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 วิชาการขับรถอยางปลอดภัย

จัดทําโดย

กลุมพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถ
สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก

กรมการขนสงทางบก



ความสูญเสียจากอบุัติเหตุจากการจราจร

• ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทรัพยสินที่สูญเสียไปกับการเกิด

อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในแตละปเปนจํานวนมาก เชน เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
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ความสูญเสียจากอบุัติเหตุจากการจราจร

ความเสียหายทางดานสังคมและกําลังคนของชาติ เกิด

อุบัติเหตุแตละครั้งทําใหเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพล

ภาพได ผูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมากอยูในวัยที่

ไมสูงนัก ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
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ผลเสียที่มีตอจิตใจ ผูประสบอุบัติภัยหรือญาติของผูประสบ

อุบัติภัยอาจมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจ

ความสูญเสียจากอบุัติเหตุจากการจราจร

ภาพจาก  www.easyonsale.com
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การขับรถขณะฝนตก ขอใดที่ผูขับขี่ไมควรปฏิบัติ 

    ก เปดไฟฉุกเฉินตลอดเสนทาง

    ข เปดที่ปดน้ําฝน

    ค ใชความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

    ง ลดความเร็วของรถลงกวาปกติ

  

เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอยางไร 

    ก จอดรถทิ้งไวกลางถนน

    ข นํากิ่งไมวางไวทายรถ

    ค เผาปาขางทางหากเปนกลางคืน

    ง นํารถจอดเขาขางทาง, เปดไฟฉุกเฉิน
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แบตเตอรี่รถยนตมีหนาที่อยางไร

 ก. เก็บรักษาไฟฟาและจายกระแสไฟ

 ข. ใชเวลาดับเครื่องยนต

 ค. ตัดกระแสไฟ

 ง. ทําหนาที่ผลิตไฟฟาในรถยนต

ไดสตารททําหนาที่อะไร

 ก. ทําใหหมุนพวงมาลัยไดดี

 ข. ทําใหเครื่องยนตติด

 ค. ทําใหระบบเบรกทํางานดีขึ้น

 ง. ทําใหแอรในรถเย็นขึ้น

ขอใดคือความตึงของสายพานพัดลม

และไดชารทที่ถูกตอง

 ก. 5-15 มิลลิเมตร

 ข. 20-25 มิลลิเมตร

 ค. 25-30 มิลลิเมตร

 ง. 30-35 มิลลิเมตร

ขณะขับรถไปไดระยะหนึ่งปรากฏวา

ไฟเตือนสีแดง  แสดงเกิดจากสาเหตุใด

 ก. ไดชารทชํารุด

 ข. แบตเตอรี่เสีย 

 ค. แบตเตอรี่ใกลหมดอายุ

 ง. น้ํากลั่นแหง
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จากรูป หากทานตองการที่จะเลี้ยวซาย ทานควรระมัดระวังและปฏิบัติอยางไร      

    ก. ลดความเร็ว และระมัดระวังรถดานซาย รวมทั้งคนเดิมขามถนน

    ข.  เลี้ยวซายไดทันที

    ค. เรงความเร็วเพื่อใหสามารถเลี้ยวไดเร็ว

     ง. บีบแตรกอนทําการเลี้ยวรถ
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การขับรถอยางปลอดภัย

1. ความพรอมของรางกายและจิตใจ

2. ความพรอมของรถ

1.2 ยามีผลขางเคียง ยากระตุนประสาท
1.3 ไมอารมณคาง ขัดของหมองใจ

1.1 ไมปวยไข  ไมอดนอน ไมดื่ม

2.1 ยางไมสึกหรอ ที่ปดน้ําฝน
2.2 สภาพเครื่องยนตสมบูรณ
2.3ระบบไฟสัญญาณใชไดดี



1. เครื่องยนต

2. ลอและยาง

3.ระบบเบรก

4. ไฟสองสวางและไฟสัญญาณ

5. กระจก

6. ระบบบังคับเลี้ยว

7. อื่นๆ

   ทุกวันกอนนํารถไปใชงานควรตรวจเช็ค

www.grandprix.co.th

www.manager.co.th
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*http://www.thairath.co.th/content/494837

