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บทที่ 9

การป้ องกันอุบตั เิ หตุและอุบตั ิเหตุจากการจราจร
เรียบเรียงโดย: อาจารย์ อานนท์ สี ดาเพ็ง
ความหมายของอุบตั เิ หตุ

The World Health Organization ( WHO) ให้ความหมายของอุบตั ิเหตุวา่ "An event,
independence of the will of man, caused by a quickly action extraneous manifesting itself by injury to
body or mind "
พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายของอุบตั ิเหตุวา่ "เหตุท่ีเกิดขึ้นโดย
ไม่คาดคิดหรื อความบังเอิญ" เป็ นสาเหตุการบาดเจ็บแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ โดยแยกตามบัญชีการจําแนก
โรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems Tenth Revision) ดังนี้
1. อุบัติเหตุจากการขนส่ ง (Transport accidents ) ได้แก่
1.1 อุบตั ิเหตุทางบก
1.2 อุบตั ิเหตุทางนํ้า
1.3 อุบตั ิเหตุทางอากาศ
1.4 อุบตั ิเหตุจากการขนส่ งอืน่ และทีไ่ ม่ระบุ
2. สาเหตุภายนอกอืน่ ทีท่ าํ ให้ เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ Other external causes of
accidental injury ) ได้แก่
2.1 การพลัดตกหรื อหกล้ม
2.2 การถูกวัตถุกลไกไม่มีชีวติ
2.3 การถูกกระทําจากสิ่ งมีชีวติ
2.4 อุบตั ิเหตุจากการตกนํ้ารวมถึงการจมนํ้า
2.5 อุบตั ิเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ
2.6 อุบตั ิเหตุจากกระแสไฟฟ้ ารังสี อุณหภูมิ อากาศและความกดอากาศที่ผดิ ปกติ
2.7 การถูกควันไฟและเปลวไฟ
2.8 การถูกความร้อนและสารร้อน
2.9 การสัมผัสกับสัตว์หรื อพืชมีพิษ
2.10 ภยันตรายจากพลังตามธรรมชาติ
2.11 การเป็ นพิษและผลที่ตามมา
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2.12 การถูกทําร้าย
2.13 อื่นๆ ทั้งหมดจากสาเหตุภายนอก
ในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ H.W. HEINRICH นักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริ กนั ซึ่ งต่อมาได้ถูกยกย่องให้เป็ น
“บิดาแห่งการป้ องกันอุบตั ิเหตุวงการอุตสาหกรรม” ได้กล่าวถึงลําดับในการเกิดอุบตั ิเหตุ (ACCIDENT
SEQUENCE) ว่า “การบาดเจ็บในวงการอุตสาหกรรม เป็ นผลที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ งมีช่วง
ลําดับที่แน่นอน และองค์ประกอบสุ ดท้ายก็คือ อุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บนัน่ เอง ส่ วนอุบตั ิเหตุก็มีสาเหตุ
โดยตรงจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล (UNSAFE ACT) และ / หรื อการขัดข้องของอุปกรณ์
(UNSAFE CONDITION)" สรุ ปองค์ประกอบของอุบตั ิเหตุของ HEINRCH มี 5 องค์ประกอบ ซึ่ งเกิดขึ้น
เป็ นช่วงลําดับต่อเนื่องดังนี้
1. ลักษณะตกทอดจากบรรพบุรุษ และสภาพแวดล้ อมทางสั งคม เป็ นลักษณะอันไม่พึง
ปรารถนาซึ่ งอยูใ่ นจิตใต้สาํ นึกของบุคคล เช่น ความดื้อรั้น มุทะลุ ความเลินเล่อ ความโลภ อารมณ์
รุ นแรง ความตื่นเต้น ตกใจง่าย อาการทางประสาท เป็ นต้น ส่ วนสภาพแวดล้อมทางสังคม ย่อมมีส่วนทํา
ให้บุคคลนั้นถูกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สะสมนิสัยในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา แม้วา่ บุคคลนั้นจะ
ได้รับการฝึ ก อบรม มาเป็ นอย่างดีก็ตาม
2. ความบกพร่ องส่ วนบุคคล พฤติกรรมดังกล่าวย่อมส่ งผลให้เกิดผลเสี ยกับภารกิจ เช่น
การใช้พาหนะด้วยความประมาท การที่มีอารมณ์รุนแรง ตื่นตระหนกง่าย ขาดความยั้งคิด ทําให้การ
กระทําบางอย่างลงไปโดยไม่คาํ นึงถึงหนทางปฏิบตั ิที่ปลอดภัย ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องไปจนอาจทําให้
เครื่ องมือ อุปกรณ์เกิดขัดข้องได้
3. การกระทําทีไ่ ม่ ปลอดภัยและสภาพทีไ่ ม่ ปลอดภัย การกระทําที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล
เช่น เสี่ ยงบินเข้าไปในสภาพอากาศที่ตนไม่ทราบ ละเมิดข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ขาดการ
วางแผนการกระทําต่างๆที่รอบคอบ สภาพที่ไม่ปลอดภัย ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจสภาพ หรื อซ่อม
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด มีวสั ดุแปลกปลอม (FOD) เครื่ องหมายไม่ชดั เจน เป็ นต้น
4. อุบัติเหตุ เหตุการณ์ หรือลําดับเหตุการณ์ เช่น นักบินหลงสภาพการบิน เครื่ องบินชน ภูมิ
ประเทศ เครื่ องบินตกทางวิง่ ทางขับ เป็ นต้น
5. การบาดเจ็บหรือเสี ยชี วติ เช่น บาดเจ็บจากการถูกเพลิงไหม้จากการกระแทกกับ
สิ่ งกีดขวางเมื่อ เครื่ องบินตกกระแทกพื้น ซึ่ งองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้เปรี ยบเสมือนตัว
โดมิโนแต่ละตัว ที่ต้ งั เรี ยงกันไว้ตามลําดับจาก ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 5 และอยูใ่ นระยะที่กระทบสัมพันธ์
ถึงกันได้ ตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 องค์ ประกอบและลําดับการเกิดอุบัติเหตุ

