่ในระยะทางไกล 
ควรมีผู�ขับข�่สํารองสลับหมุนเว�ยน 

หร�อมีจ�ดแวะพักผ�อน 
เพ�่อไม�ให�เกิดอาการเหนื่อยล�า

ของผู�ขับข�่
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SAFETY
เตร�ยมตัวให�ปลอดภัย

บร�ษัทที่ให�บร�การขนส�ง
• เป�นบร�ษัทที่น�าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได� 
• มีมาตรฐานความปลอดภัย 
 ทั้งในส�วนของรถโดยสาร และผู�ขับข�่ 
• มีมาตรการให�ความช�วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
• จัดให�มีประกันความเสียหายเพ��มเติม
 จากการจัดให�มีประกันความเสียหาย
 ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ 
 พ.ศ. 2535 
• ไม�รับหร�อไม�มีประวัติรับผู�โดยสารเกินกว�าที่กําหนดไว�

พนักงานขับรถ
• มีใบอนุญาตขับข�่รถสาธารณะ
 ตามประเภทรถที่กําหนด 
• ไม�ขับรถติดต�อกันเกิน 4 ชั่วโมง 
 เว�นแต�จะได�พักเป�นเวลาไม�น�อยกว�าคร�่งชั่วโมง 
 และขับต�ออีกไม�เกิน 4 ชั่วโมง ในรอบ 24 ชั่วโมง
• มีพนักงานขับรถ 2 คนต�อคัน 
• ไม�มีประวัติการดื่มสุราหร�อยาเสพติด 
• พักผ�อนอย�างเพ�ยงพอ

รถโดยสาร 

• ต�องเป�นรถที่ได�รับการอนุญาตให�รับ-ส�งผู�โดยสาร 
 (ป�ายทะเบียนพ�้นเหลือง ตัวอักษรสีดํา)
• มีการติดตั้งอ�ปกรณ�ความปลอดภัยภายในตัวรถ 
 เช�น เข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน 

ผู�โดยสาร 

• คาดเข็ดขัดนิรภัย
 ตลอดการเดินทาง 
• ไม�ข�้น-ลงนอกป�าย
 หร�อจ�ดจอดรถโดยสาร 
• ไม�ยืน หร�อยื่นแขนขา
 ออกนอกตัวรถ 

เมื่อต�องไปรถโดยสาร
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SAFETY
เร�่องร�องเร�ยน เหตุด�วนเหตุร�าย
1555 ศูนย�ร�องทุกข�กรุงเทพมหานคร 
199 แจ�งเหตุเพลิงไหม� 
191 แจ�งเหตุด�วนเหตุร�ายทุกชนิด 
1300 แจ�งคนหาย 
1155 ตํารวจท�องเที่ยว สายด�วนร�องทุกข� ให�ความช�วยเหลือ
 ระหว�างท�องเที่ยว

การจราจร และอ�บัติเหตุจากการเดินทาง
1356 ศูนย�ปลอดภัยคมนาคม 
1586 กรมทางหลวง สําหรับแจ�งเหตุอ�บัติเหตุบนถนน
 ของกรมทางหลวง
1146 กรมทางหลวงชนบท สําหรับแจ�งเหตุอ�บัติเหตุบนถนน
 ของกรมทางหลวงชนบท 
1543 อ�บัติเหตุบนทางด�วน 
1192 ศูนย�ปราบปรามการโจรกรรมรถ แจ�งรถหาย 
1196 อ�บัติเหตุทางนํ้า สําหรับผู�ที่ต�องโดยสารทางเร�อ
1197 สายด�วนจราจร 
1137 สถานีว�ทยุ จส.100 
1644 สถานีว�ทยุ สวพ.91 

หน�วยแพทย�เคลื่อนที่
1646 ศูนย�เอราวัณ สํานักการแพทย� กรุงเทพมหานคร
1554 หน�วยแพทย�กู�ชีว�ต วชิรพยาบาล 
1669 สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห�งชาติ 

ตรวจสอบสภาพจราจรผ�านทางแผนที่ 
และกล�อง CCTV แบบ Real Time

นําทางและตรวจสอบสภาพจราจร 
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
การเดินทางให�เลือก

ตรวจสอบการจราจรและจ�ดที่เกิด
อ�บัติเหตุเพ�่อหลีกเลี่ยงเส�นทาง

ตรวจสอบสภาพการจราจร 
พร�อมภาพวงจรป�ดตามถนนเส�นต�างๆ

บอกสถานที่ต�างๆ รอบตัวเรา 
ทั้งที่กิน ที่ช�อป และที่เที่ยว

แนะนําขนส�งสาธารณะทุกรูปแบบ 
แถมมีระบบเตือนเมื่อใกล�ถึงที่หมาย

ตรวจสอบสภาพอากาศ
ก�อนออกเดินทาง

แอปพลิเคชัน
ที่ควรติดไว�ระหว�างเดินทาง

เบอร�โทรศัพท�ฉุกเฉิน

BMA Traffic

Google Map

JS100 จส.100

Highway Traffic

Around Me

NAMTANG

The Weather 
Channel
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เร��มที่เรา ปลอดภัยทุกคน
ACT
บทที่ 6
หมวกนิรภัย ปกป�องชีว�ตคนใช�รถจักรยานยนต� 60

บทที่ 7
ไม�คาด = ถึงฆาต 74

บทที่ 9
ข�้นรถโดยสารอย�างปลอดภัย 
ถึงที่หมายแน�นอน 90

บทที่ 8
ระวังทุกแยก ปลอดภัยทุกทาง 82

บทที่ 10
ขับรถสาธารณะอย�างปลอดภัย 
สร�างความอ��นใจตลอดการเดินทาง 98



“หมวกนิรภัย” เป�นตัวล็อกชีว�ต ลดอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

ซึ่งเป�นสาเหตุของการเสียชีว�ตจากอ�บัติเหตุทางถนน 

เราจ�งควรสวมหมวกทุกครั้งที่ขับข�่รถจักรยานยนต� 

เพราะ “ชีว�ตเราไม�มีสํารอง”

บทที่

6
หมวกนิรภัย 
ปกป�องชีว�ต

คนใช�รถจักรยานยนต�



ที่มา : มูลนิธิไทยโรดส�, 2562

หมวกนิรภัย
รักใคร

ให�ใส�

88% ของการเสียชีว�ต
จากการใช�รถจักรยานยนต�

มีสาเหตุจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ

55% ของผู�โดยสาร

22% ของผู�โดยสารเท�านั้น
ที่ยอมสวมหมวกนิรภัย

*รวมผู�ขับข�่
และผู�โดยสาร

1 ใน 3 ของอ�บัติเหตุทางถนน
ในกรุงเทพฯ เป�น
รถจักรยานยนต�

65% ของอ�บัติเหตุ
  จากรถจักรยานยนต�
     บาดเจ็บที่ศีรษะ

ในประเทศไทย
มีผู�ที่ใช�รถจักรยานยนต�
เพ�ยง 45%* เท�านั้น
ที่สวมหมวกนิรภัย

52% ของผู�ขับข�่
สวมหมวกนิรภัย

กรุงเทพฯ ครองแชมป�
คนสวมหมวกนิรภัย

ป� 2561 

เด็กไทยเพ�ยง
 8% เท�านั้น

ที่สวมหมวกนิรภัย
ขณะซ�อน

รถจักรยานยนต�

85% ของทั้งผู�ขับข�่
และโดยสาร

92% ของผู�ขับข�่ 

78% ของวัยรุ�นไทย
ไม�สวมหมวกนิรภัย
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ที่มา : มูลนิธิไทยโรดส� และเคร�อข�ายเฝ�าระวังสถานการณ�ความปลอดภัยทางถนน, 2553