ตายยกคัน! หนุม ม.ดังยานบางนา-ตราดซิ่งเกงหลุดโคงดบัอนาถ 4 
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เบื้องตนตํารวจ คาดวาหนุมวัยรุนนาจะขับรถ

-ไมชํานาญทาง ระหวางที่รถเกงของกลุมวัยรุนที่

เสียชีวิตขับขามสะพานคลองหนองงูเหา นั้น เปน

สะพานโคงหักศอก 

-หากขับมาดวยความเร็ว อาจทําใหรถเสียหลักหลุด

โคงพุงขามเลน 

และคนขับรถนาจะพยายามหักหลบไปทางซายแต

ไมพน จึงพุงชนประสานงากับรถบรรทุกเขาเต็ม

แรงเปนเหตุใหเสียชีวิตทั้ง 4 คน
*http://www.thairath.co.th/content/494837
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1.เกิดจากคน

2.เกิดจากสภาพยานพาหนะ

3.เกิดจากสภาพถนนและการจราจร

4.เกิดจากสภาพแวดลอม 

สรุปสาเหตุที่ทําใหเกดิอุบัติเหตุ

www.pohtecktung.org

http://men.mthai.com
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1.ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฏหมายกําหนด

2.ขับรถตัดหนารถอื่นในระยะกระชั้นชิด

3.ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อเขาที่คับขัน

4.ขับรถล้ําชองทางเดินรถ

5.ขับรถตามหลังรถอื่นในระยะกระชั้นชิด

6.คนขามถนนตัดหนาในระยะกระชั้นชิด

7.ขับรถฝาฝนเครื่องหมายจราจร

8.อุปกรณประจํารถชํารุดหรือขัดของ

9.ฝนตกถนนลื่น

10.ไมมีไฟทายเวลากลางคืน 

มูลเหตุที่ทําใหเกดิอุบัติเหตุ



รถบรรทุกคนงานยางระเบิดเสียหลักพุงชนตนไม 

ดับ 1 สาหัส 2 บาดเจ็บอีก 17 คน คนขับไมเปนอะไร

บาดเจ็บเล็กนอย (1 ก.ย.59)

http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000087984







เทคนิคการขับรถ

อยางปลอดภัย

ขณะที่ออนเพลีย งวงนอน  

ดื่มสุรา

การหมุน

พวงมาลัยรถ

ขณะจอดรถอยูกับที่

จะสงผลใหดอกยาง

สึกเร็วกวาปกติ

ขับรถพวงมาลัย

หนัก แสดงวา 

น้ํามันเพาเวอรต่ํา

เครื่องยนตดับขณะขึ้นเขา ใหเหยียบเบรคเขาเกียรวางและติดเครื่องใหม

        การจับพวงมาลัยรถ

ที่ถูกตองขณะขับรถทางตรง  

มือขวาของผูขับขี่อยูใน

ตําแหนงเลข 2 และมือซายควร

อยูในตําแหนงเลข 10 ของ

หนาปดนาฬิกา
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เทคนิคการขับรถอยางปลอดภัย

ขณะที่ออนเพลีย งวงนอน  

ดื่มสุรา

การปรับระดับที่นั่งคนขับหาง

เกินไป จะสงผลใหการบังคับ

พวงมาลัย รถลําบากใชอุปกรณ

ตางๆ ไมสะดวก เกิดเหตุ

ฉุกเฉิน ไมสามารถใชคลัทซ

และเบรกได

การสตารท

เครื่องยนตที่ถูกตอง

คือ ขึ้นเบรกมือ-ปลด

เกียรวาง-ปดอุปกรณ

ไฟฟา-เหยียบคลัท          

สตารทเครื่องยนต

วิธีการตรวจสอบวา เข็มขัด

นิรภัยยังใชงานไดดีหรือไม

คือ กระตุกดึงอยางรวดเร็ว

แลวสายตองลอค

จุดบอด
บริเวณที่คนขับไม
สามารถมองเห็นไดชัด
ในขณะขับรถ
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การหยุดรถอยางกะทันหัน 
(รถไมใชเบรก ABS)
รถที่ขับมาดวยความเร็วสูง
แลวเหยียบเบรกอยาง
กะทันหัน (รถไมใชเบรก ABS) 
จะสงใหลอล็อคและรถจะหมุน