HEINRICH ให้แนวความคิดไว้วา่ การที่จะป้ องกันบุคคลไม่ให้ประสบกับอุบตั ิเหตุ จนทําให้
เกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ นั้น สามารถทําได้โดยการควบคุม (Control) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคอย
ขจัดการกระทําที่ไม่ปลอดภัย และสภาพที่ไม่ปลอดภัย นั้นคือ การดึงโดมิโนตัวกลางออกไป ก็จะทํา
ให้ผลขององค์ประกอบเบื้องต้นไม่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบหลังๆ ดังนั้น อุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บ
ก็จะไม่เกิดขึ้น ตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การป้องกันอุบัติเหตุ

การป้องกันอุบตั เิ หตุตามทฤษฎีโดมิโน

การบาดเจ็บ / เสี ยชีวติ จะไม่ เกิดเมื่อดึงโดมิโนตัวที่ 3 ออก

สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ

อุบตั ิเหตุมิได้เกิดขึ้นเพราะเคราะห์กรรมหรื อโชคชะตาหรื อเพราะเหตุบงั เอิญ อุบตั ิเหตุทีเ่ กิดขึ้น
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ทุกครั้งหากพิจารณาให้ละเอียดถี่ถว้ นแล้ว จะพบว่า มีสาเหตุท่ีแท้จริ งอยู่ ซึ่งส่ วนมากจะอยูใ่ นวิสยั ที่
สามารถแก้ไข หรื อป้ องกันได้ ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุท่ีถูกวิธีและได้ผลนั้น จะต้องมีการกําหนด
โครงการ และแผนงานไว้ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ซึ่งจะต้องรู้ถึงสาเหตุท่ีทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุเสี ยก่อน
เพราะถ้าไปป้ องกันปลายเหตุแล้วอุบตั ิเหตุน้ นั ก็จะยังคงมีอยู่ และก็จะทําให้เกิดอุบตั ิเหตุในลักษณะ
เดียวกันซํ้าขึ้นอีก สาเหตุของอุบตั ิเหตุทีส่ าํ คัญมี 3 ประการ คือ

