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การป้องกนัอบัุตเิหตุและอบัุติเหตุจากการจราจร 

บทที ่9 

เรียบเรียงโดย: อาจารย์อานนท์ สีดาเพง็ 

 

ความหมายของอบัุตเิหตุ 

The World Health Organization ( WHO) ใหค้วามหมายของอุบติัเหตุวา่ "An event, 

independence of the will of man, caused by a quickly action extraneous manifesting itself by injury to 

body or mind " 

พจนานุกรม ฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ใหค้วามหมายของอุบติัเหตุวา่ "เหตุท่ีเกิดข้ึนโดย

ไม่คาดคิดหรือความบงัเอิญ" เป็นสาเหตุการบาดเจบ็แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยแยกตามบญัชีการจาํแนก

โรคระหวา่งประเทศฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems Tenth Revision) ดงัน้ี 

1. อุบัติเหตุจากการขนส่ง (Transport accidents ) ไดแ้ก่ 

1.1 อุบติัเหตุทางบก  

1.2 อุบติัเหตุทางนํ้า  

1.3 อุบติัเหตุทางอากาศ  

1.4 อุบติัเหตุจากการขนส่งอ่ืน และทีไ่ม่ระบุ  

2. สาเหตุภายนอกอืน่ทีท่าํให้เกดิการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ Other external causes of 

accidental injury ) ไดแ้ก่ 

2.1 การพลดัตกหรือหกลม้  

2.2 การถูกวตัถุกลไกไม่มีชีวติ 

2.3 การถูกกระทาํจากส่ิงมีชีวติ  

2.4 อุบติัเหตุจากการตกนํ้ารวมถึงการจมนํ้า 

2.5 อุบติัเหตุอ่ืนท่ีคุกคามต่อการหายใจ  

2.6 อุบติัเหตุจากกระแสไฟฟ้ารังสี อุณหภูมิ อากาศและความกดอากาศท่ีผดิปกติ  

2.7 การถูกควนัไฟและเปลวไฟ  

2.8 การถูกความร้อนและสารร้อน  

2.9 การสัมผสักบัสัตวห์รือพืชมีพิษ  

2.10 ภยนัตรายจากพลงัตามธรรมชาติ  

2.11 การเป็นพิษและผลท่ีตามมา  
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2.12 การถูกทาํร้าย  

2.13 อ่ืนๆ ทั้งหมดจากสาเหตุภายนอก 

ในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ H.W. HEINRICH นกัวทิยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ซ่ึงต่อมาไดถู้กยกยอ่งใหเ้ป็น 

“บิดาแห่งการป้องกนัอุบติัเหตุวงการอุตสาหกรรม” ไดก้ล่าวถึงลาํดบัในการเกิดอุบติัเหตุ (ACCIDENT 

SEQUENCE) วา่ “การบาดเจบ็ในวงการอุตสาหกรรม เป็นผลท่ีเกิดจากองคป์ระกอบต่างๆ  ซ่ึงมีช่วง

ลาํดบัท่ีแน่นอน และองคป์ระกอบสุดทา้ยก็คือ อุบติัเหตุหรือการบาดเจบ็นัน่เอง  ส่วนอุบติัเหตุก็มีสาเหตุ

โดยตรงจากการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัของบุคคล (UNSAFE ACT) และ / หรือการขดัขอ้งของอุปกรณ์ 

(UNSAFE CONDITION)" สรุปองคป์ระกอบของอุบติัเหตุของ HEINRCH มี 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงเกิดข้ึน

เป็นช่วงลาํดบัต่อเน่ืองดงัน้ี  

1. ลกัษณะตกทอดจากบรรพบุรุษ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นลกัษณะอนัไม่พึง 

ปรารถนาซ่ึงอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของบุคคล เช่น ความด้ือร้ัน มุทะลุ ความเลินเล่อ ความโลภ อารมณ์

รุนแรง ความต่ืนเตน้ ตกใจง่าย อาการทางประสาท เป็นตน้ ส่วนสภาพแวดลอ้มทางสังคม ยอ่มมีส่วนทาํ

ใหบุ้คคลนั้นถูกเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สะสมนิสัยในลกัษณะท่ีไม่พึงปรารถนา แมว้า่บุคคลนั้นจะ

ไดรั้บการฝึก อบรม มาเป็นอยา่งดีก็ตาม  

2. ความบกพร่องส่วนบุคคล พฤติกรรมดงักล่าวยอ่มส่งผลใหเ้กิดผลเสียกบัภารกิจ เช่น  

การใชพ้าหนะดว้ยความประมาท การท่ีมีอารมณ์รุนแรง ต่ืนตระหนกง่าย ขาดความย ั้งคิด  ทาํใหก้าร

กระทาํบางอยา่งลงไปโดยไม่คาํนึงถึงหนทางปฏิบติัท่ีปลอดภยั ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองไปจนอาจทาํให้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์เกิดขดัขอ้งได้  

3. การกระทาํทีไ่ม่ปลอดภัยและสภาพทีไ่ม่ปลอดภัย การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัของบุคคล  

เช่น เส่ียงบินเขา้ไปในสภาพอากาศท่ีตนไม่ทราบ ละเมิดขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั ขาดการ

วางแผนการกระทาํต่างๆท่ีรอบคอบ สภาพท่ีไม่ปลอดภยั ยานพาหนะไม่ไดรั้บการตรวจสภาพ หรือซ่อม