64% 
เดินทางระยะใกล�

37% ไม�ได�ขับ
ออกถนนใหญ�

29% ร�บ สวมหมวกนิรภัย
แล�วเสียเวลา

ในความเป�นจร�ง อ�บัติเหตุมักเกิดข�้น
ในรัศมี 5 กม. จากท่ีพัก 

และอ�บัติเหตุส�วนใหญ�เกิดข�้นบนถนนสายรอง
มากกว�าถนนสายหลัก 

ความเชื่อที่บอกว�า “ใกล�ๆ ไม�เป�นไร” 
จ�งไม�เป�นความจร�ง

21% ร�อน อึดอัด 
ไม�สบายหัว หมวกสกปรก

13% 
กลัวผมเสียทรง

10% หมวกนิรภัยแพง 
ไม�มีที่เก็บ พกลําบาก 
กลัวหาย

8% คิดว�า
ตํารวจไม�จับ

7% ไม�มีหมวกนิรภัย

6% โอกาสเกิด
อ�บัติเหตุมีน�อย

4% คนที่นั่งมาด�วยไม�สวม
 ก็เลยไม�สวมบ�าง

เหตุผลของคน
ไม�สวมหมวกนิรภัย
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แบบแผลเป�ด มีเลือดออก 
เช�น หัวแตก กะโหลกร�าว

กะโหลกของเรา
ไม�หนาอย�างที่คิด

ส�วนประกอบของศีรษะ ประกอบด�วย

อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ เมื่อเกิดอ�บัติเหตุ

ผิวหนัง

สมอง

ของเหลว
หล�อเลี้ยงสมอง

เมื่อเกิดอ�บัติเหตุ และศีรษะไปกระแทกกับของแข็ง 
ทําให�กะโหลกหยุดเคลื่อนไหวกะทันหัน 

สมองจะลอยไปกระแทกกับกะโหลกหลายต�อหลายครั้ง 
ทําให� "สมองได�รับการกระทบกระเทือน" 

ชํ้า บวม หร�อกะโหลกร�าว

หากเกิดอ�บัติเหตแุล�วเราไม�สวมหมวกนิรภัย เมื่อศีรษะของเราไปกระทบกับพ�้น
หร�อวัตถุ ทําให�เกิดอาการบาดเจ็บได� 2 แบบ คือ 

แบบไม�มีแผล สมองฟกชํ้า 
ตกเลือดในศีรษะหร�อบร�เวณต�างๆ 
บาดเจ็บที่แกนประสาท
หร�อระบบเส�นเลือด อัมพาต เป�นต�น 

0.25 นิ�ว หร�อ 
6.5 มม.

0.28 นิ�ว หร�อ 
7.1 มม.

กะโหลก
ความหนาของกะโหลกโดยเฉลี่ย
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หมวกนิรภัย
ปกป�องหัวเราได�

ส�วนประกอบของหมวกนิรภัยปกป�องเราได�อย�างไร

ส�วนเปลือกนอก (Outer Shell) แข็งแรง 
นํ้าหนักเบา ทนแรงกระแทกแล�วกระจายไปรอบๆ 
ช�วยดูดซับแรงกระแทกก�อนถึงศีรษะ 

โฟมกันกระแทก (Impact Absorbing Liner) 
หนาประมาณ 1.5-3 ซม. ทําจากวัสดุอ�อนนุ�ม 
ยืดหยุ�น เพ�่อดูดซึมและกระจายแรงกระแทก 
ทําให�มีแรงกระแทกต�อเนื้อสมองลดลง

ฟองนํ้า (Comfort Padding) ช�วยให�สวมใส�สบาย 
กระชับรับกับศีรษะ ไม�หมุนหร�อขยับระหว�างขับข�่หร�อล�ม

หน�ากาก (Face Shield) หร�อแผ�นกันลม 
ช�วยป�องกันแสง ฝุ�น แมลงขณะขับข�่ รวมถึงช�วย
ป�องกันการเกิดอาการตาอักเสบ จนอาจจะทําให�
เกิดต�อลม มีทั้งแบบใส เพ�่อใช�ขับข�่ในเวลากลางคืน 
และแบบทึบ เพ�่อใช�ในเวลากลางวัน 

สายรัดคาง (Chin Strap) รัดหมวกนิรภัย
ให�แนบติดกับศีรษะ ไม�ให�หลุดยามเกิดอ�บัติเหตุ

43%ลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ของผู�ขับข�่

58%ลดการบาดเจ็บทางศีรษะ
ของผู�ซ�อนท�าย

39%ลดความเสี่ยง
ในการเสียชีว�ต

สวมหมวกนิรภัย
ก็ใช�ว�าจะขับเร็วได�

ความเร็วที่เหมาะสม
ของการขับข�่รถจักรยานยนต�
อยู�ที่ 40-50 กม./ชม.

ที่มา : ศูนย�ว�ชาการ
เพ�่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.),

มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ (มสช.)
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เลือกหมวกนิรภัย
แบบโดนใจ ปลอดภัยแน�นอน

ข�อควรรู� ก�อนจ�ายเง�นซื้อหมวกนิรภัย

อย�าลืมเปลี่ยนหมวกนิรภัยเมื่อ….

“รัดสายที่คางทุกครั้ง
เพ�่อการปกป�องอย�างแท�จร�ง”

แบบป�ดเต็มหน�า

แบบเต็มศีรษะ

แบบคร�่งศีรษะ

• ราคาถูก 
• ทัศนว�สัยดี
• อากาศถ�ายเท
 สะดวก

• ปลอดภัยสูงสุด
• สามารถป�องกัน
 แรงกระแทก
 ได�รอบด�าน

• ทัศนว�สัยการขับข�่ดี
• ราคาไม�แพงมาก 
• แผ�นบังลมหน�า
 สามารถเป�ดป�ดได� 

• ปกป�องเฉพาะ
 ศีรษะด�านบน
 เท�านั้น 

• ทัศนว�สัย
 ค�อนข�างแคบ
• อากาศไม�ค�อย
 ถ�ายเท
• ราคาแพง

• ไม�สามารถป�องกัน
 แรงกระแทก
 ที่เกิดข�้น
 บร�เวณคาง 
 และใบหน�า

เลือกหมวกนิรภัย
ที่มีสีสว�าง ช�วยลด
ความเสี่ยงอ�บัติเหตุ
ได�อีกทางหนึ่ง

สวมใส�พอดี ไม�หลวม ไม�คับ
เมื่อลองสวมให�คาดสายรัดคางให�แน�น

จากนั้นลองผลักหมวกไปด�านหน�า
ด�านหลัง ถ�าขอบหมวกเคลื่อนข�้นไป

ถึงกลางศีรษะหร�อมากกว�านั้น
 แสดงว�าไม�พอดี            

มีสายรัดคางที่มั่นคง 
แข็งแรง ไม�หลุดง�าย 

ไม�หนักจนเกินไป 
เพราะอาจจะทําให�
กระดูกต�นคอหัก 
เมื่อเกิดแรงกระแทก 

มีรูระบายอากาศ
 และมีช�องฟ�งเสียง

 เพ�่อฟ�งเสียง
การจราจรโดยรอบ

ใช�งานมาแล�ว 3 ป� เพราะโฟม
และพลาสติกเป�นอ�ปกรณ�สําหรับ

ป�องกันการกระแทกอาจเสื่อมสภาพได�

หมวกได�รับการกระแทก 
เนื่องจากแรงกระแทก

ทําให�โฟมเสื่อมสภาพลง
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เพราะห�วงใย 

