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บทที่ ๑ 
 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

 อันตรายจากอุบัติเหตุในการจราจรของคนไทย พุ่งข้ึนติดอันดับ ๑ ใน ๑๐  ของสาเหตุการตายท้ังหมด
เม่ือแยกตามประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่า  อุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์มากท่ีสุด  และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้าย  เม่ือเกิดอุบัติเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บได้รับการกระทบ กระเทือนบริเวณศรีษะและสมองอย่าง
รุนแรง บางรายถึงข้ันพิการถาวร เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมหรือเสียชีวิตในเวลาต่อมา  

 จากสถิติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ซ่ึงได้รวบรวมจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ในปี ๒๕๕๒ มีผู้ประสบเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ ๙๐.๙ ไม่สวมหมวกนิรภัย  ส่วนในช่วงเทศกาลพบว่า 
สูงถึงร้อยละ ๑๐๐  และจากข้อมูลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๒  ระบุว่าในเขตพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ ซ่ึง
ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ได้เกิดอุบัติเหตุจราจรท้ังสิ้น ๓,๗๓๙ ครั้ง  ในจํานวนน้ีเป็นเหตุท่ีเกิดจากรถจักรยานยนต์สูงถึง ๒,
๔๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗   ( ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น คร้ังที่ ๑ 
/ ๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ) 

 อาจกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจากการจราจร เปรียบเสมือนหนึ่งโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนทุกวัน และคุกคาม
สุขภาพ คุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีทุกคน และทุกหน่วยงานต้องมีส่วน
รับผิดชอบ และร่วมมือกันแก้ปัญหา รวมท้ังป้องกันโรคอุบัติเหตุอย่างจริงจัง    ซ่ึงการจะป้องกันอุบัติเหตุได้  จะต้องทราบถึง
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรเสียก่อน  

     สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
            ๑ . สาเหตุจากผู้ขบัยวดยานพาหนะ 
                     ในตัวคนเรานั้นประกอบด้วยกายและจิต ถ้ามีความบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดข้ึน ก็จะเป็นสาเหตุ 
ของอุบัติเหตุได้ 
              ๑.๑ ความบกพร่องทางกาย  
                     ได้แก่ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ เช่น สายตาส้ัน ตาบอดสี หูตึง การมีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ  
โรคลมชัก โรคเบาหวานความบกพร่องเหล่านี้จะทําให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้า ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 
              ๑.๒ ความบกพร่องทางจิตและอารมณ์  
                     เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ ์ 
              ๑.๓ ขาดความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน  เช่น  ขาดความรู้เรื่องความเร็วกับรถ คาดคะเน
ความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ความชํานาญ ในเรื่องลักษณะของยวดยานท่ีใช้ขับ ไม่รู้กฎจราจร เป็นต้น  
              ๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถอื่นระยะกระช้ันชิด ขับรถลํ้าช่องทางเดิน
รถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในท่ีคับขัน ขับรถตามหลังคนอื่นอย่างกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อน
ศรทางเดินรถ ขับรถฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ  
              ๑.๕ ไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยา
กระตุ้นประสาท  ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ  
               ๑.๖ พฤติกรรมและนิสัยท่ีไม่ปลอดภัย 
                     การกระทําท่ีเกิดจากความคึกคะนอง นิสัยประมาท เลินเล่อ การกระทําตามใจชอบ โดยไม่คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน ขาดวินัยล้วนนําอันตรายมาสู่ตนเองและผู้อ่ืนเสมอ     
              ๑.๗  การมีเจตคติที่ไม่ถูกต้อง  
                     เจตคติเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดของขับข่ี ผู้ขับข่ีมีเจตคติไม่ดีและไม่ถูกต้องจะเป็นคนท่ีเป็นอันตรายที่สุดบนท้องถนน 
เช่น การผัดวันประกันพรุ่งในการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ท่ีชํารุด การขับรถผ่านในขณะที่สัญญาณไฟจราจรสีแดงติดอยู่ และเห็นว่าฝั่ง
ตรงข้ามไม่มีรถ สิ่งเหล่านี้มักทําให้เกิดอันตรายโดยไม่คาดคิดได้เสมอ   
                                                                                              /  ๒. สาเหตุจากความบกพร่องของรถ 



- ๒   -  

          ๒. สาเหตุจากความบกพร่องของรถ  
                   ส่วนประกอบของรถ เช่น  ยาง  ระบบห้ามล้อ  เครื่องจักรกล อะไหล่หรือวัสดุของใช้ท่ีเก่าชํารุด เสื่อมสภาพ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ   การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ให้สามารถทํางานได้เกินกําลังของเครื่องยนต์ท่ีผลิตได้มาตรฐานของ
โรงงานก็ย่ิงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยย่ิงข้ึน  
 
 
          ๓. สาเหตุเกิดจากสภาพดิน ฟ้า อากาศและสิ่งแวดล้อม  
                 ได้แก่ ฝน พายุ ฟ้าผ่า น้ําท่วม หมอกจัด ควันไฟหนาทึบ ถนนท่ีชํารุด เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ได้  

 
 

 
         ๔ สาเหตุจากความบกพร่องของกฎหมาย  
                ๔.๑ . การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษ ในการ
ฝ่าฝืนกฎต่างๆ ทําให้ประชาชนขาดจิตสํานักและฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงมีผลให้เกิดอุบัติเหตุได้  
               ๔.๒ บทลงโทษหรือค่าปรับยังไม่เหมาะสม ทําให้มีการฝ่าฝืนกําจราจร หรือกฎระเบียบต่างๆ อยู่เสมอ  
               ๔.๓ การท่ีกฎหมายมิได้กําหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขับข ่ี รวมท้ังการศึกษาข้ันตํ่าของผู้ขับข่ียวดยานพาหนะ 
ถึงแม้ว่าผู้ขับข่ีจะสอบผ่าน และได้รับใบอนุญาตขับข่ีมาแล้ว ก็อาจทําผิดกฎจราจร และทําให้เกิดอุบัติเหตุได้  
                ๔.๔ ขาดการกวดขัน จับกุม หรือยังไม่จริงจังหรือเข้มงวดในการพิจารณาดําเนินคดีหรือจับกุม ผู้กระทําผิด เป็น
สาเหตุให้ขับรถหรือใช้รถใช้ถนนอย่างเสรี ตามอําเภอใจ ซ่ึงมักทําให้เกิดอุบัติเหตุ 

  

ในแต่ละปี จะมีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นจํานวนมาก อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนท้องถนนมักเก่ียวข้องกับ
รถจักรยานยนต์ ด้วยความผิดพลาดและความประมาทเพียงเล็กน้อยทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ซ่ึงสาเหตุท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุ
กับ รถจักรยานยนต์ มีลักษณะเฉพาะที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดหลาย ๆ ลักษณะ 

 

 

ที่มา : Sangchan .  เอกสารชุดการหลักสูตร ทก ๐๑๓ การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย,  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,   



- ๓ - 

 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่น 

 

การเล่นกันบนท้องถนนอาจทําใหเ้กิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

          ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุน่ 
            อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทําผิดพลาดของผู้ใช้ทางโดยเฉพาะผู้ขับข่ียานพาหนะซ่ึงมีปัจจัยเข้ามา
เกี่ยวข้องดังนี้ 
                   ๑.๑ เพศ พบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่าเพศหญิง       
                   ๑.๒ อายุ พบว่า ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ป ีและ 
                         ประสบอุบัติเหตุมากท่ีสุด 
                   ๑.๓ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้วัยรุ่นขาดความรู้สึกรับผิดชอบ มีความเห็นเห็นแก่ตัว ไม่มี
ระเบียบวินัย คึกคะนอง ประมาท และเม่ือปฏิบัติบ่อยๆ เข้า ก็จะทําให้เกิดความเคยชิน เป็นนิสัยในการขับรถผิดกฎจราจร และ
ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 
                   ๑.๔ พฤติกรรมเบ่ียงเบน เช่น วัยรุ่นชอบขับรถให้ตื่นเต้น หวาดเสียวเพ่ือแสดงถึงความเก่งกล้าของตนเอง 
                   ๑.๕ ความชํานาญทาง วัยรุ่นขาดความชํานาญทาง และขาดความม่ันใจในการขับรถ  
                        จึงทําให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
                   ๑.๖ สภาวะทางร่างกาย ได้แก่ สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของวัยรุ่น เช่น การเจ็บป่วยทางกาย    ความอ่อนเพลีย 
ความผิดปกติทางสายตา เป็นต้น 
                   ๑.๗ สภาพจิตใจท่ีผิดปกติ เช่น วัยรุ่นอารมณ์เสีย หงุดหงิด เหม่อลอย หรือหมกมุ่นคิดปัญหายุ่งยาก จึงทําให้
วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
                   ๑.๘ การขับรถด้วยความเร็วสูง วัยรุ่นมักชอบขับรถด้วยความเร็วสูง ขับรถด้วยความคึกคะนอง และประมาท  
จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเกิดความเสียหายรุนแรง     
                   ๑.๙ แอลกอฮอล์และยา การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ พบว่าวัยรุ่นบางรายมักชอบมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยการ
รับประทานยาท่ีมีผลต่อร่างกาย  ทําให้ความสามารถในการขับข่ีลดลง เช่น ยากล่อมประสาท ยาแก้หวัด ยาคลายกล้ามเนื้อ   
ยาเสพติดให้โทษ ส่วนแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร       
                  ๑.๑๐ ความชํานาญในการขับรถ วัยรุ่นท่ีเพ่ิงขับข่ีรถเป็นใหม่ ๆ มีการตัดสินใจยังไม่ดี 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที ่ ๒ 
การเตรียมความพร้อมในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

              อุบัติเหตุในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่ใช่เกิดข้ึนเพราะเหตุบังเอิญ  แต่เกิดข้ึนจากการเตรียมการหรือเตรียมตัวใน
การขับข่ีท่ีไม่ดีและความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์  ดังน้ัน   จึงควรให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้ขับข่ี และความพร้อม
ของรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว 

 ความพร้อมของผู้ขับขี ่
  ๑. การเตรียมตัวก่อนการขับขี่  
              ผู้ขับข่ีต้องการออกกําลังกาย  พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ  งดด่ืมสุรา  ทําจิตใจให้ปลอดโปร่ง    
        ๒. การแต่งกายเพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัย 
             เพ่ือความคล่องตัวในการขับข่ีทุกอิริยาบถ ทุกการเคล่ือนไหว ควรเลือกเคร่ืองแต่งกายให้เหมาะสม  เส้ือท่ีสวมใส่ 
ควรเป็นเสื้อท่ีรัดรูปเล็กน้อย  ส่วนสีสัน ควรหาสีท่ีเห็นได้ง่าย   สะดุดตา   รองเท้า ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ  ไม่ควรนํารองเท้า
ฟองนํ้า มาใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์    กางเกง ควรเป็นกางเกงขายาวเพื่อปกป้องขาและหัวเข่า   ถุงมือ การสวมใส่ถุงมือ
ก่อนการขับข่ีรถจักรยานยนต์  จะทําให้เกิดความม่ันใจในการบิดคันเร่งเป็นเวลานานและถุงมือยังจะช่วยซับเหงื่อท่ีออกมา
ขณะขับขี่ได้อีกด้วย      
      ๓. การสวมหมวกนิรภัย ( หมวกกันน็อค) 
           ในจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พบว่า  ๒ ใน ๓ ของผู้เสียชีวิต มีสาเหตุมาจากการได้บาดเจ็บ
บริเวณศีรษะ    ดังน้ัน   หมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญในการขับข่ีรถจักรยานยนต์กล่าวคือ ช่วยลดความรุนแรง 
          เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีบริเวณศีรษะ ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีสมองบรรจุอยู่ภายใน และเป็นอวัยวะท่ีสําคัญ หากสมองได้รับการ
กระทบกระเทือนจนบาดเจ็บหรือพิการไปแล้ว จะไม่สามารถกลับฟ้ืนคืนดีเหมือนกับบาดแผลท่ีอ่ืนของร่างกายได้ 

เปรียบเทียบตําแหน่งบาดเจ็บของผู้ท่ีสวมหมวกและไม่สวมหมวกนิรภัย 

 

          

                                                                            / ๓.๑. ชนิดของหมวกนิรภยั 
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             ๓.๑ ชนิดของหมวกนิรภัย  
                     ๑) หมวกชนิดครึ่งศีรษะ ( แบบมาตรฐาน – Standard Helmet) เป็นชนิดแรกท่ีได้มีการเริ่มนํามาใช้  
                           รูปร่างเหมือนกะลา เม่ือสวมแล้วจะได้ครึ่งศีรษะพอดี มีสายรัดคางสามารถป้องกันได้เฉพาะแรงท่ี
กระทําต่อส่วนบนศีรษะ  ท่ีเห็นเป็นประจําคือ  หมวกท่ีตํารวจสวมอยู่  

 

                      ๒) หมวกชนิดเต็มศีรษะ ( แบบเจ็ต – Jet Helmet) ดัดแปลงมาจากชนิดคร่ึงตัว  หมวกจะย่ืนตํ่าลงมา 
ถึงท้ายทอยด้านหลังและมุมกระดูกขากรรไกรด้านข้าง มีสายรัดคางเหมือนหมวกชนิดคร่ึงศีรษะ  

 

                      ๓) หมวกชนิดเต็มหน้า (Full Face Helmet) เป็นหมวกเต็มใบ เปิดช่องหน้าตรง ตําแหน่งตาเท่านั้น
สามารถป้องกันอันตรายบริเวณปากและคางด้านหน้า จะมีสายรัดคางด้วย 

 

 

 

                                                                                                         /  ๓.๒  การเลือกหมวกนิรภัย 
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             ๓.๒  การเลือกหมวกนิรภัย  
                        ๑) หมวกชนิดเต็มศีรษะ (Jet Helmet)  จะดีกว่าชนิดอ่ืนเพราะสามารถป้องกันและลดการบาดเจ็บ 
ท่ีใบหน้าบางส่วนได้ มีขนาดเบาเหมาะกับขนาดร่างกายของคนไทย  
                        ๒) หมวกนิรภัยท่ีดีควรมีน้ําหนักประมาณ ๓ ปอนด์หรือไม่เกิน ๑.๕  กิโลกรัม  
                        ๓) ควรเลือกหมวกชั้นนอกท่ีมีวัสดุแข็ง เพ่ือป้องกันแรงกระแทก เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ตัวหมวกชั้นใน 
ควรบุด้วยโพลิสไตรีน ซ่ึงเป็นวัสดุท่ียืดหยุ่นได้ดีก่อนซ้ือควรจะทดสอบโดยการ สวมหมวกนิรภัยแล้วคาดสายรัดคางไว้ ทดลอง
ผลักตัวหมวกมาทางด้านหลังและด้านหน้า ถ้าขอบหมวกเลื่อนไปจนถึงกลางศีรษะควรเปลี่ยนขนาดของหมวกใหม่  
                       ๔ ) สีของหมวกนิรภัย ควรเป็นสีสดหรือมีแถบสีสะท้อนแสงคาดติดไว้ เพ่ือให้เห็นได้ง่าย  ควรซ้ือหมวก
นิรภัยท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( สมอ.)  
                       ๕) หมวกนิรภัย ถ้าชํารุดจากอุบัติเหตุมาแล้วหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง ควรจะซ้ือใหม่            
หมวกนิรภัยจะมีระยะเวลาในการใช้งาน ควรเปล่ียนใบใหม่เม่ือใช้ไปแล้ว  ๓-๕  ปี   
                      เม่ือขับขี่รถจักรยานยนต์หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง       ไม่ควรยืมหมวก
ของคนอ่ืนมาใส่   เพราะขนาดของศีรษะแต่ละคนแตกต่างกันทุกคร้ังท่ีใส่ควรจะคาดสายรัดคางให้กระชับ  

          ๓.๓  การใช้และการเก็บรักษา 
                      ไม่ควรปล่อยไว้ในบริเวณท่ีมีแสงแดดนาน ๆ หรืออับชื้น    อย่าให้ตกกระแทกหรือกระทบกระเทือน 
ต่อหมวกบ่อย ๆ  ควรมีการทําความสะอาดหมวกท้ังด้านในและด้านนอกเป็นประจํา   โดยใช้ผ้าชุบน้ําแล้วบิดให้แห่ง             
เช็ดบริเวณด้านในหมวก     จากน้ันให้นําไปผึ่งแดดอยู่สมํ่าเสมอ  

 

 ความพร้อมของรถจักรยานยนต์ 
               ๑. ตรวจสอบก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์   นักขับท่ีดีจะต้อง รอบรู้เรื่อง "รถ"  หม่ันตรวจตรา และซ่อมแก้ไข
ข้อบกพร่อง เข้าใจและเรียนรู้การทํางานของอุปกรณ์รวมท้ังระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี  
              ๑.๑  ระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์มีระบบต่างๆท่ีสําคัญมีดังน้ี  
                      - แฮนด์       - มือเบรคและคันเบรค    - คันเร่ง      - มือคลัทช์             - ขาเปลี่ยนเกียร์   
             ๑.๒  สวิทช์ต่างๆในรถจักรยานยนต์ 
                      - สวิทช์กุญแจ        - สวิทช์ไฟเล้ียว     - สวิทช์ไฟหน้า 

                     วิธีการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์เพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัย  
                                 รถจักรยานยนต์จะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสภาพให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  หากปล่อยไว้จนกระทั่งชํารุด 
             รถจก็จะสายเกินไป หรือ  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง  วิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด คือ   ทุกวันก่อนการขับข่ี โดยสิ่งท่ีควรตรวจสอบ 
                             ๑. น้ํามัน    เปิดดูถังนํ้ามัน มีน้ํามันเพียงพอ หรือไม่  ในการเดินทางแต่ละเท่ียว 
                             ๒. น้ํามันเครื่อง  ต้องดูระดับของน้ํามันเคร่ือง อยู่ในระดับท่ีกําหนดไว้หรือไม่ และความสะอาดของ น้ํามันเคร่ือง 
         ดูความหนืดของน้ํามันเคร่ือง เพ่ือลดการสึกหรอของเคร่ืองยนต์  
                            ๓ ยาง    
                               ๑) ตรวจดูว่ายางท้ัง ๒ ล้อ อ่อนหรือแข็งเกินไปหรือไม่ มีตะปู เข็มหรือหินท่ีติดอยู่ในร่องยางหรือไม่  
                               ๒) ตรวจดูรอยสึกของยาง และรอยฉีกขาดโดยดูจากดอกยาง ต้องตรวจดูซ่ีล้อด้วยว่าหลวมหรือไม่  
                               ๓) ตรวจความดันลมของยางโดยกดยางล้อหน้าและหลังด้วยนิ้วโป้ง ( ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องวัดลมยาง) 
                                                                                                                     / ๔ โซ ่
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                         ๔.โซ่  
                               ตรวจสอบความตึงของโซ่ให้หย่อนประมาณ ๑๐ – ๒๐ มิลลิเมตร ( ขณะตั้งรถอยู่บนขาต้ัง)และยอดน้ํามันโซ่ด้วย 
                         ๕. เครื่องยนต์  
                             ตรวจเครื่องยนต์ว่ามีรอยรั่วท่ีส่วนใดบ้าง และมีน้ํามันเคร่ืองหล่อลื่นเพียงพอหรือไม่            

                                             ๖. เบรค         

                  ๑) ตรวจเบรคหน้าโดยใช้มือท้ังสองจับแฮนด์ แล้วจูงรถเคล่ือนไปข้างหน้า จากนั้นให้บีบเบรคหน้า  
                  ๒) ตรวจเบรคหลังโดยการขึ้นนั่งบนรถและใช้ขาซ้ายแตะพ้ืน ขาขวาอยู่ท่ีขาเบรคดันรถไปข้างหน้าแล้วกดเบรค  
          ๗. คลัทช์  
             ตรวจดูสายคลัทช์ว่าหลุดหรือขาดบ้างหรือไม่ ตรวจการทํางานของคลัทช์โดยใช้มือบีบคลัทช์ 

         ๘ ระบบไฟและแตร  
            ตรวจสอบไฟหน้า ไฟเล้ียว ไฟท้ายและแตรว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ 

        ๙  แบตเตอรี่  
            ตรวจระดับน้ํากลั่นของแบตเตอร่ีว่าแห้งตํ่ากว่ากําหนดหรือไม่ 

 

       ๑๐ กระจกมองหลัง  
            ตรวจดูว่ากระจกมองหลังอยู่ในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ ควรทําความสะอาดเป็นประจํา 