ตามเกณฑท่ี์กาํหนด มีวสัดุแปลกปลอม (FOD) เคร่ืองหมายไม่ชดัเจน เป็นตน้ 

4. อุบัติเหตุ เหตุการณ์หรือลาํดับเหตุการณ์ เช่น นกับินหลงสภาพการบิน เคร่ืองบินชน ภูมิ

ประเทศ เคร่ืองบินตกทางวิง่ทางขบั เป็นตน้ 

5. การบาดเจ็บหรือเสียชีวติ เช่น บาดเจบ็จากการถูกเพลิงไหมจ้ากการกระแทกกบั 

ส่ิงกีดขวางเม่ือ เคร่ืองบินตกกระแทกพื้น ซ่ึงองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบเหล่าน้ีเปรียบเสมือนตวั

โดมิโนแต่ละตวั ท่ีตั้งเรียงกนัไวต้ามลาํดบัจาก ลาํดบัท่ี 1 ถึงลาํดบัท่ี 5 และอยูใ่นระยะท่ีกระทบสัมพนัธ์

ถึงกนัได ้ตามภาพท่ี 1 

 

 

 



 3 

ภาพที ่1 องค์ประกอบและลาํดับการเกดิอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

HEINRICH ใหแ้นวความคิดไวว้า่ การท่ีจะป้องกนับุคคลไม่ใหป้ระสบกบัอุบติัเหตุ จนทาํให้

เกิดการบาดเจบ็หรือเสียชีวตินั้น สามารถทาํไดโ้ดยการควบคุม (Control) อยา่งมีประสิทธิภาพโดยคอย

ขจดัการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั และสภาพท่ีไม่ปลอดภยั นั้นคือ การดึงโดมิโนตวักลางออกไป ก็จะทาํ

ใหผ้ลขององคป์ระกอบเบ้ืองตน้ไม่มีผลกระทบต่อองคป์ระกอบหลงัๆ ดงันั้น  อุบติัเหตุและการบาดเจบ็

ก็จะไม่เกิดข้ึน ตามภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 การป้องกนัอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกนัอุบตัเิหตุตามทฤษฎโีดมโิน 

 

 

 

 

การบาดเจ็บ / เสียชีวติจะไม่เกดิเมื่อดึงโดมิโนตัวที ่3 ออก 

 

สาเหตุของการเกดิอบัุตเิหตุ 

อุบติัเหตุมิไดเ้กิดข้ึนเพราะเคราะห์กรรมหรือโชคชะตาหรือเพราะเหตุบงัเอิญ  อุบติัเหตุทีเ่กิดข้ึน 
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ทุกคร้ังหากพจิารณาใหล้ะเอียดถ่ีถว้นแลว้ จะพบวา่ มีสาเหตุท่ีแทจ้ริงอยู ่ซ่ึงส่วนมากจะอยูใ่นวสิยัท่ี

สามารถแกไ้ข หรือป้องกนัได ้ในการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีถูกวธีิและไดผ้ลนั้น จะตอ้งมีการกาํหนด

โครงการ และแผนงานไวใ้นการป้องกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงจะตอ้งรู้ถึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุเสียก่อน 

เพราะถา้ไปป้องกนัปลายเหตุแลว้อุบติัเหตุนั้นก็จะยงัคงมีอยู่ และก็จะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุในลกัษณะ

เดียวกนัซํ้ าข้ึนอีก สาเหตุของอุบติัเหตุทีส่าํคญัมี 3 ประการ คือ  

 

 

1. สาเหตุทีเ่กดิจากคน ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น มีความรู้นอ้ย ไม่ทนักบัความ

เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี หรือไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ีองความปลอดภยั มีเจตนคติหรือนิสัยท่ี  

ไม่ถูกตอ้ง เช่น ประมาท ขาดความรอบคอบ เกียจคร้าน ด้ือร้ัน ไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ  มีพฤติกรรมท่ี

ไม่ปลอดภยัซ่ึงหมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบติัหรือการกระทาํของคนท่ีไม่ยอมเปล่ียนไปตาม

ส่ิงแวดลอ้ม และประการสุดทา้ย ก็คือ มีทกัษะไม่เพียงพอ ขาดความชาํนาญหรือความสามารถในการ

ปฏิบติังาน เช่น ปฏิบติังานขณะท่ีร่างกายอ่อนเพลีย มึนเมา หรืออารมณ์ผดิปกติ โดยเฉพาะการด่ืมสุรา 

เคร่ืองดองของเมา เป็นตน้  

2. สาเหตุทีเ่กดิจากวตัถุ ซ่ึงหมายถึง ส่ิงประดิษฐท์ั้งหลายท่ีมนุษยคิ์ดสร้างข้ึนมาเพื่ออาํนวย

คุณประโยชน์ใหแ้ก่มวลมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงจะเป็นสาเหตุทาํใหม้นุษยป์ระสบอุบติัเหตุไดต้ลอดเวลา 

อาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กโอกาสและทุกสถานท่ี อาจจะเกิดข้ึนเพราะการออกแบบไม่ดี สร้างไม่ถูกตอ้ง 

ตลอดจนการใชส้อยไม่เป็นไปตามมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีไดก้าํหนดไว้ เป็นตน้  

3. สาเหตุทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมอนัตราย เช่น สภาพของแสงสวา่งท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไม่