จ�งขอจับปรับ

ขับข�่รถย�อนศร
ปรับไม�เกิน 500 บาท

คนขับข�่ ไม�สวมหมวกนิรภัย
ปรับไม�เกิน 500 บาท

คนซ�อนท�ายไม�สวมหมวกนิรภัย 
ปรับไม�เกิน 500 บาท ไม�สวมทั้งคนขับข�่ 

คนซ�อนท�าย 
โดนปรับ 2 เท�า

ขับข�่ด�วยความเร็วเกินกว�าที่กฎหมายกําหนด 
• เขตชุมชนที่ไม�มีทางเท�า ไม�เกิน 30 กม./ชม.
• เขตชุมชนที่มีทางเท�า ไม�เกิน 45 กม./ชม.
• เขตถนนหลักในกรุงเทพฯ ไม�เกิน 80 กม./ชม.
โทษปรับไม�เกิน 1,000 บาท
อย�างไรก็ตาม ความเร็วที่แนะนํา
เพ�่อความปลอดภัย คือ ไม�เกิน 50 กม./ชม.

ซ�อนสาม
ปรับไม�เกิน 1,000 บาท

ขับรถบนทางเท�า
ปรับ 400-1,000 บาท

ขับข�่รถโดยประมาท
หร�อน�าหวาดเสียว 
ปรับ 400-1,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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“เข็มขัดนิรภัย” เป�นอีกหนึ่งอ�ปกรณ�ที่ติดตั้งภายในรถยนต� 

ที่ช�วยปกป�องชีว�ต ผ�อนหนักให�เป�นเบา เราทุกคนจ�งควรให�ความสําคัญ

กับการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับข�่หร�อโดยสาร 

ไม�ว�าจะเดินทางใกล�หร�อไกลก็ตาม 

บทที่

7 ไม�คาด
ถึงฆาต

=



หากไม�คาด อาจถึงฆาต

หากคาด ก็ ไม�ถึงฆาต

รูปแบบของเข็มขัดนิรภัย
รถยนต�โดยสารทั่วไป จะติดตั้งเข็มขัดนิรภัยอยู� 2 รูปแบบ คือ

เวลาที่มีคน สัตว� หร�อรถมาตัดหน�ารถ เราเหยียบเบรกเพ�่อหยุดรถ 
แต�เข็มขัดนิรภัยจะล็อกผู�โดยสารทุกคน ไม�ให�กระแทกกับวัตถุต�างๆ 
หร�อกระเด็นออกนอกตัวรถ

เบรกหยุดรถ 

เข็มขัดนิรภัย
หยุดเรา

ไม�คาดเข็มขัดนิรภัย 
เสี่ยงที่จะเสียชีว�ตมากกว�า
ผู�ที่คาดเข็มขัดนิรภัย 1.5 เท�า 

แรงกระแทก
จากรถที่ว��ง

60 กม./ชม.
= รถทีต่ก

จากตึก 5 ชั้น
(14 ม.)

เมื่อรถเกิดอ�บัติเหตุ ศีรษะ ใบหน�า ลําตัว 
จะเหว�่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัย 
กระจกหน�ารถ หร�อเบาะหน�า ทําให�อวัยวะภายใน
กระแทกจนฉีกขาด

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จ�ด (Lap Shoulder Belt)
 มักติดตั้งไว�บร�เวณที่นั่งคนขับและผู�โดยสารตอนหน�า

 โดยยึดจากเสากลาง 1 จ�ด และยึดจากพ�้นรถ
อีก 2 จ�ด เมื่อใช�งานเข็มขัดจะถูกพาด

จากไหล�ไปจนถึงสะโพก อีกเส�นจะพาดบร�เวณตัก

เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จ�ด 
(Lap Belt) มักติดตั้งไว�ที่เบาะหลัง
ของรถยนต� มีลักษณะเดียวกับ
เข็มขัดนิรภัยบนเคร�่องบิน 
โดยจะพาดช�วงตักและสะโพก 

หยุดตัวเราไม�ให�
กระเด็นออกนอกตัวรถ

ป�องกันอวัยวะภายในจาก
การกระทบกระเทือนอย�างรุนแรง

ลดการเสียชีว�ต

40-60%

ลดการบาดเจ็บ

40-50%

ลดแรงกระแทก

5 เท�า

ที่มา : คู�มือรู�ทันโรคและภัยสุขภาพสําหรับประชาชน 
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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การคาดเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จ�ด พนักพ�งไม�ปรับให�เอน
หร�อตั้งชันมากเกินไป

ให�เลือกใช�ที่นั่งสําหรับเด็ก
หร�อ Car Seat เพ�่อความปลอดภัย

ซึ่งจะต�องเลือกให�เหมาะสมกับอายุ
และขนาดตัวของเด็ก

ห�ามให�เด็กนั่งตัก เพราะหากเกิดอ�บัติเหตุ
เด็กจะได�รับแรงกระแทกมากกว�าผู�ใหญ�

การคาดเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จ�ด

ระยะห�างจากเบาะกับคอนโซลรถ
ไม�ชิดเกินไป หากเป�นคนขับให�นั่งห�าง
จากพวงมาลัยประมาณ 10 นิ�ว 

สายเข็มขัดนิรภัย
เส�นที่พาดบ�าขยับให�อยู�ด�านหน�า

ให�สายพาดผ�านร�องอกลงมา
ด�านข�างของช�องท�อง

สตร�มีครรภ�

เข็มขัดนิรภัยบร�เวณสะโพก 
คาดผ�านหน�าตักมาตรงใต�ครรภ� 
และให�สายเข็มขัดอยู�บร�เวณสะโพก

เด็กอายุไม�เกิน 6 ป�

เข็มขัดนิรภัยแต�ละแบบ 

คาดถูกว�ธี ปลอดภัยกว�า
ว�ธีคาดเข็มขัดนิรภัยสําหรับทุกคน

สายเข็มขัดนิรภัย
เส�นที่พาดบ�า
ต�องพาดจาก

กระดูกไหปลาร�า
ไปยังสะโพกอีกฝ��ง

พนักพ�งไม�ปรับให�เอน
หร�อตั้งชันมากเกินไป

ระยะห�างจากเบาะกับ
คอนโซลรถไม�ชิดเกินไป

ตําแหน�งของเข็มขัดนิรภัย
บร�เวณสะโพกต�องแนบ
ไปกับกระดูกเชิงกราน
และตํ่ากว�าเข็มขัดปกติ
ประมาณ 5-10 ซม.