1. สาเหตุทเี่ กิดจากคน ซึ่ งจะมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น มีความรู ้นอ้ ย ไม่ทนั กับความ
เจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรื อไม่มีความรู ้เกี่ยวกับเรี่ องความปลอดภัย มีเจตนคติหรื อนิสัยที่
ไม่ถูกต้อง เช่น ประมาท ขาดความรอบคอบ เกียจคร้าน ดื้อรั้น ไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ มีพฤติกรรมที่
ไม่ปลอดภัยซึ่ งหมายถึง ความประพฤติหรื อการปฏิบตั ิหรื อการกระทําของคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนไปตาม
สิ่ งแวดล้อม และประการสุ ดท้าย ก็คือ มีทกั ษะไม่เพียงพอ ขาดความชํานาญหรื อความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ปฏิบตั ิงานขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย มึนเมา หรื ออารมณ์ผดิ ปกติ โดยเฉพาะการดื่มสุ รา
เครื่ องดองของเมา เป็ นต้น
2. สาเหตุทเ่ี กิดจากวัตถุ ซึ่ งหมายถึง สิ่ งประดิษฐ์ท้งั หลายที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นมาเพื่ออํานวย
คุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ดว้ ยกัน ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้มนุษย์ประสบอุบตั ิเหตุได้ตลอดเวลา
อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่ อาจจะเกิดขึ้นเพราะการออกแบบไม่ดี สร้างไม่ถูกต้อง
ตลอดจนการใช้สอยไม่เป็ นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้กาํ หนดไว้ เป็ นต้น
3. สาเหตุทเี่ กิดจากสภาพแวดล้ อมอันตราย เช่น สภาพของแสงสว่างที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานไม่
เพียงพอ สภาพถนนที่ลื่น ขรุ ขระ เป็ นหลุม บ่อ สภาพของอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรื อหนาวเกินไป สภาพ
ของพื้นที่ปฏิบตั ิงานที่มีฝนละออง
ุ่
ควันพิษ ตลอดจนสภาพของสังคมต่าง ๆ ก็มีส่วนสนับสนุนทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้เช่นเดียวกัน
หลักในการปฏิบัติเพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัยพืน้ ฐาน มีดงั นี้คือ
1. หลีกเลีย่ ง คือ การไม่นาํ ตัวและทรัพย์สินเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เห็นว่าน่าจะเกิดอันตราย
หรื อน่าจะเกิดอุบตั ิเหตุ บุคคลควรจะต้องฝึ กหัดนิสัยให้รอบคอบ และมีความระมัดระวังอยูเ่ สมอ
อุบตั ิเหตุและความเสี ยหายก็จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลนั้น ๆ
2. กําจัด คือ การกําจัดหรื อแก้ไขสิ่ งที่เห็นว่าน่าจะเกิดอันตรายโดยถูกวิธี เมื่อใครก็ตามที่ได้พบ
เห็นสิ่ งที่ส่อว่าน่าจะทําให้เกิดอันตรายได้ในโอกาสข้างหน้า ไม่วา่ จะช้าหรื อเร็ ว ควรจะได้ลงมือเพือ่ การ
แก้ไขและควรกําจัดสิ่ งนั้นเสี ยด้วยการใช้ความรู ้และการพิจารณาอย่างถ่องแท้ เพราะถ้าทําผิดวิธี
ก็เท่ากับเร่ งอุบตั ิเหตุให้เกิดขึ้น ถ้าบุคคลที่พบเห็นสิ่ งที่ส่อว่าจะเกิดอันตรายและไม่ทราบว่าจะทําการ
แก้ไขอย่างไรหรื อไม่มีอุปกรณ์สาํ หรับใช้เป็ นเครื่ องมือในการแก้ไข การปฏิบตั ิที่ถูกวิธีก็คือ รายงานให้
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เจ้าหน้าที่นิรภัยของหน่วยนั้นทราบ เพือ่ ให้ผเู้ กี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขหรื อกําจัดอันตรายให้หมดไป
อุบตั ิเหตุจากสิ่ งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น
3. ห้ ามและป้องกัน โดยการเตือนหรื อห้ามบุคคลเข้าใกล้หรื อเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เห็นว่าน่าจะเกิด
อันตรายหรื อจะทําให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้ ในโอกาสที่กาํ จัดสิ่ งอันตรายนั้นไม่ได้ดว้ ยตนเอง หรื อการ
กําจัดสิ่ งนั้นยังไม่เสร็ จสิ้ น ข้อนี้เป็ นการเตือนภัยต่อบุคคลอื่น ๆ มิให้ได้รับผลร้ายจากอุบตั ิเหตุที่กาํ ลังจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้หมายรวมถึงการศึกษาให้ความรู ้เรื่ องนิรภัยและการสอนนิรภัยด้วย