เพียงพอ สภาพถนนท่ีล่ืน ขรุขระ เป็นหลุม บ่อ สภาพของอากาศท่ีร้อนอบอา้วหรือหนาวเกินไป  สภาพ

ของพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีมีฝุ่ นละออง ควนัพิษ ตลอดจนสภาพของสังคมต่าง ๆ ก็มีส่วนสนบัสนุนทาํใหเ้กิด

อุบติัเหตุไดเ้ช่นเดียวกนั  

หลกัในการปฏิบัติเพือ่ให้เกดิความปลอดภัยพืน้ฐาน มีดงัน้ีคือ  

1. หลกีเลีย่ง   คือ การไม่นาํตวัและทรัพยสิ์นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเห็นวา่น่าจะเกิดอนัตราย

หรือน่าจะเกิดอุบติัเหตุ บุคคลควรจะตอ้งฝึกหดันิสัยใหร้อบคอบ และมีความระมดัระวงัอยูเ่สมอ  

อุบติัเหตุและความเสียหายก็จะไม่เกิดข้ึนกบับุคคลและทรัพยสิ์นของบุคคลนั้น ๆ  

2. กาํจัด   คือ การกาํจดัหรือแกไ้ขส่ิงท่ีเห็นวา่น่าจะเกิดอนัตรายโดยถูกวธีิ  เม่ือใครก็ตามท่ีไดพ้บ

เห็นส่ิงท่ีส่อวา่น่าจะทาํใหเ้กิดอนัตรายไดใ้นโอกาสขา้งหนา้ ไม่วา่จะชา้หรือเร็ว ควรจะไดล้งมือเพือ่การ

แกไ้ขและควรกาํจดัส่ิงนั้นเสียดว้ยการใชค้วามรู้และการพิจารณาอยา่งถ่องแท้ เพราะถา้ทาํผดิวธีิ 

ก็เท่ากบัเร่งอุบติัเหตุใหเ้กิดข้ึน ถา้บุคคลท่ีพบเห็นส่ิงท่ีส่อวา่จะเกิดอนัตรายและไม่ทราบวา่จะทาํการ

แกไ้ขอยา่งไรหรือไม่มีอุปกรณ์สาํหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ข  การปฏิบติัท่ีถูกวธีิก็คือ รายงานให้
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เจา้หนา้ท่ีนิรภยัของหน่วยนั้นทราบ เพือ่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรือกาํจดัอนัตรายใหห้มดไป  

อุบติัเหตุจากส่ิงนั้นก็จะไม่เกิดข้ึน  

3. ห้ามและป้องกนั   โดยการเตือนหรือหา้มบุคคลเขา้ใกลห้รือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเห็นวา่น่าจะเกิด

อนัตรายหรือจะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนได้ ในโอกาสท่ีกาํจดัส่ิงอนัตรายนั้นไม่ไดด้ว้ยตนเอง หรือการ

กาํจดัส่ิงนั้นยงัไม่เสร็จส้ิน ขอ้น้ีเป็นการเตือนภยัต่อบุคคลอ่ืน ๆ  มิใหไ้ดรั้บผลร้ายจากอุบติัเหตุที่กาํลงัจะ

เกิดข้ึน ทั้งน้ีหมายรวมถึงการศึกษาใหค้วามรู้เร่ืองนิรภยัและการสอนนิรภยัดว้ย   

 

อบัุตเิหตุทีเ่รามกัพบเสมอ 

1. อุบัติเหตุจากไฟฟ้า มกัเกิดข้ึนจากการกระทาํของผูท่ี้ขาดความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือ 

อาจเป็นเพราะความประมาท ซ่ึงทาํใหถู้กไฟดูด หรือไฟลดัวงจร บางคร้ังก็เป็นอนัตรายต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นอีกดว้ย เพื่อเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุจากไฟฟ้าเราควรปฏิบติัดงัน้ี  

- อยา่แตะตอ้งสายไฟฟ้าหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีชาํรุด ในขณะท่ีกระแสไฟฟ้ายงัไหลอยู ่

- อยา่ตอกตะปูทบัสายไฟฟ้า เพราะจะทาํใหฉ้นวนหุม้ชาํรุดและมีกระแสไฟฟ้าร่ัวมาท่ีตะปู     

ทาํใหเ้กิดอนัตราย 

- อยา่เสียบเคร่ืองใชหุ้งตม้หรือเตาไฟฟ้าทิ้งไว  ้เพราะความร้อนท่ีเกิดข้ึนอาจทาํใหเ้กิดการ               

ลุกไหมไ้ด ้

- อยา่ใชห้ลอดไฟฟ้า หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิดความร้อนอยูใ่กลก้บัผา้หรือวสัดุท่ีเป็น

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ เพราะอาจทาํใหเ้กิดไฟฟ้าไหมไ้ด้ 

- อยา่เล่นวา่วใกลส้ายไฟฟ้า สายป่านอาจจะพาดสายไฟทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้

- อยา่ใชไ้ฟฟ้าในการจบัปลาเป็นอนัขาด เพราะนอกจากจะเป็นการผดิกฎหมายแลว้  ผูใ้ชอ้าจถูก

ไฟดูดไดรั้บอนัตรายถึงแก่ชีวติได้ 

- ถา้มีความรู้ไม่พอ อยา่แกไ้ขซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเองในขณะท่ีมือและเทา้เปียกนํ้าหรือเปียก