       ๑๑. ที่วางเท้า  
            ตรวจดูว่าท่ีวางเท้าย่ืนออกมาหรือยัง ยางหุ้มขาดหรือไม่ หากท่ีวางเท้าไม่ย่ืนออกมาตามตําแหน่งท่ีถูกต้องจะทําให้ 
            ขับข่ีด้วยท่าท่ีถูกต้องไม่ได้    ไม่สะดวกต่อการใช้เบรคและการเปลี่ยนเกียร์ 

      ๑๒ .การติดเครื่อง   ตรวจสอบโดยการติดเครื่องแล้วฟังดูว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่  

 สภาพแวดล้อมรอบตัว 

การขับขี่ต้องคํานึงถึงสภาพถนน ดิน ฟ้า อากาศและสภาพแวดล้อม 
๑ ฝน 

                 ฝนจะเข้าตาผู้ขับข่ีจักรยานยนต์ได้ง่าย เม่ือขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้ขับข่ีมักจะก้มหน้าอยู่เสมอ   จึงควรลดความเร็ว 
                       และระวังทางข้างหน้าให้มาก ควรสวมหมวกท่ีมีกระบังหน้าท่ี เลื่อนข้ึนลงได้    เวลาฝนตกถนนลื่น  ดังน้ัน   

                 ควรระมัดระวังเวลาเลี้ยวโค้ง จะต้องท้ิงระยะระหว่างรถ ให้เพียงพอและมากกว่าปกติ  
                                                                                                                               /   ๒. ลม 
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๒. ลม 
                          เม่ือลมพัดมาแรงผงทรายจะเข้าตาได้ง่าย จึงควรท่ีจะใส่หน้ากากและผ้าปิดจมูก ทางออกของอุโมงค์  

                      หุบเขา ระยะของส่วนตัด เช่น ถนนท่ีมีตึกสูงต้ังอยู่ ลมจะแรงมาก จึงควรท่ีจะลดความเร็วและเว้นระยะให้ห่างจากรถอื่น 
                      เพ่ือความปลอดภัย  

 

 
 

๓. กลางคืน  
                                ในเวลากลางคืนหากสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะเห็นได้ยากมาก เวลาขับข่ีจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

                      กับรถยนต์ท่ีกําลังจอดอยู่ สิ่งกีดขวาง ถนนโค้งมุมหรือเว้าควรใช้ไฟสูง และไฟต่ําให้ถูกจังหวะ  
 

 
 

๔.  ถนน 
                            สภาพของถนนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในการขับข่ีรถ จะต้องทราบถึง  

                                   ๑) ลักษณะของถนนว่าเป็นอย่างไร ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต เพ่ือจะได้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพของถนน  
                                   ๒) ให้ความสนใจกับป้ายเตือนข้างทาง เพ่ือจะได้ทราบว่าถนนข้างหน้าเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีท่านจะได้สามารถ 
                                       เตรียมตัวรับกับสภาพถนนข้างหน้าได้ล่วงหน้า 
                                   ๓) ศึกษาเส้นทางท่ีท่านจะไป พร้อมท้ังวางแผนให้ดี  
                                   ๔) สภาพถนนท่ีมีลักษณะทางร่วมทางแยกเส้นทางรถไฟตัดผ่าน วงเวียน สะพาน ฯลฯ  
                                       จะต้องเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษและปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายบังคับอย่างเคร่งครัด 

 

 
 

                                                                                      / ๕.  การวิ่งบนถนน 



-๙-                           
 

๕.การว่ิงบนถนนที่สภาพไม่ดี 

                                   การวิ่งบนถนนขรุขระ ถนนมีกรวด ทราย ผู้ขับข่ีจะรักษาการทรงตัวลําบาก   จึงควรลดเกียร์ให้ต่ําลง  
                    ลดความเร็ว การบังคับแฮนด์จะต้องได้สมดุล กับการเคลื่อนไหวของลําตัวท่ีเปลี่ยนไปตามสภาพถนน 

๖ .วิธีการจะทําให้รถว่ิงได้สมดุลบนถนนกรวด 

                                    - กระชับเข่าท้ังสองข้างเข้ากับถังน้ํามันตามความจําเป็น  
                                    - ถอนกําลังท่ีแขนและบ่า เพ่ือให้การเคล่ือนไหวของร่างกายมีความยืดหยุ่นได้บ้าง  
                                    - ยกสะโพกข้ึน จะทําให้ตําแหน่งของแรงถ่วงท้ังหมดจะสูงข้ึน สามารถท่ีจะปรับ การทรงตัวได้ง่าย  
                                    - หากขับข่ีรถโดยไม่แนบเข่ากับถังน้ํามัน การเคล่ือนไหวของคนและรถจะไม่พร้อมเพรียงกัน  
                                      การกระชับรถด้วยเข่ากระทันหันจะทําได้ช้าและทําให้บังคับรถได้ยาก  
                                    - การให้แรงไปยังขาและแขนมากเกินไป จะทําให้การบังคับแฮนด์ไม่ม่ันคง  

 
 

ที่มาของข้อมูลและภาพ  : Sangchan .  เอกสารชุดการหลักสูตร ทก ๐๑๓ การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย,  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

และการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า  

๓.๑  หลักพื้นฐาน การขับขี่ปลอดภัย ๑๐ ประการ 
  

 
๑. สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเวลาขับขี่รถจักรยานยนต ์

 

 
๒. หม่ันตรวจระบบเบรก ยาง และระบบส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 



๔. สัญญาณจราจรทีส่ําคัญและควรจดจํา 

 

๕. อย่าขับข่ีรถจักรยานยนต์ สวนทางหรือข้ามช่องทางว่ิง 

 

๓. มองดูด้านหลังและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทาง 

 



 
๖. โปรดระมัดระวัง และลดความเรว็ทุกครั้ง เม่ือพบกับสภาพถนนท่ีขรุขระ  

เป็นหลุมทราย และถนนเปียกลื่น 

 

๗. อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

 

๘. ห้ามเสพหรือดื่มของมึนเมาขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ 



 

๙. การขับข่ีรถจักรยานยนต์ผ่านนบริเวณส่ีแยก  
ควรหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถ 

 
๑๐ . การขับข่ีรถจักรยานยนต์บนถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง  

ควรขับโดยใช้ความเร็วต่ํากว่าเวลากลางวัน 

ที่มา   สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทางกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

 
 

 

 

 
 



-๑๔- 

๓.๒  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
 ทําอย่างไรเมื่อเกิดอบัุติเหตุขณะขับข่ีรถจักรยานยนต ์

                    ถนนท่ีมีน้ํามัน  
                      -        ใช้เกียร์ต่ําเร่งเคร่ืองให้อยู่ในระดับหนึ่งตลอดเวลา  
                      -        เม่ือพ้นถนนท่ีมีน้ําขังแล้ว ให้ใช้เบรคเป็นระยะ ๆ เพ่ือไล่น้ําออกจากระบบเบรคจนเบรคอยู่ในสภาพปกติ  
                      -        ในกรณีท่ีเครื่องยนต์ดับ ต้องจูงรถไปให้พ้นน้ํา ถอดหัวเทียนออกมา เช็ดทําความสะอาดให้แห้ง รวมท้ังตรวจสอบ 
                               และทําให้ระบบไฟจุดระเบิดปราศจากความชื้น  
                     -        นําอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบเข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว จึงติดเคร่ืองยนต์ใช้งานต่อไป 

 
 ถ้าขับขีบ่นถนนมีน้ําขัง  
ควรขับด้วยเกียร์ต่ํา  เร่งเคร่ืองให้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งตลอดเวลา  และใช้เบรคเป็นระยะ ถ้าเคร่ืองดับต้องจูงรถ
ให้พ้นน้ําและถอดหัวเทียนออกมาเช็ดทําความสะอาดให้แห้ง รวมท้ังตรวจสอบระบบไฟจุดระเบิดให้ปราศจาก
ความชื้นด้วย หลังจากนั้นประกอบเข้าท่ีแล้วสตาร์ทเคร่ืองใช้งานต่อไป  
 
ถ้าเบรคไม่ทํางาน  
 ขั้นแรก ควรต้ังสติ ให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยๆลดเกียร์ต่ําสุดเพ่ือให้เครื่องยนต์ช่วยเบรค  
เม่ือสามารถหยุดได้แล้ว  ควรเร่งแก้ไขข้อผิดพลาด และขณะท่ีเกิดเหตุควรบีบแตรไว้ตลอดเวลา เพ่ือเตือนให้รถคัน
อ่ืนทราบว่าท่านกําลังประสบปัญหา  
   ถ้าคันเร่งค้าง  
- ปิดกุญแจสวิทซ์หรือดึงสายไฟ เพ่ือตัดระบบจุดระเบิดเคร่ืองยนต์   

  ถ้ารถล้ม  
-   ให้รีบปิดสวิทซ์ หรือ ตัดสายไฟท่ีจะทําให้เกิดประกายไฟทันที   สํารวจร่างกายและบาดแผลของตัวเอง 
ความเสียหายท่ีเกิดกับรถ ว่าสามารถเดินทางต่อไปได้หรือไม่  โดยต้องเช็คความเรียบร้อย ของรถได้แก่ แฮนด์ 
คันเร่ง กระจกมองหลัง คันบีบเบรค คันบีบคลัทซ์ และอื่นๆ และสิ่งสําคัญ  ต้องตรวจดูว่ามีการรั่วไหลของนํ้ามัน
หรือไม่  มิฉะนั้นอาจเกิดระเบิดติดไฟอีกครั้งก็ได้  

  ถ้าเครื่องร้อนเกินไป 
- เม่ือเคร่ืองยนต์เกิดความร้อนสูง ลูกสูบอาจเกิดอาการฝืด และเกิดเสียงเหมือนใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรค (ขณะแล่น
อยู่โดยไม่เร่งเคร่ือง) เม่ือเกิดอาการเช่นนี้ควรเข้าเกียร์ว่างทันที เพ่ือป้องกันปัญหาเคร่ืองหยุดทํางาน และแตะเบรค
เบาๆ ถ้ารถของท่านระบายความร้อนด้วยน้ํา อย่ารีบร้อนเปิดฝาหม้อน้ําเพราะอาจถูกน้ําร้อนลวกได้ ควรรอให้
เครื่องยนต์เย็นพอสมควรจึงค่อยตรวจดูน้ํามันเคร่ือง และน้ําหล่อเย็น  

  ถ้าเกิดยางระเบิด  
- ควรต้ังสติควบคุมรถให้ดี ใช้เข่าท้ังสองข้างบีบถังน้ํามัน ปล่อยให้รถช้าลงด้วยตัวของมันเองแล้วจึงใช้ห้ามล้อ และ
นํารถเข้าจอดในท่ีปลอดภัย   ที่มา : Sangchan .  เอกสารชุดการหลักสูตร ทก ๐๑๓ การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย, 
สถาบัน กศน. ภาคตอ.ฉน. 



บทที่ ๔ 
กฎจราจรท่ีควรรูแ้ละข้อควรปฏิบัติในการขับข่ีรถจักรยานยนต ์

 

  กฎจราจรท่ีควรรู ้
                              กฎหมายจราจรมีไว้สําหรับ ผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน  ดังนั้น  ประชาชนทุกคนจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ 

                       มิฉะนั้น จะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย   เราทุกคนต้องศึกษาหาความรู้ ด้านกฎหมายจราจร เพ่ือจะได้ทราบว่า 
                       กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง        
              
              คํานิยามที่ควรทราบ 
                            พระราชบัญญัติจราจรทางบกได้ให้คํานิยามของคําที่ควรทราบดังน้ี 
                                   รถยนต์ หมายความว่า  รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ รถยนต์ส่วนบุคคล 
                                   รถยนต์สาธารณะ  ได้แก่ รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด  รถยนต์รับจ้าง   
                                      ( บรรทุกคนได้ไม่เกิน ๗  คน)  
                                   รถยนต์บริการ ได้แก่ รถยนต์บริการ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า  
                                   รถยนต์ส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์น่ังไม่เกิน ๗ คน( รถเกง๋) รถยนต์น่ังเกิน ๗ คน  
                                     ( รถตู้) รถยนต์บรรทุก ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่ง สว่นบุคคล ( รถกระบะ) 
                                   รถจักรยานยนต์  หมายความว่า รถที่เดินด้วยกําลังเคร่ืองยนต์หรือไฟฟ้าและ 
                                     มีล้อไม่เกินสองล้อ 
                                   การจราจร  หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับข่ี คนเดินเท้าหรือคนที่จูง ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์ 
                                   เขตปลอดภัย  หมายความว่า พ้ืนที่ในการเดินรถที่มีเคร่ืองหมายไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา 
                                     สําหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรถหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรถ ก่อนจะข้ามทางต่อไป 
                                   ที่คับขัน   หมายความว่า ถนนที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวางหรือในที่ซึ่งมองเห็น 
                                     หรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหาย แก่คนหรือรถได้ง่าย 
                                   ผู้ขับขี่ หมายความว่า ผู้ขับรถ หรือผู้บังคับควบคุมยานพาหนะทุกประเภท 
                                     ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 

 กฎหมายที่ควรรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
                        ๑. รถจักรยานยนต์ให้บรรทุกของไม่เกิน ๕๐  กิโลกรัม และน่ังซ้อนท้ายได้เพียง ๑  คนเท่าน้ัน 
                        ๒. ข้อกําหนดเก่ียวกับความเร็วของรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายจราจร  
                                       ในเขต กทม ./ เมืองพัทยา/ เขตเทศบาลไม่เกิน ๘๐ กม./ ชม.   
                                      นอกเขตไม่เกิน ๙๐  กม./ ชม.  
                                      แต่หากมเีคร่ืองหมายจราจรกําหนดความเร็วไว้ ผู้ขับข่ีจะต้องขับรถไม่เกินอัตรา  
                                       ความเร็วทีก่ําหนด  
                        ๓. ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือหรือแขนหรือไฟสญัญาณ ก่อนทีจ่ะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องทางเดินรถ   
                           ลดความเร็วของรถ หยุดรถหรือจอดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐  เมตร  
                        ๔. เมื่อจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องใช้ไฟสัญญาณกระพริบสีแดง หรือสีแดง 
                            เหลืองอําพันที่ติดอยู่ท้ายรถ ไปในทิศทางที่จะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ  
                       ๕.  เมื่อจะให้รถคันอ่ืนแซงหรือผ่านขึ้นหน้า ผู้ขับข่ีต้องให้ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลือง 
                            อําพันที่ติดอยู่ท้ายรถหรือทางด้านซ้ายของรถ  
                       ๖.  ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่จะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชน หรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ 
                            ณ สว่นใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจําเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็ก  
                            คนชราหรือคนพิการที่กําลังใช้ทาง ผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  
                        ๗. ในการขับขี่รถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ําก่ึงกลาง ของทางเดินรถ  
                            เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
                   (๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร  
                  (๒) ทางเดินรถน้ัน เจ้าพนักงานจราจรกําหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว  
                   (๓) ทางเดินรถน้ันกว้างไม่ถึงหกเมตร 
                        ๘. เมื่อขบัรถสวนกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลาง ของทางเดินรถ 
                           เป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใด ได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวทีแ่บ่งน้ันเป็นหลัก 
                       ๙. ในทางเดินรถที่แคบซึง่ไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย     เมื่อขับรถสวนกับผู้ขับข่ีซึ่งขับรถ 
                           คันที่ใหญ่กว่า ต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพ่ือใหผู้้ขับข่ีซึ่งขับรถคันที่เล็กกว่าผา่นไปได้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



-๑๗- 

  เครื่องหมายจราจรท่ีควรทราบ 

   ป้ายบังคับ  ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามเคร่ืองหมาย
ท่ีปรากฎอยู่ในป้ายนั้น โดยให้ผู้ใช้ทางต้องกระทํา งดเว้นการกระทํา หรือจํากัดการกระทําในบาง
ประการ หรือบางลักษณะ 

  

 
  

 ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสถานะ
ทาง หรือข้อมูลบางอย่างท่ีเกิดข้ึนในทางข้างหน้า ซ่ึงอาจเป็นอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เพ่ือให้
ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง 



-๑๘- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 
 
 

  

  

                        ป้ายแนะนํา ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนําให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูล เกี่ยวกับ 
                                                       การเดินทาง และการจราจร เช่น เส้นทางท่ีจะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานท่ี  
                                                        เพ่ือประโยชน์ในการเดิน 

  

 

 ป้าย 
แนะนําท่ัวไป 

  

  

  

  

  

 เส้นเครื่องหมาย 
บนพ้ืนทาง 

  

  

  

  

  

 ป้าย 
ทางหลวงพิเศษ 

  

 ท่ีมา แผ่นพับหลักการขับข่ีปลอดภัยจากฮอนด้า  



- ๒๐   - 

  สัญญาณมือและแขนของเจ้าหน้าที ่

 

                                   เม่ือตํารวจจราจร ย่ืนและยกแขนขวาท่อนล่าง ตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือข้ึน หมายถึง 
ให้รถท่ีมาทางด้านหน้า ของตํารวจจราจรหยุด 

 

 

 

    เม่ือตํารวจจราจร ย่ืนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ หมายถึง  
ให้รถท่ีมาทางด้านหลังของตํารวจจราจรหยุด 

 

 

 

 

 

เม่ือตํารวจจราจร ย่ืนและยกแขนขวาท่อนล่างต้ังฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือข้ึน 
พร้อมกับย่ืนแขนซ้ายเหยียดตรงออกไปเสมอระดับไหล่  หมายถึง  

ให้รถท่ีมาจากด้านหน้าและหลังหยุด 

 

 



- ๒๑  - 

 สัญญาณมือและแขนของผู้ขับข่ี 

 

                                    สัญญาณลดความเร็วของรถ  
ให้ย่ืนแขนขวาตรงออกไปเสมอระดับไหล่ แล้วยกแขนขึ้นลงหลาย ๆ ครั้ง 

 

 

 

สัญญาณหยุดรถ 
                               ให้ย่ืนแขนขวาข้ึนเสมอระดับไหล่แล้วพับข้อศอกให้แขนท่อนล่างต้ังฉากกับลําแขนท่อนบนจนกว่ารถ

จะหยุดสนิท 

 

 

 

 

สัญญาณเล้ียวขวา  
หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถจากช่องทางด้านซ้ายไปช่องทางด้านขวา 

ให้ย่ืนแขนขวาเหยียดตรงออกไปเสมอระดับไหล่โดยฝ่ามือขวาหันลงพ้ืนถนน 

 

 

สัญญาณเล้ียวซ้าย  
                หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถจากช่องทางด้านขวาไปทางด้านซ้าย ให้ย่ืนแขนขวาข้ึนให้เสมอระดับไหล่ แล้วพับ

ข้อศอกข้ึนให้ตั้งฉากงอข้อมือเล็กน้อยให้ปลายนิ้วหันไปด้านซ้าย  จากนั้นโยกแขนท่อนล่างข้ึนลง 

                   ทั้งสัญญาณมือและสัญญาณไฟ  ผู้ขับรถต้องแสดงก่อนจะเลี้ยวรถ กลับรถ เปลี่ยนช่องทางเดินรถ ลด
ความเร็วและหยุดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า   ๓๐  เมตร โดยสัญญาณดังกล่าวต้องมีความชัดเจนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอ่ืนเห็นได้
ในระยะไม่น้อยกว่า ๖๐  เมตร 



๒๒  - 
ข้อควรรู้ก่อนจะทําการทําผิดกฎจราจร 

 
 ผิดกฎจราจร…ถูกบันทึกคะแนนความผิด  

    ทําผิดกฎหมายจราจรเข้านอกจากจะถูกจับปรับ ยึดใบอนุญาตขับข่ี (สูงสุดไม่เกิน ๖๐  วัน) หรือหากหนักหนาสาหัสก็อาจ
ถูกพักใบขับข่ี (สูงสุดไม่เกิน ๙๐  วัน)  ยังต้องถูกบันทึกคะแนนและการทําผิดไว้ข้างหลังใบขับข่ีหรือคอมพิวเตอร์ในระบบ 
POLIS ของสํานกังาน ตํารวจแห่งชาติ โดยมีการแบ่งความผิดเป็น  ๑๙   ฐานความผิด และมีการหักคะแนนเป็น ๔  ระดับ
ต้ังแต่ ๑๐ – ๔๐ คะแนน ไล่ตามอัตราความรุนแรงในการทําความผิดบนท้องถนน  ดังน้ี 
   ๑๐  คะแนน เม่ือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย / ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร / ไม่สวมหมวกกันน็อค / ขับรถ
ช้าไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 
 ๒๐ คะแนน เม่ือแซงรถด้านซ้าย / แซงในท่ีคับขัน / จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟในเวลาท่ี
แสงสว่างไม่เพียงพอ / แท็กซ่ีปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร / แท็กซ่ีท้ิงผู้โดยสารระหว่างทาง 
  ๓๐ คะแนน เม่ือขับรถขณะหย่อนความสามารถในอันท่ีจะขับ (ง่วงนอน ,หลับใน) / ขับรถประมาทหรือน่า
หวาดเสียว / ขับรถในลักษณะท่ีผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา / ขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย หรือความ
เดือดร้อนของผู้อ่ืน / ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด 
   ๔๐   คะแนน เม่ือขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง / เมาแล้วขับ / ชนแล้วหนี / ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตาม
สมควรแก่ผู้ท่ีประสบเหตุจราจร / แข่งรถในทางรถวิ่ง 
 