คาดเข็มขัดนิรภัยให�พาดผ�าน
บร�เวณตักและสะโพก 
ไม�ใช�บร�เวณหน�าท�อง 
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เด็กอายุไม�เกิน 7-12 ป�
ให�เด็กนั่งบนเบาะเสร�ม 
หร�อ Booster Seat 
เพ�่อให�สายของเข็มขัดนิรภัย
พาดบร�เวณร�องไหล�ของเด็กพอดี 

ระวังอย�าให�สายของเข็มขัดนิรภัย
พาดผ�านใบหน�าของเด็ก เพราะอาจทําให�เกิด
อันตรายได� 

คาดเข็มขัดทุกที่นั่งปลอดภัยกว�า
แม�จะนั่งเบาะหลังก็ต�องคาดเข็มขัดนิรภัย 

เพราะแรงเหว�่ยงจากอ�บัติเหตุอาจจะทำให�ตัวเรากระเด็น
ไปกระแทกส�วนต�างๆ ของรถ 
หร�อกระเด็นออกนอกตัวรถ 

ซึ่งอาจจะทำให�บาดเจ็บสาหัสหร�อเสียชีว�ต

รถยนต�ส�วนตัว รถกระบะ รถแท็กซ่ี 
• คนขับและผู�โดยสาร ไม�คาดเข็มขัดนิรภัย 
 ปรับไม�เกิน 500 บาทต�อคน
• คนที่นั่งด�านหลังไม�คาดเข็มขัดนิรภัย 
 ปรับไม�เกิน 500 บาท

รถตู�สาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ� รถบรรทุก 
• คนขับไม�คาดเข็มขัด ปรับไม�เกิน 500 บาท 
• หากคนนั่งด�านหลังไม�ทำการคาดเข็มขัด 
 ปรับไม�เกิน 5,000 บาท 
 โดยผู�ขับข�่ต�องแจ�งผู�โดยสารไม�ว�าทางวาจา
 หร�อป�ายให�คาดเข็มขัดนิรภัย

ผู�ประกอบการ 
• ไม�ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย หร�อชำรุด 
 ปรับสูงสุด 50,000 บาท
• รถโดยสาร คนขับไม�ให�ผู�โดยสาร
 รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับเพ��ม 500 บาท 

โทษทางกฎหมาย
เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย

ที่มา : หนังสือกฎหมายที่ควรรู�ด�านความปลอดภัยทางถนน ศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน/
มาตรา 44 ฉบับที่ 14/2560 ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่ 15/2560 
การเพ��มความปลอดภัยในการโดยสารรถสาธารณะ
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อ�บัติเหตุทางถนน เป�นเหตุการณ�ที่ ไม�มีใครอยากให�เกิดข�้น 

ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบชีว�ตตนเองและผู�อื่น

โดยการขับข�่อย�างปลอดภัยแล�ว ยังต�องระแวดระวังผู�อื่น 

โดยเฉพาะจ�ดหร�อแยกที่เสี่ยงต�อการเกิดอ�บัติเหตุ

บทที่

8 ระวังทุกแยก
ปลอดภัยทุกทาง



11 จ�ดเสี่ยง
อ�บัติเหตุอันตราย
ในกรุงเทพมหานคร

6. ถนนสายไหม

7. ถนนเทพรักษ�

8. ถนนสรงประภา

10. ถนนฉลองกรุง

4. ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 

5. ถนนพ�ทธมณฑลสาย 1

3. ถนนเชื่อมสัมพันธ� 

5

9

2

11
10

37

68

บร�เวณหน�าโรงงานเอฟบีที 
ถึงซอยฉลองกรุง 8 (วัดมอญ) 

เขตลาดกระบัง

บร�เวณหน�าป��มน้ำมันคาลเท็กซ�
ถึงหน�าบร�ษัท ไดนามิคร�ไซเคิล จำกัด

เขตหนองจอก

11. ถนนอ�อนนุช

บร�เวณซอยประณตน�อม
ถึงซอยอ�อนนุช 67

เขตประเวศ

บร�เวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ซอย 39 ถึงหมู�บ�านศุภาลัยสวนหลวง ร.9

 เขตประเวศ 

บร�เวณซอยหมู�บ�านระเบียงทอง 2 
ถึงหน�าทีอาร�พลาซ�า 

เขตบางเขน 

บร�เวณซอยเชื่อมสัมพันธ� 3 
ถึงตัดถนนสุว�นทวงศ� 

เขตหนองจอก 

บร�เวณจ�ดตัดถนนเชิดว�ฒากาศ 
ถึงหน�วยบัญชาการทหารพัฒนา 

เขตดอนเมือง 

บร�เวณซอยสายไหม 38 
ถึงร�านอาหารครัวศร�สะเกษ 

เขตสายไหม 

บร�เวณซอยบางข�นเทียน 16 
ถึงหน�าสถาบันพัฒนาข�าราชการกรมที่ดิน 

เขตบางข�นเทียน

บร�เวณซอยเอกชัย 34-130 
เขตบางบอน 

บร�เวณจ�ดตัดถนนบรมราชชนนี
ถึงตัดถนนสวนผัก 

เขตตลิ�งชัน 

2. ถนนบางข�นเทียน
ชายทะเล

9. ถนนเอกชัย

1. ถนนฉลองกรุง

1
4

ที่มา : สํานักการจราจรและขนส�ง กรุงเทพมหานคร, 2561
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“จ�ดบอด” หร�อ Blind Spot เป�นบร�เวณที่ผู�ขับข�่ไม�สามารถมองเห็นด�วยสายตา 
ซึ่งอาจทําให� ไม�เห็นรถ วัตถุ หร�อบุคคลอื่นที่อยู�รอบข�าง ทําให�เสี่ยงต�อการเกิดอ�บัติเหตุ 

หากขับรถบรรทุกหร�อรถขนาดใหญ� หร�อขับตามรถขนาดใหญ� ให�ระวังจ�ดดังต�อไปนี้ กําจัดจ�ดบอด 

ลดจ�ดเสี่ยง

จ�ดบอดจากถนน
บร�เวณทางโค�ง ทางข�้นลงเนิน ให�ชะลอความเร็ว 

อย�าว��งตัดหร�อแซงทางโค�ง 
และปฏิบัติตามป�ายเตือนอย�างเคร�งครัด

จ�ดบอด จากกระจกมองข�าง 
ปรับกระจกมองข�าง
ให�กว�างจนมองเห็น

ตัวรถด�านข�าง
พ�้นถนน และเส�นแบ�งเลน

จ�ดบอด กระจกหลัง 
ไม�วางสิ�งของบังหน�าต�างบานหลัง 

และปรับองศาให�กระจกมองหลังเห็นภาพ
ด�านหลังทั้งหมด   

จ�ดบอดจากรถคันใหญ�
ขับห�างจากรถคันใหญ�

และห�ามแซงซ�าย

จ�ดบอดจากเสาเอที่ติดตั้ง
กระจกคู�หน�า ปรับเบาะนั่งให�มี
ความสูงพอดี ศีรษะห�างจาก
เพดานรถประมาณ 6 นิ�ว 
เวลาเลี้ยวให��โยกตัวมาด�านหน�า
เพ�่อมองเห็นได�ชัดเจนยิ�งข�้น

ด�านซ�ายของรถบรรทุก
เป�นพ�้นที่อันตรายที่สุด

  ผู�ขับข�่ควรมองให�ดี
ก�อนเปลี่ยนเลนหร�อเลี้ยว

 รถอื่นควรหลีกเลี่ยงการอยู�
บร�เวณนี้

ด�านหลังของรถบรรทุก 
เว�นระยะห�างอย�างน�อย 10 ม.
หร�อหลีกเลี่ยงการขับตามหลัง

ด�านหน�าของรถบรรทุก 
ควรอยู�ห�างจากคันหน�าอย�างน�อย 3-4 ช�วงคันรถยนต�

ด�านขวาของรถบรรทุก 
ก�อนเลี้ยว ผู�ขับข�่ควรมอง
ให�แน�ใจว�าไม�มีรถ 
รถอื่นควรขับเทียบเท�า
หร�อพ�นหน�ารถบรรทุก จ�ดบอด