เหง่ือ หรือขณะท่ียนือยูใ่นท่ีช้ืนแฉะไม่ควรแตะตอ้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพราะอาจจะทาํใหไ้ฟดูดได ้

- ตรวจดูสายไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยูเ่สมอ ถา้พบวา่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดชาํรุดตอ้งรีบแกไ้ขหรือ

เปล่ียนใหม่ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

2. อุบัติเหตุจากการใช้เคร่ืองมือต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีเรานาํมาใชง้านอาจทาํใหเ้กิด 

อนัตรายแก่ผูใ้ชไ้ด ้จึงตอ้งเรียนรู้วธีิใช้ แลว้ใชใ้หถู้กวธีิ และใชด้ว้ยความระมดัระวงั ซ่ึงมีแนวทางในการ

ป้องกนัอุบติัเหตุไดด้งัน้ี 

- เก็บรักษาเคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้ไวใ้นท่ี ท่ีปลอดภยั เช่น ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 

- ศึกษาวธีิใชใ้หเ้ขา้ใจอยา่งระเอียด 
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- ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กกบังาน เช่น จอบขดุใชข้ดุดิน จอกถากใชถ้ากดินหรือถางหญา้ และก่อนใช้

เคร่ืองมือทุกคร้ังควรตรวจสภาพเคร่ืองมือช้ินนั้นๆวา่อยูใ่นสภาพใชก้ารไดห้รือเปล่า  

- ใชเ้คร่ืองมือดว้ยความระมดัระวงั ไม่หยอกลอ้กนัขณะใชเ้คร่ืองมือ 

3. อุบัติเหตุจากการจราจร การจราจรมิไดจ้าํกดัความหมายเฉพาะ การขนส่ง คมนาคมทางบก 

โดยรถยนต ์หรือรถโดยสารเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมรวมไปถึงการขนส่งคมนาคมทางนํ้าโดยเรือ และ

การขนส่งคมนาคมทางอากาศโดยเคร่ืองบิน รวมทั้งการขนส่งคมนาคมทางอวกาศ โดยยานอวกาศอีก

ดว้ย ทุกเวลาทุกนาทีเม่ือเร่ิมใชย้วดยานพาหนะเพื่อการขนส่งคมนาคม มีอตัราเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ

จราจรอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงกองบงัคบัการตาํรวจจราจร ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปัจจยัหลกัส่งเสริมการเกิดอุบติัเหตุ

จราจร ดงัน้ี 

3.1 ความประมาท ความประมาทเป็นสาเหตุหลกัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดโ้ดยง่ายและบ่อย

ท่ีสุด เพราะผูท่ี้ใชก้ารจราจรมกัไม่ตระหนกัถึงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ทาํใหข้าดความระมดัระวงั 

ประมาทเลินเล่อ ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียอยา่งไม่คาดฝันจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 

3.2 เพกิเฉยต่อกฎจราจร ความหายนะในชีวติและทรัพยสิ์นไม่อาจจะหลีกเล่ียงไดถ้า้เกิด

อุบติัเหตุ ดงันั้นกฎจราจรจึงเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยควบคุม และลดอตัราเส่ียงต่อการเกิด

อุบติัเหตุ หากบุคคลท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้ส้นทางสัญจรไม่เคารพกฎจราจรจะทาํใหป้ระสบอุบติัเหตุได ้กลไก

ของกฎจราจรท่ีตอ้งระลึกถึงอยูเ่สมอ คือ พึงใชก้ฎจราจรอยา่งถูกวธีิและถูกตอ้ง เพียงเท่าน้ีเราก็สามารถ

ลดความเส่ียงของอุบติัเหตุ 

  3.3 สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

- สภาวะแวดลอ้ม  

มีส่วนช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดอนัตรายจากการจราจรไดง่้ายมาก เช่น ระบบการจราจร สภาพ

การจราจรคบัคัง่ แออดั และไร้ระเบียบ จดัเป็นปัญหาขั้นวกิฤตท่ีผูเ้ดินทางสญัจรประสบกบัปัญหา

อุบติัเหตุจราจร เน่ืองจากพบวา่สภาพการจราจรสร้างอุปสรรคการเคล่ือนตวัของยานพาหนะ ทาํใหผู้ ้

เดินทางสัญจรนึกแต่ธุระรีบด่วนของตนเอง ไม่คาดคิดต่อภยนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนขา้งหนา้จากการขาด

ความระมดัระวงั 

- สภาพภูมิประเทศ พื้นผวิ เส้นทางการจราจร 

อุบติัเหตุจราจรสามารถเกิดข้ึนได ้ถา้หากมีการเดินทางเขา้ไปในลกัษณะภูมิประเทศ พื้นท่ี ท่ีไม่

คุน้เคย รวมถึงลกัษณะของเส้นทางคมนาคม มีสภาพท่ีไม่เอ้ืออาํนวยความสะดวก สบาย เส้นทาง  

เปียก ล่ืน หรือมีสภาพขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือมีส่ิงกีดขวางบนเส้นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟ

สาํหรับการจราจร 

- สภาพอากาศ 
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อากาศท่ีแปรเปล่ียนระดบัเบา - รุนแรง เช่น ฝนตก หมอกลงจดั พายฝุนฟ้าคะนอง คล่ืนลมแรง 