อุบตั เิ หตุทเ่ี รามักพบเสมอ

1. อุบัติเหตุจากไฟฟ้า มักเกิดขึ้นจากการกระทําของผูท้ ี่ขาดความรู ้หรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ หรื อ
อาจเป็ นเพราะความประมาท ซึ่ งทําให้ถูกไฟดูด หรื อไฟลัดวงจร บางครั้งก็เป็ นอันตรายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินอีกด้วย เพื่อเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าเราควรปฏิบตั ิดงั นี้
- อย่าแตะต้องสายไฟฟ้ าหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ชาํ รุ ด ในขณะที่กระแสไฟฟ้ ายังไหลอยู่
- อย่าตอกตะปูทบั สายไฟฟ้ า เพราะจะทําให้ฉนวนหุ ม้ ชํารุ ดและมีกระแสไฟฟ้ ารั่วมาที่ตะปู
ทําให้เกิดอันตราย
- อย่าเสี ยบเครื่ องใช้หุงต้มหรื อเตาไฟฟ้ าทิ้งไว้ เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทําให้เกิดการ
ลุกไหม้ได้
- อย่าใช้หลอดไฟฟ้ า หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ทาํ ให้เกิดความร้อนอยูใ่ กล้กบั ผ้าหรื อวัสดุที่เป็ น
เชื้อเพลิงอื่นๆ เพราะอาจทําให้เกิดไฟฟ้ าไหม้ได้
- อย่าเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้ า สายป่ านอาจจะพาดสายไฟทําให้เกิดอันตรายได้
- อย่าใช้ไฟฟ้ าในการจับปลาเป็ นอันขาด เพราะนอกจากจะเป็ นการผิดกฎหมายแล้ว ผูใ้ ช้อาจถูก
ไฟดูดได้รับอันตรายถึงแก่ชีวติ ได้
- ถ้ามีความรู ้ไม่พอ อย่าแก้ไขซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเองในขณะที่มือและเท้าเปี ยกนํ้าหรื อเปี ยก
เหงื่อ หรื อขณะที่ยนื อยูใ่ นที่ช้ืนแฉะไม่ควรแตะต้องเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เพราะอาจจะทําให้ไฟดูดได้
- ตรวจดูสายไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอยูเ่ สมอ ถ้าพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดชํารุ ดต้องรี บแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนใหม่ให้อยูใ่ นสภาพดี
2. อุบัติเหตุจากการใช้ เครื่องมือต่ างๆ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ ที่เรานํามาใช้งานอาจทําให้เกิด
อันตรายแก่ผใู ้ ช้ได้ จึงต้องเรี ยนรู ้วธิ ี ใช้ แล้วใช้ให้ถูกวิธี และใช้ดว้ ยความระมัดระวัง ซึ่ งมีแนวทางในการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุได้ดงั นี้
- เก็บรักษาเครื่ องมือที่ใช้แล้วไว้ในที่ ที่ปลอดภัย เช่น ตูเ้ ก็บเครื่ องมื อ
- ศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจอย่างระเอียด
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- ใช้เครื่ องมือให้ถูกกับงาน เช่น จอบขุดใช้ขดุ ดิน จอกถากใช้ถากดินหรื อถางหญ้า และก่อนใช้
เครื่ องมือทุกครั้งควรตรวจสภาพเครื่ องมือชิ้นนั้นๆว่าอยูใ่ นสภาพใช้การได้หรื อเปล่า
- ใช้เครื่ องมือด้วยความระมัดระวัง ไม่หยอกล้อกันขณะใช้เครื่ องมือ
3. อุบัติเหตุจากการจราจร การจราจรมิได้จาํ กัดความหมายเฉพาะ การขนส่ ง คมนาคมทางบก
โดยรถยนต์ หรื อรถโดยสารเท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุมรวมไปถึงการขนส่ งคมนาคมทางนํ้าโดยเรื อ และ
การขนส่ งคมนาคมทางอากาศโดยเครื่ องบิน รวมทั้งการขนส่ งคมนาคมทางอวกาศ โดยยานอวกาศอีก
ด้วย ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อเริ่ มใช้ยวดยานพาหนะเพื่อการขนส่ งคมนาคม มีอตั ราเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งกองบังคับการตํารวจจราจร ได้ช้ ีให้เห็นถึงปั จจัยหลักส่ งเสริ มการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจร ดังนี้
3.1 ความประมาท ความประมาทเป็ นสาเหตุหลักสําคัญที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้โดยง่ายและบ่อย
ที่สุด เพราะผูท้ ี่ใช้การจราจรมักไม่ตระหนักถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทําให้ขาดความระมัดระวัง
ประมาทเลินเล่อ ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยอย่างไม่คาดฝันจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
3.2 เพิกเฉยต่อกฎจราจร ความหายนะในชีวติ และทรัพย์สินไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ถา้ เกิด
อุบตั ิเหตุ ดังนั้นกฎจราจรจึงเป็ นกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยควบคุม และลดอัตราเสี่ ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุ หากบุคคลที่จาํ เป็ นต้องใช้เส้นทางสัญจรไม่เคารพกฎจราจรจะทําให้ประสบอุบตั ิเหตุได้ กลไก
ของกฎจราจรที่ตอ้ งระลึกถึงอยูเ่ สมอ คือ พึงใช้กฎจราจรอย่างถูกวิธีและถูกต้อง เพียงเท่านี้เราก็สามารถ
ลดความเสี่ ยงของอุบตั ิเหตุ
3.3 สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
- สภาวะแวดล้อม
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดอันตรายจากการจราจรได้ง่ายมาก เช่น ระบบการจราจร สภาพ
การจราจรคับคัง่ แออัด และไร้ระเบียบ จัดเป็ นปัญหาขั้นวิกฤตที่ผเู้ ดินทางสัญจรประสบกับปัญหา
อุบตั ิเหตุจราจร เนื่องจากพบว่าสภาพการจราจรสร้างอุปสรรคการเคลื่อนตัวของยานพาหนะ ทําให้ผู ้
เดินทางสัญจรนึกแต่ธุระรี บด่วนของตนเอง ไม่คาดคิดต่อภยันตรายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจากการขาด
ความระมัดระวัง
- สภาพภูมิประเทศ พื้นผิว เส้นทางการจราจร
อุบตั ิเหตุจราจรสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากมีการเดินทางเข้าไปในลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ ที่ไม่
คุน้ เคย รวมถึงลักษณะของเส้นทางคมนาคม มีสภาพที่ไม่เอื้ออํานวยความสะดวก สบาย เส้นทาง
เปี ยก ลื่น หรื อมีสภาพขุรขระ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ หรื อมีสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟ
สําหรับการจราจร
- สภาพอากาศ
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อากาศที่แปรเปลี่ยนระดับเบา - รุ นแรง เช่น ฝนตก หมอกลงจัด พายุฝนฟ้ าคะนอง คลื่นลมแรง
สร้างทัศนะวิสัยที่เลวร้ายกดดันสภาพการจราจรให้เกิดอันตรายจากอุบตั ิเหตุได้ ถ้าไม่มีมาตรการที่
ป้ องกันรัดกุมดีพอ
- อาคาร และสิ่ งปลูกสร้าง
แม้วา่ ปั จจุบนั อาคาร และสิ่ งก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ จะได้รับ
การออกแบบทั้งทางด้านสถาปั ตยกรรม และทางด้านวิศวกรรม ช่วยวางแผนการก่อสร้างให้มีความ
มัน่ คง ทันสมัย ปลอดภัย สําหรับผูอ้ ยูอ่ าศัยแล้วก็ตาม แต่ช่วงระหว่างดําเนินการก่อสร้างเหล่านี้ จะมี
องค์ประกอบสําคัญส่ งผลกระทบต่อผูท้ ี่ใช้เส้นทางจราจรเป็ นบ่อเกิดของอุบตั ิเหตุได้ คือ ฝุ่ นละออง
เศษวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การก่อสร้าง ก่อสร้างผิดแบบ การพังทลายฐานรากของสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นต้น
3.4 สภาพร่ างกาย
การมีโรค และความไม่สมบูรณ์ หรื อความบกพร่ องของร่ างกาย ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรได้เช่นกัน โดยมากพบบ่อยในกรณี ความพิการทางกายภาพของผูบ้ งั คับยานพาหนะ จึงทําให้
ผูบ้ งั คับยานพาหนะมีประสิ ทธิ ภาพไม่ดีพอ สําหรับการเลือกตัดสิ นใจบังคับยานพาหนะเมื่อเกิด
เหตุการณ์เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ
3.5 สภาพทางจิตใจ
ความไม่สมบูรณ์ หรื อความบกพร่ องของจิตใจ ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจรได้เช่นกัน
ถ้าบุคคลนั้นๆ มีภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ หรื อไม่มีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอที่จะแก้ไขเหตุการณ์ ปั ญหาเฉพาะหน้า
ให้รอดพ้นภาวะวิกฤตจากอุบตั ิเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา สภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ปรากฏในบุคคล
ต่อไปนี้ บุคคลที่เป็ นโรคทางจิตเภท เด็ก คนชรา และบุคคลในสภาพมึนเมาสิ่ งเสพติด เป็ นต้น
3.6 สภาพยานพาหนะ
เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมยานยนต์ พัฒนาก้าวหน้าไปมาก จนกระทัง่ สร้างความเชื่อมัน่ เรื่ อง
ความปลอดภัยขณะใช้ยานพาหนะ แต่อย่าลืมว่าอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถ้าละเลยการตรวจสอบ เช็ค
ความเสื่ อมสภาพของยานพาหนะก่อนเดินทาง