ของรถยนต�

จ�ดบอด
ของ

รถบรรทุก
รถขนาดใหญ�
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แนวทางการขับข�่รถยนต�

อย�างปลอดภัย

ในช�วงเวลาปกติ
เมื่อถึงทางแยก ซอย 
ควรชะลอ เพ�่อมองว�า
ไม�มีรถพ��งออกมา 
แม�ว�าเราจะขับรถในทางเอก 
หร�ออยู�ในทิศทางที่มี
สัญญาณไฟเข�ยวก็ตาม

เมื่อยามฝนตก

ปฏิบัติตามกฎ 
ลดอ�บัติเหตุ 

ตรวจสภาพรถ
ก�อนออกเดินทาง 
เติมลมยาง 
ตรวจสอบเคร�่องยนต� 
และความพร�อมของรถ
ในการเดินทาง 

หากมีนํ้าท�วมขัง
ที่ระดับนํ้าสูงกว�าขอบประตู

ควรหลีกเลี่ยง
การใช�เส�นทางดังกล�าว

จอดรถ
ในที่ปลอดภัย

เป�ดไฟหน�ารถเสมอ
เพ�่อให�รถคันอื่น

สังเกตเห็นโดยง�าย

ปรับระดับความเร็ว
ของใบป�ดนํ้าฝนให�สัมพันธ�
กับความแรงและปร�มาณฝนตก

ลดความเร็ว
เพ��มความระมัดระวัง   

ทิ�งระยะห�าง
จากคันหน�า 
สภาพถนนเป�ยก 
ระยะเบรกจะเพ��มข�้น
2 เท�าจากปกติ

ไม�แซง
ถ�าไม�จําเป�น

หากรถลื่นไถลหร�อเหินนํ้า
ให�ลดความเร็ว ใช�เกียร�ตํ่า 
แล�วค�อยเหยียบเบรก 
ห�ามเหยียบเบรกกะทันหัน 
ทําให�รถพลิกควํ่าได� 
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การโดยสารรถสาธารณะอย�างปลอดภัย 
ไม�ใช�เพ�ยงการข�้นและลงรถโดยสารเท�านั้น 

แต�ต�องระมัดระวังสิ�งรอบตัวโดยรอบ 

รวมถึงการป�องกันเหตุร�ายที่อาจเกิดข�้น

บทที่

9 ข�้นรถโดยสาร
อย�างปลอดภัย

ถึงที่หมายแน�นอน



โดยสารรถตู�
อย�างปลอดภัย

บรรทุกผู�โดยสาร
เกินจํานวนที่นั่ง 
(15 คนรวมคนขับ)

รถตู�โดยสารดัดแปลง 
• เพ��มจํานวนเบาะที่นั่ง 
• ติดฟ�ล�มกรองแสงเข�ม 
 เกินกว�าที่กฎหมายกําหนด

ไม�ระบุเส�นทางข�างรถ 

ให�บร�การเดินรถเกิน 300 กม. 
หร�อต�องเดินทางนานกว�า 4 ชม. โดยไม�หยุดพัก> 300กม. 

คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง

ตําแหน�งที่นั่งความเสี่ยงสูง

ตําแหน�งที่นั่งความเสี่ยงปานกลาง

ตําแหน�งที่นั่งความเสี่ยงน�อยที่สุด

ใช�รถตู�โดยสาร
ที่ป�ายทะเบียน

สีเหลืองเท�านั้น
เพราะเป�นรถสาธารณะ
ที่สามารถตรวจสอบได�

xx-xxxTHAILAND

กรุงเทพมหานคร

ไม�ใช�บร�การรถตู�โดยสารที่…

คาดเข็มขัดนิรภัย
ตลอดการเดินทาง

ไม�ทนนั่งรถที่ขับไม�ปลอดภัย 
หวาดเสียว หร�อผู�ขับข�่
อยู�ในสภาพไม�สมบูรณ� 

ไม�ข�้น-ลงนอกป�าย
หร�อจ�ดจอด

ลงจากรถทุกครั้ง
ที่รถเข�าเติมเชื้อเพลิง 

บันทึกหมายเลขโทรศัพท�ฉุกเฉิน 
เพ�่อแจ�งเหตุในกรณีที่
เกิดอ�บัติเหตุหร�อพบเจอ
เหตุการณ�ผิดปกติ

เลือกที่นั่งที่ปลอดภัย
จากการบาดเจ็บและเสียชีว�ตจากอ�บัติเหตุ

ที่มา : มูลนิธิเพ�่อผู�บร�โภค, สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห�งชาติ (สพฉ.), 2557

92 93



ข�้นรถทัวร�ด�วยความอ��นใจ เทคนิคการซ�อน
รถจักรยานยนต�
อย�างปลอดภัย

เลือกใช�บร�การบร�ษัท
ให�บร�การขนส�งที่ได�มาตรฐาน 

ข�้น-ลงเฉพาะจ�ดจอด
รับส�งเท�านั้น

รถโดยสารอยู�ในสภาพแข็งแรง 
ไม�ดัดแปลงสภาพรถ

คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง 

สังเกตทางออกฉุกเฉิน 
และอ�ปกรณ�ความปลอดภัยต�างๆ 
เช�น ค�อนทุบกระจก ถังดับเพลิง

ไม�ใช�บร�การรถโดยสาร
ที่บรรทุกผู�โดยสาร
เกินกว�าที่กำหนด
 
ไม�ยืน หร�อนั่งที่นั่งเสร�ม
 
ตรวจสอบและบันทึก
รายละเอียดของผู�ขับข�่ 

ผู�ขับข�่ต�องไม�ขับติดต�อกัน
เกิน 4 ชม. และต�องมี
ผู�ขับข�่สำรองในกรณีฉุกเฉิน 

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ที่ซ�อนรถจักรยานยนต� 

วางเท�าไว�บนคันเหยียบ 
เพ�่อช�วยในการทรงตัว

ควรนั่งคร�อม 
เพ�่อความปลอดภัย 

ควรใส�กางเกง หร�อเสื้อผ�าที่ไม�รุ�มร�าม 
หากหลีกเลี่ยงไม�ได� ให�จับชายเสื้อ
หร�อกระโปรงเหน็บไว�ที่ข�อพับหลังเข�า 
เพ�่อไม�ให�เสื้อผ�าเข�าไปพันกับซี่ล�อ
หร�อส�วนอื่นๆ ของรถ

ไม�ควรถือข�าวของ
พะรุงพะรัง 

ห�ามใช�โทรศัพท�
ระหว�างเดินทาง

บอกให�ผู�ขับข�่ชะลอความเร็ว 
หร�อหยุดรถ หากขับเร็ว
เกินกว�าที่กฎหมายกำหนด 
หร�อขับฉวัดเฉว�ยน 

ห�ามเด็กที่มีอายุต่ำกว�า 3 เดือน
โดยสารรถจักรยานยนต�
อย�างเด็ดขาด กรณีจำเป�น
ให�ใช�เป�หร�อถุงจ�งโจ�
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โดยสารรถยนต�อย�างปลอดภัย ข�้น-ลงรถเมล�ด�วยความสุขใจ