สร้างทศันะวสิัยท่ีเลวร้ายกดดนัสภาพการจราจรใหเ้กิดอนัตรายจากอุบติัเหตุได ้ถา้ไม่มีมาตรการท่ี

ป้องกนัรัดกมุดีพอ 

- อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 

แมว้า่ปัจจุบนัอาคาร และส่ิงก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ จะไดรั้บ

การออกแบบทั้งทางดา้นสถาปัตยกรรม และทางดา้นวศิวกรรม ช่วยวางแผนการก่อสร้างใหมี้ความ

มัน่คง ทนัสมยั ปลอดภยั สาํหรับผูอ้ยูอ่าศยัแลว้ก็ตาม แต่ช่วงระหวา่งดาํเนินการก่อสร้างเหล่าน้ี จะมี

องคป์ระกอบสาํคญัส่งผลกระทบต่อผูท่ี้ใชเ้ส้นทางจราจรเป็นบ่อเกิดของอุบติัเหตุได ้คือ  ฝุ่ นละออง 

เศษวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์การก่อสร้าง ก่อสร้างผดิแบบ การพงัทลายฐานรากของส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ 

3.4 สภาพร่างกาย 

           การมีโรค และความไม่สมบูรณ์ หรือความบกพร่องของร่างกาย ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดอุบติัเหตุ

จราจรไดเ้ช่นกนั โดยมากพบบ่อยในกรณีความพิการทางกายภาพของผูบ้งัคบัยานพาหนะ จึงทาํให้ 

ผูบ้งัคบัยานพาหนะมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ สาํหรับการเลือกตดัสินใจบงัคบัยานพาหนะเม่ือเกิด

เหตุการณ์เส่ียงต่ออุบติัเหตุ 

3.5 สภาพทางจิตใจ 

          ความไม่สมบูรณ์ หรือความบกพร่องของจิตใจ ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรไดเ้ช่นกนั  

ถา้บุคคลนั้นๆ มีภาวะจิตใจท่ีไม่ปกติ หรือไม่มีวฒิุภาวะเพียงพอท่ีจะแกไ้ขเหตุการณ์ ปัญหาเฉพาะหนา้

ใหร้อดพน้ภาวะวกิฤตจากอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา  สภาพจิตใจท่ีไม่สมบูรณ์ปรากฏในบุคคล

ต่อไปน้ี บุคคลท่ีเป็นโรคทางจิตเภท เด็ก คนชรา และบุคคลในสภาพมึนเมาส่ิงเสพติด เป็นตน้ 

  3.6 สภาพยานพาหนะ 

         เทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมยานยนต ์พฒันากา้วหนา้ไปมาก จนกระทัง่สร้างความเช่ือมัน่เร่ือง

ความปลอดภยัขณะใชย้านพาหนะ แต่อยา่ลืมวา่อุบติัเหตุเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ถา้ละเลยการตรวจสอบ เช็ค

ความเส่ือมสภาพของยานพาหนะก่อนเดินทาง 

 

ประเภทอบัุติเหตุจากการจราจร 

รูปแบบและความระดบัความรุนแรงของอุบติัเหตุจราจรมีหลายชนิดแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งตาม

ประเภทของการจราจร ดงัน้ี 

  1. อุบติัเหตุจราจรทางบก จะมีลกัษณะอุบติัเหตุทีเ่กิดข้ึนจาก จกัรยาน  มอเตอร์ไซค์ รถยนตส่์วน

บุคคล และรถยนตโ์ดยสาร 

2. อุบติัเหตุจราจรทางนํ้า จะมีลกัษณะอุบติัเหตุทีเ่กิดข้ึนจาก เรือ  

3. อุบติัเหตุจราจรทางอากาศ จะมีลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก เคร่ืองบิน  
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4. อุบติัเหตุจราจรทางอวกาศ จะมีลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก กระสวยอวกาศ  ยานอวกาศ 

สถานีอวกาศ 

5. อุบติัเหตุจราจรอ่ืนๆ จะมีลกัษณะอุบติัเหตุทีเ่กิดข้ึนจาก รถไฟฟ้า  รถไฟใตดิ้น รถไฟ 

อุบติัเหตุจากการจราจรนั้นอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา  ถา้หากวา่ขาดความระมดัระวงั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การจราจรในเมืองท่ีมียวดยานพาหนะ และผูค้นหนาแน่น อุบติัเหตุก็ยิง่เกิดไดง่้ายข้ึน ดงันั้นใน

การสัญจรไม่วา่จะไปท่ีใดหรือโดยวธีิใดก็ตามควรจะมีความระมดัระวงัอยูเ่สมอ  จะช่วยป้องกนัอุบติัเหตุ

ไดม้าก  

 

แนวทางการป้องกนัอบัุติเหตุจากการจราจรทางบก 

สาํหนบัแนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุจากการจราจรทางบกแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1. การเดนิถนน  

- ควรเดินบนทางเทา้เสมอ ถา้ถนนไม่มีทางเทา้ ก็ใหเ้ดินชิดขอบถนนดา้นขวามือเพือ่จะได้

มองเห็นยวดยานท่ีผา่นมาทางดา้นหนา้เรา 

- ควรเดินขา้มถนนตรงทางสาํหรับคนขา้ม (ทางมา้ลาย) และถา้เป็นทางขา้มท่ีมีสัญญาณไฟ

ควบคุม ก็ควรขา้มเม่ือมีสัญญาณไฟใหข้า้มได้ หรือเม่ือมีสญัญาณไฟใหร้ถหยดุ 

- ถา้ขา้มถนนบริเวณท่ีไม่มีทางขา้ม จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยยนือยูข่อบถนน