ประเภทอุบัติเหตุจากการจราจร

รู ปแบบและความระดับความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุจราจรมีหลายชนิดแตกต่างกัน ซึ่ งแบ่งตาม
ประเภทของการจราจร ดังนี้
1. อุบตั ิเหตุจราจรทางบก จะมีลกั ษณะอุบตั ิเหตุทีเ่ กิดขึ้นจาก จักรยาน มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วน
บุคคล และรถยนต์โดยสาร
2. อุบตั ิเหตุจราจรทางนํ้า จะมีลกั ษณะอุบตั ิเหตุทีเ่ กิดขึ้นจาก เรื อ
3. อุบตั ิเหตุจราจรทางอากาศ จะมีลกั ษณะอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจาก เครื่ องบิน
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4. อุบตั ิเหตุจราจรทางอวกาศ จะมีลกั ษณะอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจาก กระสวยอวกาศ ยานอวกาศ
สถานีอวกาศ
5. อุบตั ิเหตุจราจรอืน่ ๆ จะมีลกั ษณะอุบตั ิเหตุทีเ่ กิดขึ้นจาก รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน รถไฟ
อุบตั ิเหตุจากการจราจรนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถ้าหากว่าขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจราจรในเมืองที่มียวดยานพาหนะ และผูค้ นหนาแน่น อุบตั ิเหตุก็ยงิ่ เกิดได้ง่ายขึ้น ดังนั้นใน
การสัญจรไม่วา่ จะไปที่ใดหรื อโดยวิธีใดก็ตามควรจะมีความระมัดระวังอยูเ่ สมอ จะช่วยป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ได้มาก