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
ตลอดการเดินทาง

ไม�นำเด็กเล็กนั่งตัก 

หากผู�ขับข�่อยู�ในสภาพไม�พร�อม 
ให�หยุดพัก หร�อเปลี่ยนผู�ขับข�่

หากโดยสารรถแท็กซี่ 
ให�จดจำและบันทึกทะเบียนรถ 
รายละเอียดของผู�ขับข�่ 
เพ�่อความปลอดภัย

ข�้น-ลงรถเฉพาะป�ายจอดรถ 
หร�อจ�ดรอรถประจำทางเท�านั้น

รอให�รถจอดสนิท
ก�อนข�้นหร�อลงรถโดยสาร

ให�ทางผู�โดยสาร
ที่ลงจากรถก�อน 

ไม�เบียดแย�ง หร�อแซง
เพ�่อข�้นรถโดยสาร

เดินชิดใน หาที่นั่งหร�อจับราว 
แล�วยืนอย�างมั่นคง

ไม�ยื่นแขนขา
ออกนอกตัวรถ

ไม�ห�อยโหนที่บันได 
หร�อบร�เวณอื่นในตัวรถ 
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ผู�ขับข�่รถสาธารณะ ทั้งรถตู� รถโดยสาร 
และรถจักรยานยนต� 

ล�วนแล�วแต�เป�นบุคคลสําคัญ ที่ต�องรับผิดชอบชีว�ต 

ทั้งของตนเองและผู�อื่น จ�งต�องใช�ความระมัดระวัง

ในการขับข�่มากเป�นพ�เศษ 

บทที่

10
ขับรถสาธารณะ

อย�างปลอดภัย
สร�างความอ��นใจ
ตลอดการเดินทาง



แค�ขับรถเป�น 
ไม�พอ
ผู�ขับข�่รถสาธารณะจะต�องมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายดังนี้

ได�รับใบขับข�่รถยนต�ส�วนบุคคลชั่วคราว
ใบขับข�่รถยนต�สามล�อส�วนบุคคลชั่วคราว

หร�อใบขับข�่รถจักรยานยนต�ส�วนบุคคลชั่วคราว
ไม�น�อยกว�า 1 ป�

ไม�พ�การจนไม�สามารถขับรถได� 
ไม�มีโรคประจําตัวที่เป�นอันตราย
ขณะขับรถ ไม�เป�นบุคคลว�กลจร�ต
หร�อจ�ตฟ��นเฟ�อน 

มีความรู�ความสามารถ
ในการขับรถ 

มีอายุไม�ตํ่ากว�า 20 ป�บร�บูรณ� 
สําหรับรถจักรยานยนต�

ไม�มีความผิดเกี่ยวกับการขับรถ ในช�วง 6 เดือนที่ผ�านมา1

 ฝ�าฝ�นสัญญาณจราจรหร�อเคร�่องหมาย
 ขับรถในขณะเมาสุราหร�อของเมาอย�างอื่น
 ขับรถกีดขวางการจราจร
 ใช�ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
 ขับรถโดยประมาทหร�อน�าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย
 แก�บุคคลหร�อทรัพย�สิน
 ขับรถโดยไม�คํานึงถึงความปลอดภัยหร�อความเดือดร�อน
 ของผู�อื่น

สัญชาติ ไทย
รู�จักถนนและทางหลวง

ในจังหวัดที่ขอรับ
ใบขับข�่พอสมควร

ไม�เป�นผู�มีโรคติดต�อ
น�ารังเกียจตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

ไม�ติดสุรา
หร�อยาเสพติดให�โทษ

ไม�มีประวัติอาชญากรรม
ในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา 

คนขับรถสาธารณะที่ดี
มีจ�ตสํานึกด�านความปลอดภัย 

มีความรับผิดชอบต�อผู�โดยสาร และทุกชีว�ตบนท�องถนน

รู�ว�ธีการและแนวทางป�องกันอ�บัติเหตุขณะปฏิบัติหน�าที่ 

สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอ�บัติเหตุ

ไม�ยุ�งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

ง�วงไม�ขับ

ไม�รับผู�โดยสารมากเกินกว�าที่กฎหมายกําหนด 

มีอายุไม�ตํ่ากว�า 22 ป�บร�บูรณ� 
สําหรับรถยนต�และสามล�อ

1 กรณีไม�เคยต�องคําพ�พากษาถึงที่สุดให�ลงโทษ หร�อถูกเจ�าพนักงานเปร�ยบเทียบปรับ
 ตั้งแต� 2 ครั้งข�้นไป สําหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถ

ที่มา : กรมการขนส�งทางบก

หลังจากที่ขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ทางกรมขนส�งทางบกจะให�เข�าอบรม
หลักสูตรมารยาทสําหรับผู�ขับรถยนต�สาธารณะ กฎหมายว�าด�วยการจราจรทางบก
ที่ควรทราบ และเทคนิคการขับรถอย�างปลอดภัย จํานวน 5 ชั่วโมง สําหรับรถยนต�สาธารณะ
และรถยนต�สามล�อสาธารณะ และอบรม 3 ชั่วโมง สําหรับรถจักรยานยนต�สาธารณะ
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เตร�ยมความพร�อม

ก�อนออกรถ
ร�างกายที่ไม�พร�อมส�งผลต�อประสิทธิภาพการขับรถและการตัดสินใจของผู�ขับข�่

ร�างกาย

ก�อนขับข�่

ไม�ดื่มสุรา 
และของมึนเมา

ไม�อดนอน 

ตรวจสอบสภาพร�างกาย 
ไม�มีโรคประจําตัว

ร�ายแรง

ประสาทสัมผัส 
สัมพันธ�กับ

ประสาทสั่งการ

สายตามองเห็น
ชัดเจน

ระหว�างขับข�่

ปฏิบัติตามกฎจราจร 
และเคร�่องหมายจราจร

อย�างเคร�งครัด

ไม�ขับเร็ว 

ไม�ขับอันตราย 
ปาดซ�ายแซงขวา

 หร�อขับข�่ด�วยความประมาท

หยุดพักทุก 4 ชั่วโมง 
ครั้งละ 30 นาที

โรคที่เป�นอ�ปสรรคและต�องห�ามในการขับรถ 

โรคความผิดปกติ
ทางระบบการมองเห็น 
และการได�ยิน 

โรคจ�ตประสาท โรคลมชัก 

โรคกล�ามเนื้อ
อ�อนแรง 

โรคระบบประสาท
และสมอง 

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

โรคกระดูกเสื่อม โรคเบาหวาน
ในระยะรุนแรง 
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ก�อนเดินทาง
ตรวจสอบรถ
เตร�ยมรถโดยสารให�พร�อมให�บร�การดังต�อไปนี้

ผู�ประกอบการและผู�ขับรถสาธารณะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย
อย�างเคร�งครัด เพ�่อความปลอดภัยของทุกคน

ตรวจสอบสภาพรถก�อนออกเดินทาง เช�น

ศูนย�ล�อ แท�นทดสอบ 

ระบบบังคับเลี้ยว 

ระบบเบรก ระบบส�งกําลัง 

ประตู ยาง ล�อ

ได�เข�ารับการตรวจสภาพรถ
ตามรอบที่กฎหมายกําหนด (2 รอบต�อป�)

ตรวจสอบโครงสร�างภายนอก 
โครงสร�างตัวถังมีความมั่นคงและแข็งแรง

ตรวจสอบโครงสร�าง
ภายในห�องโดยสาร

มีความแข็งแรง เก�าอี้ และจ�ดจับยึดต�างๆ
มีความมั่นคง ไม�โยกเยก

ตรวจสอบอ�ปกรณ�ความปลอดภัย
ภายในรถให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน

เข็มขัดนิรภัย
ทุกที่นั่ง 

ตามกฎหมายกําหนด

ถังดับเพลิงค�อนทุบกระจก ทางออกฉุกเฉิน
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ศึกษาเส�นทาง
ตั้งแต�ต�นทาง

ไปจนถึงปลายทาง

หลีกเลี่ยงจ�ดเสี่ยง 
จ�ดบอด และเส�นทาง

ที่อยู�ระหว�าง
การก�อสร�าง

จดจําจ�ดเลี้ยว
และจ�ดกลับรถ 

เพ�่อเปลี่ยนช�องจราจร
ได�อย�างปลอดภัย

รู�ทางเลี่ยงรถติด 
และทางสายรอง 
เพ�่อการเดินทาง

ที่คล�องตัว

ศึกษาสภาพ
การจราจร

ก�อนออกเดินทาง 
เพ�่อหลีกเลี่ยงเส�นทาง

ที่การจราจรติดขัด

ในวันหยุดป�ใหม� สงกรานต� 
หร�อวันหยุดต�อเนื่อง 

จะมีปร�มาณการจราจรที่เพ��มสูงข�้นกว�าปกติ  
ส�งผลให�เกิดการจราจรติดขัด และอาจจะเกิดอ�บัติเหตุตามมา 

การศึกษาเส�นทางจ�งเป�นอีกทางหนึ่ง

ที่ช�วยแก� ไขป�ญหาดังกล�าวได�

ศึกษาเส�นทาง
ก�อนออก 
เลี่ยงรถติด ลดอ�บัติเหตุ



บางปู คลองด�านปากนํ้า

พ�พ�ธภัณฑ�
   ช�างเอราวัณ

พระรามที่ 3

ดินแดง

บางพลี

บ�านบ�อ ต�างระดับ
บางข�นเทียน

ต�างระดับ
วังมะนาว

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

บางแคหนองแขมบ�านแพ�ว

อัมพวา

ดําเนินสะดวก

นครปฐม นครชัยศร� ศาลายา
ลาด
บัวหลวง

บางปะอิน

สุพรรณบุร�

แยก
อินทร�บุร�

นครสวรรค�

เลี่ยงเมือง
นครสวรรค�

อ�ทัยธานี

ชัยนาท
ตากฟ�า

ลพบุร� แยกพ�แค

สระบุร�

เลี่ยงเมือง
สระบุร�

แก�งคอย

มวกเหล็ก

บ�านนา

องครักษ�

ธัญบุร�

จตุโชติ

รามอินทรา

ทับช�าง

บางนา

ศร�นคร�นทร�

ลาดกระบัง บางปะกง ด�านบางปะกง หนองปร�อ
เมือง
พัทยา

พานทอง ชลบุร�

บางละมุงท�าเร�อ
แหลมฉบัง

บางปะกงทางพ�เศษบูรพาว�ถี

บางวัว

มีนบุร� หนองจอก พนัสนิคม

ฉะเชิงเทรา
แยกฉะเชิงเทรา-

พนัสนิคม

ปราจ�นบุร�

กบินทร�บุร�

วังนํ้าเข�ยว

ป�กธงชัย

แยกป�กธงชัย

นครราชสีมา

พ�มาย

สีดา

เมืองพล

บ�านไผ�

ขอนแก�น

ชนบทแก�งคร�อชัยภูมิ

หนองบัวโคกบําเหน็จณรงค�

ห�วยบง ด�านข�นทด

เทพสถิตย�
ชัยบาดาล

เพชรบูรณ�

ม�วงค�อม

แยกจอหอเลี่ยงเมืองโคราช

แยกจอหอ
ชัยภูมิ

ลําตะคอง สีคิ�ว

ปากช�อง
เลี่ยงเมือง

ลพบุร�

หนองแค

วังน�อย
ต�างระดับ
บางปะอิน

อ�างทอง

สิงห�บุร�

บางปะหัน

อยุธยา

ด�านช�าง

บ�านไร�

ตลิ�งชันบางแพ

ราชบุร�

เพชรบุร�

พระราม 9

ดอนเมืองโทลเวย�

ทางด�วนอ�ดรรัถยา

นวนคร

305
30

51
32

22

4

4

4 4

4

2 2

2

1

1

1

1

1

1

3 3

7

99

7

35

34

304

340

347

338

325

3097

3091

3310

375

338

333 311
3195

33

11

21

21
205 205

20
1

20
1

201 229

225611

331

304

36

36

32

32

ถนนห�วยใหญ
�

พ�จ�ตร 
พ�ษณุโลก

สุโขทัย 
อ�ตรดิตถ�

พ�จ�ตร พ�ษณุโลก
สุโขทัย อ�ตรดิตถ�

กําแพงเพชร ตาก
ลําปาง เชียงใหม�

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง

ทางพ�เศษ
ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง
หมายเลขทางหลวง

ทา
งพ

�เศษฉลองรัช

N

S

E

Wเส�นทาง
เดินทาง
จากกรุงเทพฯ 
ไปยังภูมิภาค
ต�างๆ
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นวนคร

ตลิ�งชัน

รามอินทรา

ทับช�าง

ลาดบัวหลวง

สุพรรณบุร�

ด�านช�าง

บ�านไร�

แยกอินทร�บุร�

วังน�อย

เลี่ยงเมือง
ลพบุร�

เลี่ยงเมือง
นครสวรรค�

ต�างระดับ
บางปะอิน

อยุธยา

บางปะหัน

หนองแค

สระบุร�

แยกพ�แค

ลพบุร�

เพชรบูรณ�

พ�จ�ตร พ�ษณุโลก
สุโขทัย อ�ตรดิตถ�

พ�จ�ตร พ�ษณุโลก
สุโขทัย อ�ตรดิตถ�

กําแพงเพชร
ตาก ลําปาง

เชียงใหม�

บางปะอิน

อ�างทอง

ชัยนาท ตากฟ�า

อ�ทัยธานี

นครสวรรค�

สิงห�บุร�

34
0

340

3195

34
7

33
3

333

122

311

309

31
1

366

117

11

11

21

33

1

1
1

1

1

1

32

9
9

9

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง

ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง
หมายเลขทางหลวง

N

S

E

W

กรุงเทพฯ 
   ภาคเหนือ

จากกรงุเทพฯ ไปทางนวนคร (ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธนิ)-
จ.พระนครศร�อยธุยา-จ.อ�างทอง-จ.สิงห�บรุ� (ทางหลวงหมายเลข 32 
ถ.สายเอเชีย)-จ.ชัยนาท จากนั้นมุ�งหน�าสู� จ.นครสวรรค�

เส�นทางที่ 1 

จากกรุงเทพฯ ไป อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร�-อ.ลาดบัวหลวง 
(ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง-สุพรรณฯ)-จ.สุพรรณบุร� 
(ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณฯ-ชัยนาท) ใช �ทางหลวง
หมายเลข 340 จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธนิ-
จ.ชัยนาท จากนั้นมุ�งหน�าสู� จ.นครสวรรค�

เส�นทางที่ 2 

จากกรุงเทพฯ ไปทาง อ.วังน�อย-จ.สระบุร�-จ.ลพบุร� (ทางหลวง
หมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน)-อ.ตากฟ�า (ทางหลวงหมายเลข 11) 
จากนั้นมุ�งหน�าสู� จ.พ�ษณุโลก