ก่อน หลงัจากมองขวามองซา้ยและมองขวาอีกคร้ัง ดูจนกระทัง่แน่ใจวา่ไม่มีรถแล่นมาในระยะใกลแ้ลว้

จึงเดินขา้มถนน 

- การขา้มถนนขณะท่ีฝนตก หรือในเวลากลางคืน จะตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก  เพราะผูข้บัข่ี

จะมองไม่ชดัเจน และหยดุรถก็ลาํบาก 

- ไม่ขา้มถนนบริเวณท่ีมีป้ายรถประจาํทาง และไม่ขา้มถนนทางดา้นหนา้ของรถท่ีกาํลงัจอดอยู่ 

เพราะจะทาํใหไ้ม่เห็นรถท่ีกาํลงัวิง่มา และคนขบัรถท่ีกาํลงัวิง่มาดงักล่าวก็จะมองไม่เห็นคนท่ีกาํลงัเดิน

ขา้มถนนดว้ย  

- ศึกษาและปฏิบติัตามกฎจราจรใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 

2. การใช้รถโดยสาร  

- การข้ึนรถหรือลงรถโดยสารตอ้งรอใหร้ถจอดสนิทก่อน  

- อยา่แยง่กนัข้ึนรถ ควรรอใหผู้โ้ดยสารลงจากรถเรียบร้อยเสียก่อน แลว้จึงข้ึนไปทีละคน แลว้

ลงจากรถตามกนัมาทีละคน 

- ควรหาท่ีนัง่หรือท่ียนืภายในรถ อยา่ชะโงกหนา้หรือยืน่แขน ขา ออกนอกรถ 

- อยา่เกาะหรือหอ้ยโหนตามบนัไดรถ เพราะอาจจะพลดัตกเป็นอนัตรายได้ 
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3. การขับข่ีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ยดึหลกัพื้นฐานการขบัข่ีปลอดภยั ภายใตก้ฎ

จราจร 10 ประการ 

- สวมหมวกกนัน็อกหรือคาดเขม็ขดันิรภยัทุกคร้ัง เวลาขบัข่ียานพาหนะ 

- หมัน่ตรวจระบบเบรก ยาง และระบบส่องสวา่ง ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

- มองดูดา้นหลงั และใหส้ัญญาณไฟทุกคร้ัง เม่ือเปล่ียนช่องทาง 

- สัญญาณจราจรท่ีสาํคญัควรจดจาํ  

- อยา่ขบัข่ียานพาหนะสวนทาง หรือขา้มช่องทางวิง่  

- ระมดัระวงั และลดความเร็วทุกคร้ัง เม่ือพบกบัสภาพถนนท่ีขรุขระ เป็นหลุมทราย และถนน

เปียกล่ืน 

- อยา่ขบัยานพาหนะเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

- หา้มเสพหรือด่ืมของมึนเมาขณะขบัข่ียานพาหนะ  

- การขบัข่ียานพาหนะผา่นบริเวณส่ีแยก ควรหยดุรถหรือชะลอความเร็วรถ  

- การขบัข่ียานพาหนะบนถนนท่ีไม่มีไฟส่องสวา่ง ควรขบัข่ีดว้ยความเร็วตํ่ากวา่เวลากลางวนั 

เพื่อสามารถคาดถึงสถานการณ์ และแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งเฉียบพลนั 

 

เคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัย(Safety Signs) 

วตัถุประสงค์   

เพื่อเตือนหรือแจง้ใหท้ราบถึงอนัตราย และวธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีเส่ียงอนัตราย 

หรือตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ หรือเพือ่ใหค้าํแนะนาํในการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบั

บุคคลทัว่ไป 

ความหมาย 

1. สีเพือ่ความปลอดภัย หมายถึง สีท่ีกาํหนดในการส่ือความหมายเพื่อความปลอดภยั 

2. เคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัย หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชส่ื้อความหมายเก่ียวกบัความ

ปลอดภยัโดยมีสี รูปแบบ และสัญลกัษณ์ภาพหรือขอ้ความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความ

ปลอดภยั 

3. เคร่ืองหมายเสริม หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชส่ื้อความหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัโดยมีสี 

รูปแบบ และขอ้ความเพื่อใชร่้วมกบัเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัในกรณีท่ีจาํเป็น  

สีเพือ่ความปลอดภัย 

- รูปแบบ สีเพื่อความปลอดภยัท่ีใชแ้บ่งเป็น 4 ประเภท ตามจุดประสงคข์องการแสดง 

ความหมาย 

- ใหแ้สดงสัญลกัษณ์ภาพไวต้รงกลางของเคร่ืองหมายโดยไม่ทบัแถบขวางสาํหรับ 
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เคร่ืองหมายหา้ม 

- ในกรณีไม่มีสัญลกัษณ์ภาพท่ีเหมาะสม เพื่อส่ือความหมายท่ีตอ้งการ ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์อ่ืน 

ท่ีเขา้ใจทัว่ไปแสดงสาํหรับเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัแต่ละประเภท โดยใชร่้วมกบัเคร่ืองหมาย