แนวทางการป้ องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก

สําหนับแนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุ จากการจราจรทางบกแบ่งเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การเดินถนน
- ควรเดินบนทางเท้าเสมอ ถ้าถนนไม่มีทางเท้า ก็ให้เดินชิดขอบถนนด้านขวามือเพือ่ จะได้
มองเห็นยวดยานที่ผา่ นมาทางด้านหน้าเรา
- ควรเดินข้ามถนนตรงทางสําหรับคนข้าม (ทางม้าลาย) และถ้าเป็ นทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ
ควบคุม ก็ควรข้ามเมื่อมีสัญญาณไฟให้ขา้ มได้ หรื อเมื่อมีสญ
ั ญาณไฟให้รถหยุด
- ถ้าข้ามถนนบริ เวณที่ไม่มีทางข้าม จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยยืนอยูข่ อบถนน
ก่อน หลังจากมองขวามองซ้ายและมองขวาอีกครั้ง ดูจนกระทัง่ แน่ใจว่าไม่มีรถแล่นมาในระยะใกล้แล้ว
จึงเดินข้ามถนน
- การข้ามถนนขณะที่ฝนตก หรื อในเวลากลางคืน จะต้องระมัดระวังเป็ นอย่างมาก เพราะผูข้ บั ขี่
จะมองไม่ชดั เจน และหยุดรถก็ลาํ บาก
- ไม่ขา้ มถนนบริ เวณที่มีป้ายรถประจําทาง และไม่ขา้ มถนนทางด้านหน้าของรถที่กาํ ลังจอดอยู่
เพราะจะทําให้ไม่เห็นรถที่กาํ ลังวิง่ มา และคนขับรถที่กาํ ลังวิง่ มาดังกล่าวก็จะมองไม่เห็นคนที่กาํ ลังเดิน
ข้ามถนนด้วย
- ศึกษาและปฏิบตั ิตามกฎจราจรให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
2. การใช้ รถโดยสาร
- การขึ้นรถหรื อลงรถโดยสารต้องรอให้รถจอดสนิทก่อน
- อย่าแย่งกันขึ้นรถ ควรรอให้ผโู ้ ดยสารลงจากรถเรี ยบร้อยเสี ยก่อน แล้วจึงขึ้นไปทีละคน แล้ว
ลงจากรถตามกันมาทีละคน
- ควรหาที่นงั่ หรื อที่ยนื ภายในรถ อย่าชะโงกหน้าหรื อยืน่ แขน ขา ออกนอกรถ
- อย่าเกาะหรื อห้อยโหนตามบันไดรถ เพราะอาจจะพลัดตกเป็ นอันตรายได้
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3. การขับขีร่ ถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ส่วนบุคคล ยึดหลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กฎ
จราจร 10 ประการ
- สวมหมวกกันน็อกหรื อคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เวลาขับขี่ยานพาหนะ
- หมัน่ ตรวจระบบเบรก ยาง และระบบส่ องสว่าง ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
- มองดูดา้ นหลัง และให้สัญญาณไฟทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนช่องทาง
- สัญญาณจราจรที่สาํ คัญควรจดจํา
- อย่าขับขี่ยานพาหนะสวนทาง หรื อข้ามช่องทางวิง่
- ระมัดระวัง และลดความเร็ วทุกครั้ง เมื่อพบกับสภาพถนนที่ขรุ ขระ เป็ นหลุมทราย และถนน
เปี ยกลื่น
- อย่าขับยานพาหนะเร็ วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
- ห้ามเสพหรื อดื่มของมึนเมาขณะขับขี่ยานพาหนะ
- การขับขี่ยานพาหนะผ่านบริ เวณสี่ แยก ควรหยุดรถหรื อชะลอความเร็ วรถ
- การขับขี่ยานพาหนะบนถนนที่ไม่มีไฟส่ องสว่าง ควรขับขี่ดว้ ยความเร็ วตํ่ากว่าเวลากลางวัน
เพื่อสามารถคาดถึงสถานการณ์ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเฉี ยบพลัน

เครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย(Safety Signs)

วัตถุประสงค์
เพื่อเตือนหรื อแจ้งให้ทราบถึงอันตราย และวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เสี่ ยงอันตราย
หรื อต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ หรื อเพือ่ ให้คาํ แนะนําในการป้ องกันอุบตั ิเหตุท่ีเกิดขึ้นกับ
บุคคลทัว่ ไป
ความหมาย
1. สี เพือ่ ความปลอดภัย หมายถึง สี ที่กาํ หนดในการสื่ อความหมายเพื่อความปลอดภัย
2. เครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย หมายถึง เครื่ องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยโดยมีสี รู ปแบบ และสัญลักษณ์ภาพหรื อข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความ
ปลอดภัย
3. เครื่องหมายเสริม หมายถึง เครื่ องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี
รู ปแบบ และข้อความเพื่อใช้ร่วมกับเครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยในกรณี ที่จาํ เป็ น
สี เพือ่ ความปลอดภัย
- รู ปแบบ สี เพื่อความปลอดภัยที่ใช้แบ่งเป็ น 4 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสดง
ความหมาย
- ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่ องหมายโดยไม่ทบั แถบขวางสําหรับ
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เครื่ องหมายห้าม
- ในกรณี ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม เพื่อสื่ อความหมายที่ตอ้ งการ ให้ใช้สัญลักษณ์อื่น
ที่เข้าใจทัว่ ไปแสดงสําหรับเครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท โดยใช้ร่วมกับเครื่ องหมาย
เสริ มเพื่อแสดงความหมาย ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สี เพือ่ ความปลอดภัย
สี เพือ่ ความปลอดภัย
ความหมาย
หยุด