การหยุดรถบนทางลาดชัน

อยางปลอดภัย  ให

เหยียบคลัท เหยียบเบรก   ดึง

เบรกมือและปลดเกียรวาง
หาก รถ เสียหลัก

ลื่นไถลเสียการทรงตัว ใหลด      

ความเร็วรถ จับพวงมาลัยใหมั่น  
ลงทางลาดชัน ดวยการชะลอรถ

การเปดไฟฉุกเฉิน  แสดงวาทาน
ขับเร็ว เปนการกลาวไมถูกตอง

เปดไฟฉุกเฉินอยูบรเิวณไหลทาง
ถูกตอง

ถาทาน
จอดรถบน
ทางเดินรถ
หรือไหล
ทาง         
ในเวลา
กลางคืน  
ทานตอง
เปดๆไฟ
หรี่
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หากฝากระโปรงหนารถเปดขณะ

ขับรถ  ใหลดความเร็วแลวจอด

ขางทาง  เพื่อปดฝากระโปรงให

เรียบรอย

ไฟไหมเครื่องยนตขณะขับรถ  
ควรตั้งสติ คอยๆ ขับรถจอดขาง
ทาง  

รถประหยัดน้ํามันถาขับ
ดวยความเร็วคงที่
รถประหยัดน้ํามันถาขับ
ดวยความเร็วคงที่

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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1.ไมควรเปดไฟฉุกเฉินตลอดทาง
2.มองไมเห็นทาง ใหจอดรถทีป่ลอดภัย
เปดไฟหนารถและเปดไฟฉุกเฉิน 

ฝนตกหนักไมควรขับ
รถเรว็และกระแทก
เบรก

ฝนตก

น้ําฝนจะกลายเปนแผนฟลม
รองรับระหวางยางกับพื้นถนนจึง
ลื่นไถล

การแซง
เมื่อรถคันหลังขับมาในระยะ
กระชั้นชดิ แลวเพิ่มความเร็ว  
เปนการขับขี่ที่ไมถูกตอง

การแซงขณะที่รถขางหลังกําลังจะ
แซงทาน เปนการปฏิบัติไมถูกตอง

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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ยางมีหนาที่ชวยยดึเกาะถนนไมใหลื่นไถล

ลมยางออน ดานซายกินซาย

เติมลมยางเติมในขณะยางยังเย็นอยู

ควรสลับยางทุก 10,000 กม.ยางใหญเกินไป กินน้ํามัน

เติมลมยางพอดีไมใชสาเหตุที่ทาํ

ใหยางระเบิด

ยางเล็กเกินไป มีผลกับการรับน้ําหนัก

ลดลง

    การบรรทกุน้าํหนกัเกินที่
กําหนด  ทําใหรถเปลืองน้าํมัน

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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ที่ DOT 
ตัวเลข 2 ตัวแรก “21”  

บอกถึง สัปดาหของปที่

ผลิตยาง

2 ตัวหลัง “13”  บอกถึง ป 

คศ.ที่ผลิต

195/60 R14 85H 
ตัว R หมายถึง ยางแบบ
เรเดียลP หมายถึง ถูกออกแบบใหใชกับรถยนตนั่ง (passenger car)

185 หมายถึง หนากวางของยาง (section width) ซึ่งมีหนวยวัดเปนมิลลิเมตร

75 หมายถึง ความกวางของแกมยาง มีหนวยเปนเปอรเซน็ต

14 หมายถึง เสนผาศูนยกลางของกะทะลอ มีหนวยวัดเปนนิ้ว

*http://www.car4th.com//47/วิธีการอานขอมูลที่แกมยางรถยนต/
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   ยางรถเมื่อเกิดการเสียดทานเวลาใชงานบนถนน จนทํา ใหกาซ