เสริมเพื่อแสดงความหมาย ตามตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 สีเพือ่ความปลอดภัย 

สีเพือ่ความปลอดภัย ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน สีตดั 

 หยุด 

 

- เคร่ืองหมายหยดุ 

- เคร่ืองหมายอุปกรณ์หยดุ

ฉุกเฉิน 

- เคร่ืองหมายหา้ม 

สีขาว 

 

 ระวงั 

มอีนัตราย 

- ช้ีบ่งวา่มีอนัตราย (เช่น ไฟ, 

วตัถุระเบิด,  กมัมนัตภาพรังสี, 

วตัถุมีพิษ และอ่ืนๆ) 

- ช้ีบ่งถึงเขตอนัตราย, 

ทางผา่นท่ีมีอนัตราย, เคร่ือง

กีดขวาง, เคร่ืองหมายเตือน 

สีดาํ 

 

 

 

บังคับให้ 

ต้องปฏิบัติ 

- บงัคบัใหต้อ้งสวมเคร่ือง

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

 

 

สีขาว 

 

 แสดงภาวะ

ปลอดภัย 

 

 

- ทางหนีไฟ 

- ทางออกฉุกเฉิน 

- ฝักบวัชาํระลา้งฉุกเฉิน 

- หน่วยปฐมพยาบาล 

- หน่วยกูภ้ยั 

สีขาว 
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หมายเหตุ

ประเภท 

 :  

1. สีแดงยงัใชส้าํหรับอุปกรณ์เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณ์ดบัเพลิงและตาํแหน่งท่ีตั้ง

อีกดว้ย 

2. อาจใชสี้แดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได ้แต่ไม่ใหใ้ชแ้ทนสีเหลืองกบัเคร่ืองหมายเพื่อ 

ความปลอดภยั         

 

 

 

ตารางที ่2 รูปแบบของเคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัย 

รูปแบบ สีที่ ใช้ หมายเหตุ 

 

เคร่ืองหมายห้าม 

 

 

  

สีพื้น : สีขาว 

สีของแถบตามขอบและแถขวาง : 

สีแดง 

สีสัญลกัษณ์ภาพ : สีดาํ 

  

 

พื้นท่ีของสีแดงตอ้งมี

อยา่งนอ้ยร้อยละ 35 ของ

พื้นท่ีทั้งหมด  

ของเคร่ืองหมาย 

 

เคร่ืองหมายเตือน 

  

สีพื้น : สีเหลือง 

สีของแถบตามขอบ: สีดาํ 

สีสัญลกัษณ์ภาพ : สีดาํ 

 

พื้นท่ีของสีเหลืองตอ้งมี 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ของเคร่ืองหมาย 

 

เคร่ืองหมาย

บังคับ 

 

  

สีพื้น : สีขาว 

สีสัญลกัษณ์ภาพ : สีนํ้าเงิน 

 

 

พื้นท่ีของสีนํ้าเงินตอ้งมี 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ของเคร่ืองหมาย 
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เคร่ืองหมาย 

สารนิเทศเกีย่วกบั

ภาวะปลอดภัย 

 

  

สีพื้น : สีเขียว 

สีสัญลกัษณ์ภาพ : สีขาว 

 

พื้นท่ีของสีนํ้าเงินตอ้งมี 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ของเคร่ืองหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองหมายเสริม 

1. รูปแบบของเคร่ืองหมายเสริม เป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ หรือส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

2. สีพื้นใหใ้ชสี้เดียวกบัสีเพื่อความปลอดภยั และสีของขอ้ความใหใ้ชสี้ตดัดงัท่ีกาํหนดไวใ้น 

ตารางท่ี 1 หรือสีพื้นใหใ้ชสี้ขาวและสีของขอ้ความใหใ้ชสี้ดาํ 

3. ตวัอกัษรท่ีใชใ้นขอ้ความ 

- ช่องไฟระหวา่งตวัอกัษรตอ้งไม่แตกต่างกนัมากกวา่ร้อยละ 10  

- ลกัษณะของตวัอกัษรตอ้งดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรงเงาหรือลวดลาย 

- ความกวา้งของตวัอกัษรตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของความสูงของตวัอกัษร 

 

1. ใหแ้สดงเคร่ืองหมายเสริมไวใ้ตเ้คร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 ตัวอย่างการแสดงเคร่ืองหมายเสริม 

 

เขตกกักนั 

เคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัย 

เคร่ืองหมายเสริม 
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ขนาดของเคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัย และตัวอกัษร  

ขนาดของเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั และตวัอกัษรท่ีใชใ้นเคร่ืองหมายเสริม กาํหนดไว้

เป็นแนวทางตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 ขนาดของเคร่ืองหมายและตัวอกัษร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสูงพิกดัของแผน่ 

เคร่ืองหมาย (a) หน่วย: ม.ม. 

เส้นผา่ศูนยก์ลางหรือความสูงของ 

เคร่ืองหมาย  (b) หน่วย: ม.ม. 

ความสูงของตวัอกัษรใน

เคร่ืองหมายเสริม หน่วย: ม.ม. 