 
 
    
 
                                                               
 

 ผลของการทาํผิดในบัญญัติ ๑๙  ประการ  
     เม่ือคุณทําผิดกฎจราจรใดก็ตามใน  ๑๙  ฐานความผิดข้างต้น นอกจากจะต้องเสียค่าปรับแล้ว  
เจ้าพนักงานยังมีสิทธิยึดใบอนุญาตขับข่ี ซ่ึงมีกําหนดครั้งละไม่เกิน ๖๐  วัน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการการบันทึกคะแนน 
และหากภายใน ๑  ปี คุณทําความผิดเดิมซํ้าต้ังแต่  ๒ คร้ังข้ึนไป แบบน้ีตํารวจเห็นว่า สงสัยคุณยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนน ดังนั้น คุณจําเป็นต้องเข้ารับการอบรม ๓  ช.ม. ซ่ึงเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการจราจร ความผิดทางแพ่งและอาญาของผู้ขับข่ี และมารยาท คุณธรรมและความมีน้ําใจในการขับข่ีรถ เม่ืออบรมสําเร็จ
เสร็จสิ้นแล้วผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรต้องทดสอบความรู้ ความเข้าใจตามแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 
๕๐     แต่ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ถือว่าสอบตก ต้องอบรมและสอบใหม่จนผ่าน ไม่ว่าจะกี่รอบก็ตาม 
 
                              คะแนนถึง ๖๐  ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่  
                                     เม่ือคะแนนในการกระทําความผิดตามกฎจรจาจรของคุณถูกรวมรวมแล้ว 
                                    ทะลุเป้ารวมกันเกิน ๖๐  คะแนน คุณจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี  นั่น 
                                    หมายความว่า คุณจะถูก จํากัดสิทธ์ิในการขับรถหรือแปลว่าห้ามขับรถ 
                                    ตามระยะเวลาท่ีถูกพักใช้ใบอนุญาต  ซ่ึงสุดสุดคร้ังละไม่กิน ๙๐ วัน   
                                    หรือ ๓  เดือน แต่ถ้ายังฝ่าฝืนไปขับรถอีกละก็   
                                     จะมีความผิดฐานขับรถระหว่างถูกพักใช้ ใบอนุญาตอีกกระทง 
                                     นอกจากนี้ หากคุณไปหยิบยืมรถผู้อ่ืนมาขับ เจ้าของรถคันนั้น ก็จะพลอยโชคร้ายไปกับคุณ
ด้วย โดยเขาจะถูกปรับ ๒,๐๐๐ .-บาท โทษฐานยินยอมให้ผู้ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน  ฉะนั้น  ถ้าอยู่ในช่วงพัก
ใช้ใบอนุญาตก็นั่งรถโดยสารสาธารณะ หรือให้คนท่ีบ้านขับรถให้นั่งไปก่อนดีกว่า..... 



- ๒๓    - 
 

 ด่ืมแล้วขับ .....ถูกจับแน่... 
                                       
                                ปัจจุบันตํารวจเอาจริงเอาจัง ในการตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ี 
                                รถยนต์  วิธีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ีรถยนต์นั้น จะเริ่มใช้ 
                                วิธีการให้คุณเป่าลม หายใจ (Breath analyzer test) ก่อน แต่ถ้าหากไม่สามารถใช้วิธี 
                                ทดสอบแบบเป่าลมหายใจล่ะก็  เขาจะใช้วิธีการตรวจสอบจากปัสสาวะและจากเลือด  
 โดยการตรวจจากเลือดนั้นเขาต้องส่งคณุไปยังโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดและทําการเจาะเลือด ภายใต้การกํากับดูแลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
                               หากระดับแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบสูงกว่ามาตรฐานท่ีกําหนดไว้  จะถูกลงโทษจําคุก   
๓  เดือน หรือปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ .-บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ หรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ แล้วแต่กรณี 
                               นอกจากน้ี หากฝ่าฝืนไม่ยอมให้คุณตํารวจเขาทําการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย ตํารวจ
จะสามารถกักตัวคุณไว้เพ่ือดําเนินการตรวจสอบได้ในระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็นแห่งกรณี หรือหากสภาพร่างกายคุณ เสียงพูด 
ท่าทาง สติสัมปชัญญะของคุณอาจจะฟ้องว่าคุณเมาแล้วขับ จนคุณตํารวจไม่จําเปน็ต้องตรวจสอบ แบบนี้ก็ต้องถูกกักตัวจน
สร่างเมาแล้วก็รับโทษไปเต็ม ๆ เช่นกันครับ 
 
 
                                                                        
 
 
 

 บทลงโทษ หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
                                            หากเจ้าของรถยนต์เก๋ง ไม่จัดให้มีเข็มขัดนิรภัย จะถูกปรับ ๑,๐๐๐ .-บาท   
                                           ขับขี่รถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือคาดไม่ถูกวิธีในขณะขับรถ มีโทษปรับ 
                                           ๕๐๐ .-บาท  หรือ  
                                          แม้แต่กรณีที่เพ่ือนของคุณ สามีหรือภรรยาของคุณ ซ่ึงนั่งตอนหน้าแถว 
                                           เดียวกับคุณ เขาไม่ยอมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือคาดไม่ถูกวิธีขณะโดยสาร  
                                           เขาก็จะถูกปรับ ๕๐๐.-บาท ด้วย  
 
 

  กฎเหล็ก ของการขับแท็กซ่ี  
         ห้ามมิให้ ผู้ขับขี่ แ ท็ก ซ่ีสูบบุหรี่  เปิด วิทยุหรือกระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่ ก่อ ใ ห้ เ กิดความรํ าคาญ 
            แก่คนโดยสาร    
         ห้ามจับพวงมาลัยด้วยมือเพียงข้างเดียว    
         ห้ามใช้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถคันอื่น  
         ห้ามแซงหรือตัดหน้ารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็นท่ีน่าหวาดเสียวว่าจะเกิดอันตราย      
         ห้ามขับรถเข้าไปในบริเวณบ้านของผู้อื่น ห้ามรับคนโดยสารในบริเวณท่ีมีเครื่องหมาย  
         ห้ามรับ ห้ามท้ิงผู้โดยสารระหว่างทาง ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพต่อคนโดยสาร   
         หากพบเห็นผู้ขับขี่แท็กซ่ีคันไหนกระทําความผิดข้างต้นแจ้งไปท่ีกรมการขนส่งทางบก  
           (โทร ๑๕๘๔) หรือตํารวจจราจรท่ีอยู่ใกล้ ๆบริเวณเกิดเหตุก็ได้   
 
 
 
 



บทที่ ๕  

  พฤติกรรมหรือค่านิยมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

  ผลสํารวจพบ ๔๗ % คนซ้อนท้าย จยย.ไม่ชอบสวมหมวกกันน็อค   

                ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล  นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  เปิดผลสํารวจพฤติกรรม การรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ
การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะนั่งโดยสารซ้อนท้าย ภายใต้การ
สนับสนุนของศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจักรยานยนต์เขตกรุงเทพ 
และในเขต อ.เมือง จังหวัด สระบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช  สงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก 
นครศรีธรรมราช รวม ๓,๗๕๗ ราย แบ่งเป็นผู้ขับข่ี ๒,๔๒๙ ราย ผู้โดยสาร ๑,๓๒๘ ราย อายุตั้งแต่ ๑๘ 
ปีขึ้นไป ระหว่างเดือน พ.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๒  พบว่า คนไทย ๘๕% รู้กฎหมายท่ีเพ่ิงออกมาว่าผู้ซ้อนท้าย

รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อค แต่ในจํานวนน้ีมีถึง ๓๒% ระบุว่า แม้จะผิดแต่ตํารวจไม่จับกุม ขณะท่ีอีก ๑๕ % ไม่รู้
กฎหมาย ดังน้ัน จึงทําให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ๔๗% ไม่ให้ความสําคัญต่อการสวมหมวกกันน็อคของผู้ซ้อนท้าย และ ๔๖%เท่านั้นท่ี
ทราบว่ามีบทลงโทษท้ังผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้าย 

ดร.ปิยพงษ์ กล่าวว่า  จากกลุ่มตัวอย่าง ๖๖% เห็นด้วยต่อการเข้มงวดของเจ้าหน้าท่ี ๒๘% เห็นว่าควร
มีข้อยกเว้น เช่น ขับข่ีในพ้ืนท่ีใกล้ๆหรือผู้ซ้อนท้ายเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ส่วนเหตุผลของการไม่สวมหมวก
นิรภัย ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เป็นการขับข่ีระยะใกล้ๆ  รองลงมาคือ ไม่มีหมวกนิรภัย อึดอัด ไม่สบาย
ตัว และการบังคบัใช้กฎหมายไม่ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายมีแนวโน้มจะสวมหมวก
นิรภัยเป็นประจําหากเห็นว่ามีการต้ังด่านตรวจเกือบทุกวัน และรู้สึกว่าหากไม่สวมหมวกนิรภัยมีโอกาส
ถูกเรียกตํารวจจับสูง ดังน้ันการสวมหมวกกันน็อคจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความรู้สึกท่ีอาจถูกจับกุม
ของผู้ขับข่ี 

ดร.สุปรีดา   อดุลยานนท์  รองผู้จัดการสสส.  กล่าวว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของสํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข เก็บข้อมูลจากผู้บาดเจ็บรุนแรงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ ๓๐  แห่งท่ัวประเทศ พบว่า ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าผู้ขับข่ีถึง ๒.๕  เท่า ท้ังนี้  
ผู้ขบัข่ีรถจักรยานยนต์ ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยจะเสียงต่อการเสียชีวิตถึง ๙๒.๘  % และผู้ซ้อนท้ายจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 

ถึง  ๙๖.๘ %  และในผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้ได้รับการบาดเจ็บท่ีศีรษะถึง ๘๐.๖ %  ซ่ึงอัตราการเสียชีวิต
ในช่วงกลางวันจะสูงถึง ๘๕% นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยท่ีไม่สวม
หมวกนิรภัย อยู่ท่ี ๑๕,๙๙๒ บาท หรือประมาณ ๓ เท่า ของผู้ท่ีสวมหมวกนิรภัย   

ดร.สุปรีดา   กล่าวว่า นอกจากนี้ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งใน ๗๐  ของประเทศ
ท่ัวโลกท่ีมีกฎหมายหมวกนิรภัยท่ีสมบูรณ์ โดยมีข้อกําหนดให้ท้ังผู้ขับข่ี และผู้โดยสารต้องสวมหมวก

นิรภัยทุกคร้ัง  รวมท้ังกําหนดให้มีการควบคุมมาตรฐานของหมวกนิรภัย แต่มีรายงานการสวมหมวกนิรภัยเพียง ๒๗% 
เท่านั้น  ดังน้ันเพ่ือเปน็การลดจํานวนอุบัติเหตุควรเพ่ิมความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ซ้อน
ท้ายท่ีมีโอกาสได้รับบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุไม่น้อยไปกว่าผู้ขับข่ี  และเพ่ิมกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการกวดขันวินัยจราจร
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๓ นี้ นอกจากนี้อาจเปลี่ยนจากวิธีตั้งด่านมาเป็นวิธีการสุ่มเวลาและสถานท่ีจับแทน เนื่องจาก
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่มีทัศนคติทางลบต่อการการต้ังด่านตรวจจับของตํารวจ ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีจึงควรสร้างค่านยิมท่ีเป็นมิตร
กับผู้ขับข่ีหากถูกจับกุม รวมท้ังรณรงค์ต่อเน่ืองถึงปัญหาการบาดเจ็บศีรษะจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
ที่มาของข้อมูล http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=104&nid=53269ที่มาของภาพ 
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:eL5SaKRpZE_r8M:http://www.deknang.com/gallery/galleries/scoop/dd_still06.jpg ที่มาของภาพ 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:iS04YqsvzwTUZM:http://www.showded.com/users/travelgirl/images/072008/ice/5-3-1.jpg 
ที่มาของภาพ http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:jOpWK4DnZOc_wM:http://www.bloggang.com/data/skit/picture/1214177502.jpg 



                                                                   - ๒๕  - 

 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

 การขับขีท่ี่มีการใช้หมวกนิรภัยในอัตราท่ีสงู  คือ   
การขับขี่ในเมือง เช่น ไปทํางาน (ร้อยละ ๖๐ ) ขับข่ีไปตลาด (ร้อยละ ๕๔.๙ ) การขับข่ีทางไกล   (ร้อยละ ๗๗.๗ )   
และการขับข่ีในเวลากลางวัน (ร้อยละ๕๑.๘ )  

 การขับขีท่ี่มีการใช้หมวกนิรภัยในอัตราท่ีตํ่า คือ   

            การขับข่ีในหมู่บ้านหรือชุมชน (ร้อยละ ๑๕.๔ ) การขับข่ีไปไร่นา สวน (ร้อยละ ๑๕.๘) และ 
            การขับข่ีในเวลากลางคืน (ร้อยละ ๓๙.๖ )   

 สาเหตุที่พบการสวมหมวก นิรภัยในเมืองสูงกว่าการขับขี่แบบอ่ืนนั้น  มีเหตุผลเบื้องหลังท่ีน่าสนใจ คือ  
การกลัวถูกตํารวจจับ ในเขตเมืองมักมีโอกาสเจอด่านมากกว่านอกเมือง    การสวม มีหรือใช้หมวกเพ่ือป้องกันตํารวจ
มากกว่าการป้องกันอันตราย   โดยผู้ใช้รถส่วนใหญ่จะใช้หมวกคร่ึงใบหรือหมวกพลาสติกท่ีมีคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐาน 
โดยใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถหรือแขวนไว้ จะสวมเม่ือต้องผ่านด่านตรวจหรือสวมครอบศีรษะไว้พอให้เห็นว่าสวมเม่ือผ่าน
ด่านตรวจก็เอาออก  
  พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของคนแต่ละกลุ่ม 

             กลุ่มวัยรุ่น   รถจักรยานยนต์เป็นมากกว่าพาหนะในการเดินทาง   เนื่องจากถูกถือว่าเป็นส่วนประกอบของ
ชีวิตทางสังคม   เป็นเพ่ือนคู่กายที่สร้างความอิสระ เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างใจ   ลดความเบื่อ   ความเซ็งกับการ
ต้องอยู่กับบ้าน   ทําให้สามารถพาตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือนหรือร่วมกิจกรรมสังคม เป็นหัวข้อสนทนาในวงเพื่อนทําให้มี
จุดเด่น   ดึงดูดใจเพ่ือนและเพศตรงข้าม   เป็นเรื่องท้าทาย เป็นศักด์ิศรี หรือแม้แต่เป็นเคร่ืองแก้ความเบื่อ   ความเหงา   
และความโกรธ  

            แบบแผนการใช้รถของวัยรุ่น     
             - โดยท่ัวไปไม่ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัย    การขี่รถเท่ียว หมวกทําให้คุย เล่น  หรือโทรศัพท์ขณะขับรถไม่ได้  
             - มีค่านิยมบางอย่างท่ีขัดขวาง   เช่น   การมีกระจกข้างเป็นความเชย   เกะกะลูกตา    การสวมหมวกนิรภัย
รู้สึกแปลก ๆ เทอะทะ เชย   ถูกเพ่ือนล้อ   ทําให้ผมเสียทรง เวลาหันไปมองด้านหลัง  ไม่สะดวกหากมีหมวกนิรภัย   จะ
สวมใส่ก็เพ่ือกันตํารวจจับ 

             กลุ่มชาวบ้าน    รถจักรยานยนต์ คือ   
              - ขายุคใหม่ เป็นพาหนะอย่างหนึ่ง  (ท่ีเร็วกว่าจักรยาน และวัวควาย)  เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตมากข้ึน   
(เช่น การขี่ไปซ้ือของใช้ กับข้าว ในร้านชําหน้าปากซอย ตลาดนัด ไป รับ/ส่งลูก หลาน ท่ีโรงเรียน ไปนา เป็นต้น)  
             - แต่หลายคน  ต้องมาหัดใช้รถตอนอายุมาก   จึงขาดทักษะหรือความคล่องแคล่วในการใช้ โดยเฉพาะเมื่อใช้
บนถนนใหญ่   สําหรับชาวบ้านหลายคน  จักรยานยนต์ไม่ตา่งจากจักรยานมีเพียงไม่ต้องออกแรงถีบ  ดังน้ัน     แม้เพียง
นุ่งผ้าขาวม้า ใส่ผ้าถุง หรือเท้าเปล่าก็ขับไปได้ ย่ิงไปกว่านั้น การประกอบอาชีพทางการเกษตรหลายกรณีขัดแย้งกับการ
ใส่หมวกนิรภัย เช่น การขี่รถกลับจากไร่นา ขณะตัวเปียก เปื้อน ฯลฯ บริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรมแบบนี้ หมวกนิรภัย
จึงเป็นส่วนเกิน ชาวบ้านส่วนมากคิดว่าการขับข่ีช้าๆ ในละแวกบ้าน ไม่เสี่ยงอันตราย หมวกนิรภัยจึงไม่จําเป็น บางชมุชน
เกิดเป็นคุณค่าแบบใหม่ว่าการใช้หมวกเป็นการแสดงความกลัวเกินเหตุ หมวกนิรภัยของชาวบ้าน จึงเอาไว้ใส่เข้าเมือง 
เป็นหมวกกันตํารวจ มีบางคนที่ใส่จนชินแต่เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนมากกว่าการป้องกนัการบาดเจ็บ เช่น เพ่ือกันแดด ลม 
ฝุ่น แมลง 

                                                                         /  กลุ่มพนักงานในโรงงาน     



                                                           - ๒๖  - 

                         กลุ่มพนักงานในโรงงาน    รถจักรยานยนต์ คือ    
                          - พาหนะในการเดินทางไปทํางานและเป็นทรัพย์สิน  ถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกในการเดินทางท่ีสะดวก 
(เช่น การเข้า-ออก กะเวลากลางคืน) รวดเร็ว กําหนดเวลาได้   
                         - เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจและความสําเร็จในชีวิต  
                         - กลุ่มพนักงานท่ีผ่านประสบการณ์ของการใช้รถแบบวัยรุ่นมาก่อน หรือกําลังอยู่ในระยะสร้างครอบครัวและ
มีงานทํา พบว่า มักมีความยับย้ังชั่งใจและระมัดระวังในการใช้รถ เลือกรถท่ีสภาพดี  มักสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ โดยเฉพาะ
การขับรถทางไกลหรือบนถนนใหญ่  
                        - แต่รถจักรยานยนต์ของคนงานมักไม่มีกระจกข้างด้วยเหตุผลท่ีต่างกันไป เช่น กระจกหลอกตา เชย ไม่สวย 
ไม่เหมาะกับรถ เกะกะ และคนอ่ืนๆ เขาก็ไม่ใส่กัน  พนักงานจึงถอดกระจกเก็บไว้ แต่จะใส่เม่ือเดินทางไกลเพ่ือป้องกันตํารวจ 
ภาวะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุของผู้ใช้รถกลุ่มนี้ คือ  พฤติกรรมท่ีเป็นผลจากการดื่มหลังเลิกงาน และเข้าออกงานตอนดึก 

            กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ คือ  
                        - เครื่องมือทํามาหากิน  มักใช้รถสภาพดี  แข็งแรง มีอุปกรณ์ครบและขับข่ีอย่างระมัดระวัง   
                        - เป็นกลุ่มท่ีมีการสวมหมวกนิรภัยสูงท่ีสุด เหตุผลสําคัญ คือ การทําตามระเบียบของวิน  ซ่ึงมีการตกลงไว้กับ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
                        - แต่ผู้ขับข่ีกลุ่มนี้ จะมีพฤติกรรมการขับฝ่าฝืนกฎจราจรในข้ออ่ืนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะการขับย้อนศร การฝ่า
ไฟแดง การเลี้ยว การกลับรถในท่ีห้าม โดยมักให้เหตุผลว่าเป็นเร่ืองท่ียืดหยุ่นหรืออนุโลมได้ เพราะมีการเคลียร์กับเจ้าหน้าท่ีแล้ว 