ออกซิเจนกบักาซอืน่ๆเกดิการจับตัวกนัจนกลัน่เปนหยดน้ํา นั่น

หมายถึงแรงดันในยางนั้นก็ลดลงไป และเปนตนเหตุสําคัญของ

ยางระเบิดในการเดินทาง

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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กรณี เมื่อยางรถระเบิดในขณะขับรถ               

มีขอแนะนําใหปฏิบัติ ดังนี้

1. มือทั้งสองตองจับอยูที่พวงมาลัยอยางมั่นคง

2. ถอนคันเรงออก

3. ควบคมุสติใหดีอยาตกใจมองกระจกหลังเพื่อใหทราบวามีรถ

ใดตามมาบาง

4. แตะเบรกอยางแผวเบาและถี่ๆ อยาแตะแรงเปนอันขาด เพราะ

จะทําใหรถหมุน
*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=384704

ผูจัดการออนไลน 27 สิงหาคม 2549 21:06 น.
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5.หาม เหยียบคลัตชโดยเด็ดขาดเพราะการเหยียบคลัตชเปนการตัด         

แรงบิดของเครื่องยนตใหขาดจากเพลาถาเหยียบคลัตชรถจะไมเกาะ           

ถนนรถจะลอยตัว เสียหลัก

6. หามดึงเบรกมืออยางเด็ดขาด จะทําใหรถหมุน

7.เมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแลวใหยกเลี้ยวสัญญาณเขาขาง        

ทาง ซายมือ

8.เมื่อความเร็วลดลงระดับควบคุมได ใหใชเกียรต่ําลงและหยุดรถ       

*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=384704
ผูจัดการออนไลน 27 สิงหาคม 2549 21:06 น.

ขอสังเกตเมื่อยางระเบิด คือ ไมวายางดานใดจะระเบิดลอหนาหรือลอหลังก็ตาม เมื่อระเบิด

ดานซายรถก็จะแฉลบไปดานซายกอนแลวก็จะสะบัดกลับ และสะบัดไปดานซายอีกที

สลับกันไปมาและในทํานองตรงกันขามหากระเบิดดานขวา อาการก็จะกลับเปนตรงกันขาม

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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เบรก 

ไมควรเบรกตอเนื่องเปนเวลานาน  
ขณะลงทางลาดชัน เพราะจะทําใหผา
เบรกไหม

การใชเบรกมือชวยเปนการหยดุ
รถไมถูกตองในการเบรกฉุกเฉิน   

ในการขับขี่ลุยน้ํา  ควรลดความเร็วลง  
แตเรงเครื่องยนตใหมากกวาปกติ
เล็กนอย (เพื่อไมใหเครื่องดับ) และทดสอบ
ระบบเบรก

เบรกมือ ใชคุม 2 ลอหลัง

เบรกเทา  ทํางานทั้ง 4 ลอ

เหยียบเบรกเสียงดัง  เบรกหมดหรอืหมดอายุ

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut



การบํารุงรักษารถ

แรงดันไฟ  

12 โวลท

เก็บรักษา

ไฟและ

จายไฟ

แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุม         

ที่ขั้วบวก

เช็คมีไฟหรือกดแตร

ฟงวาเสียงปกติหรือ

เบาลง

START -  รถสตารทไมติด แบตฯ 

ไมมีไฟ

วิธีแกไขเบื้องตนเมื่อไฟลัดวงจร  คือ

หาทางตัดกระแสไฟ  ควรดับ

เครื่องยนตและถอดขั้วแบตออก

ขั้วแบต มีคราบขี้เกลือ – ใชน้ําอุนลางและทา

จาระบีที่ขั้วแบต

คราบขี้เกลือ->น้ํากรดทําปฏิกริยากับอากาศ
เติมน้ํากลั่นทวมแผนธาตุ 1 นิ้ว

ถอดขั้วแบต -> ถอด         กอน

น้ําใชเติมแบต – น้ํากลั่น  เติมเทาขีดที่กําหนด
‐

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut



การบํารุงรักษารถ

ไดสตารท ทําใหเครื่องยนตติด

ผลิตไฟฟาในรถยนต

 - +

น้ํามัน แกสโซฮอล      คาออกเทน 95

              น้ํามัน+เอทานอล

เครื่องยนตเบนซิน ตางกับดีเซลคือ เครื่อง

เบนซินใชทัวเทียนในการจุดระเบิด

เครื่องยนตใชน้ํามันออกเทน 95 เติม 91 

     เครื่องจะน็อค(สะดุด)  