75  

100  

60 

80 

5.0 

6.6 

0.056 

b a 

b a 

b a 

b a 

0.16 

45o 
60o 60o 
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150  

225  

300 

600 

750 

900 

1200 

120 

180 

240 

480 

600 

720 

960 

10.0 

15.0 

20.0 

40.0 

50.0 

60.0 

80.0 

 

 

 

 

ข้อแนะนําในการเลอืกและการใช้เคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัย  

1. การใชเ้คร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัร่วมกบัเคร่ืองหมายเสริม ในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองหมายท่ี

ใชส้ัญลกัษณ์ภาพ ตามท่ีแสดงในภาคผนวก ก. หากตอ้งการจะแสดงเคร่ืองหมายตามท่ีตอ้งการ ใหเ้ลือก

ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ใชส้ัญลกัษณ์ภาพท่ีเหมาะสม ท่ีดูแลว้เขา้ใจง่ายท่ีสุด ไม่ตอ้งแสดงรายละเอียดในสัญลกัษณ์ 

ภาพท่ีไม่จาํเป็นต่อการส่ือความหมาย แต่ใชเ้คร่ืองหมายเสริมร่วมดว้ยถา้จาํเป็น 

1.2 ใชเ้คร่ืองหมายทัว่ไปสาํหรับเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัแต่ละประเภทร่วมกบั

เคร่ืองหมายเสริม ดงัตวัอยา่งในรูป 

 

เคร่ืองหมายห้าม  เคร่ืองหมายเตือน  
เคร่ืองหมายบังคับ 

เคร่ืองหมายสารนิเทศ 

เกีย่วกบัภาวะปลอดภัย 

 
   

 

2. การใชเ้คร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั เพื่อจุดประสงคใ์นการส่ือความหมายมากกวา่ 1 ความหมาย   
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2.1 ไม่ควรส่ือความหมายโดยการใชเ้คร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั ร่วมกบัเคร่ืองหมายเสริมท่ี

มีขอ้ความส่ือความหมาย 2 ประการ ดงัน้ี 

ผดิ ควรใช้เคร่ืองหมายดงันี้ หรือใช้เคร่ืองหมายวตัถุประสงค์ร่วม ดังนี้ 

   

 

 

ถา้ตอ้งใชเ้คร่ืองหมายหา้ม ร่วมกบัขอ้ความเพื่ออธิบายขอ้ความเก่ียวกบัการประกาศเตือน             

ไม่ควรใชเ้คร่ืองหมาย ดงัน้ี 

 

ผดิ ควรใช้เคร่ืองหมายดงันี้ หรือใช้เคร่ืองหมายวตัถุประสงค์ร่วม ดังนี้ 

   

 

2.2 ไม่ควรใชเ้คร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัประเภทเดียวกนัท่ีแสดง สองความหมายอยู่

ในเคร่ืองหมายเดียวกนั ดงัน้ี 

2.3  

ผดิ ควรใช้เคร่ืองหมายดงันี้ หรือใช้เคร่ืองหมายวตัถุประสงค์ร่วม ดังนี้ 
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3. การใช้เคร่ืองหมายเพือ่ความปลอดภัยสําหรับเง่ือนไขทีแ่ตกต่างกนั     เม่ือตอ้งการใช้

เคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั เพื่อแสดงความหมายสาํหรับเง่ือนไขท่ีแตกต่างออกไป แต่การส่ือ

ความหมายยงัเหมือนเดิม ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ภาพนั้นร่วมกบัเคร่ืองหมายเสริมท่ีใชถ้อ้ยคาํแตกต่างออกไป 

เช่น 

 

ตัวอย่าง 

หา้มคนผา่น  ระวงัอนัตรายจากไฟ  

 

  

 

ใหแ้สดงดงัน้ี  

 

  ใหแ้สดงดงัน้ี  
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ตัวอย่างเคร่ืองหมายห้าม (PROHIBITION SIGNS) 

 

รูปแบบ สีท่ีใช ้

 

สีพื้น : สีขาว 

สีของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง : สีแดง 

สีของสัญลกัษณ์ภาพ : สีดาํ 
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ตัวอย่างเคร่ืองหมายป้องกนัอคัคีภัย (Fire Equipment Signs) 

 

รูปแบบ สีท่ีใช ้

 
สีพื้น : สีแดง 

สีของสัญลกัษณ์ภาพ : สีขาว 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเคร่ืองหมาย เตอืน (Warning Sign) 

 

รูปแบบ สีท่ีใช ้

 

สีพื้น : สีเหลือง 

สีของแถบตามเส้นขอบ : สีดาํ 

สีของสญัลกัษณ์ : สีดาํ 

 

 

 

 

 

\ 
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ตัวอย่างเคร่ืองหมายบังคับ (Mandatory Signs) 

 

รูปแบบ สีท่ีใช ้

 

สีพื้น : สีฟ้า 

สีของสัญลกัษณ์ภาพ : สีขาว 
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ตัวอย่างเคร่ืองหมายแสดง ภาวะความปลอดภัย (Safety Codition Signs) 

                                      

รูปแบบ สีท่ีใช ้

 

สีพื้น : สีเขียว 

สีของสัญลกัษณ์ภาพ : สีขาว 
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ตัวอย่างป้ายเพือ่ความปลอดภัย 

ตัวอย่างป้ายจราจร(Traffic Sign) 

 

ป้ายบังคับ (Reulatory Signs)           
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ป้ายเตอืน (Warning Signs)          

 
 

ป้ายงานก่อสร้าง (Contruction Work Zone Signs)   

 
 

ตวัอย่างป้ายตั้งพืน้ 
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