ระวัง
มีอนั ตราย

บังคับให้
ต้ องปฏิบัติ

แสดงภาวะ
ปลอดภัย

ตัวอย่างการใช้ งาน
- เครื่ องหมายหยุด
- เครื่ องหมายอุปกรณ์หยุด
ฉุกเฉิน
- เครื่ องหมายห้าม
- ชี้บ่งว่ามีอนั ตราย (เช่น ไฟ,
วัตถุระเบิด, กัมมันตภาพรังสี ,
วัตถุมีพิษ และอื่นๆ)
- ชี้บ่งถึงเขตอันตราย,
ทางผ่านที่มีอนั ตราย, เครื่ อง
กีดขวาง, เครื่ องหมายเตือน
- บังคับให้ตอ้ งสวมเครื่ อง
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล

สี ตดั
สี ขาว

- ทางหนีไฟ
- ทางออกฉุกเฉิน
- ฝักบัวชําระล้างฉุ กเฉิ น
- หน่วยปฐมพยาบาล
- หน่วยกูภ้ ยั

สี ขาว

สี ดาํ

สี ขาว
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หมายเหตุ :
1. สี แดงยังใช้สาํ หรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั อุปกรณ์ดบั เพลิงและตําแหน่งที่ต้งั
อีกด้วย
2. อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสี เหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสี เหลืองกับเครื่ องหมายเพื่อ
ความปลอดภัย

ตารางที่ 2 รู ปแบบของเครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย
ประเภท
รู ปแบบ

สี ท่ ใี ช้

หมายเหตุ

เครื่องหมายห้ าม

สี พ้ืน : สี ขาว
สี ของแถบตามขอบและแถขวาง :
สี แดง
สี สัญลักษณ์ภาพ : สี ดาํ

พื้นที่ของสี แดงต้องมี
อย่างน้อยร้อยละ 35 ของ
พื้นที่ท้ งั หมด
ของเครื่ องหมาย

เครื่องหมายเตือน

สี พ้ืน : สี เหลือง
สี ของแถบตามขอบ: สี ดาํ
สี สัญลักษณ์ภาพ : สี ดาํ

พื้นที่ของสี เหลืองต้องมี
อย่างน้อยร้อยละ 50
ของพื้นที่ท้งั หมด
ของเครื่ องหมาย

เครื่องหมาย
บังคับ

สี พ้ืน : สี ขาว
สี สัญลักษณ์ภาพ : สี น้ าํ เงิน

พื้นที่ของสี น้ าํ เงินต้องมี
อย่างน้อยร้อยละ 50
ของพื้นที่ท้งั หมด
ของเครื่ องหมาย
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สี พ้ืน : สี เขียว
สี สัญลักษณ์ภาพ : สี ขาว

เครื่องหมาย
สารนิเทศเกีย่ วกับ
ภาวะปลอดภัย

พื้นที่ของสี น้ าํ เงินต้องมี
อย่างน้อยร้อยละ 50
ของพื้นที่ท้งั หมด
ของเครื่ องหมาย

เครื่องหมายเสริม
1. รู ปแบบของเครื่ องหมายเสริ ม เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หรื อสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
2. สี พ้ืนให้ใช้สีเดียวกับสี เพื่อความปลอดภัย และสี ของข้อความให้ใช้สีตดั ดังที่กาํ หนดไว้ใน
ตารางที่ 1 หรื อสี พ้ืนให้ใช้สีขาวและสี ของข้อความให้ใช้สีดาํ
3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ
- ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10
- ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรี ยบง่าย ไม่เขียนแรงเงาหรื อลวดลาย
- ความกว้างของตัวอักษรต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของความสู งของตัวอักษร
1. ให้แสดงเครื่ องหมายเสริ มไว้ใต้เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่างในรู ปที่ 2

เครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย

เขตกักกัน

เครื่องหมายเสริม

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเสริม
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ขนาดของเครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย และตัวอักษร
ขนาดของเครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่ องหมายเสริ ม กําหนดไว้
เป็ นแนวทางตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