เติมสูงกวาคาที่กําหนด ไมเปนไร 
สาเหตุไฟไมชารจเขาแบต- ไดรชารตหรือ

สายพานไดรชารตหยอนหรอืขาด

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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ใชกาซธรรมชาติ CNG- 

ทําใหเครื่องยนตสึกหรอเร็วกวาการใชน้ํามัน

เครื่องยนตดีเซล  หากมีสัญญาณ

เตือนในระบบกรองดักน้ํา  ควร

ถายน้ําออก

เช็คน้ํามันเครื่อง                            ระดับที่ F ดีที่สุด 

น้ํามันเครื่อง สรางความหนืดใหกับเครื่องยนต

เช็ดน้ํามันเครื่อง เมื่อเครื่องยนตดับ   5-10 นาที

น้ํามันเครื่อง ระบายความรอนของ เครื่องยนต

น้ํามันเบนซิน  

 E85 (สวนผสมเอทานอล   85 สวน)

ระเหยเร็วกวา E20

แกสโซฮอล 95   น้ํามัน 95

ดีเซลควันดํามากผิดปกติ เกิดจากกรองอากาศตัน

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut
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ทําอยางไร.เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนตตกน้ํา.

*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539632449&Ntype=6

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
Copyright  2016  : Dr.Danai Thienphut



33

      ใหพึงระลึกไวเสมอวา เรายังมีเวลาพอที่จะทําอะไร  หรือ

แกไขได เพราะขณะที่รถยนตตกน้ํา (รถยนตสวนบคุคล ๑๐๐ 

เปอรเซ็นต มักปดกระจกขณะขับขี่) รถจะไมจมลงในทันทีแตจะ

คอย ๆ จมลงอยางชา ๆ อยางตอเนื่องประมาณ ๑๗ - ๒๐ วินาที 

ในนาที

วิกฤตนี้ ควรตั้งสติใหดี และ ปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ปลด SAFETY BELT ออกทุกๆคน รวมทั้งผูโดยสารดวย

2. อยาออกแรงใดๆ เพื่อสงวนการใชอากาศหายใจซึ่งมีอยูเปนจํานวน

จํากัด

3. ใหยกสวนศีรษะใหสูงเหนือระดับน้ําที่คอยๆ เพิ่มขึ้นในรถ

4. ปลดล็อกประตูรถทุกบาน



5. หมุนกระจกใหน้ําไหลเขาในรถเพื่อปรับความดันในรถและนอกรถใหเทากัน 

มิฉะนั้นทานจะเปดประตูรถไมออก เพราะน้ําจากภายนอกตัวรถจะดันประตู

ไว

6. เมื่อความดันใกลเคียงกันแลวใหผลักบานประตูออกใหกวางสุด แลวทานก็

ออกจากหองโดยสารของรถได

7. จากนั้นทานอาจจะปลอยตัวใหลอยขึ้นเหนือน้ําตามธรรมชาติ หรือจะวายน้ํา

ขึ้นมาก็ได

ปล. หากเปนรถที่ใชระบบไฟฟา การทํางานจะขัดของจนไมสามารถเปดกระจก

ได ใหใชคอนเหล็ก หรือของแข็งที่มีอยูในรถทุบกระจกดานขางใหแตก ไม

ควรทุบกระจกหนาหรือหลัง เพราะเปนกระจกนิรภัยจะแตกยากกวา

34



อุณหภูมิเครื่องยนตทํางานปกติอยูระหวาง 80-95 

องศา C

ไมควรเติมน้ําในถังพักหมอน้ําใหเต็มถัง  

เพราะตองสํารองเนื้อที่ในการขยายตัวของ

น้ําเมื่อเกิดความรอน

อุปกรณจําเปนติดรถ

แมแรง
ไฟฉาย

อุปกรณ

ดับเพลิง

ยางอะไหล ฯฯ

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับขี่
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สถิติอุบัติเหตุประจําป พ.ศ.2552

และเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2551
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สถิติความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ประจําป พ.ศ. 2552

จํานวนความสูญเสีย ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน

จํานวนผูเสียชีวิต
จํานวนผูบาดเจ็บสาหัส
จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอย

8,596

7,074

34,473

11,153

10,113

51,883

จํานวนทรัพยสินเสียหาย 3,815,521,000

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ

2,557

3,039

17,410
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สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากผูขับรถทั่วราชอาณาจักร
ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 85,177 ราย

ลําดับที่ สาเหตุของอุบัติเหตุ จํานวน/ราย คิดเปนรอยละ

1.

2.

3.

4.

ขับรถเร็วเกินที่กม.กําหนด
ตัดหนาระยะกระชั้นชิด
ขับรถตามกระชั้นชิด
เมาสุรา

13,927

12,944

7,522

4,561

16.33

15.18

8.82

5.35

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั่วราชอาณาจักร
ประจําป พ.ศ. 2550 จํานวน 163,452 คัน

ลําดับที่ ประเภทรถ จํานวน/คัน คิดเปนรอยละ

1.

2.

3.

4.

จักรยานยนต
รถยนตนั่ง
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปคอัพ)

รถแท็กซี่

52,608

39,275

23,650

6,634

39.08

29.18

17.56

4.29

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ผลการเกิดอุบัติเหตุทั่วราชอาณาจักร
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2552

พ.ศ. ผูเสียชีวิต
(คน/ชม.)

บาดเจ็บสาหัส
(คน/ชม.)

บาดเจ็บเล็กนอย
(คน/ชม.)

ทรัพยสินเสียหาย
(บาท/ชม.)

2550

2551

2552

1.42

1.32

1.27

1.82

1.47

1.15

7.18

6.64

5.92

527,224

618,211

435,652

ที่มา : ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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สถิติอุบัติเหตชุวงเทศกาลสงกรานต
ระหวางวันที่ 11-17 เม.ย. 2550

จํานวนความสูญเสีย ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน

จํานวนผูเสียชีวิต

จํานวนผูบาดเจ็บ

344

4,803

ที่มา : ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
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ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2550

28 ธันวาคม 2549 – 3 มกราคม 2550
•      อุบัติเหตุ (ครั้ง) จํานวนผูเสียชีวิต (คน) จํานวนผูบาดเจ็บ (คน)

•               ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

• 28 ธ.ค.2549 497 39 2 41 407 133 540

• 29 ธ.ค.2549 696 50 18 68 577 183 760

• 30 ธ.ค.2549 725 62 8 70 638 193 831

• 31 ธ.ค.2549 867 82 14 96 747 189 936

• 1 ม.ค. 2550 784 59 17 76 702 201 903

• 2 ม.ค. 2550 509 42 14 56 377 199 576

• 3 ม.ค. 2550 378 37 5 42 269 128 397

• รวม 7 วัน 4,456 371 78 449 3717 1226 4943

– ขอมูล  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย
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หลักในการปองกันอุบัติเหตุจากการขับรถ

หลักมาตรฐานสากลใชหลัก 3 E

* EDUCATION       =    การใหความรู

* ENGINEERING   =    วิศวกรรม

* ENFORCEMENT =   กฎขอบังคับ 
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หลักการขับรถอยางปลอดภัย

 ขึ้นอยูกับความรู 5 ประการ หรือหลัก 5 "ร" 

1. รอบรูเรื่อง "รถ" 