เส�นทางที่ 3 

จากกรุงเทพฯ ไปทางนวนคร-ต�างระดับบางปะอิน (ทางหลวง
หมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน)-ทางหลวงหมายเลข 347 จากนัน้มุ�งหน�า 
สู�ทางหลวงหมายเลข 32  เข�าสู�ภาคเหนือ

เส�นทางที่ 4  

จากกรุงเทพฯ ไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมืองหมายเลข 9)-
ต�างระดับมหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย (มจร.)-อ.วังน�อย 
(ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน)-ถ.โรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) 
จากนั้นมุ�งหน�าสู�ทางหลวงหมายเลข 32 เข�าสู�ภาคเหนือ

เส�นทางที่ 5

ที่มา : กรมทางหลวง, 2562
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ขอนแก�น

กรุงเทพฯ

บ�านไผ�

เมืองพล

สีดา

พ�มาย

นครราชสีมา
แยกป�กธงชัย

ป�กธงชัย

วังนํ้าเข�ยว

กบินทร�บุร�

ปราจ�นบุร�ฉะเชิงเทรา
องครักษ�

บ�านนา

รามอินทรา

นวนคร

บางปะอิน

วังน�อย

หนองแค

สระบุร�

ม�วงค�อม

ชัยบาดาล

แก�งคอย

มวกเหล็ก
เลี่ยงเมือง
สระบุร�

ปากช�อง

ลําตะคอง สีคิ�ว

ห�วยบง

เทพสถิตย� บําเหน็จณรงค� หนองบัวโคก

ชัยภูมิ

แก�งคร�อ ชนบท

ด�านข�นทด

แยกจอหอ
เล่ียงเมืองพ�มาย

แยกจอหอ
ชัยภูมิ

304

362

2256 2256
21

24

21

30
4

20
1

20
1

205

205

20
1

229229

204

305

30
51

32
22

1

22

2

9

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง

ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง
หมายเลขทางหลวง

N

S
E

Wกรุงเทพฯ
   ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

จากกรงุเทพฯ ไป จ.สระบรุ� (ทางหลวงหมายเลข 1 
ถ.พหลโยธนิ)-ต.ม�วงค�อม-อ.ท�าหลวง (ทางหลวง
หมายเลข 2256)-อ.ด�านข�นทด-อ.สีคิ�ว จากน้ัน
มุ�งหน�าสู� จ.นครราชสีมา

เส�นทางที่ 1

เส�นทางที่ 4

จากกรงุเทพฯ ไป อ.วงัน�อย (ทางหลวงหมายเลข 1 
ถ.พหลโยธิน)-จ.สระบุร�-อ.ปากช�อง-อ.สีคิ �ว 
(ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ) จากน้ัน
มุ�งหน�าสู� จ.นครราชสีมา

เส�นทางที่ 2

จากกรุงเทพฯ ไป อ.องครักษ� จ.นครนายก 
(ทางหลวงหมายเลข 305)-อ.บ�านนา (ทางหลวง
หมายเลข 3051)-อ.แก�งคอย (ทางหลวงหมายเลข 
3222)-อ.ปากช�อง (ทางหลวงหมายเลข 2 
ถ.มิตรภาพ) จากนั้นมุ�งหน�าสู� จ.นครราชสีมา

จากกรุงเทพฯ ไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 304)-
อ.กบินทร�บุร�-อ.วังน้ําเข�ยว-อ.ป�กธงชัย จากน้ันมุ�งหน�าสู� 
จ.นครราชสีมา

เส�นทางที่ 3

ที่มา : กรมทางหลวง, 2562
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กรุงเทพฯ

บางปู

พ�พ�ธภัณฑ�
ช�างเอราวัณ

ทางพ�เศษบูรพาว�ถี (บางนา-ชลบุร�)

บางนา บางพลี

ปากนํ้า

ต�างระดับ
บางข�นเทียน

คลองด�าน

บางปะกง

ท�าเร�อ
แหลมฉบัง

พานทอง

บางวัว

ทางคู�ขนาน
(สายใหม�)

เมืิองพัทยา
ชลบุร�

พนัสนิคมหนองจอกมีนบุร�รามอินทราหลักสี่

ศร�นคร�นทร� ทับช�าง ลาดกระบัง บางปะกง ด�านบางปะกง

แยกฉะเชิงเทรา-
พนัสนิคม

หนอง
ปร�อ

บางละมุง

304304

304

331

34 34

314

314

36

36

3

3

3

3

9

9

9

7 7

ถนนห�วยใหญ
�

ทางพ�เศษ

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง

ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง
หมายเลขทางหลวง

N

S

E

W

กรุงเทพฯ
   ภาคตะวนัออก

เส�นทางที่ 1
จากกรุงเทพฯ ไป จ.ชลบุร� (ทางหลวงพ�เศษหมายเลข 7 หร�อมอเตอร�เวย�)

เส�นทางที่ 2
จากกรุงเทพฯ ไปทางบางนา-อ.บางพลี-อ.บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 
ถ.บางนา-ตราด) จากน้ันมุ�งหน�าสู� จ.ชลบุร� โดยใช�ทางหลวงหมายเลข 3 
ถ.สุข�มว�ท

เส�นทางที่ 3
จากกรุงเทพฯ ไปตาม ถ.รามอินทรา-เขตมีนบุร�-อ.พนัสนิคม-จ.ชลบุร � 
(ทางหลวงหมายเลข 304)

ที่มา : กรมทางหลวง, 2562
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เพชรบุร�

ราชบุร�

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ต�างระดับบางข�นเทียน/พระรามที่ 2บ�านบ�อ

บางแพ

บ�านแพ�ว

ดําเนินสะดวก

อัมพวา

นครปฐม นครชัยศร� ศาลายา ตลิ�งชัน

บางแค

หนองแขม

ต�างระดับวังมะนาว

35

35

4

4 4

4

338 338

3310

3091375

375
325

325

325

338

4
4

4

9

9

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง
ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง
หมายเลขทางหลวง

ประจวบคีร�ขันธ�

N

S

E

W

กรุงเทพฯ
   ภาคใต�

เส�นทางที่ 1
จากกรุงเทพฯ ไป จ.สมุทรสาคร-
จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35)-
ต�างระดบัวงัมะนาว-จ.เพชรบุร� (ทางหลวง
หมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากน้ันมุ�งหน�า
สู� จ.ประจวบคีร�ขันธ�

เส�นทางที่ 2
จากกรุง เทพฯ ไปทางหนองแขม-
อ.นครชัยศร�-จ.นครปฐม-จ.ราชบุร�-
ต�างระดบัวงัมะนาว-จ.เพชรบุร� (ทางหลวง
หมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากน้ันมุ�งหน�า
สู� จ.ประจวบคีร�ขันธ�

เส�นทางที่ 3
จากกรุงเทพฯ ไป ถ.บรมราชชนนี 
(ทางหลวงหมายเลข 338 ป� �นเกล�า-
นครชัยศร�)-อ.นครชัยศร�-จ.นครปฐม-
อ.บางแพ จ.ราชบรุ�-ต�างระดบัวงัมะนาว-
จ.เพชรบุร �  (ทางหลวงหมายเลข 4 
ถ . เพชร เกษม)  จาก น้ันมุ � งหน � า สู � 
จ.ประจวบคีร�ขันธ�

ที่มา : กรมทางหลวง, 2562
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