45

o

b

a

60o 60o

0.16

b

ความสู งพิกดั ของแผ่น
เครื่ องหมาย (a) หน่วย: ม.ม.
75
100

b

a

0.056

a

เส้นผ่าศูนย์กลางหรื อความสู งของ
เครื่ องหมาย (b) หน่วย: ม.ม.
60
80

b

a

ความสู งของตัวอักษรใน
เครื่ องหมายเสริ ม หน่วย: ม.ม.
5.0
6.6

15
10.0
15.0
20.0
40.0
50.0
60.0
80.0

120
180
240
480
600
720
960

150
225
300
600
750
900
1200

ข้ อแนะนําในการเลือกและการใช้ เครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย
1. การใช้เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยร่ วมกับเครื่ องหมายเสริ ม ในกรณี ที่ไม่มีเครื่ องหมายที่
ใช้สัญลักษณ์ภาพ ตามที่แสดงในภาคผนวก ก. หากต้องการจะแสดงเครื่ องหมายตามที่ตอ้ งการ ให้เลือก
ปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ใช้สัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ตอ้ งแสดงรายละเอียดในสัญลักษณ์
ภาพที่ไม่จาํ เป็ นต่อการสื่ อความหมาย แต่ใช้เครื่ องหมายเสริ มร่ วมด้วยถ้าจําเป็ น
1.2 ใช้เครื่ องหมายทัว่ ไปสําหรับเครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภทร่ วมกับ
เครื่ องหมายเสริ ม ดังตัวอย่างในรู ป
เครื่องหมายห้ าม

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกีย่ วกับภาวะปลอดภัย

2. การใช้เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อจุดประสงค์ในการสื่ อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย
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2.1 ไม่ควรสื่ อความหมายโดยการใช้เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัย ร่ วมกับเครื่ องหมายเสริ มที่
มีขอ้ ความสื่ อความหมาย 2 ประการ ดังนี้
ผิด

ควรใช้ เครื่องหมายดังนี้

หรือใช้ เครื่องหมายวัตถุประสงค์ ร่วม ดังนี้

ถ้าต้องใช้เครื่ องหมายห้าม ร่ วมกับข้อความเพื่ออธิ บายข้อความเกี่ยวกับการประกาศเตือน
ไม่ควรใช้เครื่ องหมาย ดังนี้

ผิด

2.2
2.3
ผิด

ควรใช้ เครื่องหมายดังนี้

หรือใช้ เครื่องหมายวัตถุประสงค์ ร่วม ดังนี้

ไม่ควรใช้เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยประเภทเดียวกันที่แสดง สองความหมายอยู่
ในเครื่ องหมายเดียวกัน ดังนี้
ควรใช้ เครื่องหมายดังนี้

หรือใช้ เครื่องหมายวัตถุประสงค์ ร่วม ดังนี้
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3. การใช้ เครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัยสํ าหรับเงื่อนไขทีแ่ ตกต่ างกัน เมื่อต้องการใช้
เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อแสดงความหมายสําหรับเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป แต่การสื่ อ
ความหมายยังเหมือนเดิม ให้ใช้สัญลักษณ์ภาพนั้นร่ วมกับเครื่ องหมายเสริ มที่ใช้ถอ้ ยคําแตกต่างออกไป
เช่น

ตัวอย่ าง
ห้ามคนผ่าน

ระวังอันตรายจากไฟ

ให้แสดงดังนี้

ให้แสดงดังนี้
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ตัวอย่ างเครื่องหมายห้ าม (PROHIBITION SIGNS)
รู ปแบบ

สี ท่ ีใช้
สี พ้ืน : สี ขาว
สี ของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง : สี แดง
สี ของสัญลักษณ์ภาพ : สี ดาํ
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ตัวอย่ างเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย (Fire Equipment Signs)
รู ปแบบ

สี ท่ ีใช้
สี พ้ืน : สี แดง
สี ของสัญลักษณ์ภาพ : สี ขาว

ตัวอย่ างเครื่องหมาย

เตือน (Warning Sign)

รู ปแบบ

สี ท่ ีใช้
สี พ้ืน : สี เหลือง
สี ของแถบตามเส้นขอบ : สี ดาํ
สี ของสัญลักษณ์ : สี ดาํ

\
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ตัวอย่ างเครื่องหมายบังคับ (Mandatory Signs)
รู ปแบบ

สี ท่ ีใช้
สี พ้ืน : สี ฟ้า
สี ของสัญลักษณ์ภาพ : สี ขาว
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ตัวอย่ างเครื่องหมายแสดง ภาวะความปลอดภัย (Safety Codition Signs)
รู ปแบบ

สี ท่ ีใช้
สี พ้ืน : สี เขียว
สี ของสัญลักษณ์ภาพ : สี ขาว
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23

ตัวอย่างป้ายเพือ่ ความปลอดภัย
ตัวอย่ างป้ายจราจร(Traffic Sign)
ป้ายบังคับ (Reulatory Signs)
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ป้ายเตือน (Warning Signs)

ป้ ายงานก่อสร้าง (Contruction Work Zone Signs)

ตัวอย่างป้ายตั้งพืน้
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