2. รอบรูเรื่องทาง 

3. รอบรูเรื่องวิธีขับรถ

4. รอบรูเรื่องกฎจราจร

5. รอบรูเรื่องมารยาทในการขับรถ  
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รอบรูเรื่อง "รถ" 
หมั่นตรวจตราแกไขขอ บกพรองอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

กอนเดินทางไกลควรตรวจอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ 

(1) เครื่องยนต

(2) หามลอ

(3) ยาง

(4) นอตบังคับลอ

(5) พวงมาลัย

(6) ที่ปดน้ําฝน

(7) กระจกสองหลัง

       (8) ไฟ 
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รอบรูเรื่องทาง 

 ทางแตละสายยอมแตกตางกัน โดยสภาพภูมิประเทศ 

และสภาพแวดลอม ถาเปนเสนทางไมเคยไป 

ควรศึกษาจากแผนที่ คูมือการทองเที่ยว ถามผูรู 

หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เชน กรมทางหลวง,

ตํารวจทองที่ ฯลฯที่สําคัญ ที่สุดทานจะตองสังเกต

และปฏิบัติตามปายและเครื่องหมายจราจร 
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รอบรูเรื่องวิธีขับรถ 

 การขับรถเปนศิลปะอยางหนึ่ง ขับรถเปนอยางเดียวไมพอ 

ตองรูวิธีแกไข ปญหาเฉพาะหนาไดโดยฉับพลัน 

และสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมิไดคาดคิด 

เนื่องจากขาดความชํานาญ เชน เบรกจะทําอยางไร 
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รอบรูเรื่องกฎจราจร 

 กฎจราจรมีไวเพื่อใหผูใชรถใชถนนประพฤติปฏิบัติ

ในแนวเดียวกัน เพื่อ ความปลอดภัยและความสะดวก

รวดเร็ว 
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รอบรูเรื่องมารยาทในการขับรถ

 มารยาทในการขับรถมีความสําคัญไมนอยในการใชรถ

ใชถนน นักขับขี่ ที่ดีควรแสดงความเปนสุภาพบุรุษ

 อะลุมอลวย เห็นใจ แนะนําและใหอภัย

 ตอความผิดพลาดของผูอื่น และหลีกเลี่ยง

การแสดงมารยาทที่ไมสมควร 
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การเตรียมความพรอมกอนขับรถ

1. เดินรอบตัวรถ

2. ตรวจสอบเครื่องยนต

    เบื้องตน
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1. เครื่องยนต

2. ลอและยาง

3.ระบบเบรค

4. ไฟสองสวางและไฟสัญญาณ

5. กระจก

6. ระบบบังคับเลี้ยว

7. อื่นๆ

   ทุกวันกอนนํารถไปใชงานควรตรวจเช็ค
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ตรวจสอบกอนสตารทรถ
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กระจกมองหลังใสสะอาด
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ปรับเบาะนั่ง

ปรับพวงมาลัย
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 ตรวจสอบกระจกสองหลังทุกบาน
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คาดเข็มขัดนิรภัย
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อุปกรณควบคุมระบบตางๆ

1.  มาตรวัดหรือเกจวัดตางๆ  เชน 

    วัดความเร็ว วัดรอบเครื่องยนต วัดความรอน วัดน้ํามนั

 2.  สัญญาณไฟเตือนตางๆ มี 2 ประเภท 

      2.1 เตือนไมอันตราย ไฟเลี้ยว(สีเขียว) ไฟสูง(สีน้ําเงิน)

      2.2 เตือนอันตราย เครื่องยนตรอนจัด (สีแดง) 

3.  สวิทซตางๆ เชน

     เสียงแตร  ไฟขอทาง  ไฟฉุกเฉิน
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ภาวะของเกียร
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การสตารทรถ
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เสียสมาธิ
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เทคนิคการมองกระจกสองหลัง
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ภายในรถ