 

 สาเหตุของการไม่นิยมสวมหมวกนิรภัยท่ีสําคัญ 
                     - ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรฐานของหมวกนิรภัยเอง โดยพบว่า ผู้สวมมีปัญหากับลักษณะของหมวก เช่น   
                     - ร้อยละ  ๖๔.๒   บอกว่ารู้สึกร้อนอึดอัด  
                     - ร้อยละ ๕๓.๒  บอกว่ารู้สึกเหม็นอับ  
                     - ร้อยละ ๔๗.๘  บอกว่าได้ยินเสียงไม่ชัด  
                     - ร้อยละ ๔๑.๖   บอกว่ารู้สึกว่าหมวกนิรภัยเป็นภาระ(หมวกหาย) 
                     - ร้อยละ ๔๑.๖  บอกว่ารู้สึกหนักหัว และร้อยละ ๓๕.๘  บอกว่าเห็นไม่ชัด   

  

                      ( ที่มา : กรณีศึกษาผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม   กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กันยายน ๒๕๔๖ ) 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๗ - 

 ๑๐  ความเช่ือผิดๆ ไม่สวมหมวกกันน็อค 

 

 

หลังจากหลายหน่วยงานใหญ่เปิดตัวรณรงค์การเข้าสู่ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ไปพร้อมกันทุก
ประเทศท่ัวโลก เม่ือ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา เป้าหมายแรกของการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนของไทย
เราพุ่งเป้าไปท่ี “กลุ่มผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์” จํานวนมหาศาล เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มี
จํานวน ๑๗,๕๘๖,๕๐๖ คัน (นับถึงเมษายน ๒๕๕๔)  

ถ้าคํานวณจากสถิติผู้เสียชีวิต ๑๒,๐๐๐ คนจากปท่ีีผ่านมา ปรากฎว่า จํานวนนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ท่ีมีมากถึงร้อยละ ๘๐ หรือ ๙,๖๐๐ คนโดยประมาณ เป็นเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ ๔๐ ส่วนใหญ่
มาจากเหตุผลไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค และจะยังมีต่อไปเรื่อยๆ   

จากการลงมือขุดหาสาเหตุจากผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ว่า “ทําไม เพราะอะไร จึงไม่สวมหมวกกันน็อค” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อค จํานวน ๗๗,๓๓๔ คน จาก ๗๓ 
จังหวัดท่ัวประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ปรากฏเหตุผลการไม่ สวมหมวกกันน็อค ๑๐ 
ประการ ล้วน เป็นความเชื่อ ท่ีไม่ถูกต้อง เม่ือเทียบกับ หลักความจริง ของความปลอดภัย ดังน้ี 

๑. ความเชื่อ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆ แค่นี้เอง เป็น ความเชื่ออันดับแรก คือมากถึง ๖๔% ของผู้ท่ีตอบแบบสัมภาษณ์
ถึงเหตุผลท่ีไม่สวมหมวกกันน็อค  

ความจริง จากการสํารวจระยะทางห่างจากบ้านถึงจุดท่ีเกิดเหตุ ในคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ณ 
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  พบว่า  กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ๓๖.๔% ของผู้ท่ีได้ รับบาดเจ็บ เกิดเหตุ ในรัศมี ๑
กม. จาก-บ้านหรือท่ีพัก ๒๒.๗% เกิดเหตุห่างจากท่ีพัก ระหว่าง ๑- ๒ กม. ๑๔.๕% เกิดเหตุห่างจากที่พัก ๒-๕ กม. 
และ๒๖.๔% เกิดเหตุห่างจากท่ีพัก มากกว่า ๕ กม. บ่อยคร้ังมากท่ีคนไข้เสียชีวิต เพราะข่ีจักรยานยนต์ ชนสุนัข , 
หรือทับก้อนหินเสียหลัก หรือข่ีรถตกหลุม ขณะออกจากบ้านไปธุระ หน้าปากซอย ห่างจากบ้านไม่ถึง ๑๐๐
เมตร  จากข้อมูลชุดนี้ แสดงให้เห็นว่า แท้ท่ีจริงแล้ว อุบัติเหตุท่ีเกิดกับรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดอยู่ ใกล้ๆบ้าน
นั่นเอง 

๒. ความเชื่อ ไม่ได้ขับข่ีรถออกถนนใหญ่ หมวกไม่ต้องใส่ก็ได้ เป็นความเชื่ออันดับท่ีสอง คิดเป็น ๓๗% ของผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถาม  

ความจริง ข้อมูลจาก ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในปี ๒๕๕๓ วันท่ี ๑๒-๑๕ เมษายน ชี้ชัดว่าอุบัติเหตุ 
มากถึง ๒/๓ เกิดบนถนน สายรอง เช่น ถนนในเขตหมู่บ้าน ในเมือง ในเขตเทศบาลและทางหลวงชนบท มีเพียง 
 ๑ ใน ๓ เท่านั้น ท่ีเหตุเกิดบนถนนสายหลัก หรือถนนใหญ่ 
 
๓. ความเชื่อ เร่งรีบ ก็เลย เอาหมวกมาใส่ไม่ทัน เป็นความเห็น ๒๙ % ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

ความจริง เร่งอย่างไร ถ้าจะคว้าหมวกมาใส่ ก็ต้องใส่ทัน มีใครท่ีรีบมากจนไม่ใส่กางเกงออกจาก บ้านบ้าง ท้ังท่ีใส่
กางเกงต้องใช้เวลานานกว่าใส่หมวกกันน็อคเสียอีก 
                                                                                                / ๔. ความเชื่อ ร้อนอึดอัด 

 



                                                   - ๒๘ –  

 
๔. ความเชื่อ ร้อนอึดอัด สวมใส่แล้วไม่สบาย สกปรก เป็นเหตุผลใน ๒๑ % ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ความจริง จากการสังเกตผู้ท่ีขับข่ีรถบนท้องถนน จะพบว่า ผู้ขับข่ีจํานวนมาก สวมเสื้อแจกเก็ต คลุมทับอีกชั้น ซ่ึงถ้า
ว่าไปแล้ว จะร้อนอึดอัดมากกว่า 

 ๕. ความเชื่อ ๑๓% ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอบว่า  กลัวผมเสียทรง  

ความจริง เม่ือขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค ด้วยความเร็วของรถ แม้ความเร็วตํ่า ลมปะทะก็
สามารถทําให้ผมปลิวกระจาย เสียทรงซะย่ิงกว่า ถ้าขับข่ีเร็วกว่านั้น ทรงผมก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเสียรูปขนาดไหน  

๖. ความเชื่อ ๑๐% ตอบว่า  ไม่มีท่ีเก็บ พกพาลําบาก กลัวหาย  

ความจริง คนจํานวนไม่น้อย ยังไม่รู้ว่า รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ มีเดือยอยู่ใต้เบาะของจักรยานยนต์ เม่ือยกเบาะรถ
ขึ้น สามารถเอาสายรัดคางของหมวกกันน็อคคล้องกับเดือยใต้เบาะ เม่ือปิดเบาะรถลง ก็สามารถ ล็อกให้หมวกถูก
เก็บอยู่กับรถได้ ไม่ต้องถือติดตัว หรือไม่ต้องไปหาที่เก็บท่ีไหนอีก  

๗. ความเชื่อ ๘% ตอบว่า บริเวณท่ีจะข่ีไปไม่มีตํารวจ  

ความจริง เจตนาของการใส่หมวกกันน็อค ก็เพ่ือท่ีว่าเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ศีรษะของเรา จะได้รับการป้องกันไม่ให้ถูก
กระแทก จนสมองกระทบกระเทือน ไม่ใช่เพ่ือป้องกันตํารวจจับ การท่ีตํารวจต้องออกมาเข้มงวดกวดขันให้ใส่หมวก
กันน็อค ก็เพราะความปรารถนาดี ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ขับข่ี กับท้ังเป็นการป้องกันความเดือดร้อน 
ของผู้เกี่ยวข้องท่ีได้รับผลกระทบเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 ๘. ความเชื่อ ๗ % ตอบว่า ไม่มีหมวกกันน็อค  

ความจริง ปัจจุบนันี้ ราคาหมวกกันน็อคในโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ซ่ึงบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตหมวกกันน็อค สามารถสนับสนุนการซ้ือหมวกกัน น็อคชนิดคร่ึงศีรษะ ท่ีได้มาตรฐานใน
ราคาถูก เพียง ๙๙  บาท เท่านั้น  

๙. ความเชื่อ คิดว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อย คิดเป็น ๖ % ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

ความจริง ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีต้องรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ มีจํานวนมากถึงปีละกว่า ๓๐๐,
๐๐๐ คน ซ่ึงนับเป็นตัวเลขท่ีสูงเป็นอย่างย่ิง เป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจท่ีว่าผู้ป่วยเหล่านี้ แทบทั้งหมด ไม่นึกว่าอุบัติเหตุจะ
เกิดกับตัว จึงขับข่ีด้วยความประมาท ไม่ใส่หมวกกันน็อค และ เมาแล้วขับ 

 ๑๐. ความเชื่อ บุคคลท่ีนั่งมาด้วยก็ไม่ได้สวม คิดเป็น ๔% ของผู้ท่ีตอบแบบสัมภาษณ์  

ความจริง แทนท่ีจะกระทําความผิด ด้วยการสร้างความไม่ปลอดภัยกับตัวเอง ควรท่ีจะต้อง ชักชวนให้คนท่ีไม่ได้
สวมหมวก ต้องสวมหมวกด้วยกัน  

( ท่ีมาของข้อมูล : นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย*  ผอ.ศูนย์ความร่วมมือด้านการป้องกันอุบัติเหตุขององค์การ
อนามัยโลก และ ประธาน สอจร. ) 

 
 



         - ๒๙ - 
 

  สาระน่ารู้เพิ่มเติม 
 
 

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ขณะขับรถ 

                                                                                 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงขณะขับรถ  
          คุณอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนว่า จากการตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า 
สาเหตุสําคัญท่ีทําให้อุบัติเหตุเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเส่ียงของผู้ขับข่ี ได้แก่ การโทรศัพท์ขณะขับรถ ขับไปกินไป ดู
โทรทัศน์ แต่งหน้า จึงขอเตือนให้เลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าว  
         การโทรศัพท์ขณะขับรถ เพ่ิมความเสี่ยงเกิดอุบตัิเหตุมากกว่าปกติ ๒-๔ เท่า เพราะทําให้ผู้ขับข่ีเสียสมาธิ ปฏิกิริยา
ตอบสนองช้าลง การตัดสินใจเหยียบเบรก การบังคับพวงมาลัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินช้าลงกว่าปกติ ๐.๕ วินาที และส่งผลต่อการ
มองเห็นป้ายสัญลักษณ์ ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง แม้จะเห็นป้ายแต่จดจํารายละเอียดไม่ได้ หากจําเป็นต้องพูดโทรศัพท์ควรใช้
อุปกรณ์เสริม ได้แก่ แฮนด์ฟรี บลูทูธ ถ้าเดินทางตามลําพังและไม่มีอุปกรณ์เสริมควรจอดข้าง ทาง หรือบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือรับ
โทรศัพท์จะปลอดภัยกว่า 
          ขับไปกินไป จากสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ ทําให้คนขับรถหรือผู้โดยสาร รับประทานอาหารบนรถเป็นภาพชิน
ตา การขับไปกินไปเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เพราะเหลือมือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียว ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถหักหลบหรือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทัน เพราะปฏิกิริยาตอบสนองในการขับข่ีช้าลงกว่าปกติ 2 เท่า หากกินอาหารของทอดจะทําให้มือเต็มไป
ด้วยคราบน้ํามัน หากไปจับพวงมาลัยจะทําให้ลื่นกว่าปกติ ส่งผลให้การควบคุมพวงมาลัยลดลง    
          การดูโทรทัศน์ขณะขับรถ จะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากความสว่างของจอภาพ เสียง รวมถึงเนื้อหาของ
ภาพที่เคลื่อนไหว ทําให้สมาธิในการควบคุมรถลดลง และความสนใจต่อเหตุการณ์รอบตัวลดลง แม้คนขับจะไม่ได้ดูโทรทัศน์ แต่
เสียงท่ีได้ยินก็รบกวนสมาธิ และยังกระตุ้นให้ขับเร็วกว่าปกติอีกด้วย    
          การแต่งหน้าขณะขับรถ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก การแต่งหน้า ทาปากระหว่างรถติดสัญญาณไฟ หรือ
เคลื่อน ตัวช้าๆ จะทําให้สมาธิของผู้ขับข่ีจดจ่ออยู่กับกิจกรรมท่ีทํา จนลืมไปว่ากําลังขับรถ     
          เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือรถคันหน้าเบรกกะทันหันจะทําให้ชนท้ายได้  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  

 



-๓๐- 

แนะนํา 'ผู้หญิงขับรถ' เลี่ยงพฤติกรรมเส่ียง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนํา ๗  วิธี   สําหรับผู้หญิงขับรถ     เพ่ือเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

             ๑.เตรียมความพร้อม     เตรียมรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ศึกษาเส้นทางเดินรถอย่างละเอียด เลือกใช้เส้นทางท่ี
ปลอดภัย ชาร์จแบตเตอร่ีมือถือให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ท่ีจําเป็น เช่น สถานีตํารวจ บริษัท
ประกันภัยรถ ศูนย์ซ่อมรถ หน่วยบริการลากรถ เป็นต้น และก่อนออกรถควรปรับเบาะที่นั่งรถ กระจกมองข้าง-มองหลังให้สามารถ
มองเห็นเส้นทางท้ังด้านหน้า - ด้านหลังและด้านข้างได้อย่างชัดเจน  
            ๒..ศึกษาการทํางานของเคร่ืองยนต์  โดยเฉพาะกลไกการทํางานของเคร่ืองยนต์ในเบื้องต้น และการบํารุงรักษา
เครื่องยนต์อย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น เติมลมยาง เติมน้ํากลั่นแบตเตอร่ี ตรวจสอบน้ํามันเคร่ือง ผ้าเบรก เป็นต้น  
           ๓..เรียนรู้วิธีการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน   หม่ันสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ของรถ ซ่ึงมักแสดงในรูปสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถ รวมถึง
เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย  
           ๔.จัดสิ่งของในรถให้เป็นระเบียบ  ไม่วางส่ิงของท่ีกลิ้งได้ เช่น รองเท้า ขวดน้ํา ตลับแป้ง ลิปสติก เป็นต้น บนตักในขณะขับ
รถหรือใต้เบาะคนขับ เพราะหากต้องหยุดรถกะทันหัน สิ่งของเหล่านี้อาจเข้าไป ติดใต้แป้นเบรก ทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ควร
นําสิ่งของใส่กล่องและวางไว้ท่ีเบาะด้านหลังหรอืกระโปรงท้ายรถจะปลอดภัยมากกว่า  
          ๕.เลือกสวมรองเท้าให้เหมาะสม    หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าส้นสูงหรือส้นหนาขับรถ ให้สวมรองเท้าแตะท่ีมีดอกยาง
ละเอียดหรือรองเท้าที่ไม่มีส้น เพ่ือป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรก ทําให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน  
        ๖.หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมอ่ืนขณะขับรถ   เช่น แต่งหน้า ทานขนม คุยโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม เอ้ียวตัวหรือ
เอ้ือมมือหยิบสิ่งของในรถหรือกระเป๋าถือ เปลี่ยนคลื่นวิทยุ แผ่นซีดีเพลง ดูหนัง เพราะจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน เนื่องจากสมาธิและสายตาของคนขับจะไม่อยู่ท่ีเส้นทาง  
       ๗.ท่ีสําคัญ สุภาพสตรีไม่ควรเหยียบเบรกบ่อยครั้ง     เพราะจะสร้างความรําคาญให้กับผู้ท่ีขับรถตามหลัง และควรตัดสินใจ
เปลี่ยนช่องทางเดินรถ หรือชะลอความเร็วรถอย่างรอบคอบในจังหวะท่ีเหมาะสม จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีสาเหตุมาจาก
การตัดสินใจท่ีไม่แน่นอนของสุภาพสตรี  Source : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / women.thaiza.com(Image)  

 

พฤติกรรมขับรถปลอดภัย ไทยสอบตก 

 



-๓๑- 

ผลการสํารวจขององค์การอนามัยโลก ในปี ๒๐๐๙ ชัดว่า “คนไทยสอบตกในทุกกรณีของพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับรถ” 
ผลท่ีออกมาพบว่า คนไทยขับข่ีรถด้วยความเร็วเกินกว่ากําหนด ได้คะแนน ๒ จาก ๑๐ เมาแล้วขับ ๕ คะแนน ไม่สวมหมวกนิรภัย
หรือหมวกกันน็อก ๔ คะแนน ไม่มีท่ีนั่งนิรภัยสําหรับเด็ก 0 คะแนน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕ คะแนน ข้อหลังสุดเป็นสิ่งท่ีผู้โดยสาร
รถยนต์หลายคนคาดไม่ถึง แต่เป็นเร่ืองท่ีหนักหนาสาหัสสากรรจ์ตรงท่ี ผู้โดยสารท่ี ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เม่ือเกิดอุบัติเหตุรถชน
จนหยุดกะทันหัน มีโอกาสสูงท่ีผู้โดยสารนั้นจะพุ่งออกนอกรถผ่านกระจกหน้าออกไป หรือหลุดกระเด็นออกนอกรถ มีโอกาส
เสียชีวิตมากกว่าผู้ท่ียังอยู่ในรถถึง 6 เท่า ท้ังท่ีการออกแบบสําหรับรถยนต์และรถโดยสารที่ได้มาตรฐานท้ังจากบริษัท รถยนต์และ
การอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกกําหนดไว้ชัดเจนว่า ภายในรถจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยในทุกตําแหน่งท่ีนั่ง 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุในแต่ละคร้ังจนมีผู้เสียชีวิตไม่ใช่น้อยท่ี เกิดด้วยผู้โดยสารท่ีนั่งมาหลุดกระเด็นจากตําแหน่งท่ีนั่ง
และหลุดจากตัวรถ (กรณีของอุบัติเหตุรถตู้ชนรถยนต์ซีวิตบนโทลเวย์เช่นกัน) ทางแก้ไขปัญหาน้ี มีทางหลักๆ ๒ ทาง คือ 

ทางแรก เป็นไปได้หรือไม่ ท่ีสังคม ผู้โดยสาร ภาคีสื่อมวลชน หรือทุกคนท่ียังต้องใช้ถนนสัญจรไปมาในชีวิต ร่วมกันแสดงความ
จํานงผลักดันให้รัฐ “คลอดนโยบาย” หรือ “กฎหมายบังคับ” เร่ืองการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ รถนักเรียน รถโดยสาร
สาธารณะ ทุกท่ีนั่ง โดยไม่จํากัดไว้เฉพาะผู้ขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันใส่บทบังคับให้กับรถโดยสาร
สาธารณะ อาทิ รถตู้โดยสาร ให้ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง และต้องวางกฎให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดก่อนออกรถ  

ทางท่ีสอง คือ การผลักดันให้ความรู้กับสร้างจิตสํานึกของผู้โดยสาร (และคนขับ) ท่ีจะช่วยเตือนกันเอง ขณะนี้ทาง NECTEC ได้
คิดค้น Application สําหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ีมีจํานวนมากในปัจจุบันและเป็นผู้ท่ีโดยสารรถสาธารณะ ได้ใช้ตรวจจับความเร็ว
ขณะโดยสารรถ เรียกโปรแกรมตัวนี้ว่า Traffy bSafe (อ่านว่า แทรฟฟ่ี บีเซฟ หรือ ทราฟฟ่ี บีเซฟ ก็ได้) จุดเด่นหลักของ
แอพพลิเคชั่นตัวนี้ คือ สามารถบันทึกค่าต่างๆ เป็นหลักฐานได้เช่น วันท่ี เวลา พิกัดของรถ ไปจนถึงความเร็วของรถ ทาง NECTEC 
ออกแบบมาให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดมาใช้บริการได้ฟรี ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนได้ท่ี 
facebook.com/TraffybSafeระบบจะมีการเชื่อมสัญญาณรายงานเข้าไปท่ีมูลนิธิ เพ่ือผู้บริโภค และกําลังเชื่อมสัญญาณการ
รายงานไปท่ีกรมการขนส่งต่อไป   แต่ถ้าเป็นรถของหน่วยงานหรือองค์กรจะมีวิธีแจ้งไปยัง Facebook page ของหน่วยงานได้อีก
ทางหนึ่ง   หากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าท่ี พนักงานขององค์กร อาจติดต้ัง GPS Tracking 
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานท่ัวไป ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานใช้อยู่เช่นกัน 

 ความจริงแล้วสิ่งท่ีกําลังอธิบายอยู่นี้ เกิดข้ึนมาจากความเป็นห่วงในทุกๆ คน ทุกสาขาอาชีพ เพราะเรายังอยู่บนถนน มีชีวิตท่ีต้อง
ฝากความปลอดภัยไว้กับพฤติกรรมและสํานึกของผู้ขับข่ีรถทุก ประเภท มีชีวิตท่ีขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังหมดเป็นความห่วงใยท่ีเกิดข้ึนจากการผนวกความรู้ ผลการสํารวจวิจัย และ การให้ข้อมูลกันบนโลกไซเบอร์ ท่ีมีภาคี
ส่งถึงกันมาหลายคร้ังก่อนเหตุการณ์อุบตัิเหตุรถข่าวของ ไทย พีบีเอส เสียอีก 

สิ่งที่สําคัญที่ภาคีป้องกันอุบัติเหตุฝากไว้ให้ รัฐบาล และ หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องได้คิด คือ ความเป็นห่วงใน
ชีวิตของคนไทยบนท้องถนน มีมากน้อยเพียงไรแค่ไหน หรอื จะมีเท่ากับจํานวนอายุของรัฐบาล แค่น้ัน! ฝากให้คิด
พิจารณาและจริงจังในการแก้ปัญหาด้วย 

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย   ผอ.ศูนย์ความร่วมมือด้านการป้องกันอุบัติเหตุแห่งองค์การอนามัยโลก 

 



 
เรื่อง “ทําไมถึงไม่ใส่หมวกกันน็อค” ???... เจ็บหนัก ตายง่าย เม่ือประสบอุบัติเหตุ จากพฤติกรรมการใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ทีไ่ม่สวมใส่หมวกกันน๊อคของผู้ขับขี ้

         ได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็นข่าวกอบเล็กๆ อยู่หน้าหลังสดุ ของหนังสื่อพิมพ์ เปน็เรื่องของคณุแม่
ท่านหนึ่ง ที่ใชร้ถมอเตอร์ไซค์เปน็พาหนะในการเดินทาง ได้ขับขี้รถมอเตอร์ไซคเ์ดินทางไปบา้นญาติ แต่ไม่ได้ขับ
ขี้รถมอเตอร์ไซค์ไปเพียงลําพัง ยังได้พาลกูชายวัย 3 ขวบ หลาน 2 ขวบ ไปกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วย ในลักษณะ
ที่เด็กๆ นั่งซ้อนข้างหนา้รถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคน นั่งซ้อนข้างหลังรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคน   

          และระหว่างการเดินทาง ได้เกิดอุบัติเหตเุชี่ยวชนกับรถหกล้อขนของ แล้วรถของคู่กรณีได้ทับ ลูกชาย
วัย 3 ขวบ ที่ ศรีษะสมองกระจาย เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุทันที ส่วนหลาย วัย 2 ขวบ ได้รับบาดเจ็บสาหัส  

          ทุกท่านสามารถอ่านเจอ ข่าวลักษณะการเสียชีวิตของเด็กเล็กๆ ระหว่างการเดินทาง จากการน่ังซ้อน
รถมอเตอร์ไซค์ ไปกับผู้ปกครองท่ีขับขี้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะเดินทางไปทํากิจกรรมต่างๆ ในหนังสือพิมพ ์
ได้เป็นระยะๆ 

           แล้วยังพบว่ามีข่าวของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งได้จัดแถลงข่าวอยา่งใหญ่โต เรื่องการรณรงคใ์ห้
ประชาชนสวมใส่หมวกกันน็อค ขณะขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ และ เริ่มเห็นป้ายโฆษณาท่ีมีข้อความ “รักวัวให้ผูก 
รักลูกให้สวมหมวกกันน็อค” และมีรูปภาพ เจ้าหน้าท่ีตํารวจขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ มีเด็กนั่งซ้อนท้ายอยู่ด้วย โดย
ที่เด็กได้สวมใส่หมวกกันน็อค ติดประกาศ อยู่ตามป้อมตํารวจ ตาม 4 แยก ของถนน ในพืน้กรุงเทพ  

            การรณรงค์ใหผู้้ปกครองสวมใสห่มวกกันน็อคให้เด็กเล็กๆ ขณะนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ นั้น เป็นเรื่อง
ที่ถูกต้อง เหมาะสมมากๆเห็นแล้ว ได้แต่ร้อง สาธสุาธุ สาธุ แต่ถ้าใหเ้ปน็ความรูส้ึกประชดประชัน คงต้องบอก
ว่าน่าคิดได้ ทาํได้ต้ังนานแลว้ เพราะ คิดว่า เด็กทั้ง 2 คน ที่นั่งซ้อนทา้ยรถมอเตอรไ์ซค์ที่แม่เปน็ผูข้ับขี้ และ
ประสบอุบัติเหตุ จนทําให้เด็ก อายุ 3 ขวบ เสียชีวิต จากข่าวที่อ่านเม่ือเช้านั้น เด็กทั้ง 2 คน คงไม่ได้สวมใส่
หมวกกันน็อคหรอก สมอกเลยกระจาย จาก ตามข่าวทีล่ง 

            เพราะพฤติกรรมการสวมใส่หมวกกันน็อคให้ลกู ให้หลาน ให้กับเด็กเล็กๆของผู้ปกครองท่ีใช้รถ
มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทาง บนท้องถนนในสังคมบ้านเรา ยังมีน้อยมาก เห็นได้น้อยมาก แต่ในทาง
กลับกัน พฤติกรรมการไม่สวมใส่หมวกกันน็อคใหลู้ก ให้หลาน ให้กับเด็กเล็กๆของผู้ปกครองที่ใชร้ถ
มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทาง บนท้องถนนในสังคมบ้านเรา กับมีเป็นจํานวนมาก เหน็เป็นประจํา 
บ่อยมากๆ เหมือนเป็นเรื่องปกติของชีวิต เป็นวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตธรรมดาทั้วไป  

           แล้วจากที่เก็บข้อมูล กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ที่เสยีชีวิตจากรถมอเตอรไ์ซค์ ทั้งคนขับขี้ คนนั่งซ้อน
ท้ายรถ 20 กว่าราย  พบว่าส่วนใหญ่ ไม่ได้ส่วมใส่หมวกกันน็อค จึงมีความเป็นไปได้ ของสาเหตุที่สําศัญของ 
การเสียชีวิตอย่างหนึง่ ของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใชร้ถมอเตอร์ไซค์ เพราะ คิดว่า ผู้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ ที่
สวมใส่หมวกกันน็อค หรือ คนนั่งซ้อนท้าย เม่ือประสบอุบัติเหตุนั้น คงทําให้  เจ็บนอ้ย ตายยาก กว่า ส่วนผู้ขับ
ขี้รถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค เม่ือประสบอุบัติเหตุ คงทาํให้ เจ็บหนัก ตายง่าย กว่า 



            ซึ่งการรับรูข้่าวสารท้ัง 2 เรื่องข้างต้น ทาํใหเ้กิดการต้ังคําถาม “เอ๊ะ” เกิดความสงสัย อยากคิดหา
คําตอบ ที่ว่า “ทําไมถึงไม่ใส่หมวกกันน็อคกัน” เลยมานั่งคิด นอนคดิ ไปเร่ือยๆ ทาํให้พอไดค้ําตอบ ตาม
ความคิด ตามความเข้าใจ ให้หายสงสัย มาบ้าง แต่คงไม่ใช้ทั้งหมด และอาจไม่ใช้คาํตอบที่ถูกต้อง  

            ก่อนที่จะไปหาคาํตอบ ไปคิดว่า “ทําไมถึงไม่ใส่หมวกกันน็อคกัน” หรือ การไปคิดถึงวิธทีี่ทําใหผู้้ขบัขี้
ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ สวมใสห่มวกกันน็อค การคิดวิธปี้องกันการบาดเจ็บ การเสียชวิีตของผู้ขบัขีผู้้ใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ให้ลดน้อยลงไป การคิดถึงเรือ่งการรณรงค ์วิธีการทําใหผู้้ขับข้ีผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซคส์วมใส่หมวก
กันน็อคในชีวิตประจําวัน ให้เปน็เรื่องปกติ เป็นวัฒนธรรมการดํารงชวิีตปกติในการดําเนนิชีวิต   

            สิ่งแรกที่นํามานั่งคดิก่อนเลยว่า สามารถเห็นภาพ พฤติกรรม วิถีชีวิต ของผู้ขับขี้ผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์ 
ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค บนท้องถนน ในสงัคมไทย ได้จากที่ไหน มีลักษณะอย่างไรบา้ง ซึ่งสามารถทําให้คิด
เข้าใจเหตุผลว่า “ทําไมถึงไม่ใส่หมวกกันน็อคกัน” ของผู้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค ได้ง่ายขึน้ 
แล้ว จึงมาคิดถึงเรื่องการรณรงค์ วิธีการทําใหผู้้ขับขี้ผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์ สวมใส่หมวกกันน็อกในชีวิตประจําวัน 
ให้เปน็เรื่องปกติ เป็นวัฒนธรรมปกติในการดําเนินชีวิต   

            ที่นี้ลองมามองแยกให้ละเอียด เป็นข้อๆ ว่าเราสามารถ เหน็ภาพ เห็นพฤติกรรม วิถีชีวิต ของผู้ขับขี้
ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ คนนั่งซ้อน ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ในวิถีชีวิตประจําวัน จากบนท้องถนน ในสังคม บ้าน
เรา อย่างไรกันบ้าง ? 

1.       ภาพแรกที่พบเห็นได้ง่าย คือ ซึ่ง เป็นภาพที่ค่อนข้างหวาดเสียว ต่ืนเต้น สะเทือนใจ ทุกครัง้ที่พบ
เห็น สําหรับตัวเองพอสมควร เพราะจากการได้เก็บข้อมูลการเสียชีวิตของเด็กจากสาเหตุภายนอก ที่ไม่
ใช้โรค เพราะ ได้พบการเสียชีวิตในลักษณะนี้ ของเด็กๆอยู่เป็นระยะ คือ การที่ผูป้กครอง ใชร้ถ
มอเตอร์ไซค์ขบัขี้เป็นพาหนะ ในการเดินทางไปรับไปส่งลูกๆหลานๆ ที่โรงเรียน หรอื ศูนย์เด็กเลก็ แล้ว
ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค ให้ลูกๆหลานๆ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีแปลก เพราะ ตัวผูป้กครองเองสว่นใหญ่ได้สวมใส่
หมวกกันน็อคกัน  
           
        สามารถเห็นการเดินทางลักษณะนีห้ลังเลิกเรียน  ได้ในทุกๆ ศนูย์เด็กเล็ก ทกุๆ โรงเรียน ทั้ง
ระดับ ประถมศึกษา ไล่ไปถึงมัธยมศึกษา และ พฤติกรรมการรับสง่ลูกๆหลานๆ ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของ
ผู้ปกครอง ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค ให้เด็กๆ ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ทั้งในกรุงเทพ และท่ีต่างจังหวัด มี
ลักษณะเหมือนกัน  
         ภาพท่ีเห็นของการไม่สวมใส่หมวกกันน็อคของเด็กๆ จากผู้ปกครองที่ใช้             รถ
มอเตอร์ไซค์ ไปรับลูกๆหลานๆ ที่ศนูย์เด็กเล็ก ที่ โรงเรียน ที่หวาดเสียว ขอยกตัวอย่างที่เคยเห็นภาพ  
เช่น ผู้ปกครองใช้มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกๆหลานๆ ครั้งเดียวหลายคนอาจ  3 – 4 คน ยังเคยเห็น มี
ลักษณะให้เด็กนั่งหนา้ 2 คน นั่งหลัง 2 คน หรือ เด็กนั่งข้างหน้า     1 คน นั่งหลัง 2 คน  
           โดยเฉพาะเด็กที่เลก็ๆ ที่ยังเรียนอยู่ในศนูย์เด็กเล็ก หรือระดับอนุบาล ซึ่ง เคยเห็นเด็กบา้งคนที่
นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ผูป้กครอง แล้วกําลังหลับอยู่ บ้างคนสัพโหงกอยู่ เด็กที่หลับขณะซ้อนรถ
มอเตอร์ไซค์ เป็นภาพที่เหน็แล้วหวาดเสียว กลัวตกรถมาก  
  
            ซึ่ง คิดว่าคงมีผู้ปกครองที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทางไปรับส่งลูกๆหลานๆ  
ในแต่ละศนูย์เด็กเล็ก แต่ ละโรงเรียน แล้วได้ใส่หมวกกันน็อคใหลู้กๆหลานๆ คิดว่ามีจํานวนน้อยมาก 
เม่ือเทียบกับเด็กที่ผู้ปกครองได้ใส่หมวกกันน็อค ให้ลูก ให้หลาน ทีพ่บเป็นจํานวนมากกว่า 



2.       เปน็ลกัษณะพฤติกรรม ของผู้ปกครองท่ีใชร้ถมอเตอร์ไซคเ์ปน็พาหนะ รถมอเตอร์ไซค์มีความจําเปน็
ของครอบครบัในการเดนิทาง และระหว่างขับขี้ได้พาเดก็เล็กๆนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ ไปด้วย ทั้งเปน็
ลักษณะการนัง่ข้างหน้า หรอื ลักษณะนัง่ข้างหลังรถมอเตอร์ไซค์ เป็นลักษณะ คล้ายๆ ในกรณีที่ 1 แต่
ในกรณนีี้ ส่วนใหญเ่ปน็เด็กเล็กๆ เปน็เด็กลูกอ่อน อายุ 0 – 3 ปี ที่ยังไม่เข้าโรงเรียน เช่น อาจมีเด็กบ้าง
รายที่พึง่เกิดจากโรงพยาบาล แล้วผูป้กครองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปรับกลับมาท่ีบ้านพกั หรือ กรณีที่พา
เด็กเล็กๆ นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เดินทางไปทํากิจกรรมต่างๆ มีลักษณะพ่อเปน็คนขับรถมอเตอรไ์ซค์ มี
แม่นั่งซ้อน แล้วมีลูกนั่งซ้อนไปด้วย หรือ ญาติพี่น้องที่เป็นผูใ้หญเ่ปน็คนขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ แล้วพา
เด็กเล็กๆนั่งซ้อนไปด้วย ซึ่ง พบเหน็ได้ทั้วไปบนท้องถนนท้ังในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด แล้วเปน็เรื่องท่ี
เห็นแล้ว อาจรู้สึกแปลกๆ ได้ เพราะผูป้กครอง หรือ ผูข้ับขี้รถมอเตอร์ไซค์ ที่เป็นผูใ้หญ่ ได้สวมใส่หมวก
กันน็อคให้ตัวเอง ทั้งคนขับขี ้หรือ คนนั่งซ้อนท้าย แต่กับไม่ได้สวมใสห่มวกกันน็อคให้กับเด็กๆ 

3.       ลักษณะพฤติกรรมการไม่สวมใสห่มวกกันน็อก ของการขับรถมอเตอร์ไซคข์องผู้ใหญ่ หรอืเด็กวัยรุ่น
หรือ เด็กๆ อาจเริ่มต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป ทีส่ามารถขับขีร้ถมอเตอร์ไซคไ์ด้แล้ว สามารถมองเห็น 
พฤติกรรมของผู้ใชร้ถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมหมวกบทท้องถนนได้ในหลายลักษณะ                                       
          แยกลักษณะเปน็ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ถ้าในกรุงเทพ ผู้ใหญ่และวัยรุ่น ผู้ขบัขี้รถ
มอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค พบได้ว่า ส่วนใหญ่เปน็ลักษณะการขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์ บนท้อง
ถนนท่ีไม่ใชใ้นถนนหลัก แต่เป็นในถนนรอง ถนนย่อย เป็นถนนในตรอง ซอย ต่างๆ เชน่ ในซอย
ลาดพร้าว จรญัสนทิวงศ์ หว้ยขวาง หรือ การขับขีใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้าน ในคา่ยทหาร ใน
มหาวิทยาลัย หรือ เปน็การขับรถในละแวกบ้านพัก เป็นช่วงเวลาเย็นๆ ช่วงกลางคนื หรือ ได้รู้ว่า
เสน้ทางท่ีไปนัน้ ไม่มีตํารวจอยู่ที่ป้อม หรอื ตํารวจตั้งด่านจับรถอยู่  
            สามารถพบการไม่สวมใส่หมวกได้มาก ในเขตชานเมือนกรงุเทพ เขตรอบนอก กันน็อคใน
กรุงเทพ และส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มวัยรุน่ กลุ่มเด็กๆท่ีขับขี้มอเตอร์ไซค์มากกว่าผูใ้หญ ่
           
          ส่วนในต่างจังหวัด สามารถพบไดม้าก ทั้วไป การเดินทางในต่างจังหวัด รถมอเตอร์ไซค์เป็นสิง่
สําคัญ ในการเดินทาง เช่น เดินทางจากบา้น เข้าไปซ่ือของในหมูบ่้าน ไปตลาดนัด ไป อบต ไปอําเภอ 
ไปทํางานทีน่า ที่ไร่ ที่สวน ไปหาญาติพีน่้อง ไปทําธรุะต่างๆ โดยเฉพาะการไปทํางาน ที่นา ที่ไร่ เพราะ 
บ้านพักอาศัยของชาวชุมชน อาจ อยู่กันคนละแห่ง กับที่ทําการเกษตร ถ้าให้เดินไปคงเสียเวลา แล้ว 
รถสาธารณะ รถรับจ้างต่างๆไม่มี หรือ มีน้อยด้วย หรือ ถ้ามีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น
จํานวนมาก แพง    
          การลงทุนในการซื่อรถมอเตอร์ไซค์มาใช้ ในการเดินทาง จึงทาํให้ชีวิตสะดวก สบาย มากขึ้น 
รวดเร็วขึน้ ไปง่าย มาง่าย ประหยัดคา่ใช้จ่าย คุ้มค่าในการลงทุน และคงถูกกว่าการจ้างรถรับส่ง    
           
             เม่ือได้ลองมานั่งย้อนคิดถึงการใช้รถมอเตอร์ไซค์ ของชาวชมุชน ที่บ้านนอก  พบว่า มี
มอเตอร์ไซค์กันแทบทุกบ้านเลย ถ้าให้คิดประมาณเอา คิดว่ามี ครอบครัวท่ีพักอาศัยในหมู่บา้นเฉลี่ย 
100 ละ 70 – 80 % ได้ ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ในบา้นพัก แล้วบ้างบ้าน มีรถมอเตอร์ไซค์ถึง 2 คัน 
หรือ 3 คัน ยังมี ซึ่งคิดว่าคงมีลักษณะคล้ายๆ กันทั้วไปของหมู่บ้านในชนบทท่ังประเทศ      
             
             และการขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กเล็กๆ ในต่างจังหวัด อายุของการเร่ิมขับขี้รถ
มอเตอร์ไซค์ ของเด็กมีอายุน้อยลงกว่าเด็กในกรุงเทพ  อาจเริ่มขบัขี้รถมอเตอร์ไซค ์ต้ังแต่ อายุ 6 – 7 
ขวบ อาจเป็นเพราะผู้ปกครองที่ชอบใช้ใหลู้ก ไปซ่ือของท่ีร้านค่า ไปไร ่ไปนา ให้ต้ังแต่ยังเล็ก หรือ ให้
ลูกใช้มอเตอรไ์ซค์ในการเดินทางไปโรงเรยีน ไปหาเพ่ือนๆ    



                 
             ซึ่ง การขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ในต่างจังหวัด นัน้ แทบไม่มีการสวมใส่หมวกกันน็อคกันเลย มี
น้อยมากที่สวมใส่หมวกกันน็อค โดยเฉพาะการขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้าน ในตําบลที่ตัวเองพกั
อาศัยอยู่ การขับขี้ ไปไร่ไปนา ไปทํางาน ไปตลาดนัด      การใส่หมวกกันน็อค ของผู้ขับขี้รถ
มอเตอร์ไซค์ ในต่างจังหวัด ปกติใส่ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีต้องขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์ เขาไปในตัวอําเภอ 
ไปในตัวจังหวัด หรือ รู้ว่าจุดที่ต้องเดินทางไปมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ต้ังด่านตรวจจับรถอยู่ แต่ไม่ใช้ทุกคน
ด้วย  
             และ ผู้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ในเขตตัวจังหวัด มีพฤติกรรม คลา้ยๆ การผู้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์
ของในกรงุเทพ ที่ไม่สวมใสห่มวกกันน็อค เม่ือขับขี้รถมอเตอร์ไซคล์ะแวกบ้านพัก ในถนนรอง ในถนน
ย่อย ในตรอก ซอย หรือ เม่ือรู้ว่าทางที่ไปไม่มีตํารวจ ไม่มีการต้ังด่านตรวจจับของเจ้าหนา้ท่ีตํารวจ 

4.       เปน็ลกัษณะของคนที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ โดยไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ซึ่ง พบได้เป็นปกติ 
พบได้ทั้วไป เช่น คนขับขี้รถมอเตอร์ไซคร์ับจ้าง ซึ่ง ปกติไม่ได้ให้ผู้โดยสารสวมใสห่มวกกันน็อคเลย ใน
การเดินทางรบัส่งใกล้ๆท่ารถ แต่สวมใส่หมวกกันน็อคให้ผู้โดยสาร ต่อเม่ือถูกว่าจ้างไปใกลๆ แต่ไม่ใช้
ทุกคนทุกครั้งเสมอไป และกล่าวได้ว่าเปน็ส่วนน้อยด้วยที่ได้ใส่หมวกกันน็อค  
           หรือในกรณขีองผูข้ับขี้รถมอเตอร์ไซค์ ลักษณะท่ีคนมาขอซ้อนนั่งโดยบังเอินไม่ได้ได้คิดว่าต้อง
มีคนนัง่ซ้อนทา้ยมอเตอร์ไซค์ จึงไม่ได้เตรยีมหมวกกันน็อคไว้ให้ใส่ เลยเอาหมวกกันน็อค ไว้ใชส้ําหรับ
ตัวเองเพียงไปใบเดียว เช่น มีเพื่อนที่โรงเรยีนขอกลบับ้านพักด้วย หรอื เพื่อนไปทางเดียวกันจึงขอลง
ระหว่างทาง  หรือ ให้ไปสง่ระหว่างทาง ซึง่ถ้าลองไปดูได้หลังเลิกเรียน ของนักเรียนระดับมัธยม หรือ 
พวกนักเรียนอาชีวะต่างๆ โดยเฉพาะในตางจังหวัดนักเรียนท่ีใช้มอเตอร์ไซค์ ในการเดินทาง คนซ้อน
ท้าย ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใสห่มวกกันน็อค  
            หรือการไปเท่ียวบ้านเพื่อนบา้นญาติ และ เพื่อนหรือญาติของกลับด้วย หรือไปซ่ือของ ต้อง
ให้เพื่อนอีกคนไปช่วยถือของ และ สาเหตุเหตุผลอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่คนนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
สวมใส่หมวกกันน็อค  
            ซึ่งอาจ กล่าวไดว่้าพฤติกรรมการขับขีใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์ในสังคมไทย คนนั่งซ้อนท้ายส่วน
ใหญ่ ใหญ่มากๆ ไม่ได้สวมใส่หมวกกันนอ็ค  ไม่ว่าผู้ขบัขี้รถมอเตอรไ์ซค์ เปน็ผูช้ายผู้หญิง วัยรุน่ ทั้งใน
กรงุเทพ และ ต่างจังหวัดคนซ้อนส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อค ในต่างจังหวัด มากหน่อย ถ้าให้
พูดแบบประชดประชนัคิดว่า 100 ละ 97.50 % ได้ ของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่คนซ้อนไม่ได้สวมใส่
หมวกกันน็อค อิอิ   
     

5.       เปน็ลกัษณะกลุ่มเด็กแว๊น กลุ่มเด็กที่ชอบกันจับกลุ่ม ในการขบัขี้รถมอเตอรไ์ซค์ในเวลากลางคืน 
ออกไปขับขี้มอเตอร์ไซค์แขง็กัน ขับขี้ด้วยความเร็ว ไม่เคารพกฎจราจร มีจํานวนต้ังแต่หลายสิบคนั ถึง 
เป็นหลายร้อยคัน ซึ่งเด็กกลุม่นี้ ทั้งคนขับขี้ คนนั่งซ้อน ทั้งที่เปน็ผู้หญงิ ผู้ชาย แทบไม่มีการสวมใส่
หมวกกันน็อคกันเลย เคยเหน็มากับตาตัวเอง หลายคร้ัง  
          และเด็กกลุ่มนี้ ยังมีความเสียงมากในการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต เพราะ 
มีการร่วมตัวกันขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ กันเป็นจํานวนมาก พร้อมๆกัน ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยรวดเร็ว 
ฝาฝืนกฎจราจร ขับขี้ในเวลากลางคืน ทีมี่รถยนต์คนัอ่ืนร่วมใช้ถนนด้วย และ ขับด้วยความเร็ว  
           
           จากท้ัง 5 กรณี ที่กล่าวมาของพฤติกรรม วิถีชีวิต การขับขีก้ารใช้รถมอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมใส่
หมวกกันน็อค ทั้งผู้ขับขี้เอง และ คนนั้งซ้อนท้าย ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ ทีพ่บเห็นได้ในสงัคมไทย คง



ครอบคลุมทุกกลุ่มคนใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นประจํา และไม่สวมใส่หมวกกันน็อคพอสมควร ทีน่ี้ลองมาหา
เหตุผลต้ังคําถามของการไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ในแต่ละข้อดูว่ามีสาเหตุ มาจากอาไรบ้าง 
           ลักษณะเหตุผลในส่วนกรณี ข้อท่ี 1 กับข้อ 2 เรื่องของผู้ปกครองที่ไม่สวมใส่หมวกกันนอ็คให้ 
เด็ก ขณะพาเด็กนั่งซ้อนทา้ยมอเตอร์ไซคข์อร่วมเป็นอันเดียว เพราะ ประเด็นคล้ายๆ กัน  

ประเด็นที่ 1 ผู้ปกครองคงอาจคิดว่าการเอาเด็กนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ เฉพาะ เวลาขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์ 
ในซอย ในตรอก ในถนนละแวกบ้าน ไปไร่ ไปนา ไปตลาด ไปซ่ือของ ไปบ้านญาติ หรือ แค่ไปกลบัโรงเรียน  
เป็นการเดินทางท่ีไปใกล้ๆ ในละแวกชุมชน ไม่ได้ไปไกลอะไร ไม่น่ามีอันตรายอะไร มีความปลอดภัย ไม่ต้อง
สวมใส่หมวกกันน็อคให้เด็กได้  

ประเด็นที่ 2 คงเป็นมุมมองหนึ่งที่อยู่ในสงัคมบ้านเราของผู้ปกครอง ที่คดิว่าการเป็นเด็กอยู่นั้น นั่งซ้อนท้าย
มอเตอร์ไซค์ได้ เจ้าหนา้ตํารวจไม่จับ ซึ่ง ตามความเป็นจริงของกฎระเบียบในเร่ืองนี้ เจ้าหน้าตํารวจบ้านเรา 
ยังไม่ได้ตรวจจับเด็กๆ ที่ไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อค ทีน่ัง่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับผู้ปกครองจริงๆ เพราะ 
โดยส่วนตัวเอง ยังไม่เคยเหน็เหมือนกันทีว่่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจเขียนใบสั่งให้กับผู้ปกครอง ที่ขบัขี้มอเตอร์ไซค์
แล้วพาเด็กนั่งซ้อนท้ายไปด้วย ในความผดิว่าไม่สวมใสห่มวกกันน็อคให้กับเด็ก ผูป้กครองเลยติดนิสัยท่ีไม่ได้
ใส่หมวกกันนอ็กให้เด็กเพราะตํารวจไม่จับ  

ประเด็นที่ 3 เรื่องของสภาพครอบครับที่ไม่ได้เศรษฐานะท่ีดี ไม่มีเงินซ่ือรถยนต์ แต่ผู้ปกครองใช้มอเตอร์ไซค์
เป็นพาหนะในการเดินทาง มอเตอร์ไซค์มีความจําเปน็ในการดํารงชีวิตของครอบครัว เม่ือต้องเดินทางใน
การไปทํากิจกรรมต่างๆ แลว้ลูกๆ ไม่มีใครดูแล จึงมีความจําเปน็  ในการพาลูกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไป
ด้วย  เช่น ไปโรงเรียน ไปตลาด ไปไร่ ไปนา ซึ่ง เคยได้ยินมาว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ ที่ใช้ในประเทศไทย ที่ขาย
ออกมาจากผูผ้ลิตแล้ว มีไม่ตํ่ากว่า 10 ล้านคนั มีครอบครัวท่ีใช้มอเตอร์ไซค์ หลายล้าน ครอบครัว 

ประเด็นที่ 4 การใช้มอเตอร์ไซค์เปน็พาหนะในการเดินทางของ ผูป้กครองที่พาเด็กนัง่ซ้อนไปโดยไม่สวมใส่
หมวกกันน็อคให้เด็กนัน้ ผูป้กครองคงมีความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ จิตสํานึก ไม่ดี ไม่เหมาะสม ใน
การป้องกันความปลอดภัย การบาดเจ็บ ของลูกๆหลานๆจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึน้ จากการเดนิทางด้วยรถ
มอเตอร์ไซค์  

ประเด็นที่ 5 เป็นเรื่องของคา่นิยม วัฒนธรรมที่ยอมรับได้ ของสังคม เพราะการท่ีผูป้กครองพาเดก็นั่งซ้อน
ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ เปน็เรื่องปกติ ไม่เห็นมีใครว่าเลย ผูใ้หญ่บา้น กํานัน ไม่เหน็ว่าตักเตือน คนในชุมชน ไม่
เห็นว่าตักเตือน ญาติพีน่้อง ไม่เห็นมีใครว่าตักเตือน พระไม่เห็นว่าตักเตือน คุณครู ผอ ที่ศูนยเ์ด็กเล็ก คุณครู 
ผอ ที่ โรงเรียน ไม่เห็นว่าตักเตือน การพาเด็กนั่งซ้อนทา้ยมอเตอร์ไซค์ ไม่สวมใส่หวมกกันน็อค ของ
ผู้ปกครองเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจําวัน  

ประเด็นที่ 6 มองไปท่ีเรื่องของหมวกกันน็อคของเด็ก ที่อาจไม่ค่อยมีขายในท้องตลาด หาซ่ือยาก คิดว่า คง
เป็นเหตุผลหนึง่ ที่ผู้ปกครองไม่ได้หาหมวกกันน็อค มาให้เด็กสวมใส่ แต่เท่าท่ีทราบ ใช่ว่าหาซ่ือไม่ได้เลย 
สามารถหาซ่ือได้ในห้างใหญ่ๆ  หรือ ร้ายเฉพาะท่ีขายหมวกกันน็อค ของเด็ก หรือ ซื่อตามอินเตอรเ์น็ต  

ประเด็นที่ 7 เป็นเรื่องความสิ้นเปลือง เพราะหมวกกันน็อกในปัจจุบนัอย่างพอใช้ได้ ได้มาตรฐานหน่อย 
ราคาแพงอยู่ ใบละ 300 บาท เป็นอย่างตํ่า ผู้ปกครองอาจมองว่าเป็นของใช้สิ้นเปลอืง คิดว่ามีความ
จําเปน็ต้องซ่ือ เพราะ เด็กใสไ่ด้ไม่นาน ได้ไม่ก่ีปี เดียวเด็กโตแล้ว ไว้รอซ่ือตอนโตท่ีเดียว 

ประเด็นที่ 8 เด็กอาจไม่ชอบใส่หมวกกันน็อค หลังจากผู้ปกครองได้หาหมวกกันน็อค มาให้เด็กใสแ่ล้ว 
เพราะเด็ก อิดอัด ร้องไห้ งอแง เด็กไม่ชอบ ไม่สบายเหมือนตอนไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ผู้ปกครองจึง
ตามใจเด็ก สงสารเด็ก จึงไม่ได้ใส่หมวกกันน็อคใหเ้ด็ก ขณะนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ อีก  



ประเด็นที่ 9 รถมอเตอร์ไซคค์งแทบทุกรุน่ โดยปกติมีพื้น มีความสะดวกในการเก็บหมวกกันน็อคได้ แค่หนึ่ง
ใบ การทีผู่้ปกครองใส่หมวกกันน็อคให้เด็กในการเดินทางไปท่ีอ่ืนๆ อาจไม่สะดวกในการเก็บหมวกกันน็อค
ของเด็กทีเ่พิ่มขึ้นมาอีกใบ จึงไม่หาหมวกกันน็อคมาสวมใส่ใหเ้ด็ก ขณะนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค ์

             ลักษณะเหตุผลในส่วนกรณีข้อท่ี 3 สาเหตุของผู้ที่ขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์ โดยท้ัวไปที่ไม่ชอบสวมใส่
หมวกกันน็อค ในสังคมบ้านเรา ทั้งผู้ใหญ่ ชายหญงิ วัยรุน่ และ เด็ก ทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ใน
ลักษณะต่างๆ 

ประเด็นที่ 1 การขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ของผูใ้หญ่ หรือ วัยรุ่น หรือ เด็กทีไ่ม่สวมใส่หมวกกันน็อค ทีเ่หน็ได้ทั้ว
ไปในสังคมไทยนั้น เหตุผลท่ีคิดว่าสาํคญัเลย เป็น เพราะ พื้นที่ ท้องถนนของผู้ใชร้ถมอเตอร์ไซค์ในการขับขี้
นั้น ไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือ เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ตรวจจับ ไปต้ังด่าน เป็นเชน่นี้ทั้งใน
กรุงเทพ และ ในต่างจังหวัด เช่น พืน้ที่ ถนนรอง ถนนยอ่ย ไม่ใช่ถนนหลัก ในตรอก ซอย ต่างๆ ในหมู่บ้าน 
ชุมชน ถนน ไปไร่ ไปนา เม่ือไม่มีตํารวจ ผู้ขบัขี้มอเตอรไ์ซค์ จึงเลือกที่ไม่ใส่หมวกกันน็อค จนเป็นนิสัย อาจ
เป็นเพราะขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ได้สะดวกสบายกว่าการสวมใส่หมวกกันน็อค 

ประเด็นที่ 2 การขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ของผูใ้หญ่ หรือ วัยรุ่น หรือ เด็ก ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ที่เห็นได้ทั้ว
ไปในสังคมไทยนั้น คงเป็นเช่น เดียวกันกับในประเด็นแรก แต่มองในมุมกลับกัน คอื พื้นที่ ท้องถนนของผู้ใช้
รถมอเตอร์ไซค์ในการขับขีน้ั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ไม่ได้เข้าไปตรวจจับ ไปต้ังด่าน ไม่มีตํารวจค่อยตรวจตรา
ดูแล อาจเปน็เพราะไม่ใชช้ว่งเวลาที่ตํารวจทํางาน เชน่เวลา กลางคนื หรือ กําลังเจ้าหนา้ตํารวจในการ
ตรวจตรา น้อย มีไม่เพียงพอ มีน้อยเกินไป เกินกว่าท่ีจะไปตรวจจับ ตักเตือน ดูแลผู้ขับขี้มอเตอรไ์ซค์ที่ไม่
สวมใส่หมวกกันน็อค ในทุกๆ พื้นทีข่องถนน ของชุมชน ของหมู่บา้น  เม่ือไม่มีเจ้าหนา้ท่ีตํารวจ ผู้ขับขี้
มอเตอร์ไซค์ จึงเลือกไม่ใสห่มวกกันน็อค อาจเป็น เพราะ ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทางได้
สะดวกสบายกว่าการสวมใส่หมวกกันน็อค 

ประเด็นที่ 3 เป็นการเอาท้ัง 2 ประเด็นแรกมาสรุปร่วมกัน ว่า เม่ือพืน้ท้องถนน ของชุมชน ของหมู่บ้าน ใน
ถนนรอง ถนนย่อย ที่ไม่ใช่ถนนหลัก ในตรอก ซอย ต่างๆ ที่ผู้ขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์ใช้นั้น ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจตรวจจับ ควบคุมดูลู ให้ผู้ขบัขี้มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อค ในพืน้ที่บนท้องถนนน้ัน ผูข้ับขี้
มอเตอร์ไซค์ จึงนิยม เหมือนเปน็คา่นยิม เป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ผู้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องสวมใส่
หมวกกันน็อค ในการขบัขี้รถมอเตอร์ไซคไ์ด้ สามารถพดูได้ในลักษณะหนึ่ง ที่กล่าวได้ว่าเปน็พืน้ทีข่อง
กฎหมายที่เข้าไปยังไม่ถึง เปน็พืน้ปลอดกฎหมายระเบียบ กติกา ข้อบังคับนี้  

            ซึ่งท่ีจริงกฎหมายนี้ต้องใช้กันทั้วประเทศ ทกุตารางนิ้วของพื้นทีป่ระเทศ แต่กฎหมายกติกา 
ข้อบังคบันี้ ยังไม่ได้เข้าไปในวิถีชีวิตของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ เขา้ไปเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ค่านิยม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของผู้ขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค กลุ่มนี้ ใหส้วมใส่หมวกกันน็อคทุก
ครั้งทีข่ับขีใ้ช้รถมอเตอร์ไซค ์ได้ 

        เพราะ ถ้าถามว่าผู้ขบัขี้มอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมใสห่มวกกันน็อคกลุ่มนี้ รู้หรือเปล่าว่ามีกฎหมาย
ข้อบังคบั ว่าผูข้ับขี้รถมอเตอร์ไซค์ ต้องสวมใส่หมวกน็อคทุกครั้ง ทีใ่ชร้ถมอเตอร์ไซค์ คงต้องตอบเลยว่ารู้ รู้
กันทุกคน รู้กันทั้งประเทศละ แล้วคงมีหมวกกันน็อคกันทุกคนด้วย  แต่ผู้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้เลือกที่ไม่
สวมใส่หมวกกันน็อค 

          ลักษณะตัวอย่างถ้าเปน็ในกรุงเทพ เวลาขับขี้รถมอเตอร์ไซคใ์นถนนหลงั เดินทางไปไกลที่พัก หรือ 
รู้ว่าจุดที่ไปมีเจ้าหนา้ท่ีตํารวจอยู่ มีตํารวจต้ังด่านตรวจจับอยู่ การเดินทางด้วยของผูข้ับขี้รถมอเตอร์ไซค์ 
ต้องหาหมวกกันน็อคมาสวมใส่ทันที ใส่ทกุครั้งที่เดินทาง หรือ ในต่างจังหวัดผู้ขบัขีร้ถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวม



ใส่หมวกกันนอ็คกลุ่มนี้ เวลาเดินทางไปในอําเภอไปในตัวจังหวัด หรอื ไปในท้องถนนที่มีเจ้าหนา้ตํารวจอยู่ 
เจ้าหน้าตํารวจต้ังด่านตรวจจับอยู่ การเดินทางด้วยการขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ต้องหาหมวกกันน็อมาคสวมใส่
ทันที ทุกครัง้ที่เดินทาง 

ประเด็นที่ 4 เป็นเรื่อง ของผู้ใชผู้้ขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทาง ที่ไม่ได้สวมใสห่มวกกันน็อก 
นั้น  มี จิตสํานึก การเรยีนรู ้การปรับตัว ในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ ให้มีความปลอดภัย ไม่ดี ไม่เหมาะสม 
อาจเปน็ เพราะ พื้นที่ ท้องถนนท่ีขับขีใ้ช้รถมอเตอร์ไซคน์ั้น ไม่มี เจ้าหน้าท่ีตํารวจ คอ่ยตรวจจับ หรือ เป็น
พื้นที่ท้องถนน ที่กฎหมาย กติกา นี้ยังเข้าไปไม่ถึง  

        แต่ถามว่า ผู้ขับขี้ผูใ้ชร้ถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมใสห่มวกกันน็อค กลุ่มนี้ เม่ือใชร้ถมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่ 
ถนนรอง ถนนย่อย ไม่ใช่ถนนหลัก ในตรอก ซอย ต่างๆ ในหมู่บา้น ชุมชน ถนน ไปไรไ่ปนา รู้หรือเปล่าว่า 
ต้องสวมใสห่มวกกันน็อค ต้องตอบว่ารู้ แต่คงเป็นเพราะ มี จิตสํานึก การเรียนรู้ การปรับตัว ในการใชร้ถ
มอเตอร์ไซค์ ให้มีความปลอดภัย ไม่ดี ไม่ระมัดระวัง ความปลอดภัยให้ตัวเอง หรือ กับลูกๆท่ีนั่งซอ้น เม่ือใช้
รถมอเตอร์ไซค ์

        ซึ่งเหมือนเป็น วิถีชีวิต พฤติกรรม เป็นบรรทัดฐานของชุมชน ของสังคม เปน็มารตฐาน วัฒนธรรม ที่
ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ยังไม่ต้องสวมใสห่มวกกันน็อคกันได้ 

ประเด็นที่ 5 กลุ่มคนที่ใชร้ถมอเตอร์ไซค์ และชอบไม่สวมใส่หมวกกันน็อค จํานวนมาก เป็นกลุ่มเด็กๆ กลุ่ม
วัยรุ่น  อายุ ไม่เกิน 20 ปี อางเปน็เพราะ วุฒิภาวะ ในเรื่องความปลอดภัยไม่ดี ใส่หมวกกันน็อคแล้วอึดอัด 
ใส่แล้วดูไม่ดี ไม่สะดวกในการขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์เดินทาง 

         ลักษณะเหตผุลในส่วนกรณีข้อท่ี 4 เรื่องของคนน่ังซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ ที่ไม่สวมใส่หมวก
กันน็อคในกรณีต่างๆ ทีพ่บได้ในสังคมไทย 

ประเด็นที่ 1 ต้องบอกอีกว่า พฤติกรรม วัฒนธรรม ของตํารวจ ในการตรวจจับคนนัง่ซ้อนท้ายที่ไม่ได้ส่วมใส่
หมวกกันน็อค โดกปกติไม่ได้จับ นอกจากเป็นการต้ังด่านใหญ่ๆ  ถึงจับ ถ้าอยู่ตามปอ้มตํารวจ ตามสี่แยก
ไม่ได้จับ อาจเป็นเพราะตํารวจมีน้อยเกินไป และมีงานให้รับผิดชอบมาก เลยมาไล่จับ คนนั่งซ้อนท้ายที่ไม่ได้
ใส่หมวกกันนอ็คไม่ไหว 

ประเด็นที่ 2 เช่นเดียวกันยังเป็น พฤติกรรม วัฒนธรรม ของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการขับขี้ ที่เม่ือใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ และมีผู้ซ้อนทา้ยรถ มอเตอรไ์ซค์ในทุกๆกรณี เชน่ เพื่อนนั่งซ้อนทา้ยญาติพี่น้องนั่งซ้อนท้าย 
หรือ มีผู้ว่าจ้างนั่งซ้อนท้าย ในกรณขีองมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง ยังไม่ได้มีพฤติกรรม นิสยั บรรทัดฐานที่ดี ที่ให้
ผู้นั่งซ้อนทา้ย ทุกครั้งที่มีผู้นัง่ซ้อนท้ายขณะขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งทั้งประเด็น ที่ 1 และ 2 ถือว่าเป็น
ประเด็นสําคญัที่สุด 

ประเด็นที่ 3 เกิดจากกรณีของผู้ที่มาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขณะขับขี้นั้น ไม่ต้องการสวมใส่หมวกกันน็อก 
เช่น คนนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง โดยเฉพาะผูห้ญิง อาจกลัวผมเสียทรง ผมเหม็น จากกลุ่มวัยรุ่น 
กลุ่มเด็กแว็น กลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน กลุ่มทีม่านั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซคโ์ดยบังเอิน หรอื นั่งซ้อนทา้ย
มอเตอร์ไซค์เพื่อนๆ  

ประเด็นที่ 4 จากการท่ีผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทางนัน้ ส่วนใหญ่ มีหมวกกันน็อคประจํา
ตัวเพียงใบเดียว และ รถมอเตอร์ไซค์ทีผ่ลิดออกมาขาย โดยปกติมีความสะดวกในการเก็บหมวกกันน็อค ไว้



กับรถมอเตอรไ์ซค์ ได้ 1 ใบ ฉนั้น ผูน้ั่งซ้อนท้ายมอเตอรไ์ซค์ที่ไม่ได้เตรยีมหมวกกันน็อคมา หรือ มาซ้อนโดย
บังเอิน เม่ือมานั่งซ้อนทา้ยมอเตอร์ไซต์ ในลักษณะต่างๆ จึงไม่ค่อยได้ส่วยใสห่มวกกันน็อค  

ประเด็นที่ 5  การนั่งซ้อนทา้ยรถมอเตอรไ์ซค์โดยไม่สวมใส่หมวกกันน็อคนั้น ผูข้ับขี้หรือผู้ซ้อน อาจมองว่า
เม่ือถูกตํารวจจับ เปน็โทษไม่หนัก สามารถพูดคุย ปรองดอกกับตัวรวจได้ ถ้ามีเหตุผลที่ดีตํารวจอาจปล่อย
ไปโดยไม่เสียคา่ปรับ หรือ เขยีนใบสั่งให้ปรบัน้อยๆ หรือ สามารถจ่ายเงินให้ตํารวจทีจั่บในทีเ่กิดเหตุได้โดย
ไม่ต้องเขียนใบสั่ง  

ลักษณะเหตุผลในส่วนกรณขี้อท่ี 5  กรณีของเด็กแว๊น ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ระหว่างขับขี้รถ
มอเตอร์ไซค์ เล่น ขบัรถแข็งขนั กับกลุ่มเพือ่นๆ เป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั้น 

ประเด็นที่ 1 เป็น คา่นิยมพฤกรรม วัฒธรรม การขับขีร้ถมอเตอร์ไซค ์บนท้องถนน ของเด็ก แว็น กลุ่มนี้อยู่
แล้ว ที่ไม่ต้องการสวมใส่หมวกกันน็อก เด็กวัยรุ่นกลุ่มนีใ้ครใส่หมวกกันน็อค อาจถูกมองเป็นเรื่องแปลกใน
สายตาเพื่อน ที่ไปร่วมตัวกันขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน ที่อาจ มองว่า เป็นคนขี้กลัว ใจไม่ถึง และคนนั่ง
ซ้อนท้าย ซึ่งมีทั้งผู้หญิงผูช้าย ที่แทบจะหาคนสวมใสห่มวกกันน็อคไม่ได้เลย 

ประเด็นที่ 2 การร่วมตัว ในการขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเด็กแว็น กลุ่มนี้ โดยปกต ิชอบไป
ร่วมตัวขับขี้รถมอเตอร์ไซคใ์นเวลากลางคืน และ ในบนท้องถนน ชว่งถนนท่ีไม่มีตํารวจอยู่ เพราะ โดย
พฤติกรรม จุดประสงค์ ของการใช้รถมอเตอร์ไซค์มีความผิดอยู่แล้ว จึงต้อง หลบตํารวจ เม่ือไม่มีตํารวจ 
กลุ่มเด็กแว็นกลุ่มนี้ จึงไม่นิยมใส่หมวกกันน็อค ขณะขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ คือ กลัวตํารวจจับในข้อหา
ความผิดอ่ืนๆ มากกว่า ความผิดเรื่องการไม่สวมใส่หมวกกันน็อค 

ประเด็นที่ 3 การขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่น ทีเ่รยีกว่าเด็ก แว็นนี้ เป็นการออกมาร่วมตัวกันของ
เพื่อนๆ เป็นกลุ่มใหญ่ และ ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ ด้วยความรวดเร็ว มีการแข็งขนักัน การส่วมใส่หมวก
กันน็อค อาจทาํให้ไม่สะด้วยไม่การ พูดคุยกันกับกลุ่มเพือ่นๆ หรือ ในการมองดู มองหากลุ่มเพื่อนๆ หรือ ไม่
สะดวก ไม่ถนัดในการขับรถมอเตอร์ไซค์ ด้วยความรวดเร็ว ขณะแข็งขัน กับรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนๆ คัน
อ่ืน 

ประเด็นที่ 4 เป็นเรื่องของจิตสํานึก ความรู้ การปรับตัว ประสบการณช์ีวิต ความระมัดระวัง จากอันตราย 
ในเรื่องความปลอดภัย ของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ ที่เสยีง จากการสวมใส่หมวกกันน็อก ไม่ดี ไม่มีความ
ตระหนักมาก พอ 

           จากการพยายามอธิบายตอบคาํถาม ที่ว่า “ทําไมถึงไม่สวมใส่หมวกกันนอ็ก” โดยเริ่มจากนําเสนอ
ข้อมูล ลักษณะ พฤติกรรม ซึ่งสามารถมองเห็นภาพการใช้รถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ได้ชัด
เจอ ในสังคมไทย ทั้งผู้ขบัขี้ ผู้นั่งซ้อนทา้ย ที่ได้มา 5 ลักษณะนัน้   

           เม่ือได้นํามาวิเคราะห์ ที่ละข้อทั้ง 5 ข้อ ถึงเหตุผล สาเหตุของการไม่สวมใส่หมวกกันน็อค มา
ทั้งหมด คงอาจไม่ได้ตอบคําถาม ที่ว่า “ทําไมถึงไม่สวมใส่หมวกกันนอ็ก”  ได้ครอบคลุม ครบทกุๆ ลักษณะ 
พฤติกรรม เหตุผล สาเหตุ ของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค 

            แต่ถ้านําลักษณะ ภาพ ของการไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ทั้งผู้ขับขี้ ผูน้ั่งซอ้นท้าย รถมอเตอร์ไซค์ 
ในสงัคมไทย ที่พบเห็น ได้มา ทั้ง 5 ข้อ นัน้ ร่วมถึง เห็นผล สาเหตุ ตามที่เข้าใจ ที่วิเคราะห์ ได้มาทั้งหมด 
ทั้ง 5 ข้อนั้น 



           มาคดิต่อ คิดถึงการวิธีการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา พฤติกรรม ของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ 
เป็นพาหนะในการเดินทาง ทั้งผู้ขบัขี้ คนนั่งซ้อนทา้ย ต้องให้มีการสวมใส่หมวกกันน็อค ในทุกๆครั้ง ในทุกๆ 
ท้องถนน เม่ือใช้รถมอเตอร์ไซค์ ให้เป็นเรื่องปกติ เป็นพฤติกรรมปกติ ในวิถีชีวิต เปน็ วัฒนธรรม ทีต้่องสวม
ใส่หมวกกันนอ็ค ขณะใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทาง ทั้งผู้ขบัขี้ คนนั่งซ้อนทา้ย  

            ข้อเสนอทั้งหมด ที่กล่าวต่อไปนี้ เปน็การ ร่วมยอด จากความรู้ จากประสบการณ์ จากความคิด ที่
ได้อ่าน ได้ฟัง ได้รับรู้จากงานเสวนา สัมนา ต่างๆ จากวิทยากรผูท้รงคณุวุฒิ ครู อาจารย์ ที่นาํเสนอข้อมูล 
เป็นวิธีการ เพือ่ให้ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซคส์วมใส่หมวกกันนอ็ค เปน็วิทยาทาน กับผู้รับฟัง ในโอกาสต่าง ซึ่งได้
จดจํามาคิด มารวมร่วม ต่อยอด ปรับแต่ง และนํามาเสนอ นั้น ซึ่งต้องขออภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหลาย  ที่
ไม่ได้อ้างอ้ิงในที่นี ้

            รูปแบบนําเสนอเป็นลักษณะนําเสนอ เปน็เรื่องของวิธีการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ใหค้วามรู้ 
แนวคิด ส่งเสริม พัฒนา ความคิดเหน็ เปน็ข้อๆไป โดยร่วมทั้ง 5 ข้อ ของพฤติกรรมการใช้รถมอเตอร์ไซค์ ที่
ไม่สวมใส่หมวกกันน็อก ที่พบ ในสงัคมไทย ไม่ได้เรียงลาํดับ  

ข้อเสนอที่ 1  ให้ผู้ปกครองท่ีกําลังท้อง ทุกคน ทั้วทุกพืน้ที่ ทั้วประเทศ เม่ือท้อง และ ได้ไปฝากทอ้ง ทั้งที่
เป็นโรงพยาบาล รัฐ และเอกชน ภาครัฐต้องจัดการลงทะเบียนผูป้กครองที่ท้อง และจัดให้มีสถานที่สะดวก
ในการเดินทาง ระยะทางไม่ไกล  

          โดยอาจอยู่ที่ศนูย์ อนามัย ของแต่ละตําบล ของแต่ละเขต เพือ่อบรม ให้ความรู้ เรื่อง อันตรายจาก
การพาเด็กนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ หรือ อันตรายจากการไม่สวมใส่หมวกกันน็อคของเด็ก ขณะ นั่งรถ
มอเตอร์ไซค์ หรือ หัวข้อต่างๆ อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกับการป้องกันอันตรายของเด็กจากการนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ 
การขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์ ใหกั้บผู้ปกครอง ระหว่างระยะเวลาที่ท้อง 9 เดือน ก่อนคลอด อาจเป็นระยะเวลา 5 
ชั่วโมง หรือ 10 ชั่วโมง ผู้ปกครองต้องมาอบรม 2 -3 ครั้ง เปน็รายละเอียดเบ้ืองต้น 

          เหมือนกับเปน็เรื่องปกติ เช่นเดียวกับ การมาฝากท้อง มาตรวจท้องพบแพทย์ มาฉีดวัดซีน รับยา
บํารุง ของผู้ปกครองที่กําลังท้อง โดยรัฐต้องจัดอบรมบคุลากรเจ้าหนา้ท่ี อนามัย พยาบาล ในแตล่ะศนูย์ ใน
แต่ละเขต ใหมี้ความรู้ มีความสามารถอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง ในเร่ืองอันตรายจากการน่ังซอ้นรถ
มอเตอร์ไซค์ ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ของเด็กได้  

          ซึ่งอาจมีแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองที่เขา้รับการอบรม ได้รับการลดค่าคลอดบุตร ได้    อาหารเสริม 
ได้รับนมแจกฟรี หรือ ใบประกาศการเข้ารับการอบรม ซึ่งประเด็นการให้ความรู้ใหกั้บผู้ปกคลอก ก่อนคลอด
บุตรนี้ คิดว่าเป็นประโยชนต่์อผู้ปกครองมาก และอาจเพิ่มเติมให้ ความรู้ในเร่ือง อ่ืนๆด้วย เช่น ในเร่ือง
คุณภาพชีวิต การเลี้ยงดู เรือ่งความปลอดภัยของเด็ก ของเด็กหลักคลอด 

ข้อเสนอที่ 2 เป็นเรื่องของการออกกฎหมายห้ามผู้ปกครอง พาเด็ก อายุ ตํ่ากว่า 2 ปี ห้ามพานั่งซ้อนท้ายรถ
มอเตอร์ไซค์เลย เพราะเด็กเล็กๆ เม่ือประสบอุบัติเหตุ ขณะนั่งซ้อนทา้ย       รถมอเตอร์ไซค์ มีโอกาสบาด
เจ็ดที่รนุแรง หรือ เสียชีวิตได้ง่าย หรือ มีบ้างท่าน เสนอให้ เด็กเพิ่มเป็น อายุตํ่า กว่า 6 ปีไม่ควรเดินทาง
ด้วยการนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เลย ซึ่ง ในบ้างประเทศมีกฏหมายระเบียบ เชน่นีใ้ช้แล้ว 

ข้อเสนอที่ 3 ให้มีระเบียบ หรือ ออก กฎหมาย ให้ผู้ปกครองท่ีใชพ้าหนะในการเดินทาง และ มีความจําเปน็
ที่ต้องพาเด็กเล็ก นั่งซ้อนท้ายไปด้วยนั้น ต้องใช้เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่สามารถยึดติดเด็ก กับ ผู้ปกครอง
ขณะขบัรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วย หรือ ออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ ที่มี ที่นัง่เด็กให้สบาย อาจ เหมือน ตุ๊กตุ๊ก 



หรือ มีที่นั่งพว่งอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ หรอื ชุดท่ีเด็กใสแ่ล้วมีความปลอดภัย มีอุปกรณ์เสริมในการยึดเหนียว 
เช่น รองเทา้หนัง เสื้อหนงั กางเก่งหนัง 

ข้อเสนอที่ 4 ศูนยเ์ด็กเล็กทัว้ท้ังประเทศ ที่มีเด็กๆภายในศูนย์ ที่ผูป้กครองใช้พาหนะมอเตอร์ไซคใ์นการ
เดินทางมารับมาส่ง ใหศู้นยเ์ด็กเล็ก จัดการอบรม เรื่อง ความปลอดภัย การสวมใสห่มวกกันน็อค ขณะขบั
รถมอเตอร์ไซค์เดินทาง มารับส่งลูกๆหลานท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก อาจเปน็ เทอมละ 1- 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง 
ให้กับผูป้กครอง 

           และออกเป็นกฎระเบียบ ให้ผู้ปกครองต้องสวมใส่หมวกกันนอ็ค ในการเดินทางมารับมาสง่ 
ลูกๆหลานๆทุกคน ที่ศนูย์เด็กเล็ก ถ้าไม่สวมใส่หมวกกันน็อคใหเ้ด็ก ต้องมีบทลงโทษผู้ปกครอง เช่น เชญิมา
อบรมเพ่ิมเติม มีการตักเตือน ปรับเปน็ ไม้กวาดพื้น ของใช้ต่างๆภายในศนูย์เด็กเล็ก หรือ พักการเรยีนบุตร
หลานเด็ก ถ้าพักการเรยีนแล้ว ยังไม่สวมใส่หมวกกันนอ็คอีก ให้ลูก ขณะมารับส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์ อีก 
ต้องให้ออกจากศูนย์เด็ก ไปเลย  

           โดยมีครูเวรค่อยตรวจ อยู่ที่หน้าศูนย์เด็กเล็ก และ ยังต้องมีการสอน เรื่องอันตรายจากการไม่สวม
ใส่หมวกกันนอ็ค เรื่องความปลอดภัยจากการใช้ถนน ใช้รถต่างๆ ให้เด็ก ในศูนยเ์ด็กเล็ก ด้วย เพือ่ให้เด็กมี
ความรู้ ใหเ้ด็กมีการนําไปปฎิบัติใช้ในอนาคต   

ขอเสนอที่ 5  เป็นข้อเสนอลกัษณะเดียวกับของศนูย์เด็กเล็ก แต่ขยับขึน้มาเป็นในระดับ โรงเรียนประถม 
มัธยม หรือ ในระดับอุดมศกึษา คือ ให้โรงเรียน ออกกฎ ระเบียบ บงัคับใหผู้้ปกครอง ที่ใช้พาหนะในการ
เดินทางรับส่งลูกหลานด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ต้องสวมใสห่มวกกันน็อคทุกครั้ง ที่เดินทาง มารับส่งลูกหลานท่ี
โรงเรียน มีครเูวรค่อยตรวจ และมีการ เชญิผู้ปกครองทีไ่ม่ปฎิบัติตาม มาให้คาํแนะนาํ มีการตักเตือน มีโทษ
เป็นค่าปรับ พกัการเรียนบุตรหลาน และให้ออกเลย ถ้าไม่ปฎิบัติเกินจํานวนท่ีกําหนด 

             ซึ่งในแต่ละเทอม มีการเชินผู้ปกครองมาให้ความรู้ กฎระเบียบ โรงเรียนในเรื่องนี้ และมีการสอน
ให้ความรู้กับนักเรียนเรี่องความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน การสวมใส่หมวกกันน็อค เพื่อใหเ้ด็กนําไปใช้
ในอนาคตต่อไป 

             เช่นเดียวกันเด็กที่โตพอสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดในพ้ืนที่โรงเรียนได้แล้วนัน้ ทัง้คนขับ 
และ คนนั้งซ้อนท้าย ต้องใหส้วมใส่หมวกกันน็อค ทุกครั้ง ที่เดินไปกลับโรงเรียน 

              ซึ่งการรณรงค์ สร้างกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เริ่มต้ังแต่ศนูย์เด็กเล็ก และในโรงเรียน นัน้สามารถ
เกิดขึ้นได้ สร้างเป็นวัฒนธรรม การสวมใสห่มวกกันน็อคของผู้ปกครองท่ีรับสง่ลูกหลานด้วยรถมอเตอร์ไซค์ 
หรือ เด็กที่ขับขี้ นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาโรงเรยีนได้ เพราะได้มีศูนยเ์ด็กเล็กที่ได้ออกระเบียบบังคับนี้
ออกมา และผูป้กครองให้ความร่วมมือท่ีดี  

ข้อเสนอที่ 6 ให้เปน็การตรวจสอบ รณรงคดู์แลกันเองของชาวชุมชน เช่น มีกฎระเบียบ ของชุมชน ที่ชุมชน
ต้ัง กติกากับเอง ที่ให้ชาวชมุชนสวมใส่หมวกกันน็อคทกุครั้ง เม่ือสตาร์รถมอเตอร์ไซค์ ทั้งคนขบัขี้ คนซ้อน
ท้าย โดยภาครัฐไปจัดอบรมให้ความรูใ้ห้ชาวชุมชน มีทศันคติที่ถูกต้อง และให้ชาวชุมชน ตักเตือนกัน หรือ 
ต้ังชาวบา้น ทีมี่หน้าท่ีตักเตือนขึ้นมา เม่ือเห็น เพื่อนบ้านขับขี้ หรือ คนนั่งซ้อนท้าย ที่ไม่สวมใส่หมวก
กันน็อค และมีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆ ทาํใหมี้การตักเตือนกันในชุมชน เป็นเรื่องปกติ เป็นวัฒนธรรม เม่ือ
เห็นคนที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ในชุมชน 



ข้อเสนอที่ 7 ให้เพิ่มตํารวจจราจรให้มากขึน้ และมีหนา้ท่ีเพิ่มเติม นอกจากการตรวจจับแล้ว ยังต้องมีหน้าท่ี
ไปให้ความรู้ไปอบรม ชาวชมุชน ชาวบา้น ถึงพื้นที่ ด้วยความเป็นมิตร ในเร่ืองการสวมใส่หมวกกันน็อค กับ
ผู้ขับขี้ผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์  

ข้อเสนอที่ 8  ให้ตํารวจตรวจจับอย่างจริงจังตามตัวบท กฎหมายกับผูท้ี่ขับขีผู้้ใชร้ถมอเตอร์ไซค์ทีไ่ม่สวมใส่
หมวกกันน็อค ทั้งผู้ขับขี้และคนนั่งซ้อนท้าย และมีบทลงโทษที่รุนแรงกับตํารวจที่รบัเงินส่วย จากผูก้ระทํา
ความผิดโดยตรง ไม่ยอมเขียนใบสั่งให้กับผูข้ับขีผู้้ใช้     รถมอเตอร์ไซคท์ี่ไม่ได้สวมใสห่มวกกันน็อค 

ข้อเสนอที่ 9 ให้การทําป้ายโฆษณามีรปูภาพน่ากลัวของอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ทีผู่้ขบัขี้ไม่สวมใส่หมวก
กันน็อค เหมือนที่ติดอยู่กับซองบุหรี่ ให้ติดในกรุงเทพ และในทุกหมู่บา้นแห่ง ละ 2 ป้ายโฆษณา  

           การรณรงค์โฆษณด้วยวิธีการต่างๆ และทําในรูปแบบต่างๆ ต้องอย่างต่อเนียง เชน่ ต้ัง วันสวมใส่
หมวกกันน็อค มา 1 วัน และจัดกิจกรรมประจํา ทุกปี ประกวดคําขวัญ เขียน เรียงความ เรื่องเก่ียวกับการ
สวมใส่หมวกกันน็อค มีรางวัล แจกให้กับ อําเภอ จังหวัด ดีเด่น ในการที่ประชาชน ร่วมใจกันสวมใส่หมวก
กันน็อคเม่ือขบัขี้รถมอเตอรไ์ซค์ 

ข้อทเสนอที่ 10 ให้ผู้ขายตัวแทนขายรถมอเตอร์ไซค์ ทัว้ไปในท้องตลาด มีการแจกหมวกกันน็อค เต็มใบ ให้
ได้มารตฐาน สําหรบัผูใ้หญ ่1 ใบ และหมวกกันน็อคสําหรับเด็กอีก 1 ใบ ให้กับผู้ที่มาซ่ือรถมอเตอร์ไซค์
ออกไปจากร้าน อาจออกเป็นกฎระเบยีบ และ ผลิต รถมอเตอร์ไซค์ ที่มีความเร็ว หรือ  CC ให้น้อยลง 

ข้อเสนอที่ 11 ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง ต้องให้ทางท้องถ่ินที่มีหน้าท่ีดูแล ต่างๆ นั้น เชน่ ทาง
กรุงเทพ ต้องออกกฎให้ผู้ที่มาขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้ทั้งคนขับ และ ผู้โดยสาร สวมใส่หมวกกันน็อค 
ทุกครั้งทีเ่ดินทาง โดยมีบทลงโทษ เช่น หา้มขับขี้ พักการขับขีร้ถมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อไป หรือ มีบทลงโทษ
หัวหน้าวิน ทีดู่แลลูกวินรถมอเตอร์ไซค์ ให้ทําผิดระเบียบ 

ข้อเสนอที่ 12 กรณีของเด็กแว็น ที่ไม่ชอบสวมใส่หมวกกันน็อค เด็กทีใ่ช้รถมอเตอร์ไซค์ขับขี้แข็งขนั ขับขี้
ด้วยความรวดเร็ว ในเวลา กลางคืน ซึ่งมีโอกาสประสบอุบัติเหตสุูงนัน้ ต้องมีบทลงโทษ ที่รุนแรง เช่น ให้
ศาลตัดสนิมีบทลงโทษ และยึดรถมอเตอรไ์ซค์เลย เพราะเด็กที่ขบัขี้รถมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ รักรถมอเตอร์ไซค์
มาก อาจรักมากว่าชีวิตตัวเองด้วย มีความจําเปน็ในการใช้รถมอเตอร์ไซค์มาก การยึดรถมอเตอร์ไซค์เม่ือ
จับได้อย่างจรงิจัง คงทาํมีความกลัว ไม่กล้ามาเปน็เด็กแว็นอีก 

ข้อเสนอที่ 13 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเร่ืองรถโรงเรียนของเด็กๆ ในระดับศนูย์เด็กเล็ก ระดับ โรงเรียน 
อนุบาล โรงเรยีน ประถมศึกษาทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยในการเดินทางไปกลบัโรงเรียนมาก
ขึ้น ไม่ต้องใหผู้้ปกครองเอารถมอเตอร์ไซค์มารับมาส่ง 

ข้อเสนอที่ 14 ให้เพิ่มบทลงโทษที่หนักขึน้ เม่ือเรื่องถึงเจ้าหนา้ท่ีตํารวจ ของผู้ที่ขบัรถมอเตอร์ไซค์แล้ว
ประสบอุบัติเหตุ และทราบว่าไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อค เหมือน กรณีเมาแล้วขับ 

ข้อเสนอที่ 15 ให้ติดต้ังกลองตรวจจับผูข้บัขี้รถมอเตอรไ์ซค์ ที่ไม่สวมใส่หมวกกันนอ็ค เพิ่มขึน้ ทกุแยก ใน
เขตเมือง ในเขต เทศบาล และตามแยกใหญ่ ในเขตรอบนอก เพื่อใหผู้้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เกรงกลัว และสรา้ง
นิสัย การสวมใส่หมวกกันนอ็ค 

ข้อเสนอที่ 16 ผู้ที่ต้องการซ่ือรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งโดยปกตินั้นต้องไปสอบใบขับขี้อยู่ ซึ่งเนน้ไปท่ีกฎระเบียบ
การใช้ถนน แต่ต้องเพิ่มเติม ไปรับการอบรมเพ่ิมเติมเร่ืองความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ เชน่ การใชห้มวก
กันน็อคอยา่งปลอดภัย ฉนัน้ ใครที่ต้องการซ่ือรถมอเตอร์ไซค์ต้องมาเข้ารับการอบรมก่อน  อาจ เป็น 5 ชัง่



โมง หรือเป็น 10  ถึง 15 ชั่วโมง เพื่อให้มีในประกาศการเขา้รับอบรมก่อน แล้วจึงสามารถไปซ่ือรถ
มอเตอร์ไซค์ทีร่้านได ้

          

         ข้อเสนอในเบื่องต้นทั้งหมด 16 ขอ้ เป็นเพียงการนําเสนอวิธีการ แสดงความคิดเหน็ ที่มีเป้าหมาย 
เพื่อทาํใหผู้้ขบัขี้ผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซค์ สวมใส่หมวกกันนอ็คทุกครั้ง เม่ือใช้รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน  

        มีคนกล่าวว่า นักวาดภาพ ไม่มีวันวาดภาพซํ่าภาพเดิมได้ ฉันได ฉันนั้น การทําให้บรรลุเปา้หมายนัน้ 
คงยังมีวิธีการ อีกเป็น ร้อยพันวิธี ที่จะทําให้ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อค เปน็เรื่องปกติ ของวิถี
ชีวิตประจําวัน เม่ือใช้รถมอเตอร์ไซค ์

          การคิดถึงวิธีการต่างๆ ที่พัฒนาคณุภาพชีวิต วัฒนธรรมดํารงชีวิตของมนุษย์ ให้มีบรรทัดฐานการ
ดํารงที่ดีขึน้นัน้ มันสามารถสร้างขึ้นได้ ทาํขึ้นให้เกินขึ้นในสงัคมได้ เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ มีความ
ต้องการปรบัตัวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย มีทักษะการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 

           ซึ่งสามารถเหน็ได้ในหลายๆ กรณีที่เกิดขึน้แลว้ในสงัคมไทย เช่น เรื่อง บหุรี่ ปัจจุบนั คนท่ีสบูบุหรี่ 
คงมีความรู้สึกเกรงใจคนอ่ืน เม่ือจะสบูในท่ีสาธารณะ ต่างจากเม่ือ 10 – 20 ปีที่แล้ว ที่ผู้ทีสู่บบหุรี่สามารถ
สูบที่ไหนก็ได้ ในห้องประชุมรัฐมนตรียังสามารถสูบบุหรี่ได้ ในท่ีประชุมทหาร ระดับ ใหญ่โต ก็สูบบหุรี่กัน
เป็นเรื่องปกติ และ คนท่ีไม่สบูไม่ได้ว่าอะไรด้วย  

           แต่เดียวนี้ถ้าไปสบูบุหรี่ใกลค้นที่ไม่สูบ โดนเตือน ถูกตาเขยีวใส่ แน่นอน หรือ การสวมใส่หมวก
กันน็อค เอง ก่อนที่มีกฎหมายนี้ออกมา ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในกรงุเทพ ไม่ได้นิยมใส่หมวกกันน็อคกันโดยท้ัว
ไป แต่ผ่านไป 10 กว่าปี ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในกรงุเทพ เม่ือขับขี้ในถนนหลัก เหน็สวมใส่หมวกกันน็อค กัน
เป็นเรื่องปกติ  หรือ การขาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ และยังมีอีกหลายๆอย่าง  

          ที่เราสามารถมอเหน็การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของคน วัฒณธรรมการดํารงชีวิต คนในสังคม ได้
เพียงแค่ระยะ เวลาไมน่าน อาจ 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือมากกว่า 10 ปี  

            ฉนั้น การทําให้ผูข้ับขีผู้้ใชร้ถมอเตอร์ไซค์ ทีมี่พฤติกรรมยังไม่ได้สวมใสห่มวกกันน็อค ขณะใชร้ถ
มอเตอร์ไซค์นัน้ ให้มามีพฤติกรรมสวมใสห่มวกกันน็อคทกุครั้ง ที่ใชร้ถมอเตอร์ไซค์ มันเปน็เรื่องท่ีสามารถทาํ
ได้ สร้างวัฒณธรรมใหม่ขึ้นมาได้ ปรับเปลีย่นพฤติกรรมได้  ซึ่งสิ่งที่สาํคัญ คือ ต้องมีความเห็น หรอื เห็นว่า 
การสวมใส่หมวกกันน็อค เปน็เรื่องที่ดีกับคณุภาพชีวิต และ การไม่สวมใส่หมวกกันน็อคเป็นเรื่อง ที่ไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ถ้าเข้าใจอย่างนี้ คงได้มีความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่างๆ รู้แบบต่างๆ ขึ้นมาอีก
มากมาย   

             จากข้อเสนอทั้งหมด มี 2 ข้อ ที่คิดเหน็ว่าสําคญั คือ ถ้าสามารถทําให้ผู้ปกครองที่ใช้รถ
มอเตอร์ไซค์เป็นภาหนะในการเดินทางไปรับไปส่งเด็กๆ ที่โรงเรียน ทั้งในระดับที่ไปเรียนทีศู่นยเ์ด็กเล็ก 
โรงเรียน อนุบาล โรงเรียนประถม มัธยม หรือ เด็กโตท่ีสามารถ ขบัขีร้ถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเองได้แล้ว  
ให้สวมใส่หมวกกันน็อคได้ครบ 100 % ของกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์กลุม่นี้ คงช่วยสังคมไทยให้มีความ
ปลอดภัย จากคนใช้รถมอเตอร์ไซค์เพิ่มมากขึ้น และ คงช่วยให้ผูใ้ช้มอเตอร์ไซค์กลุ่มอ่ืนๆ นาํมาปฎิบัตตาม 
และ ยังเป็นการสร้างนิสัยสร้างพฤติกรรมท่ีดี ให้กับเด็กๆ ที่เม่ือโตขึ้นมา มีโอกาสได้ขับขี้รถมอเตอร์ไซค์ คง
ได้นิสัยการสวมใส่หมวกกันน็อค ติดตัวไปด้วย 



              ซึ่งคิดว่าสามารถทําได้ ถ้าโรงเรียน และ ศนูย์เด็กเล็ก ตระหนัก เหน็ความสําคญั ของการสวมใส่
หมวกกันน็อค ขณะผูป้กครองใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไปกลบัโรงเรียน  และ ของนักเรยีน ทําได้โดย
การ ต้ังกติกาควบคุม ทาํเปน็ข้อตกลง กับผู้ปกครองและ นักเรียนที่ใช้  รถมอเตอร์ไซค์ และโรงเรียนและ
ศูนยเ์ด็กเล็ก ได้จริงจังในข้อตกลงท่ีต้ังมา  

              การทําให้ผูใ้ช้รถมอเตอร์ไซคข์องผู้ปกครอง ที่ไปรับไปสง่บุตรหลานท่ีโรงเรียน ร่วมถึง นักเรียนที่
ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ในการเดินทางไปโรงเรยีน ร่วมทั้งให้โรงเรียนในระดับต่าง ใหค้วามรู้เรื่องอันตรายจาก
การใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย กับเด็กๆซ่ึงเปน็กลุ่มคนท่ีใชร้ถมอเตอร์ไซค์ กลุ่มใหญ่ของสังคมไทย คง
เป็นการเริ่มสรา้งวัฒณธรรมท่ีดีของการ สวมใส่หมวกกันน็อค เม่ือ ใชร้ถมอเตอร์ไซค์  

วาทะสอนชีวิต จาก http://www.baanjomyut.com/10000sword/2548/chin.html 

เรารู้ว่าหนังสอืไม่ใช่วิธีการที่จะใหค้นอ่ืนมาคิดแทนเรา ในทางตรงขา้ม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้
ไกลมากย่ิงขึ้น  

                                                                                  

     กลาง  ธรรมชาติ 

( เกียรติศักด์ิ แสงสว่าง ) 

     27 ตุลาคม 2553 

 

เม่ือเอ่ยถึงพาหนะทีช่าวบา้นส่วนใหญน่ิยมใช้ คงหนีไม่พ้น “จักรยานยนต์” เพราะนอกจากจะขับง่าย ไม่เปลือง
น้ํามันแล้ว ยังให้ความคล่องตัว แถมราคาก็ไม่แพงอีกด้วย ครอบครัวธรรมดา ๆ ไม่ต้องพกเงินแสนก็สามารถ
ซื้อหามาใช้ได้  
        
       แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีครอบครัวไทยอีกไม่น้อยที่หลงลืมข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ 
“จักรยานยนต์” ไปเสียน่ี น่ันก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัย หรือที่เราเรียกกันถนัดปากว่า “หมวกกันน็อค” 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากมีโอกาสเดินทางไปในต่างจังหวัด เรามักพบว่า หลายคนมักไม่นิยมสวมหมวกกันน็อคเอา
เสียเลย แม้จะขับบนถนนใหญ ่รถราว่ิงกันฉวัดเฉวียนก็ตาม 
        
       สําหรับคุณพ่อคุณแม่ทกุท่านที่เลือกใช้พาหนะอย่าง "จักรยานยนต์" ในการเดินทาง การสวมหมวกกันน็อคถือ
เป็นสิ่งสําคัญอันดับต้น ๆ ที่ไม่ควรหลงลืม หรือละเลย เพราะนอกจากจะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตแล้ว ยัง
ช่วยป้องกันศีรษะ – สมอง ซึง่เป็นส่วนสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์อีกด้วย แต่ถ้ายังไม่จุใจ เรามีข้อดีของหมวกกันน็อค
มาฝากค่ะ 
        



ข้อดีของหมวกกันน็อค 

             สําหรับหมวกกันน็อคที่ออกแบบและผลิตอย่างได้มาตรฐาน ภายในจะมีโฟม ซึ่งมคีุณสมบัติยืดหดได้ เมื่อ
เกิดการชนและกระแทกจากของแข็ง โฟมท่ีอยู่ภายในหมวกกันน็อคจะถูกอัดกระแทก ยืดเวลาที่ศีรษะใช้ก่อนหยุด
เคลื่อนไหวออกไปประมาณ 6 มิลลิวินาท ีมีผลในการควบคุมพลังงานจากการชน หมวกกันน็อคยังจะกระจายแรง
การกระแทกไปยังพ้ืนที่ที่กว้างขึ้น ทําให้แรงกระแทกไม่ไปรวมอยู่ ณ พ้ืนที่เล็กๆ ส่วนใดส่วนหน่ึงของกะโหลก
เท่าน้ัน ทําใหแ้รงกระแทกต่อเน้ือสมองลดลง แรงหมุนและความตึงเครียดภายในก็จะลดลงด้วย 
          นอกจากนั้น หากลองเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างการสวมหมวกกันน็อคกับไม่สวมหมวกแล้วพบว่า การ
สวมหมวกนิรภัย ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บลงได้ประมาณ ๗๒ % ลดความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตได้ถึง ๓๙ % แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถจักรยานยนต์ที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ และลดค่ารกัษาพยาบาลท่ี
เก่ียวเนื่องกับอุบัติเหตุ 

       แนะวิธีเลือกหมวกกันน็อค สําหรบัพ่อแม่ 

        เพ่ือความปลอดภัยในฐานะผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ การเลือกซื้อสวมหมวกกันน็อคทกุครั้ง ควร
เลือกซื้อหมวกกันน็อคที่มีสญัลักษณ์ มอก. และมีข้อแนะนํา ๑๐ ประการ คือ        
         ๑. หมวกกันน็อคที่สามารถปกป้องศีรษะและใบหน้าได้ดีที่สุด คือ หมวกนิรภัยชนิดเต็มใบ รองลงมาคือ
ชนิดเปิดหน้า 
            ๒. หมวกกันน็อคควรมีแผ่นกันลมท่ีสามารถถอดเปลี่ยนได้ และควรใช้ชนิดใสในเวลากลางคืน และสี
ทึบในเวลากลางวัน        
        ๓. ควรตรวจสอบความหนาของเปลือกนอก ไม่ควรตํ่ากว่า ๔ มิลลิเมตร มีสีสดและสะทอ้นแสงได้ เพ่ือผู้
ขับขี่คนอ่ืนเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะในเวลาค่ํา และไม่มสี่วนยื่นออกจากผิวช้ันนอกของหมวกกันน็อคเกินกว่า ๕ 
มิลลิเมตร        
        ๔. ควรตรวจสอบความแข็งและความหนาของโฟมซึ่งควรมีความหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรขึ้นไป 
เน้ือโฟมแข็ง ใช้น้ิวกดไม่ลง        
        ๕. ควรใช้มือคลําโฟมส่วนหน้าของหมวกกันน็อค หากมีรอยคว้านมากกว่า 1 เซนติเมตรขึ้นไปไม่ควรใช้ 
เน่ืองจากจะเป็นจุดอ่อนของหมวกบริเวณนั้น ทําให้ได้รับอันตรายต่อศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ        
        ๖. ควรตรวจสอบการติดต้ังสายรัดคาง และเลือกชนิดที่เป็นโลหะกับโลหะด้วยกัน        
        ๗. ควรตรวจสอบตัวยึดสายรัดคาง และเลือกชนิดที่เป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 ช้ินด้วยกัน หรือระหว่างโลหะ
กับโลหะ ควรหลีกเลี่ยงชนิดที่ทําด้วยพลาสติก เน่ืองจากชํารุดได้ง่าย        
        ๘. ควรสวมหมวกกันน็อคก่อนซื้อ ไม่ควรใช้ที่หมวกที่หลวมหรือคับเกินไป        
        ๙. หากเกิดอุบัติเหตุ และหมวกกันน็อคได้รับแรงกระแทกแล้ว จะต้องเลือกซื้อหมวกใบใหม่ทันท ีไม่
ควรนํามาใช้อีก        
        ๑๐. ไม่ควรแขวนหมวกกันน็อคใกล้กับถังนํ้ามัน เพราะไอระเหยของนํ้ามันจะทําให้โฟมเสื่อมสภาพเร็ว
ขึ้น 
( หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณติศาสตร ์)  