- เด็ก ผูโดยสาร

- เครื่องเสียง อุปกรณตาง ๆ

- รับประทานอาหาร สูบบุหรี่

- ดูหนังสือ , แผนที่ ,โทรศัพทมือถือ ,ยุง,แมลง

ตางๆ

- สติ๊กเกอร, พวงมาลัย , ตุกตาหนารถ

- ชองเทาไมควรวางของ

- ตัวคนขับเอง คุย หลับในสภาพอารมณหิว ปวดทอง   

   เรงรีบ

สิ่งที่ตองระวัง
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ภายนอกรถ

- การชมธรรมชาติ , ดูคนขางทาง

- คนขามถนน , ไทยมุง

- รถอื่น

   สิ่งที่ตองระวัง
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มี 6 ตําแหนงดวยกัน คือ

1. รถคันที่อยูดานหนารถจะกอใหเกิดอุบัตเิหตไุดเสมอ ดูเปนอันดับ 1

ตําแหนงที่ตองมองในขณะขับขี่

2. รถคันที่อยูดานหลัง

3. รถดานขางคันที่เรากําลังจะแซง ดูใหแนใจกอนวาปลอดภัย

4. รถดานขางคันที่กําลังแซงเรา

5. รถที่กําลังมาจากดานขาง เชน รถที่กําลังจะออกจากซอย ทางแยก

คอยระวังสังเกตใหดี

6. รถที่วิ่งสวนมาคอยจับตามองเพราะวาอาจสรางปญหาอยางที่เรา  

    ไมทันคาดคดิ
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ความสัมพันธระหวางอัตรา
  ความเร็วกับการหยุดรถ
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30

60
40
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1.  Know    =  รู เสนทางที่จะไปวาเปนอยางไร

เทคนิคขับรถผานทางรวมทางแยกใชกฎ “4 O’S”

2.  Slow     =  ชา ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวัง

3.  Show    =  แสดง ใหรถคันอื่นทราบวาจะไปเสนทางไหน

4.  Go        =  ไป ขับรถผานทางรวมทางแยกไปอยางระมัดระวัง



80

เทคนิคเขาทางโคง
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เทคนิคขับรถเวลากลางคืน
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ยาที่มีผลขางเคียง
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กรณีเหตุการณทั่วๆไป
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เทคนิคขับรถหนาฝน
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แองน้ํา หลุม
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บริเวณที่มีน้ําขัง
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ขับรถลุยน้ําทวม
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การปองกัน
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เทคนิคขับรถหนาหนาว
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กรณีเหตุการณฉุกเฉิน
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รถยางแตก
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รถกระจกแตก
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ไฟไหมรถ
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มารยาทในการขับรถ
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ยุคโลกาภิวัฒน
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1.เกิดจากคน

2.เกิดจากสภาพยานพาหนะ

3.เกิดจากสภาพถนนและการจราจร

4.เกิดจากสภาพแวดลอม 

สรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอบุัติเหตุ



116

ผูขับขี่ - ขับขี่ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง

- ไมมีความรูเกี่ยวกับรถดีพอ

- ไมมีความรูเรื่องกฎจราจร

- ไมมีความชํานาญในการขับรถ

        - ไมมีมารยาทในการขับรถ

- ขับรถในขณะที่มึนเมาสุรา

- ใชยากระตุนประสาท ขณะขับรถ

สาเหตุที่เกิดจากคน
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1.ใชยานพาหนะที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง

2.สภาพชวงลางของรถอยูในสภาพไมดี

3.ระบบพวงมาลัยไมดี

4.ระบบเบรคเทา , มือ ใชการไมดี

5.สภาพยางหมดอายุ

6.ระบบไฟหนา , ไฟเลี้ยว , ไฟเบรค  ชํารุด

สาเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ
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1.สภาพถนนชํารุด เปนหลุม เปนรอง เปนคลื่น

2.ถนนลื่น ถนนมีน้ําไหลผาน ผิวถนนเสื่อมคุณภาพ

3.สภาพถนนลาดชัน , ลาดเอียง , ถนนโคงมน

4.ถนนกําลังกอสราง , ถนนกําลังซอม

สาเหตุที่เกิดจากถนน
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1.ปายเตือนบกพรอง

2.มีหมอกลงจัด ฝนตกหนัก

3.มีควันขางทาง ที่ขับรถผาน

สาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอม


