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บทที่ 1 บทน า 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
ในประเทศไทย โดยจากตัวเลขทางสถิติของกรมการขนส่งทางบกในปี พ.ศ.2557 รถจักรยานยนต์ที่จด
ทะเบียนมีจ านวนทั้งสิ้นมากกว่า 20 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนพาหนะทุกประเภทที่จด
ทะเบียน โดยคิดเป็นอัตราส่วนจ านวนรถจักรยานยนต์ต่อประชากรในประเทศไทยเท่ากับ 4 คนต่อ
รถจักรยานยนต์ 1 คัน สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในแถบอาเซียน รองลงมาจากประเทศเวียดนาม
และมาเลเซีย (ThaiRoads, 2556) 
 ความนิยมในการใช้รถจักรยานยนต์มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น ความ
สะดวกรวดเร็วและความคล่องตัว ความสามารถในการเข้าถึงจุดหมายของการเดินทาง ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ ใช้และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ตลอดจนถึงข้อโดดเด่นทางด้านราคาที่ท าให้
รถจักรยานยนต์มักถูกพิจารณาว่า เป็นยานพาหนะส่วนบุคคลอันดับแรกที่สามารถหามาขับขี่ได้
ส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางหรือผู้ขับขี่ท่ีเป็นกลุ่มวัยรุ่น  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การใช้รถจักรยานยนต์
ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายที่มักจะถูกมองข้ามโดยกลุ่มผู้ใช้ นั่นคือ ความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตของผู้ขับขี่ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 จากข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติพบว่ารถจักรยานยนต์เป็นประเภทยานพาหนะที่มี
ตัวเลขของการเกิดอุบัติ เหตุสูงที่สุด  โดยในช่วงปี  พ.ศ. 2545-2556 อุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นกับ
รถจักรยานยนต์มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 40 ของจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติ
ที่รายงานโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จ านวนผู้เสียชีวิต
และผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์มีจ านวนสูงถึงร้อยละ 
40 และ 77 ของจ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในประเทศไทยตามล าดับ และ
ตัวเลขจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่ง
สาเหตุที่คาดว่าท าให้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่ได้แก่ การใช้ความเร็ว 
การขับข่ีขณะเมาสุรา การฝ่าฝืนกฎจราจร การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ และการขาดทักษะใน
การควบคุมรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยวและชะลอความเร็ว 
 แม้ว่าการใช้รถจักรยานยนต์จะให้ความคล่องตัว สามารถควบคุมให้เปลี่ยนทิศทางได้อย่าง
ว่องไว และผู้ขับขี่สามารถชะลอและหยุดรถได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ ลักษณะทางกายภาพและข้อจ ากัดของรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถ
ป้องกันหรือลดโอกาสการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่เนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยประการส าคัญ
ที่ส่งผลท าให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเมื่อ
มีอุบัติเหตุหรือการชนเกิดข้ึน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะสัมผัสกับความรุนแรงจากการชนหรือกระแทก
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โดยตรง ในขณะที่รถยนต์ส่วนบุคคลจะมีส่วนประกอบต่างๆของตัวถัง พร้อมทั้งอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ 
อาทิเช่น ถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย ที่ช่วยปกป้องและดูดซับพลังงานและความรุนแรงจากการชน
ให้แก่คนขับและผู้โดยสารที่อยู่ภายในตัวรถ นอกจากในเรื่องความปลอดภัยของคนขับและผู้โดยสาร
แล้ว เสถียรภาพในการทรงตัวที่ดีกว่าเนื่องจากการขับเคลื่อนบนฐานทั้งสี่ล้อ ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่
ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะฝนตก และขนาดของตัวรถท่ีใหญ่กว่าซึ่งท าให้เป็นที่สังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ยังท าให้การขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือยานพาหนะสี่ล้อประเภทอ่ืนๆมีโอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะจ าเป็นต้องแลกกับสนนราคาที่สูง
กว่าหลายเท่าตัว 
 ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ใน
ต่างประเทศ ได้พยายามค้นคว้าเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
แต่ในประเทศไทยกลับพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของรถจักยานยนต์อยู่
ค่อนข้างน้อย งานวิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปในเรื่องของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใน
ปัจจุบัน รวมถึงผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา เพ่ือน าไปก าหนดแนว
ทางการพัฒนางานวิจัย เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 เพ่ือทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน รวมถึงผลงานวิจัยด้าน
ความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา  
 1.2.2 เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัย ส าหรับส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์ 
 1.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนมาตรการ เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของ
รถจักรยานยนต์ 
 
1.3 คณะท างาน 
 ส าหรับการด า เนินงานโครงการศึกษาแนวทางงานวิจัยด้ านความปลอดภัยของ
รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วยคณะท างานและบุคลากรจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยมี รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ต าแหน่งผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
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1.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2558 โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน 
เดือน 

1 2 3 4 

ทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์                 

ก าหนดประเด็นปัญหาหลักของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์     

ทบทวนกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์     

สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัญหาอุบัติเหตุ
ของรถจักรยานยนต์ 

    

ก าหนดแนวทาง และขอบเขตงานวิจัยที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
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บทที่ 2 ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

2.1 ขอบเขตการศึกษา 

 การด าเนินงานโครงการศึกษาแนวทางงานวิจัยด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ปี 
พ.ศ.2556-2557 เป็นการด าเนินงานที่เน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของ
รถจักรยานยนต์ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ ซึ่งในการ
ด าเนินงานในครั้งนี้สามารถแบ่งกิจกรรมการด าเนินงานออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การทบทวน
สถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ก าหนดประเด็นปัญหาหลักของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ การ
ทบทวนกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ และก าหนดแนวทาง และขอบเขตงานวิจัยที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ โดยมีขอบเขตของการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
2.1.1. การทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย จ านวนอุบัติเหตุ
และความรุนแรงของปัญหา รูปแบบการชนของรถจักรยานยนต์ ยานพาหนะคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม
เสี่ยง ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถจักรยานยนต์ 
โดยคณะท างานจะท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศไทย รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย และรายงานการวิจัย อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 

2.1.2 การก าหนดประเด็นปัญหาหลักของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
 จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย คณะท างานจะก าหนด
ประเด็นปัญหาหลัก โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่ท าให้
เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัยหลัก (William Haddon, Jr, Haddon Matrix) ได้แก่ 

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ความช านาญในการขับขี่ 
 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ ใช้กับผู้ขับขี่  เช่น หมวกนิรภัย ชุดที่สวมใส่ ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3. ยานพาหนะหรือรถจักรยานยนต์ เช่น อุปกรณ์นิรภัยส าหรับรถจักรยานยนต์ ระบบเบรก 
ที่นั่งในรถจักรยานยนต์ 
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 4. ถนนและสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการทางด้านวิศวกรรมจราจรส าหรับรถจักรยานยนต์ ช่อง
จราจรส าหรับรถจักรยานยนต์ ความเร็วที่เหมาะสมส าหรับรถจักรยานยนต์ 
2.1.3 การทบทวนกฎหมายจราจรที่เก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
 เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น คณะท างานจะท าการทบทวนและรวบรวมข้อกฎหมาย หรือกฎหมายจราจร
ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก และ
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปสรรค
ต่างๆ ที่ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 
 
2.1.4 การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 
 ในขั้นตอนการด าเนินงานนี้ คณะท างานจะท าการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ เพ่ือสอบถามถึงปัญหาเฉพาะอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ สาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ไข และแนวทางในการแก้ไขที่ผ่านมาของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการก าหนดแนวทางงานวิจัยที่ส าคัญต่อไป ตัวอย่างของหน่วยงานที่จะท าการสัมภาษณ์
ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ โรงเรียนสอนขับข่ีรถจักรยานยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจขายรถจักรยานยนต์ 
และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

 

2.1.5 การก าหนดแนวทาง และขอบเขตงานวิจัยที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์ 
 หลังจากการทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คณะท างานจะก าหนดแนวทาง 
ขอบเขตและรายละเอียดของงานวิจัยที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ที่ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนควรให้การสนับสนุนแก่ภาคีเครือข่าย
ต่อไป โดยแนวทางของงานวิจัยนี้จะช่วยในการวิเคราะห์และก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังช่วยจัดล าดับความส าคัญของงานวิจัยที่ทางศูนย์วิชาการ
ความปลอดภัยทางถนนจะให้การสนับสนุนต่อไป 

 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในขั้นตอนการด าเนินงานโครงการศึกษาแนวทางงานวิจัยด้านความปลอดภัยของ
รถจักรยานยนต์ปี พ.ศ.2556-2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ในปัจจุบัน รวมถึงผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา และก าหนดแนว
ทางการพัฒนางานวิจัย ส าหรับส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รวมถึง
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ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนมาตรการ เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
2.2.1 การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากระบบฐานข้อมูลระบบ
สินไหมอัตโนมัติ  (E-Claim System)  
 โครงการวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากระบบฐานข้อมูลระบบสินไหม
อัตโนมัติ  (E-Claim System) ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ซึ่งให้บริการ
เกี่ยวกับการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบื้ องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ โดยฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
ไทย มากกว่า 150,000 รายต่อปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุดังนี้  
 - หมายเลขเคลม 
 - วันและเวลาที่เกิดเหตุ 
 - วันที่เกิดเหตุในสัปดาห์  
 - ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ 
 - หมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์ 
 - สถานที่เกิดเหตุ และต าแหน่งที่เกิดเหตุ 
 - ลักษณะการเกิดเหตุ หรือรูปแบบการชน 
 - เป็นผู้ขับข่ี หรือผู้โดยสาร 
 - ข้อมูลการบาดเจ็บ 
 - ข้อมูลทั่วไปของผู้ประสบเหตุ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากฐานข้อมูล E-claim ของบริษัทกลางฯ พบว่า มี อุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เกิดขึ้นในประเทศไทยปี พ.ศ.2556-2557 จ านวนทั้งหมด 602,334 ครั้ง โดยใน
จ านวนนี้มีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ จึงท าการตัดข้อมูล
ดังกล่าวออก ดั งนั้นในขั้นตอนการวิ เคราะห์  ทางคณะท างานจะพิจารณาข้อมูลอุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2556 จ านวน 245,816 ครั้ง และในปี พ.ศ.2557 จ านวน 247,424 ครั้ง 
 
2.2.2 การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากระบบรายงานอุบัติเหตุ
ของกรมทางหลวง  (HAIM System)  
 โครงการวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากระบบรายงานอุบัติเหตุของกรม
ทางหลวง  (HAIM System)  ซึ่งรวบรวมอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง โดยฐานข้อมูลนี้
ได้รวบรวมจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุดังนี้  
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 - หมายเลขอุบัติเหตุ 
 - วันและเวลาที่เกิดเหตุ 
 - ทิศทาง 
 - มูลเหตุหลัก 
 - ลักษณะการเกิดเหตุ หรือรูปแบบการชน 
 - ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
 - เพศ 
 - ประเภทของรถ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากฐานข้อมูล HAIMS ของกรมทางหลวง พบว่า มีอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เกิดขึ้นบนทางหลวงในประเทศไทยปี พ.ศ.2556-2557 จ านวนทั้งหมด 5,770 ครั้ง 
ดังนั้นในขั้นตอนการวิเคราะห์ ทางคณะท างานจะพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.
2556 จ านวน 2,587 ครั้ง และในปี พ.ศ.2557 จ านวน 3,183 ครั้ง 
 
2.2.3 การรวบรวมข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง โดย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ
แห่งประเทศไทย 
 โครงการวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากการเก็บข้อมูลและลงพ้ืนที่
สืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกที่เกิดขึ้นบริเวณจังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัย
ของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านยานพาหนะ และปัจจัยด้านคน  โดย
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้ท าการตรวจสอบพ้ืนที่จุดเกิดเหตุ และตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของถนน ร่องรอยหลักฐาน และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวของ 
 
2.2.4 การทบทวนงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกในประเทศไทย โดย 
ดร.วีระ กสานติกุล 
 โครงการวิจัยนี้ได้ทบทวนงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกใน
ประเทศไทย พ.ศ.2544 โดย ดร.วีระ กสานติกุล ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลการสืบสวน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จ านวน 1082 กรณี แบ่งออกเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 723 กรณี และการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตต่างจังหวัด จ านวน 359 กรณ ี
 
2.2.5 การทบทวนกฎหมายจราจรที่เก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
 โครงการวิจัยนี้ ได้รวบรวมข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพ่ือ
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ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ และช่องว่างทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รถจักรยานยนต์ 
 
2.2.6 การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 
 คณะท างานไดท้ าการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ 
ได้แก่ กรมทางหลวง ต ารวจ กรมการขนส่งทางบก  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงเรียนสอนขับรถเอกชน เพ่ือสอบถามถึงสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางในการแก้ไขที่ผ่านมาของหน่วยงานนั้นๆ และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในอนาคต 
ทั้งนีเ้พ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดแนวทางงานวิจัยที่ส าคัญต่อไป  

2.27 การก าหนดแนวทาง และขอบเขตงานวิจัยที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์ 
 ในโครงการวิจัยนี้ คณะท างานได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ การสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางขอบเขตและรายละเอียดของงานวิจัยที่
ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ โดยมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของแนวทางงานวิจัยเรื่องรถจักรยานยนต์ ว่างานวิจัยด้านใดควรมีความส าคัญและควรด าเนินการ
ก่อนเป็นอันดับต้นๆ 
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากฐานข้อมูล E-claim 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากฐานข้อมูล E-claim พบว่า ในปี พ.ศ.
2556 มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียจาก
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จ านวน 245,816 กรณี และในปี พ.ศ.2557 มีการ เรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนส าหรับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ จ านวน 247,424 กรณี จ าแนกตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 
3.1.1 อุบัติเหตุรถจักยานยนต์จ าแนกตามเวลา วัน และเดือน 
 อุบัติเหตุจักรยานยนต์มีจ านวนเฉลี่ย 20,000 กรณีต่อเดือน จากตารางที่ 1 แสดงจ านวน
อุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเดือนของปี พบว่า เดือนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในปี พ.ศ.2556-
2557 คือ เดือนธันวาคม จ านวน 22,288 กรณี และ 23,591 กรณีตามล าดับ และเดือนที่เกิด
อุบัติเหตุน้อยที่สุดในปี พ.ศ.2556-2557 คือ เดือนกันยายนจ านวน 19,411 กรณี และเดือน
กรกฎาคม จ านวน 19,135 กรณีตามล าดับ ซึ่งจากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าจ านวนอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเดือนของปี 

เดือน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จ านวนอุบัติเหตุ เสียชีวิต จ านวนอุบัติเหตุ เสียชีวิต 

มกราคม 21,361 698 21,931 714 

กุมภาพันธ ์ 19,576 653 20,197 705 

มีนาคม 21,781 721 22,049 706 

เมษายน 19,918 676 19,174 649 

พฤษภาคม 19,512 639 19,289 615 

มิถุนายน 19,735 631 19,348 619 

กรกฎาคม 20,029 653 19,135 534 
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สิงหาคม 20,491 591 20,018 579 

กันยายน 19,411 571 19,657 537 

ตุลาคม 20,111 650 21,166 616 

พฤศจิกายน 21,603 723 21,869 683 

ธันวาคม 22,288 800 23,591 814 

รวม 245,816 8,006 247,424 7,771 

 

 
    

 

รูปที่ 1 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเดือนของปี พ.ศ.2556-2557 

 ตารางที่ 2 และรูปที่ 2 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในแต่ละวันของสัปดาห์ ซึ่งจ านวน
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในแต่ละวันมีจ านวนเฉลี่ย 35,000 กรณี วันที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดในสัปดาห์ของปี 
พ.ศ.2556-2557 คือ วันพฤหัสบดี จ านวน 33,168 กรณี และวันอังคาร จ านวน 34,307 กรณี
ตามล าดับ และวันที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในสัปดาห์ของปี พ.ศ.2556-2557 คือ วันเสาร์ จ านวน 
36,972 กรณี และ วันอาทิตย์ จ านวน 35,958 กรณีตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามวันของสัปดาห์ 

วัน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จ านวน เสียชีวิต จ านวน เสียชีวิต 

อาทิตย์ 36,174 1,266 35,958 1,243 

จันทร์ 35,831 1,123 35,890 1,014x 

อังคาร 34,883 1,063 34,307 1,003 

พุธ 33,347 1,009 35,142 1,090 

พฤหัสบด ี 33,168 1,054 34,543 1,067 

ศุกร์ 35,441 1,193 35,904 1,142 

เสาร์ 36,972 1,298 35,680 1,212 

รวม 245,816 8,006 247,424 7,771 
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รูปที่ 2 อุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามวันของสัปดาห์ ปี พ.ศ.2556-2557 

 ตารางที่ 3 และรูปที่ 3 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในแต่ละช่วงเวลาของวัน ซึ่ง
จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละชั่วโมงมีจ านวนเฉลี่ย 10,000 กรณี ชั่วโมงท่ีเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดใน
แต่ละวันของปี พ.ศ.2556-2557 คือ เวลา 04:00-04:59 น. จ านวน 2,447 กรณี และ 2,407 กรณี
ตามล าดับ และชั่วโมงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในแต่ละวันของปี พ.ศ.2556-2557 คือ เวลา 17:00-
17:59 จ านวน 19,336 กรณี และ 19,381 กรณีตามล าดับ ส่วนชั่วโมงที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์มากที่สุดในแต่ละวันของปี พ.ศ.2556-2557 คือ เวลา 19:00-19:59  
 

ตารางท่ี 3 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงเวลาของวัน 

ช่วงเวลา 
จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยายนต ์

ช่วงเวลา 
จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยายนต ์

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

00:00-00:59 4,778 5,051  12:00-12:59 10,303 10,503 

01:00-01:59 4,669 4,812  13:00-13:59 9,914 10,142 

02:00-02:59 4,050 3,835  14:00-14:59 10,297 10,611 

03:00-03:59 3,206 2,898  15:00-15:59 12,134 12,401 

04:00-04:59 2,447 2,407  16:00-16:59 15,677 15,986 

05:00-05:59 3,125 3,089  17:00-17:59 19,336 19,381 
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06:00-06:59 5,433 5,512  18:00-18:59 17,610 17,808 

07:00-07:59 13,346 13,762  19:00-19:59 18,504 18,001 

08:00-08:59 13,274 13,302  20:00-20:59 15,633 15,175 

09:00-09:59 10,878 11,385  21:00-21:59 11,988 11,755 

10:00-10:59 10,628 11,200  22:00-22:59 9,662 9,565 

11:00-11:59 10,337 10,435  23:00-23:59 8,587 8,408 

    รวม 245,816 247,424 

       

 

รูปที่ 3 อุบัติเหตุจักรยานยนต์และจ านวนผู้เสียชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของวันในปี พ.ศ.2556-2557 

 

 

3.1.2 อุบัติเหตุรถจักยานยนต์จ าแนกตามการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
 จากผลการวิเคราะห์จ านวนอุบัติเหตุจากฐานข้อมูล E-claim พบว่า ในปี พ.ศ.2556-2557 มี
จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จ านวน 525,967 
ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยการ
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บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่มากที่สุด รองลงมาคือผู้โดยสาร ตามล าดับ ซึ่งหาก
พิจารณาค่าดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2556 มีค่าดัชนีความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุเท่ากับ 3.01 และในปี พ.ศ.2557 มีค่าดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับ 2.96 
(ดังแสดงในตารางที่ 5 อย่างไรก็ตามข้อมูลในปี พ.ศ.2557 แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ลดลงเล็กน้อย  
 

ตารางท่ี 4 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามอาการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ประเภทผู้ใช้ทาง 
บาดเจ็บ  เสียชีวิต 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557  พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ผู้ขับขี ่ 201,993 200,243  6,250 6,144 

ผู้โดยสาร 47,966 47,782  1,354 1,280 

 

ตารางท่ี 5 ค่าดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2556-2557 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนอุบัติเหตุ ค่าดัชนีความรุนแรง 

2556 7,965 264,192 3.01 

2557 7,749 261,775 2.96 
 

 เมื่อพิจารณาดัชนีการเสียชีวิตของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (สัดส่วนของการเสียชีวิต ต่อจ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด) พบว่า ดัชนีการเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
ดังแสดงในตารางที่ 5  
 

  

รูปที่ 4 สัดส่วนของการบาดเจ็บและเสียชีวิต จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ทางปี พ.ศ. 2556-2557 

3.1.3 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 
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 ตารางที่ 6 และรูปที่ 5 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุ พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีลักษณะการเกิดอุบัติเหตุรถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ ามากที่สุด 
จ านวน 157,233 กรณี รองลงมาคือ รถประกันเฉี่ยวชนรถคู่กรณี จ านวน 47,314 กรณี และรถ
ประกันไหลชนบุคคลภายนอกน้อยที่สุด จ านวน 272 กรณี และในปี พ.ศ. 2557 มีลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุรถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ ามากที่สุด จ านวน 178,322 กรณี รองลงมาคือ รถประกัน
เฉี่ยวชนรถคู่กรณี จ านวน 50,534 กรณี และรถประกันไหลชนบุคคลภายนอกน้อยที่สุด จ านวน 308 
กรณี ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 

ลักษณะการเกดิอุบัติเหต ุ
จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยายนต์ 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

รถประกันเสียหลักล้ม / พลิกคว่ า 157,233 178,322 

รถประกันเฉ่ียวชนรถคู่กรณี 47,314 50,534 

คู่กรณีเฉี่ยวรถประกัน 25,497 29,021 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี ไม่ทราบทะเบียน 9,713 10,410 

รถประกันชนสุนัข / สัตว์เลี้ยงอืน่ ๆ 8,791 8,518 

รถประกันเฉ่ียวชนคนเดนิถนน 6,288 6,635 

รถชนกันตั้งแต ่2 คันขึ้นไป 2,908 3,768 

รถประกันเฉ่ียวชนสิง่ของ 2,716 2,740 

ผู้โดยสารตกจากรถประกัน 1,119 1,199 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานยนต์สองล้อ 888 982 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานสองล้อ 868 1,002 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี โดยทราบทะเบียน 641 613 

อวัยวะอื่นส่วนใด ๆ เข้าไปในซีล่้อ / โซ่รถ 397 409 

รถประกันเฉ่ียวชนรถไถนาเดินตาม 272 308 
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รถประกันไหลชนบุคคลภายนอก 262 241 

 

 

 

รูปที่ 5 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ปี พ.ศ.2556-2557 

 เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตาม
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีดังแสดงในตารางที่ 7 รูปที่ 6 และรูปที่ 7  แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2556-2557 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ ามากที่สุด จ านวน 
154,670 ราย รองลงมาคือ รถประกันเฉี่ยวชนรถคู่กรณี จ านวน 44,306 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากรถ
ประกันเฉี่ยวชนคู่กรณี จ านวน 2,787 รายมากที่สุด รองลงมาคือ รถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ า 
จ านวน 2,285 ราย และในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ ามาก
ที่สุด จ านวน 175,458 ราย รองลงมาคือ รถประกันเฉี่ยวชนรถคู่กรณี จ านวน 47,203 ราย และมี
ผู้เสียชีวิตจากรถประกันเฉี่ยวชนคู่กรณี จ านวน 2,994 ราย รองลงมาคือ รถประกันเสียหลักล้ม/พลิก
คว่ ามากที่สุด จ านวน 2,366 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

รถประกันไหลชนบุคคลภายนอก 

รถประกันเฉ่ียวชนรถไถนาเดินตาม 

อวัยวะอื่นส่วนใด ๆ เข้าไปในซี่ล้อ / โซ่รถ 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี โดยทราบทะเบียน 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานสองล้อ 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานยนต์สองล้อ 

ผู้โดยสารตกจากรถประกัน 

รถประกันเฉ่ียวชนสิ่งของ 

รถชนกันต้ังแต่ 2 คันข้ึนไป 

รถประกันเฉ่ียวชนคนเดินถนน 

ชนสุนัข / สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ 

ถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี ไม่ทราบทะเบียน 

คู่กรณีเฉ่ียวรถประกัน 

เฉ่ียวชนรถคู่กรณี 

เสียหลักล้ม / พลิกคว่ า 

จ านวนอุบัติเหตุ (ร้อยละ) 
2014 2013 2556 2557 
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ตารางท่ี 7 จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 

ลักษณะการเกดิอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ  เสียชีวิต 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

คู่กรณีเฉี่ยวรถประกัน 24,092 25,359  1,312 1,281 

ผู้โดยสารตกจากรถประกัน 1,065 1,022  50 58 

รถชนกันตั้งแต ่2 คันขึ้นไป 2,613 3,217  281 324 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานยนต์สองล้อ 846 868  42 34 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานสองล้อ 819 883  46 34 

รถประกันเฉ่ียวชนคนเดนิถนน 6,045 5,776  238 247 

รถประกันเฉ่ียวชนรถคู่กรณี 44,306 42,685  2,785 2,737 

รถประกันเฉ่ียวชนรถไถนาเดินตาม 253 266  17 20 

รถประกันเฉ่ียวชนสิง่ของ 2,320 2,087  384 378 

รถประกันชนสุนัข / สัตว์เลี้ยงอืน่ ๆ 8,716 7,744  61 64 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี  

โดยทราบทะเบียน 
594 517  40 31 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี  

โดยไม่ทราบทะเบียน 
9,250 8,993  422 376 

รถประกันเสียหลักล้ม / พลิกคว่ า 154,670 154,063  2,281 2,158 

รถประกันไหลชนบุคคลภายนอก 255 217  5 4 

อวัยวะอื่นส่วนใด ๆ เข้าไปในซีล่้อ / โซ่รถ 383 329  1 3 

 
 
 



   
18 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

 
 
 

 

รูปที่ 6 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามลักษณะการเกิด ในปี พ.ศ.2556-2557 

 

รูปที่ 7 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามลักษณะการเกิด ในปี พ.ศ.2556-2557 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

รถประกันเฉ่ียวชนรถคู่กรณี 

รถประกันเสียหลกัลม้ / พลิกคว่ า 

คู่กรณีเฉ่ียวรถประกัน 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี ไม่… 

รถประกันเฉ่ียวชนสิ่งของ 

รถชนกันต้ังแต่ 2 คันข้ึนไป 

รถประกันเฉ่ียวชนคนเดินถนน 

รถประกันชนสุนัข / สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ 

ผู้โดยสารตกจากรถประกัน 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานสองล้อ 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานยนต์สองล้อ 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี โดย… 

รถประกันเฉ่ียวชนรถไถนาเดินตาม 

รถประกันไหลชนบุคคลภายนอก 

อวัยวะอื่นส่วนใด ๆ เข้าไปในซี่ล้อ / โซ่รถ 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามลักษณะการเกิด (ราย) 

2013 2014 

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0

รถประกันเสียหลกัลม้ / พลิกคว่ า 

รถประกันเฉ่ียวชนรถคู่กรณี 

คู่กรณีเฉ่ียวรถประกัน 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี ไม่ทราบ… 

รถประกันชนสุนัข / สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ 

รถประกันเฉ่ียวชนคนเดินถนน 

รถชนกันต้ังแต่ 2 คันข้ึนไป 

รถประกันเฉ่ียวชนสิ่งของ 

ผู้โดยสารตกจากรถประกัน 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานยนต์สองล้อ 

รถประกันเฉ่ียวชนกับจักรยานสองล้อ 

รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้วคู่กรณีหลบหนี โดยทราบ… 

อวัยวะอื่นส่วนใด ๆ เข้าไปในซี่ล้อ / โซ่รถ 

รถประกันไหลชนบุคคลภายนอก 

รถประกันเฉ่ียวชนรถไถนาเดินตาม 

จ านวนผู้บาดเจ็บจากอบัุติเหตุรถจักรยานยนต์ตามลกัษณะการเกดิ (ราย) 

2013 2014 

2556 2557 

2556 2557 
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3.1.4 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงอายุ 
 ตารางที่ 8 รูปที่ 8 แสดงจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ.
2556-2557 พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 ในกลุ่มผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุดแบ่งตามช่วงอายุ คือ ผู้ขับขี่ท่ีมีช่วงอายุ 20-29 ปี จ านวน 49,182 ราย และผู้โดยสารที่มีช่วงอายุ 
10-19 ปี จ านวน 14,460 ราย และในปี พ.ศ. 2557 ในกลุ่มผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่ได้รับอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์มากที่สุดแบ่งตามช่วงอายุ คือ ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 10-19 ปี จ านวน 47,189 ราย และ
ผู้โดยสารที่มีช่วงอายุ 10-19 ปี จ านวน 15,431 ราย ตามล าดับ 
ตารางท่ี 8 จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงอายุ 

อาย ุ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ผู้ขับขี ่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี ่ ผู้โดยสาร 

0-9 169 10,758 153 10,696 

10-19 45,809 14,460 47,189 15,431 

20-29 49,182 8,039 41,172 7,915 

30-39 39,131 4,736 37,199 4,636 

40-49 33,988 3,981 32,965 3,928 

50-59 24,015 3,337 18,604 3,365 

60-69 11,682 2,028 12,431 2,069 

70-79 3,894 1,048 4,128 1,285 

80 หรือมากกว่า 510 152 552 241 
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รูปที่ 8 จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์เฉลี่ยจ าแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ.2556-2557 

 ตารางที่ 9 และรูปที่ 9 แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนก
ตามช่วงอายุในปี พ.ศ.2556-2557 พบว่า ในปี พ.ศ. 2556  มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
มากที่สุดคือ กลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 10-19 ปี จ านวน 60,376 ราย น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 80ปีขึ้นไป 
จ านวน 847 ราย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุดคือ กลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี 
จ านวน 1,689 ราย น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 86 ราย และในปี พ.ศ. 2557  มี
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุดคือ กลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 10 -19 ปี จ านวน 61,664 
ราย น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 80ปีขึ้นไป จ านวน 863 ราย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุดคือ กลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี จ านวน 1,606 ราย น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 
95 ราย ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 9 จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงอายุ 

อายุ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

0-9 12,530 12,329 301 223 

10-19 60,376 61,664 1,437 1,462 

20-29 55,977 54,340 1,689 1,606 
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30-39 43,029 40,994 1,326 1,224 

40-49 37,442 36,340 1,179 1,138 

50-59 27,162 27,822 982 971 

60-69 13,764 14,518 610 672 

70-79 5,100 5,156 355 358 

80 หรือมากกว่า 847 863 86 95 

 

  

(ก) บาดเจ็บ (ข) เสียชีวิต 

รูปที่ 9 (ก) และ (ข) จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงอายุ    
ในปี พ.ศ.2556-2557 

 
3.1.5 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามเพศ 
 ตารางที่ 10 และรูปที่ 10 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเพศในปี พ.ศ.2556-
2557 พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพศชายและเพศหญิง 
จ านวน 161,198 รายและ 95,029 ราย ตามล าดับ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพศชาย
และเพศหญิง จ านวน 6,259 รายและ 1,706 รายตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2557 จ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายเช่นเดียวกันกับปี พ.ศ. 2556 จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เพศชายและเพศหญิง คือ 158,831 รายและ 95,195 รายตามล าดับ จ านวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพศชายและเพศหญิง คือ 6,073 รายและ 1,676 ราย
ตามล าดับ รูปที่ 10 (ก) และ รูปที่ 10 (ข) แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2556-2557 มีสัดส่วนจ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
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(ก) 

  

(ข) 

รูปที่ 10 (ก) และ (ข) จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเพศในปี พ.ศ.2556-2557 

 
 

ตารางท่ี 10 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ชาย 161,198 158,831 6,259 6,073 

หญิง 95,029 95,195 1,706 1,676 

 

3.1.6 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต 
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 ตารางที่ 11 รูปที่ 11 และรูปที่ 12 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิตจ านวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนและสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใน
ผู้ผลิตแต่ละราย พบว่า รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า (YAMAHA) จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 159,775 และ 
40,833 ครั้ง ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์ที่
จดทะเบียนในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2556-2557 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) 
ยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 11 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต 

ยี่ห้อ 

พ.ศ.2556  พ.ศ.2557 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา  

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

HONDA 159,775 13,852,526 115.34  162,683 14,304,193 113.73 

YAMAHA 40,833 4,162,423 98.10  37,203 4,064,954 91.52 

SUZUKI 10,080 1,247,638 80.79  8,973 1,142,868 78.51 

KAWASAKI 2,865 316,657 90.48  3,181 330,088 96.37 

RYUKA 431 63,757 67.60  481 74,072 64.94 

TIGER 253 57,570 43.95  199 48,514 41.02 

อื่นๆ 746 152,586 48.89  907 176,524 51.38 

 
 
 

  

(ก) (ข) 



   
24 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

รูปที่ 11 (ก) และ (ข) จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต ในปี พ.ศ.2556-2557 
 

 
 

รูปที่ 12 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน
จ าแนกตามผู้ผลิตในปี พ.ศ.2556-2557 

 
3.1.7 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 
 ตารางที่ 12 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัดและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คันในแต่ละจังหวัด รูปที่ 13 แสดง
อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดที่มีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน มากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด 3 อันดับ 
ได้แก่ สกลนคร สุราษฎร์ธานี หนองคาย  

ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดที่มีอัตรานการเกิดอุบัติ เหตุรถจักรยานยนต์ ต่อจ านวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี และจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี 
หนองคาย  
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ตารางท่ี 12 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

กระบี่ 1,243 154,247 8.06 1,216 150,405 8.08 

กรุงเทพมหานคร 25,030 3,066,088 8.16 26,646 3,168,496 8.41 

กาญจนบุรี 3,011 236,029 12.76 2,903 240,256 12.08 

กาฬสนิธุ ์ 1,969 165,662 11.89 1,916 165,943 11.55 

ก าแพงเพชร 3,247 215,754 15.05 3,259 216,755 15.04 

ขอนแกน่ 3,900 436,189 8.94 4,062 439,777 9.24 

จันทบุรี 2,283 200,538 11.38 2,241 202,903 11.04 

ฉะเชิงเทรา 3,266 212,823 15.35 3,079 219,072 14.05 

ชลบุร ี 10,300 843,984 12.20 9,963 881,435 11.30 

ชัยนาท 2,182 107,537 20.29 1,957 107,935 18.13 

ชัยภูม ิ 1,972 207,980 9.48 2,173 210,107 10.34 

ชุมพร 1,603 182,393 8.79 1,430 179,447 7.97 

เชียงราย 4,313 424,684 10.16 4,309 434,352 9.92 

เชียงใหม่ 11,605 731,205 15.87 12,302 755,667 16.28 

ตรัง 3,170 264,032 12.01 2,966 256,597 11.56 

ตราด 1,173 90,058 13.02 1,070 91,172 11.74 

ตาก 1,492 136,073 10.96 1,497 139,254 10.75 

นครนายก 933 72,680 12.84 968 72,927 13.27 

นครปฐม 3,680 238,578 15.42 3,819 244,586 15.61 

นครพนม 1,399 156,217 8.96 1,508 157,514 9.57 
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จังหวัด 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

นครราชสีมา 8,992 693,548 12.97 9,343 703,985 13.27 

นครศรีธรรมราช 4,963 422,323 11.75 4,829 413,164 11.69 

นครสวรรค์ 5,716 332,310 17.20 5,422 332,874 16.29 

นนทบุรี 2,458 43,025 57.13 2,473 43,490 56.86 

นราธิวาส 1,967 199,334 9.87 1,871 195,005 9.59 

น่าน 1,847 139,932 13.20 2,118 140,648 15.06 

บึงกาฬ 505 38,848 13.00 710 51,699 13.73 

บุรีรัมย์ 3,538 323,260 10.94 3,623 325,700 11.12 

ปทุมธาน ี 3,001 49,472 60.66 2,865 50,917 56.27 

ประจวบคีรีขันธ ์ 1,979 204,776 9.66 2,082 207,463 10.04 

ปราจีนบุรี 1,301 147,293 8.83 1,110 149,519 7.42 

ปัตตานี 2,049 162,899 12.58 1,927 160,953 11.97 

พระนครศรีอยุธยา 2,846 224,628 12.67 3,019 230,749 13.08 

พะเยา 2,293 169,682 13.51 2,321 171,141 13.56 

พังงา 1,482 88,890 16.67 1,426 88,946 16.03 

พัทลุง 1,988 169,725 11.71 1,818 169,298 10.74 

พิจิตร 2,754 197,210 13.96 2,622 198,066 13.24 

พิษณุโลก 4,382 265,629 16.50 4,272 269,759 15.84 

เพชรบุรี 2,166 194,717 11.12 2,035 198,234 10.27 

เพชรบูรณ์ 4,442 262,354 16.93 4,299 266,986 16.10 

แพร่ 2,284 156,715 14.57 2,261 158,393 14.27 
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ภูเก็ต 4,829 268,228 18.00 4,946 276,388 17.90 

มหาสารคาม 1,702 194,024 8.77 1,707 198,437 8.60 

มุกดาหาร 1,033 95,166 10.85 1,001 97,717 10.24 

แม่ฮ่องสอน 821 42,743 19.21 828 44,580 18.57 

ยโสธร 1,958 125,706 15.58 1,797 127,347 14.11 

ยะลา 1,763 206,533 8.54 1,582 202,049 7.83 

 

ตารางท่ี 12 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด (ต่อ) 

จังหวัด 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

จ านวน

อุบติัเหตุ 

จ านวนรถ

จดทะเบียน 
อัตรา 

ร้อยเอ็ด 2,435 233,349 10.44 2,431 234,345 10.37 

ระนอง 872 53,082 16.43 813 54,464 14.93 

ระยอง 3,157 372,267 8.48 3,177 383,583 8.28 

ราชบุรี 2,531 317,147 7.98 2,636 323,215 8.16 

ลพบุรี 2,183 235,535 9.27 2,309 236,282 9.77 

ล าปาง 4,121 269,906 15.27 4,584 272,500 16.82 

ล าพูน 2,451 175,966 13.93 2,577 176,954 14.56 

เลย 1,278 153,620 8.32 1,330 152,488 8.72 

ศรีสะเกษ 4,103 239,490 17.13 4,184 241,034 17.36 

สกลนคร 2,291 297,430 7.70 2,375 303,178 7.83 

สงขลา 5,072 466,145 10.88 5,263 459,757 11.45 

สตูล 1,198 103,922 11.53 1,129 101,984 11.07 

สมุทรปราการ 10,061 48,104 209.15 9,438 48,132 196.09 

สมุทรสงคราม 803 43,954 18.27 825 44,451 18.56 



   
28 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

สมุทรสาคร 3,602 178,352 20.20 3,642 185,090 19.68 

สระแก้ว 1,155 123,262 9.37 1,137 126,833 8.96 

สระบุรี 2,656 228,909 11.60 2,897 235,115 12.32 

สิงห์บุรี 1,087 88,768 12.25 1,089 88,289 12.33 

สุโขทัย 2,830 192,863 14.67 2,894 195,231 14.82 

สุพรรณบุรี 3,028 296,115 10.23 3,038 300,048 10.13 

สุราษฎร์ธาน ี 2,712 377,682 7.18 2,714 370,057 7.33 

สุรินทร์ 3,255 289,916 11.23 3,309 293,602 11.27 

หนองคาย 1,059 165,845 6.39 913 156,832 5.82 

หนองบัวล าภ ู 906 91,226 9.93 848 91,370 9.28 

อ่างทอง 1,181 86,912 13.59 1,124 87,654 12.82 

อ านาจเจริญ 1,286 78,051 16.48 1,267 78,643 16.11 

อุดรธานี 4,110 388,022 10.59 4,279 392,384 10.91 

อุตรดิตถ์ 2,310 159,113 14.52 2,448 159,505 15.35 

อุทัยธานี 1,984 110,091 18.02 1,986 110,020 18.05 

อุบลราชธาน ี 7,269 426,392 17.05 7,177 430,066 16.69 

 
 



   
29 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

 
 

รูปที่ 13 แสดงอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 
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(ก) พ.ศ.2556 (ข) พ.ศ.2557 

  

รูปที่ 14 แสดงอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 
คันรายจังหวัดในปี พ.ศ.2556-2557 

 
3.1.8 บทสรุปของข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากฐานข้อมูล E-claim 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2556 -2557 เห็นได้ว่ามีจ านวน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึนทุกปีมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามเวลา วัน และเดือน 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเดือน ธันวาคม-มกราคม  

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดในวันเสาร์ และวันอาทิตย์  

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน แบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 7.00-8.00 น. และช่วงเย็น 17.00-20.00 น. 

2. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

 การบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดกับผู้ขับข่ี 

 ค่าดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2556 มีค่ามากกว่า ปี พ.ศ.2557 
เล็กน้อย 
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 สัดส่วนของการเสียชีวิตต่อการบาดเจ็บของผู้ขับข่ีเท่ากับสัดส่วนของการเสียชีวิตต่อ
การบาดเจ็บของผู้โดยสาร 

 3. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 

 รถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ ามีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด 

 รถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ าเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บมากที่สุด  

 รถประกันเฉี่ยวชนชนคู่กรณีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากท่ีสุด 

 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ รถประกันเสียหลักล้ม / พลิก
คว่ า รถประกันเฉี่ยวชนรถคู่กรณี คู่กรณีเฉี่ยวรถประกัน รถประกันถูกเฉ่ียวชนแล้ว
คู่กรณีหลบหนี ไม่ทราบทะเบียน และรถประกันชนสุนัข / สัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ 

 มีผู้บาดเจ็บจากรถประกันเสียหลักล้ม/พลิกคว่ ามากที่สุด  

 มีผู้เสียชีวิตจากรถประกันเฉี่ยวชนคู่กรณีมากที่สุด 
4. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงอายุ 

 ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุด 

 ผู้โดยสารที่มีช่วงอายุ 10-19 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด 

 บุคคลภายนอกท่ีมีช่วงอายุ 0-9 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด 

 กลุ่มอายุ 10-19 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุด 

 กลุ่มอายุ 20-29 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุด 
5. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามเพศ 

 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพศชาย มีสัดส่วนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์มากกว่าเพศหญิง 

6. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต 

 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุต่อปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน ในผู้ผลิตแต่ละ
ราย 

7. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 

 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 

 จังหวัดที่มอัีตราการเกิดอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน
มากที่สุดคือ จังหวัดสมุทรปราการ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากฐานข้อมูล HAIMS 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากฐานข้อมูล HAIMS พบว่า ในปี พ.ศ.
2556 เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนถนนทางหลวง จ านวน 2,587 กรณี และในปี พ.ศ.2557 เกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนถนนทางหลวง จ านวน 3,183 กรณี จ าแนกตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 

3.2.1 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามเดือน 
 จากตารางที่ 13 และรูปที่ 15 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามเดือนของปี 
พบว่า เดือนที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด ของปี พ.ศ.2556 คือ เดือนธันวาคม จ านวน 547 กรณี รองลงมา
คือเดือนเมษายน จ านวน 483 กรณี และเดือนที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือ เดือนกันยายน จ านวน 
115 กรณี และในปี พ.ศ.2557 เดือนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ของปี พ.ศ.2557 คื อ เดือนเมษายน 
จ านวน 620 กรณี รองลงมาคือเดือนธันวาคม จ านวน 516 กรณี และเดือนที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด
คือ เดือนพฤษภาคม จ านวน 159 กรณี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุที่สูงในช่วงเทศกาล 
 
ตารางท่ี 13 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามวันของเดือน 

เดือน 
จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยายนต ์

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

มกราคม 300 349 

กุมภาพันธ์ 153 214 

มีนาคม 162 193 

เมษายน 483 620 

พฤษภาคม 119 159 

มิถุนายน 137 190 

กรกฎาคม 128 180 

สิงหาคม 120 229 

กันยายน 115 160 

ตุลาคม 169 193 

พฤศจิกายน 154 180 
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ธันวาคม 547 516 

รวม 2,587 3,183 

 
 

 

รูปที่ 15 อุบัติเหตุจักรยานยนต์ในแต่ละช่วงเวลาของวันในปี พ.ศ.2556-2557 

3.2.2 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามเวลา 
 จากตารางที่ 14 และรูปที่ 16 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงเวลา พบว่า 
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในปี พ.ศ. 2556 คือ ช่วงเวลา 16.00-18.00 น. และในปี พ.ศ.2557 
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ คือ ช่วงเวลา 17.00-19.00 น. แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุที่สูง
ในช่วงเย็นถึงหัวค่ า ซึ่งเป็นเวลาเลิกงาน 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามวันของสัปดาห์ 

ช่วงเวลา 
จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยายนต ์

ช่วงเวลา 
จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยายนต ์

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

00:00-00:59 52 68  12:00-12:59 114 142 

01:00-01:59 48 64  13:00-13:59 103 167 

02:00-02:59 49 45  14:00-14:59 137 144 

03:00-03:59 30 46  15:00-15:59 127 205 
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04:00-04:59 33 24  16:00-16:59 191 206 

05:00-05:59 46 40  17:00-17:59 191 234 

06:00-06:59 45 62  18:00-18:59 169 196 

07:00-07:59 127 146  19:00-19:59 187 242 

08:00-08:59 115 155  20:00-20:59 154 161 

09:00-09:59 127 152  21:00-21:59 125 140 

10:00-10:59 120 157  22:00-22:59 76 109 

11:00-11:59 145 171  23:00-23:59 76 107 

    รวม 2,587 3,183 

 

รูปที่ 16 อุบัติเหตุจักรยานยนต์ในแต่ละช่วงเวลาของวันในปี พ.ศ.2556-2557 

3.2.3 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 จากตารางที่ 15 และรูปที่ 17 แสดงจ านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์
จ าแนกตามสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2556-2557 เกิด
จากการขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด มีการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด และเมาสุรา ตามล าดับ 
ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2556 มีอุบัติติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด จ านวน 1,701 
กรณี ท าให้มีผู้เสียชีวิต จ านวน 303 ราย และในปี พ.ศ. 2557 มีอุบัติติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็วเกิน
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อัตราที่ก าหนด จ านวน 2,154 กรณี ท าให้มีผู้เสียชีวิต จ านวน 430 ราย แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
การเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มจ านวนและความรุนแรงที่มากข้ึน ซึ่งรายละเอียดจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ด้วยสามเหตุต่างๆ มีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 15 จ านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจ าแนกตามสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จ านวน เสียชีวิต จ านวน เสียชีวิต 
ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด 1,701 303 2,154 430 
มีการตดัหน้าระยะกระช้ันชิด 467 104 610 157 
แซงรถอย่างผิดกฎหมาย 51 7 55 19 
ขับรถไม่เปิดไฟ / ไม่ใช้แสงสวา่งตามก าหนด 2 1 2 1 
ไม่ให้สญัญาณชะลอ / เลี้ยว 23 1 38 3 
ไม่ให้สญัญาณเข้าจอด หรือออกจากท่ีจอด 4 1 8 3 
ไม่ให้สิทธริถที่มาก่อนผ่านทาง เช่น ทางแยก 4 0 18 1 
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสญัญาณไฟท่ีก าหนด 5 0 3 1 
ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางรว่มแยก 2 0 3 2 
ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดในถนนท่ีมี 4 ช่องทาง 3 0 6 22 
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ / เครื่องหมายจราจร 80 8 90 0 
บรรทุกเกินอัตรา 1 0 0 0 
ขับรถไม่ช านาญ / ไม่เป็น 9 4 18 2 
อุปกรณ์รถบกพร่อง 18 7 10 3 
มีสิ่งกีดขวางบนทางหลวง 4 2 7 2 
เมาสรุา 179 36 134 34 
หลับใน 14 4 18 12 
อื่น ๆ 20 6 9 4 

รวม 2,587 484 3,183 696 
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รูปที่ 17 จ านวนอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

 

  

รูปที่ 18 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 5 อันดับ 

3.2.4 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามระดับการบาดเจ็บและเพศ 
 จากตารางที่ 16 และรูปที่ 19 แสดงจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตาม
ระดับการบาดเจ็บและเพศ พบว่า ในปี พ.ศ.2557 มีจ านวนผู้ประสบเหตุเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2556 
ส่งผลให้แนวโน้มของการบาดเจ็บและเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจ านวนผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย รองลงมาคือ เพศหญิง เด็กชาย และเด็กหญิงตามล าดับ 
 
 
 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

 ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด 
มีการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 

แซงรถอย่างผิดกฎหมาย 
ขับรถไม่เปิดไฟ / ไม่ใช้แสงสว่างตามก าหนด 

ไม่ให้สัญญาณชะลอ / เลี้ยว 
ไม่ให้สัญญาณเข้าจอด หรือออกจากที่จอด 

ไม่ให้สิทธิรถท่ีมาก่อนผ่านทาง เช่น ทางแยก 
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟท่ีก าหนด 

ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วมแยก 
ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดในถนนท่ีมี 4 ช่องทาง 

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ / เครื่องหมายจราจร 
บรรทุกเกินอัตรา 

ขับรถไม่ช านาญ / ไม่เป็น 
อุปกรณ์รถบกพร่อง 

มีสิ่งกีดขวางบนทางหลวง 
เมาสุรา 
หลับใน 

อื่น ๆ 

จ านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2556 

ขับรถเร็วเกิน
อัตราที่ก าหนด 

66% 

มีการตัดหน้า
ระยะกระช้ันชิด 

23% 

เมาสุรา 
8% 

ฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟ / 

เครื่องหมาย
จราจร 
2% 

แซงรถอย่างผิด
กฎหมาย 

1% 

ขับรถเร็วเกิน
อัตราที่ก าหนด 

65% 

มีการตัดหน้า
ระยะกระช้ันชิด 

24% 

เมาสุรา 
5% 

ไม่ขับรถใน
ช่องทางเดินรถ
ซ้ายสุดในถนน
ที่มี 4 ช่องทาง 

3% 

แซงรถอย่างผิด
กฎหมาย 

3% 
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ตารางท่ี 16 จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามระดับการบาดเจ็บและเพศ 

เพศ 
เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเลก็น้อย 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ชาย 390 548 393 514 869 1041 

หญิง 100 172 160 188 420 490 

เด็กชาย 22 18 23 30 71 61 

เด็กหญิง 13 9 23 30 32 61 

รวม 525 747 599 762 1392 1653 
 

 

รูปที่ 19 จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามระดับการบาดเจ็บและเพศ 

3.2.5 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดเหตุ 
 จากตารางที่ 17 และรูปที่ 20 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการ
เกิดเหตุ พบว่า ในปี พ.ศ.2556-2557 ส่วนใหญ่เป็นการชนท้าย รองลงมาคือ รถที่วิ่งคู่กันมาเฉี่ยวชน
กัน เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่เหลือนอกจากนี้ลักษณะการเกิดเหตุรูปแบบอ่ืนๆ  มี
ความแตกต่างกันแต่ละปี 
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ตารางท่ี 17 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดเหตุ 

ลักษณะการชน 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จ านวน เสียชีวิต จ านวน เสียชีวิต 

ชนท้าย 578 92 765 148 

รถที่ว่ิงคู่กันมาเฉี่ยวชนกัน 260 32 481 69 

ความบกพร่องของผู้ขับข่ี 137 28 87 15 

เสียหลักตกถนนทางด้านซา้ย 130 29 164 31 

ชนรถที่ว่ิงสวนทางแบบผิดกฎหมาย 118 33 233 85 

เสียหลัก ไปอยู่ในช่องจราจรอื่นๆ 73 6 68 6 

ถูกชนท้ายขณะเลีย้วกลับรถ 52 14 84 20 

รถทางตรงชนรถทางตรง 50 17 64 22 

ถูกชนจากรถท่ีเปลี่ยนช้องทางซ้าย 49 3 71 6 

 ชนรถที่ก าลังออกจากทางเชื่อมถนนสายย่อย 34 6 58 12 

รวม 1481 260 2075 414 

 

รูปที่ 20 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดเหตุ 
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3.2.6 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 
 ตารางที่ 18 แสดงจ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัดและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คันในแต่ละจังหวัด รูปที่ 21 แสดงจ านวนร้อยละของ
อุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ต่อจ านวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน น้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ชลบุรี อุบลราชธานี ระนอง  และ
ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จด
ทะเบียน 1,000 คัน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดที่มี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 คัน น้อยที่สุด 3 
อันดับ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด 
 
ตารางท่ี 18 จ านวนอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

จ านวน
อุบัติเหตุ 

จ านวนรถจด
ทะเบียน 

อัตรา 
จ านวน
อุบัติเหตุ 

จ านวนรถจด
ทะเบียน 

อัตรา 

กระบี ่ 4 154,247 0.03 9 150,405 0.06 

กรุงเทพมหานคร 242 3,066,088 0.08 276 3,168,496 0.09 

กาญจนบุร ี 34 236,029 0.14 36 240,256 0.15 

กาฬสินธุ ์ 12 165,662 0.07 10 165,943 0.06 

ก าแพงเพชร 13 215,754 0.06 26 216,755 0.12 

ขอนแก่น 34 436,189 0.08 30 439,777 0.07 

จันทบุร ี 47 200,538 0.23 70 202,903 0.34 

ฉะเชิงเทรา 9 212,823 0.04 17 219,072 0.08 

ชลบุร ี 3 843,984 0.00 16 881,435 0.02 

ชัยนาท 33 107,537 0.31 17 107,935 0.16 

ชัยภูม ิ 4 207,980 0.02 6 210,107 0.03 

ชุมพร 19 182,393 0.10 9 179,447 0.05 

เชียงราย 18 424,684 0.04 13 434,352 0.03 

เชียงใหม ่ 99 731,205 0.14 180 755,667 0.24 

ตรัง 17 264,032 0.06 8 256,597 0.03 

ตราด 3 90,058 0.03 2 91,172 0.02 

ตาก 49 136,073 0.36 47 139,254 0.34 
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นครนายก 3 72,680 0.04 4 72,927 0.05 

นครปฐม 105 238,578 0.44 87 244,586 0.36 

นครพนม 37 156,217 0.24 41 157,514 0.26 

นครราชสมีา 16 693,548 0.02 38 703,985 0.05 

นครศรีธรรมราช 18 422,323 0.04 27 413,164 0.07 

นครสวรรค ์ 104 332,310 0.31 150 332,874 0.45 

นนทบุรี 99 43,025 2.30 163 43,490 3.75 

นราธิวาส 33 199,334 0.17 31 195,005 0.16 

น่าน 27 139,932 0.19 40 140,648 0.28 

บึงกาฬ 1 38,848 0.03 14 51,699 0.27 

บุรีรัมย ์ 11 323,260 0.03 10 325,700 0.03 

ปทุมธาน ี 97 49,472 1.96 164 50,917 3.22 

ประจวบครีีขันธ์ 7 204,776 0.03 26 207,463 0.13 

ปราจีนบุร ี 25 147,293 0.17 65 149,519 0.43 

ปัตตาน ี 11 162,899 0.07 24 160,953 0.15 

พระนครศรีอยุธยา 11 224,628 0.05 9 230,749 0.04 

พะเยา 12 169,682 0.07 7 171,141 0.04 

พังงา 24 88,890 0.27 33 88,946 0.37 

พัทลุง 140 169,725 0.82 160 169,298 0.95 

พิจิตร 23 197,210 0.12 31 198,066 0.16 

พิษณุโลก 14 265,629 0.05 19 269,759 0.07 

เพชรบุร ี 98 194,717 0.50 31 198,234 0.16 

เพชรบูรณ ์ 37 262,354 0.14 34 266,986 0.13 

แพร่ 42 156,715 0.27 42 158,393 0.27 

ภูเก็ต 125 268,228 0.47 185 276,388 0.67 

มหาสารคาม 19 194,024 0.10 22 198,437 0.11 

มุกดาหาร 11 95,166 0.12 19 97,717 0.19 

แม่ฮ่องสอน 14 42,743 0.33 23 44,580 0.52 

ยโสธร 5 125,706 0.04 21 127,347 0.16 

ยะลา 5 206,533 0.02 15 202,049 0.07 

ร้อยเอ็ด 18 233,349 0.08 17 234,345 0.07 

ระนอง 1 53,082 0.02 7 54,464 0.13 

ระยอง 9 372,267 0.02 7 383,583 0.02 

ราชบุร ี 18 317,147 0.06 29 323,215 0.09 

ลพบุร ี 9 235,535 0.04 15 236,282 0.06 
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ล าปาง 12 269,906 0.04 13 272,500 0.05 

ล าพูน 74 175,966 0.42 62 176,954 0.35 

เลย 28 153,620 0.18 20 152,488 0.13 

ศรีสะเกษ 10 239,490 0.04 25 241,034 0.10 

สกลนคร 17 297,430 0.06 36 303,178 0.12 

สงขลา 70 466,145 0.15 70 459,757 0.15 

สตูล 7 103,922 0.07 9 101,984 0.09 

สมุทรปราการ 42 48,104 0.87 59 48,132 1.23 

สมุทรสงคราม 5 43,954 0.11 4 44,451 0.09 

สมุทรสาคร 166 178,352 0.93 91 185,090 0.49 

สระแก้ว 17 123,262 0.14 7 126,833 0.06 

สระบรุ ี 15 228,909 0.07 14 235,115 0.06 

สิงห์บุร ี 9 88,768 0.10 26 88,289 0.29 

สุโขทัย 6 192,863 0.03 28 195,231 0.14 

สุพรรณบุร ี 30 296,115 0.10 49 300,048 0.16 

สุราษฎร์ธาน ี 45 377,682 0.12 45 370,057 0.12 

สุรินทร ์ 18 289,916 0.06 100 293,602 0.34 

หนองคาย 5 165,845 0.03 11 156,832 0.07 

หนองบัวล าภ ู 17 91,226 0.19 10 91,370 0.11 

อ่างทอง 12 86,912 0.14 16 87,654 0.18 

อ านาจเจรญิ 4 78,051 0.05 14 78,643 0.18 

อุดรธาน ี 26 388,022 0.07 29 392,384 0.07 

อุตรดิตถ ์ 21 159,113 0.13 39 159,505 0.24 

อุทัยธาน ี 54 110,091 0.49 14 110,020 0.13 

อุบลราชธาน ี 8 426,392 0.02 10 430,066 0.02 
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รูปที่ 21 แสดงจ านวนร้อยละของอุบัติเหตุจักรยานยนต์จ าแนกรายจังหวัด 
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(ก) พ.ศ.2556 (ข) พ.ศ.2557 

  

รูปที่ 22 แสดงอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 1,000 
คันรายจังหวัดในปี พ.ศ.2556-2557 

 
3.2.8 บทสรุปของข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากฐานข้อมูล HAIMS 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2556 -2557 เห็นได้ว่ามีจ านวน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึนทุกปีมีรายละเอียดดังนี้ 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนเมษายน 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด มีการตัดหน้า
ระยะกระชั้นชิด และเมาสุรา 

 ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รองลงมาคือ เพศหญิง เด็กชาย และเด็กหญิงตามล าดับ 

 ลักษณะการเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นการชนท้าย รองลงมาคือ รถที่วิ่งคู่กันมาเฉี่ยวชนกัน 

 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร 
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 จังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ต่อจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 
1,000 คันมากที่สุดคือ จังหวัดนนทบุรี 

3.3 การสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ศูนย์วิจัยอุบัติ เหตุแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลและลงพ้ืนที่สืบสวนสอบสวนอุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์เชิงลึกที่เกิดขึ้นบริเวณจังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านยานพาหนะ และปัจจัยด้านคน ในการสืบสวนสอบสวนเชิงลึก
ทีมงานศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยลงตรวจสอบพ้ืนที่จุดเกิดเหตุ เพ่ือตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของถนน ร่องรอยหลักฐาน และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวของ อาทิ คนขับและผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์และคู่กรณี ผู้เห็นเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจเจ้าของคดี รวมถึงศึกษาลักษณะการ
บาดเจ็บที่เกิดข้ึน โดยศึกษาการเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย  

 อุบัติ เหตุที่ เกิดจากการชนท้าย เป็นอุบัติ เหตุที่ เกิดกับยานพาหนะ 2 ชนิด คือ 
รถจักรยานยนต์ชนกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ 

 อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์คัน
เดียว อาทิ รถจักรยานยนต์ตกถนน รถจักรยานยนต์ล้มเอง และรถจักรยานยนต์ชนกับวัตถุ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

 อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยก เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะตั้งแต่ 2 
คันขึ้นไปที่เกิดบริเวณทางแยก ซึ่งเป็นการชนระหว่างรถจักรยานยนต์กับยานพาหนะอ่ืนๆ 
ด้วยลักษณะการชนทางด้านขวา หรือชนเป็นมุมฉาก 

ซึ่งในการเก็บข้อมูลหลักฐานของอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นทีมงานศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้ท า

การส ารวจทั้งสภาพจุดเกิดเหตุ อาทิ รายละเอียดการเดินทางก่อนชน  ลักษณะการชน ลักษณะทาง

กายภาพของถนน  และท าการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ ตรวจสอบ โรงงาน 

ปีที่ผลิต ปี สี รูปแบบรถ ยาง ขอบยาง  และชนิดของเบรก ฯ ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19 รายละเอียดเกี่ยวกับการส ารวจจุดเกิดเหตุและการตรวจสอบจักรยานยนต์ 

การส ารวจจุดเกิดเหตุ การตรวจสอบรถจักรยานยนต์ 

 รายละเอียดการเดินทางก่อนชน 

 ไฟส่องสว่าง ( กลางวัน ค่ า คืน ไฟ คืน 
ไม่ ได้ลง หรือ รุ่งอรุณ ) 

 ชนิดของการใช้ประโยชน์พื้นที่ ชนิด
ของทางแยก และทิศทางการจราจร 

 โรงงาน ปีที่ผลิต ปี สี และรูปแบบรถ 

 ยางและขอบยาง 

 ลักษณะของโช๊ค 

 ชนิดของเบรก 
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 ช่องจราจร 

 สิ่งแวดล้อมข้างทาง 

 รายละเอียดเกี่ยวกับช่องจราจร 

 ลักษณะผิวทาง 

 โครงสร้าง แฮด์นรถ เบาะที่นั่ง และถัง

น้ ามัน  

 โซ่และระบบควบคุมความเร่ง 

 ระบบไอเสีย 

 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น แผงเครื่องมือ ถัง

น้ ามัน รอยเลือด ผิวทาง เป็นต้น 

 ป้ายจ ากัดความเร็ว 

 สภาพจราจรและสภาพอากาศ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับล าดับเหตุการณ์ POI 
POR และรอยล้อ 

 

 

นอกจากนี้ ทีมงานศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้ท าการเก็บข้อมูลรายละเอียดของการบาดเจ็บ

ในแต่ละกรณี เพ่ือติดตามและตรวจสอบอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบเหตุแต่ละ

ราย โดยวิธีการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วย ซึ่งข้อมูลการบาดเจ็บจะถูกจ าแนก

ตามเกณฑ์ของ AIS (Abbreviated Injury Score)  

 จากผลการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ตัวอย่าง ทั้งหมด  48 

กรณี จ าแนกตามรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิต 

 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 20  

และรูปที่ 23 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและจ านวน

ผู้เสียชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดจากการชนท้ายจ านวน 17 กรณี ท าให้มี

ผู้เสียชีวิตจ านวน 10 ราย รองลงมาคือ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดบริเวณทางแยกจ านวน 17 

กรณี มีผู้เสียชีวิตจ านวน 8 ราย และอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณีจ านวน 14 

กรณี มีผู้เสียชีวิต 5 รายตามล าดับ 

ตารางท่ี 20  อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิต 

ลักษณะการเกดิอุบัติเหต ุ จ านวนครั้ง จ านวนผู้เสียชีวิต 
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แบบชนท้าย  17 10 

แบบชนไม่มีคู่กรณี  14 5 

แบบชนบริเวณทางแยก 17 8 

รวม 48 48 

 

 

รูปที่ 23 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิต 

3.3.2 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามประเภทของยานพาหนะคู่กรณีหรือวัตถุข้างทาง 
 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 21 
และรูปที่ 24 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามประเภทของยานพาหนะคู่กรณีหรือวัตถุข้างทาง 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ จ านวน 13 กรณี รองลงมาคือ รถกระบะ 
จ านวน 11 กรณี และมีจ านวนรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์จ านวน 1 กรณีเท่ากับกรณีชน
กับรถบัสตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีการชนกับวัตถุข้างทางจ านวน 8 กรณีอีกด้วย 
 
ตารางท่ี 21 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามประเภทของยานพาหนะคู่กรณีหรือวัตถุข้างทาง 

ประเภทรถ/วตัถุ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

รถจักรยานยนต ์ 1 2 

17 

14 

17 

10 

5 

8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ชนท้าย  ไม่มีคู่กรณี  บริเวณทางแยก 

จ า
นว

น 
(ค

รั้ง
/ค

น)
 

ลักษณะการชน จ านวนครั้ง จ านวนผู้เสียชีวิต 
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รถยนต ์ 13 27 

รถกระบะ 11 23 

รถตู ้ 2 4 

รถบัส 1 2 

รถบรรทุก 7 15 

วัตถุข้างทาง 8 17 

อื่นๆ 5 10 

รวม 48 100 

 

 

รูปที่ 24 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามประเภทของยานพาหนะคู่กรณีหรือวัตถุข้างทาง 

 เมื่อพิจารณาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามประเภทของยานพาหนะคู่กรณี พบว่า ส่วน

ใหญ่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 13 กรณี คิดเป็นร้อยละ 37 

รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ จ านวน 11 กรณี คิดเป็นร้อยละ 31 และ

รถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ รถจักรยานยนต์ และรถบัสตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 25 แสดง

จ านวนร้อยละอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับยานพาหนะอ่ืน 
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รูปที่ 25 จ านวนร้อยละอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับยานพาหนะอ่ืน 

 เมื่อพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์ชนกับยานพาหนะอ่ืนๆ 4 อันดับ

แรก ประกอบด้วย รถตู้ รถบรรทุก รถกระบะ และรถยนต์ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 ไม่เสียชีวิต และกรณีที่ 2 เสียชีวิต พบว่า อุบัติเหตุรถจักรยายนต์ชนกับรถบรรทุกมีระดับ

ความรุนแรงถึงชีวิตทุกครั้ง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 26 

 

 

รูปที่ 26 ความรุนแรงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับยานพาหนะอ่ืน 

3.3.3 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุและไฟฟ้าส่องสว่าง 

 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 22  
และรูปที่ 27 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุและไฟฟ้าส่องสว่าง
พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันมากที่สุด จ านวน 28 กรณี คิดเป็นร้อยละ 58 
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รองลงมาคือ ช่วงเวลากลางคืนในบริเวณท่ีไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 8 กรณี คิดเป็นร้อยละ 17 และ
ช่วงเวลากลางคืนในบริเวณท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 7 กรณี คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 22 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุและไฟฟ้าส่องสว่าง 

ช่วงเวลาเกิดเหต ุ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

กลางวัน 28 58 

พลบค่ า 3 6 

กลางคืน มีไฟฟ้าส่องสว่าง 7 15 

กลางคืน ไม่มไีฟฟ้าส่องสวา่ง 8 17 

รุ่งเช้า 2 4 

รวม 48 100 

 

 

รูปที่ 27 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุและไฟฟ้าส่องสว่าง 

3.3.4 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามสภาพภูมิอากาศ 
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 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 23  
และรูปที่ 28 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่อากาศปลอดโปร่งมีทัศนะวิสัยดี จ านวน 41 กรณี คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมาคือ 
ช่วงเวลาที่มีฝนตกจ านวน 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 10 และช่วงเวลาที่มีเมฆบางส่วนหรือครึ้ม จ านวน 2 
กรณี คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 23 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามสภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

ทัศนะวิสัยด ี 41 86 

มีเมฆบางส่วน ครึ้ม 2 4 

ฝนตก 5 10 

รวม 48 100 

 

 

รูปที่ 28 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตาม 

3.3.5 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต 
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 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 24  
และรูปที่ 29 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต พบว่า เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ านวน 35 กรณี คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามา
ฮ่า จ านวน 8 กรณี คิดเป็นร้อยละ 17 และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ จ านวน 3 กรณ ีคิดเป็นร้อยละ 6 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 24 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามผู้ผลิต 

ยี่ห้อ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

Honda 35 73 

Yamaha 8 17 

Suzuki 3 6 

Kawasaki 1 2 

Lifan 1 2 

รวม 48 100 

 

รูปที่ 29 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามผูผ้ลิต 

3.3.6 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามขนาดของเครื่องยนต์ 
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 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 25  
และรูปที่ 30 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามขนาดของเครื่องยนต์ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 111-125 ซีซี จ านวน 24 กรณี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
คือ รถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 100-110 ซีซี จ านวน 20 กรณี คิดเป็นร้อยละ 42 และรถจักรยานยนต์
ที่มีขนาด >125 ซีซี จ านวน 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 25 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามขนาดของเครื่องยนต์ 

ขนาดเครื่องยนต ์ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

100-110 20 42 

111-125 24 50 

>125 4 8 

รวม 48 100 

 

 

รูปที่ 30 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามขนาดของเครื่องยนต์ 

3.3.7 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
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 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 26  
และรูปที่ 31 แสดงจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย พบว่า 
ขณะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย จ านวน 27 กรณี คิดเป็นร้อย
ละ 56 และผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยจ านวน 17 กรณี คิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 26 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

 
คนขับ ร้อยละ ผู้โดยสาร ร้อยละ 

ไม่ใส ่ 27 56 17 81 

ใส่ 16 34 3 14 

มีหมวกแตไ่ม่ใส ่ 4 8 0 0 

ไม่สามารถบอกได ้ 1 2 1 5 

รวม 48 100 21 100 

 

 

 

รูปที่ 31 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนขับ    
และผู้โดยสาร 

 เมื่อพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์จากพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัย พบว่า การสวมหมวกนิรภัยสามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์ได้ 

ดังแสดงในรูปที่ 32 

ไม่ใส่ 
[เปอร์เซ็นต์] 

ใส่ 
[เปอร์เซ็นต์] 

มีหมวกแต่ไม่
ใส่ 

[เปอร์เซ็นต์] 

ไม่สามารถ
บอกได้ 

[เปอร์เซ็นต์] 

การสวมหมวกนิรภัยของคนขับ 

ไม่ใส่ 
[เปอร์เซ็นต์] 

ใส่ 
[เปอร์เซ็นต์] 

มีหมวกแต่
ไม่ใส่ 

[เปอร์เซ็นต์] 

ไม่สามารถ
บอกได้ 

[เปอร์เซ็นต์] 

การสวมหมวกนิรภัยของผู้โดยสาร 
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รูปที่ 32 ความรุนแรงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

3.3.8 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามการดัดแปลงสภาพรถ 
 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 27 
และรูปที่ 33 แสดงอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามการดัดแปลงสภาพรถ พบว่า รถจักรยานยนต์
ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีการตัดแปลงส่วนประกอบของตัวรถจากรูปแบบเดิมที่มาจากโรงงานผลิต 
สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ ดัดแปลงระบบล้อหรือยาง ดัดแปลงระบบเบรก ระบบกันสะเทือน
(หน้า-หลัง) และดัดแปลงส่วนอื่นๆ  
 
ตารางท่ี 27 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามการดัดแปลงสภาพรถ 

ลักษณะ ล้อ/ยาง ระบบเบรก 
ระบบกันสะเทือน 

ดัดแปลงส่วนอ่ืนๆ 
หน้า หลัง 

สภาพเดิม 29 30 45 35 27 

มีการดดัแปลง 19 18 3 13 21 
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รูปที่ 33 จ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ าแนกตามการดัดแปลงสภาพรถ 

 เมื่อพิจารณาความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์จากการดัดแปลงสภาพรถ พบว่า 

รถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพรถมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์

มากกว่ารถที่ไม่ดัดแปลง ดังแสดงในรูปที่ 34 

 

 

รูปที่ 34 ความรุนแรงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากการดัดแปลงสภาพรถ 

3.3.10 ข้อมูลการบาดเจ็บจ าแนกตามรูปแบบการชน 
 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 48 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 28 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการชนที่แตกต่างกันท าให้เกิดอาการบาดเจ็บบนอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ที่แตกต่างกัน ทั้งคนขับและผู้โดยสาร ส่วนใหญ่เกิดบริเวณขา ศีรษะ และแขนมากที่สุด โดยร้อยละ 
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80 ของคนขับและผู้โดยสารที่เสียชีวิตได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ และร้อยละ 20 คือ
บริเวณคอ ทรวงอก ท้อง และขา ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 28 อาการบาดเจ็บในบริเวณของร่างกายที่แตกต่างกันของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

ผู้ขับขี ่ ผู้โดยสาร 

จุดตัด ชนท้าย ล้มเอง รวม ร้อยละ จุดตัด ชนท้าย ล้มเอง รวม ร้อยละ 

ศีรษะ 6 7 5 18 16.67 2 3 1 6 18.18 

ใบหน้า 5 6 5 16 14.81 3 0 0 3 9.09 

คอ 2 3 0 5 4.63 1 0 0 1 3.03 

ทรวงอก 3 2 3 8 7.41 2 0 0 2 6.06 

ท้อง 3 1 0 4 3.70 1 0 0 1 3.03 

กระดูกสันหลัง 2 1 0 3 2.78 0 1 0 1 3.03 

แขน 7 5 9 21 19.44 4 2 2 8 24.24 

ขา 9 14 10 33 30.56 6 1 2 9 27.27 

อื่นๆ 0 0 0 0 0.00 0 1 1 2 6.06 

รวม 37 39 32 108 100 19 8 6 33 100 
  

 นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรูปแบบการชนทั้ง 3 รูปแบบ 

ประกอบด้วย 

การชนบริเวณทางแยก 

 อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนบริเวณทางแยก พบว่า มีอาการ
บาดเจ็บบริเวณศีรษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ อาการบาดเจ็บบริเวณล าตัวและส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 33 ของร่างกาย ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 35 
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รูปที่ 35 ข้อมูลการบาดเจ็บและความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากการชนบริเวณทางแยก 

การชนท้าย 
 อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้าย พบว่า มีอาการบาดเจ็บบริเวณ
ศีรษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ อาการบาดเจ็บบริเวณท้องและต้นขาด้านบน และ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 18 ของร่างกาย ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 36 
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รูปที่ 36 ข้อมูลการบาดเจ็บและความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากการชนท้าย 

 
 
การเสียหลักล้มเอง 
 อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง พบว่า มีอาการบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 37 
 
 

 

 

 

รูปที่ 37 ข้อมูลการบาดเจ็บและความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากการเสียหลักล้มเอง 

3.3.12 ความเร็วขณะชน 
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หัว 
100% 

บาดแผลตามร่างกายที่ท าให้เสียชีวิต 
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 ในการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
หลักฐานในบริเวณจุดเกิดเหตุและการสัมภาษณ์ อาทิ รอยเบรก รอยล้อ และทิศทางการเคลื่อนที่ของ
รถจักรยานยนต์ ฯ พบว่า ก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ใช้ความเร็ว 60-80 กม.ต่อชั่วโมง คิด
เป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ 80-90 กม./ชม. คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ านวนอุบัติเหตุทั้งหมด เห็นได้
จากรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 38 พบว่า ร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักยานยนต์เกิด
จากการใช้ความเร็วมากกว่า 60 กม./ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 29 และรูปที่ 38 แสดงความเร็วของ
รถจักรยานยนต์ขณะชนและความเสี่ยงในการเสียชีวิต 
 

ตารางท่ี 29 ความเร็วขณะเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 

ความเร็ว  

(กม./ชม.) 

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตจากการชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 40 2 4.17 2 8.70 

40-50 6 12.50 0 0.00 

50-60 3 6.25 0 0.00 

60-70 9 18.75 2 8.70 

70-80 9 18.75 6 26.09 

80-90 8 16.67 7 30.43 

90-100 0 0.00 0 0.00 

100-110 3 6.25 2 8.70 

ไม่ทราบ 8 16.67 4 17.39 
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รูปที่ 38 ความเร็วของรถจักรยานยนต์ขณะชนและความเสี่ยงในการเสียชีวิต 

 เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงที่เกิดจากความเร็วในการชนของรถจักรยานยนต์ โดยใช้ระดับ
ความรุนแรงตามมาตรฐาน AIS พบว่า ความเร็วของรถจักรยานยนต์ขณะชนที่ระหว่าง 40-60 กม./
ชม. ท าให้มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ระดับ 1-3 และความเร็วของรถจักรยานยนต์ขณะชน
ที่ระหว่าง 65-85 กม./ชม. ท าให้มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ระดับ 3 -6 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 39 
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รูปที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของรถจักรยานยนต์ขณะชนและระดับความรุนแรงของการ

บาดเจ็บและเสียชีวิต 

3.3.13 ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ  

 จากการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เชิงลึก จ านวน 48 กรณี สามารถสรุปปัจจัยที่ท า ให้
เกิดอุบัติเหตุได้ 3 ปัจจัย พบว่า คนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 47 และ ร้อยละ 6 
ตามล าดับ จากสัดส่วนขององค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจะพบว่า ในบาง
กรณีของการเกิดอุบัติเหตุอาจมีองค์ประกอบร่วมมากกว่า 2 ปัจจัยขึ้นไปท าให้จ านวนร้อยละของ
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดมีค่ามากกว่า 100 ดังแสดงในรูปที่ 40 

 ปัจจัยด้านคน ประกอบด้วย พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ การใช้ความเร็ว การใช้สัญญาณไฟ
จราจรผิดพลาด การฝ่าไฟแดง การดื่มแอลกอฮอล์ และการมองไม่เห็นรถคันอ่ืนเนื่องจากถูก
ยานพาหนะอีกคันบดบัง 

 ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การออกแบบและบ ารุงรักษาถนนที่ไม่
เหมาะสม ระยะการมองเห็นที่ถูกบดบัง สภาพภูมิอากาศ รวมถึงอุปกรณ์สะท้อนและและระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง  

 ปัจจัยด้านยานพาหนะ จากการสืบสวนพบว่า รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุบางคันไม่มี
กระจกมองหลัง ไม่มี ไฟท้าย และส่วนประกอบอ่ืนๆ ซึ่ ง ไม่ ใช่สาเหตุหลักที่ท าให้ เกิดอุบัติ
รถจักรยานยนต์ 

 

 

คน (96%) 

24 (50%) 
20(42%)  1(2%) 

1(2%) 

1(2%) 

1(2%

ถนนและสิ่งแวดล้อม 
 (47 %) 

ยานพาหนะ (6%) 
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รูปที ่40 ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบตัิเหตุ 

 

 จากรูปที่ 41 แสดงปัจจัยที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ พบว่า อาการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิด
ขึ้นกับผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กลุ่มตัวอย่างเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยได้แก่ ร้อยละ 59 
การสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม ร้อยละ 24 การสวมหมวกนิรภัยแต่ไม่ใส่สายรัดค้า ร้อยละ 11 และ
อันตรายข้างทาง ร้อยละ 6 ตามล าดับ  
 
 

 

รูปที่ 41 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

3.3.4 สรุปประเด็นปัญหาจากการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 48 กรณสีรุปได้ว่า 

 จากการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีรูปแบบการชน 3 รูปแบบคือ การชน
ท้าย การชนบริเวณทางแยก และการชนแบบไม่มีคู่กรณี พบว่าส่วนใหญ่เป็น
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดจากการชนท้ายและรองลงมาคือ ชนบริเวณทางแยก 
และการชนแบบไม่มีคู่กรณ ี

 ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ รถกระบะ และวัตถุข้างทาง
ตามล าดับ 

ไม่ใส่หมวกนิรภัย 
[เปอร์เซ็นต]์ 

อันตรายข้างทาง 
[เปอร์เซ็นต์] 

สวมใส่เสื้อผ้าไม่
เหมาะสม 

[เปอร์เซ็นต]์ 

ใส่หมวกนิรภัยแต่ไม่
รัดสายรัดคาง 
[เปอร์เซ็นต]์ 
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 รถจักรยานยนต์ที่ชนกับยานพาหนะขนาดใหญ่ (รถกระบะ รถบรรทุก) มักจะได้รับ
ความรุนแรงสูง 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเวลากลางวัน 

 อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่อากาศปลอดโปร่งมีทัศนะวิสัยดี 

 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 111-125 ซีซี 

 ขณะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย  มี
ความเสี่ยงที่ท าให้เสียชีวิตได้ถึง 42% 

 การชนปะทะส่วนใหญ่จะชนบริเวณด้านหน้ารถจักรยานยนต์ 

 รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีการตัดแปลงส่วนประกอบของตัวรถ
จากรูปแบบเดิมที่มาจากโรงงานผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ที่มีการดัดแปลงสภาพล้อหรือยาง 
และการดัดแปลงระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง  

 เมื่อเทียบสัดส่วนของรถที่มีการดัดแปลงสภาพและรถที่ไม่ดัดแปลงสภาพพบว่า 
รถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพรถมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่า 

 เมื่อความเร็วขณะชนสูงกว่า 65 กม/ชม. ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจะมากกว่า 40% 
และมีระดับการบาดเจ็บ (AIS) สูงกว่าระดับ 3 

 ปัจจัยด้านคนที่เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ การใช้ความเร็ว การ
มองเห็น และพฤติกรรมเสี่ยง 

 ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน  

 จากข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 48 กรณี พบว่า ปัจจัยด้าน
ยานพาหนะไม่ใช่ปัจจัยเบื้องต้นของการเกิดอุบัติเหตุ 

 
3.4 การวิเคราะห์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกในประเทศไทย โดย ดร.วีระ กสานติกุล 

 จากการศึกษาโครงการวิเคราะห์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึกในประเทศไทย โดย ดร.วี
ระ กสานติกุล ในปี พ.ศ. 2544 เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1082 กรณี แบ่งออกเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 723 กรณี 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตต่างจังหวัด จ านวน 359 กรณี โดยศึกษารูปแบบการชนของ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ และสรุปสาเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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3.4.1 การศึกษารูปแบบการชนของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พบว่า  

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเวลากลางคืน มากกว่าในเวลากลางวัน 3 เท่า 

 ร้อยละ 75 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เป็นการชนกันระหว่างรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 เป็นการชนกันระหว่างรถจักรยานยนต์ด้วยกันเอง 

 รูปแบบการชนของรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ ได้แก่ รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง หรือชน
วัตถุอันตรายข้างทาง และรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์คันอื่น  

 ร้อยละ 25 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้าย ได้แก่ รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกที่
จอดท้ิงไว้ข้างทางในเวลากลางคืน 

 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยก มักเป็นการชนที่จุดตัดของกระแสจราจรกับรถยนต์
คันอ่ืน 

 ความเร็วขณะชนที่วัดได้จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต มีความเร็วที่สูงกว่า
อุบัติ เหตุรถจักรยานยนต์ที่ ไม่มีผู้ เสียชีวิต โดยความเร็วก่อนชนและขณะชนของอุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต มีค่าประมาณ 50 และ 48 กม.ต่อชม. 

 ในการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ กรณีที่รถยนต์คันอ่ืนเป็นฝ่ายผิด มักจะมีรูปแบบการชน
เป็นลักษณะ การกลับรถ การเลี้ยวขวาแล้วชนจักรยานยนต์ที่วิ่งมาจากฝั่งตรงข้าม หรือชน
จักรยานยนต์ที่วิ่งมาจากทิศทางเดียวกัน 

 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ หน้าอก 
และคอ 

 
3.4.2 สาเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี ่

 ปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของคน 
(Human Errors) เป็นส่วนใหญ่ 

 เมาแล้วขับ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเสียหลักล้ม / พลิกคว่ า และผู้ขับขี่ที่เมาแล้ว
ขับส่วนใหญ่จะไม่สวมหมวกนิรภัย และมีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตสูง 

 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่พบได้บ่อยครั้งในเวลากลางคืน คือการไม่เปิดไฟ
หน้าขณะขบัขี ่

 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมทางด้าน เทคนิคการ
ขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Riding) 

 ในกลุ่มผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ มีเพียง 2 ใน 3 ที่ใช้วีธีขับขี่หลีกเลี่ยงการชน (Evasive 
Action) และในบรรดาผู้ที่ใช้วีธีขับขี่หลีกเลี่ยงการชนดังกล่าว มีเพียง 12% ที่เลือกวิธีขับขี่
หลีกเลี่ยงการชนที่ถูกต้องและมีความช านาญ 
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 การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง สามารถลดการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงได้ 

 ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ สวมหมวกนิรภัยไม่ถูกต้องหรือไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ส่วน
หมวกนิรภัยที่ผู้ขับขี่สวมใส่ มักเป็นหมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. 

 80% ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าชั้นมัธยมปลาย 

 17% ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 

3.4.3 สาเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 

 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่มาจาก ตัวรถจักรยานยนต์ มักเกิดจากขาดการบ ารุงดูแลรักษา 
มากกว่าการผลิตรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพ 

 50% ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดข้ึนกับรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีกระจกข้างใดข้างหนึ่ง 

3.4.4 สาเหตุที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของถนน 

 พ้ืนที่ก่อสร้าง (Work Zone) มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเวลากลางคืน 

 การออกแบบถนน และการบ ารุ งรักษาถนน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 กฎหมายจราจร 
 
 

 เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับใช้
กฎหมาย ดังนั้น ทีมงานศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้ทบทวนและรวบรวมข้อกฎหมายจราจร
ที่เก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 โดยให้ค านิยามที่เก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 
 "รถ" หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบด
ถนน รถแทรกเตอร์ และรถอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่รถไฟและรถราง 



   
66 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

 "รถจักรยานยนต์" หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์หรือก าลังไฟฟ้า และมีล้อไม่
เกินสองล้อ   ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อและให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติด
เครื่องยนต์ด้วย 
 “รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่มิได้ใช้รับจ้างบรรทุกคน
โดยสาร  
 “รถจักรยานยนต์สาธารณะ” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
แต่ไม่หมายรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ 
 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับมีความเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดในการใช้ทางเดินรถ สัญญาณจราจร 
เครื่องหมายจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาษี การขอใบอนุญาตขับขี่ และบทก าหนดโทษ เป็นต้น 
 
4.1 พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 
 ในการทบทวน ศึกษา และรวบรวมข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 ดังแสดง
ในตารางที่ 30 แสดงภาพรวมของพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 พบว่า พระราชบัญญัติจราจร 
พ.ศ.2522 ประกอบด้วย 19 ลักษณะ 7 หมวด เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกว่าด้วย
เรื่องการใช้รถ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็น
ช่องเดินรถประจ าทาง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน รถ
ประเภทต่างๆ การลากรถหรือการจูงรถ อุบัติเหตุ เขตปลอดภัย เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้าพนักงาน
จราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทก าหนดโทษ   
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  30 ภาพรวมของพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 

ลักษณะ รายละเอียดเกี่ยวกับ หมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ 

1 การใช้รถ 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง 

  
 

2 การใช้ไฟหรือเสียงสญัญาณของรถ 

    3 การบรรทุก 

2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร - - 

3 การใช้ทางเดินรถ 1 การขับรถ 

  
 

2 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า 

  
 

3 การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 

    4 การหยุดรถและจอดรถ 
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4 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง - - 

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ - - 

6 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรอืวงเวียน - - 

7 รถฉุกเฉิน - - 

8 การลากรถหรือการจูงรถ - - 

9 อุบัติเหต ุ - - 

10 รถจักรยาน - - 

11 รถบรรทุกคนโดยสาร - - 

12 รถแท็กซี่ - - 

13 คนเดินเท้า - - 

14 สัตว์และสิ่งของในทาง - - 

15 รถม้า เกวียนและเลื่อน - - 

16 เขตปลอดภัย - - 

17 เบ็ดเตล็ด - - 

18 
อ านาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

- - 

19 บทก าหนดโทษ - - 
 

 ในการศึกษานี้เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
และจัดหมวดหมู่ของกฎหมายตามแต่ละลักษณะที่มีความส าคัญและใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ในการศึกษานี้ได้ท าการศึกษาลักษณะข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 จ านวน 5 
ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะการใช้รถ ลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ลักษณะ
การใช้ทางเดินรถ ลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ และการสวมหมวกนิรภัย อีกทั้งยังแสดงผล
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมถึงบท
ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

4.1.1 ข้อกฎหมายลักษณะการใช้รถ  
 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายลักษณะการใช้รถ ดังแสดงในรูปที่ 42 แสดงรายละเอียดของ
ลักษณะการใช้รถ ประกอบด้วย ลักษณะของการใช้รถในทาง การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ และ
การบรรทุก มีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 42 รายละเอียดของลักษณะการใช้รถ 

 
 1.1 การใช้รถในทาง เป็นการก าหนดลักษณะ และคุณสมบัติของรถที่สามารถน ามาใช้ใน
ทางเดินรถได้ ประกอบด้วย มาตรา 6 7 8 9 10 และ 10ทวิ ดังแสดงในรูปที่ 43 แสดงรายละเอียด
ลักษณะของรถที่ใช้ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการใช้รถบนทางเดิน
รถ อาทิ ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้าย
ประจ ารถมาใช้ในทางเดินรถมีบทก าหนดโทษคือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น ในทาง รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 31 แสดงรายละเอียดลักษณะของรถที่ใช้ในทางและบทก าหนดโทษ 
 

 

รูปที่ 43 รายละเอียดลักษณะของรถท่ีใช้ในทาง 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 31 รายละเอียดลักษณะของรถที่ใช้ในทางและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

6 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีมสีภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจท า
ให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ 

ไม่เกิน 500 

7 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีมไิดต้ิดแผ่นปา้ยเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลข
ทะเบียนหรือป้ายประจ ารถมาใช้ในทางเดินรถ 

ไม่เกิน 1,000 

8 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีผู้ขับข่ีไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ใน ไม่เกิน 500 
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ทางเดินรถ 

9 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีเกดิเสยีงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ใน
ทางเดินรถ 

ไม่เกิน 500 

10 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีมลี้อหรือส่วนที่สัมผสักับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ 
เว้นแต่เป็นรถท่ีไดร้ับยกเว้น 

ไม่เกิน 500 

10 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีเครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสยีง
เกินเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจาณเุบกษา มาใช้ในทางเดินรถ 

ไม่เกิน 500 

 

 1.2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ เป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติในการใช้ไฟและเสียง
สัญญาณของรถที่สามารถน ามาใช้ในทางเดินรถได้ ประกอบด้วย มาตรา 11 12 13 14 และ 15 ดัง
แสดงในรูปที่ 44 แสดงรายละเอียดลักษณะของการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ ซึ่งเป็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการใช้รถบนทางเดินรถ อาทิ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับ
รถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เป็นเสียง
นกหวีดเสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืน ยกเว้นรถที่
อธิบดีอนุญาต มีบทก าหนดโทษคือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 32 
แสดงรายละเอียดการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถและบทก าหนดโทษ 
 

 
รูปที่ 44 รายละเอียดลักษณะของการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 

 

 

ตารางท่ี 32 รายละเอียดการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

11 ในเวลาที่มีแสงสว่างไมเ่พียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้
โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกวา่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในทาง
ต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ไม่เกิน 500 
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12 รถแต่ละชนิดที่ใช้ในทางเดินรถผู้ขบัขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณโดยเฉพาะ เสียงแตร 
ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และใหไ้ด้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบ
เมตร 

ไม่เกิน 200 

13 ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียง
สัญญาณไซเรน เสยีงสัญญาณที่เปน็เสียงนกหวีดเสียงท่ีแตกพร่า เสยีงหลาย
เสียง เสยีงดังเกินสมควร หรือเสยีงสัญญาณอย่างอื่น ยกเว้นรถที่อธบิดีอนุญาต 

ไม่เกิน 1,000 

14 การใช้เสียงสญัญาณ ผู้ขับข่ีจะใช้ได้เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุ
เท่านั้น แต่จะใช้เสยีงยาวหรือซ้ าเกินควรไมไ่ด้ ให้อธิบดีก าหนด 

ไม่เกิน 500 

15 รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถ และในเวลา
ต้องเปิดไฟตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 ผู้ขับข่ีต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง 
หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดย
จุดไฟสญัญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ
เมตร 

ไม่เกิน 1,000 

 

 1.3 การบรรทุก เป็นการก าหนดลักษณะการบรรทุกของรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนด ประกอบด้วย มาตรา 18 และ 121 ดังแสดงในรูปที่ 45 แสดงรายละเอียดลักษณะของ
การบรรทุก ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการบรรทุก อาทิ ก าหนดให้
ผู้ขับขี่ต้องนั่งคร่อมบนอานที่จัดไว้ และคนโดยสารจะต้องนั่งบนอานซ้อนท้ายหรือพ่วงข้างที่ก าหนดไว้ 
เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 33 แสดงรายละเอียดการบรรทุกและบทก าหนดโทษ 
 

 

รปูท่ี 45 รายละเอียดลักษณะของการบรรทุก 
 
 

 

ตารางท่ี 33 รายละเอียดการบรรทุกและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

18 การบรรทุกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ไม่เกิน 500 

121 ผู้ ขั บขี่ ร ถจั กรยานยนต์ ต้ อ งนั่ งค ร่ อมบนอานที่ จั ด ไ ว้ ส าหรั บ ให้ ผู้ ขั บขี่
รถจักรยานยนต์นั่ง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก าหนดไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนให้
บรรทุกคนโดยสารได้ คนโดยสารจะต้องนั่งซ้อนท้ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
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นั่งบนอานท่ีจัดไว้ส าหรับคนโดยสารหรือน่ังในที่น่ังพ่วงข้าง 
 

4.1.2 ข้อกฎหมายลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 
 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ดังแสดงในรูปที่ 
46 แสดงรายละเอียดลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ประกอบด้วยข้อปฏิบัติที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ประกอบด้วยมาตรา 
21 22 23 24 25 และ 26 ก าหนดให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรแต่
หากมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
34 รายละเอียดลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรและบทก าหนดโทษ 
 

 
 

รูปที่ 46 รายละเอียดลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 34 รายละเอียดลักษณะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

21 ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ไดต้ิดตั้ง
ไว้หรือท าให้ปรากฏในทาง หรือท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ 

ไม่เกิน 1,000 

22 ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัตติามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้า ไม่เกิน 1,000 
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23 ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถที่มสีญัญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไว้
เหนือช่องเดินรถ มากกว่าสองช่องขึ้น 

ไม่เกิน 1,000 

24 ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัตติามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏข้างหน้า ไม่เกิน 1,000 

25 ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัตติามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงด้วยเสียง
สัญญาณนกหวีด 

ไม่เกิน 1,000 

26 ในทางเดินรถที่มีสญัญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมการจราจรในทางเดินรถน้ัน เห็นสมควรเพื่อความปลอดภยัหรือความ
สะดวกในการจราจร จะใหส้ัญญาณจราจรเป็นอยา่งอื่นก็ได้ 

ไม่เกิน 1,000 

 

3. ผลการรวบรวมข้อกฎหมายลักษณะการใช้ทางเดินรถ 
 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายลักษณะการใช้ทางเดินรถ ดังแสดงในรูปที่ 47 แสดงรายละเอียด
ลักษณะการใช้ทางเดินรถ ประกอบด้วย การขับรถ การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า  การออกรถ การ
เลี้ยวรถและการกลับรถ และการหยุดรถและจอดรถ มีรายละเอียดดังนี้ 
  

 
 

รูปที่ 47 รายละเอียดลักษณะการใช้ทางเดินรถ 
 
 3.1 การขับรถ เป็นการก าหนดทิศทางการขับรถ การเบรก การชะลอรถ การเลี้ยว และ
ทิศทางในการขับรถ ประกอบด้วยมาตรา 32 ถึง 43 ดังแสดงในรูปที่ 48 แสดงรายละเอียดการขับรถ 
ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการขับรถ อาทิ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่อง
ซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจ าทาง มีบทก าหนดโทษคือ ปรับ 200-500 บาท เป็นต้น 
รายละเอียดแสดงดังตารางที ่35 แสดงรายละเอียดการขับรถและบทก าหนดโทษ 
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รูปที่ 48 รายละเอียดการขับรถ 
 

ตารางท่ี 35 แสดงรายละเอียดการขับรถและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

32 ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทาง - 

33 
ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่ ด้านซ้ายของ
ทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 
และทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร 

200-500 

34 ผู้ขับข่ีต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจ าทาง 200-500 

35 
รถที่มีความเร็วช้าหรือรถท่ีมีความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้
ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าท่ีจะกระท าได้ 

400-1,000 

36 
ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้าเปลี่ยนช่องเดินรถ ลดความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ 
ต้องให้สัญญาณตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกิน 500 

37 การให้สัญญาณด้วยมือและแขน เมื่อจะลดความเร็วของรถ หยุดรถ ให้รถคันอ่ืนแซงหน้า เลี้ยวขวาหรือซ้ายหรือเปลี่ยนช่องจราจร  
ไม่เกิน 
500 

38 
การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับข่ีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ คือ เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่อง
เดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอ่ืนผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณไฟกระพริบ และเมื่อจะให้รถคันอ่ืนแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลือง
อ าพันหรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ าพันท่ีติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ 

ไม่เกิน 
500 
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39 
เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดิน
รถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก 

200-500 

40 ผู้ขับข่ีต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจ าเป็นต้องหยุดรถ 
 

41 ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับข่ีขับรถไปตามทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ 
ไม่เกิน 
500 

42 
ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทางส าหรับรถเดินขึ้นทางหนึ่ง ล่องทางหนึ่ง โดยมีช่องว่างคั่นกลาง หรือท า
เครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงว่าทางเดินรถนั้นมีการแบ่งออกเป็นสองทางดังกล่าว ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ 

ไม่เกิน 
500 

43 
ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น กีดขวางการจราจร ประมาทหรือน่าหวาดเสียว ผิดปกติ
วิสัยของการขับรถตามธรรมดา คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ บนทางเท้าโดยไม่มี
เหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ และโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 

400-
1,000 

43 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    จ าคุกไม่
เกิน 6 
เดือน 
ปรับ 

5,000-
20,000 

หรือท้ังจ า
ทั้งปรับ 
และให้

ศาลสั่งยดึ
ใบอนุญาต

ขับข่ีไม่
น้อยกว่า 
6 เดือน
หรือเพิก

ถอน
ใบอนุญาต 

43 ตร ี
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ผู้ตรวจการมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา 
142 ด้วย 

43 จัตวา 
ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่า   ผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืน ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจโดยเร็ว แต่
ต้องไม่เกินหกช่ัวโมงนับแต่เวลาที่พบการกระท าความผิดดังกล่าว เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

 

ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดการขับรถและบทก าหนดโทษ (ต่อ) 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

43 เบญจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจการแสดงบัตรประจ าตัวของตนซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้อง 

 

 

 3.2 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า เป็นการก าหนดข้อปฏิบัติในการขับแซงและขึ้นหน้ารถคัน
อ่ืนในกรณีต่างๆ ประกอบด้วยมาตรา 44 ถึง 49 ดังแสดงในรูปที่ 49 แสดงรายละเอียดการขับแซง
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และผ่านขึ้นหน้า และข้อก าหนดในการห้ามแซง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่า
ด้วยเรื่องการขับแซงและผ่านขึ้นหน้า อาทิ ห้ามแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถอื่นล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของ
ทางเดินรถที่ก าหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให้ใช้ความระมัดระวัง
บนทางเดินรถ มีบทก าหนดโทษคือ ปรับ 400-1,000 บาท เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 36 
แสดงรายละเอียดการขับแซงและผ่านขึ้นหน้าและบทก าหนดโทษ 
 

 
 

รูปที่ 49 รายละเอียดการขับแซงและผ่านขึ้นหน้า 

 

ตารางท่ี 36 รายละเอียดการขับแซงและผ่านขึ้นหน้าและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

44 การแซงต้องแซงด้านขวา ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวขวา
หลายครั้ง หรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่ผู้ขับขี่คันหน้าให้สัญญาณตอบรับ จึงจะ
แซงได้ 

ไม่เกิน 500 

45 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้ายเว้นแต่รถที่จะถูกแซงก าลัง
เลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถ
ในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป และจะกระท าได้เมือ่ไม่มรีถอื่นตามมาใน
ระยะกระช้ันชิดและมีความปลอดภัยพอ 

400-1,000 

46 ห้ามแซงเมื่อ (1)รถก าลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมี
เครื่องหมายจราจรให้แซงได้ (2)ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทาง
ร่วมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ (3)เมื่อ
มีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนท าให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร 
(4)เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย 

400-1,000 

 

47 ห้ามแซงหรือผ่านข้ึนหน้ารถอ่ืนล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่ก าหนดไว้ 
หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให้ใช้ความระมัดระวังบน
ทางเดินรถ 

400-1,000 

48 ห้ามแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นล้ าเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทาง เว้นแต่ใน
กรณีที่มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานจราจรแต่ทั้งนี้จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถประจ าทางได้เพียงเท่าที่
จ าเป็นเท่าน้ัน 

400-100 
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49 เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้าจากรถคันที่อยู่ข้างหลังผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่มี
ความเร็วช้าหรือรถที่ใช้ความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทาง
เดียวกัน ต้องยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้าผู้ขับขี่ที่ถูกขอทางต้องให้
สัญญาณตอบ และต้องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ
เพื่อให้รถท่ีจะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย 

ไม่เกิน 1,000 

 

 3.3 การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ เป็นการก าหนดข้อปฏิบัติในการออกรถ การ
เลี้ยวรถและการกลับรถ ประกอบด้วยมาตรา 50 ถึง 53 ดังแสดงในรูปที่  50 แสดงรายละเอียดการ
ออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการ
ออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ อาทิ การขับรถออกจากที่จอด ถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่
ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและ แขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 และ
จะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน มีบทก าหนดโทษคือ 
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 37 แสดงรายละเอียดการออกรถ การ
เลี้ยวรถ และการกลับรถและบทก าหนดโทษ 
  

 
 

รูปที่ 50 รายละเอียดการออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 
ตารางท่ี 37 แสดงรายละเอียดการออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

50 การขับรถออกจากที่จอด ถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้
สัญญาณด้วยมือและ แขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 และจะ
ขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื่น 

ไม่เกิน 1,000 

51 การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี้ ไม่เกิน 500 
 (1) ถ้าจะเลี้ยวซ้าย  
 (ก) ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้าย  
 (ข) ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้าย

ได้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถในช่องเดินรถส าหรับรถที่จะเลี้ยวซ้าย ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่
น้อยกว่าสามสิบเมตร  
(ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิด
ช่องเดินรถประจ าทางก่อนถึง ทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถ
ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทางได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้
เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 
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 (2) ถ้าจะเลี้ยวขวา  
 (ก) ส าหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางด้านขวาของ

แนวกึ่งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
 

 (ข) ส าหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป 
ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจร
แสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

 

 (ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิด
ช่องเดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตรและจะเลี้ยวรถ
ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทางได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้
เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 

 

 (ง) ส าหรับทางเดินรถที่มีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แสดง
สัญญาณจราจรด้วยมือและแขน ให้ผู้ขับข่ีขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อม
เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

 (จ) เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทาง
เดียวกันผ่านทางร่วมทางแยก ไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไป
ได้ 

 

 (3) ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของ
วงเวียนหรือเกาะนั้น 

 

52  ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถ
อื่นสวนหรือตามมา ในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรเว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื่น 

200-500 

53 ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี (1) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถท่ีมีเครือ่งหมายห้ามเลีย้วขวา
ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ (2) กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน 
หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน (3) กลับรถที่ทางร่วมทาง
แยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้ 

400-1,000 

 

 3.4 การหยุดรถและจอดรถ เป็นการก าหนดข้อปฏิบัติ ในการหยุดรถและจอดรถ 
ประกอบด้วยมาตรา 54 ถึง 63 ดังแสดงในรูปที่ 51 แสดงรายละเอียดการหยุดรถและจอดรถ ซึ่งเป็น
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการหยุดรถและจอดรถ อาทิ การหยุดรถหรือ
การจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน มีบทก าหนดโทษคือ ปรับไม่เกิน 500 
บาท เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที ่38 
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รูปที่ 51 รายละเอียดการหยุดรถและจอดรถ 
 
ตารางท่ี 38 แสดงรายละเอียดการหยุดและจอดรถและบทก าหนดโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

54 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน
ตามม.37 หรือไฟ ม.38 ก่อนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบ
เมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถ ได้เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้
ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้า
เซนติเมตรหรือจอด 

ไม่เกิน 500 

55 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ (1) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของ
ทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจ าทาง (2) บนทางเท้า (3) บนสะพาน
หรือในอุโมงค์ (4) ในทางร่วมทางแยก (5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุด
รถ (6) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ (7) ในเขตปลอดภัย (8) 
ในลักษณะกีดขวางการจราจร ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับขี่ซึ่ง
จ าเป็นต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในทางเดินรถ หรือเครื่องยนต์หรือเครื่อง
อุปกรณ์ของรถขัดข้องหรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจร 

ไม่เกิน 500 
 



   
79 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

56 ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ 
ผู้ขับข่ีต้องน ารถ ให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุดในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจ าเป็นต้อง
จอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และ
ต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเง่ือนไขที่ก า หนดใน 
กฎกระทรวง 

ไม่เกิน 1,000 

57 ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถ (1) บนทางเท้า    (2) บนสะพานหรือในอุโมงค์ (3) ในทาง
ร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก (4) ในทางข้าม หรือใน
ระยะสามเมตรจากทางข้าม (5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ (6) ใน
ระยะสามเมตรจากท่อน้ าดับเพลิง (7) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณ
จราจร  (8) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน  (9) ซ้อคันกับรถอื่นที่จอดอยู่
ก่อนแล้ว (10) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้า
เมตรจากปากทางเดินรถ          (11) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือใน
ระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง (12) ในที่คับขัน  (13) 
ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจ าทางและเลยเครื่องหมายไป
อีกสามเมตร (14) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์  (15) ในลักษณะกีดขวาง
การจราจร 

ไม่เกิน 500 

58 การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้นผู้ขับขี่ต้องหยุด
เครื่องยนต์ และห้ามล้อรถนั้นไว้ การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรอืชัน ผู้
ขับข่ีต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง 

ไม่เกิน 500 

59 เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่
หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

จ าคุกไมเ่กิน 3 
เดือน 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 38 แสดงรายละเอียดการหยุดและจอดรถและบทก าหนดโทษ (ต่อ) 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

59           เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุด
หรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ 

ไม่เกิน 5,000 

           การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้
เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับ
ผิดส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เว้นแต่ความ
เสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

ทั้งจ าทั้งปรับ 



   
80 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

           เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีต้องช าระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่อนย้ายหรือถูก
ใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความ
ครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าคันละห้าร้อย
บาทและค่าดูแลรักษาไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยบาท 

 

           เงินท่ีได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีซึ่งช าระตามวรรคสี่ เป็นรายได้ที่ไม่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลัง และให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 

           ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตาม
วรรคสี่ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้
จนกว่าจะได้รับช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึด
หน่วงนั้นให้ค านวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นก าหนดสามเดือนแล้วเจ้าของ
รถหรือผู้ขับข่ียังไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดแูลรักษาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจน ารถนั้นออกขายทอดตลาดได้ เงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแล
รักษาท่ีค้างช าระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป 

 

60 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือ
จอดรถ ณ ที่ซึ่งผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอื่นจะเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ
เมตร 

ไม่เกิน 500 

61 ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดย
ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ ซึ่งจอดรถในทางเดินรถ
หรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

200-500 

62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า ไม่เกิน 500 

           (1) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟก าลังจะผ่าน 
 

           (2) มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟก าลังจะผ่าน 
 

           (3) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟก าลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิด
อันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไป  

           ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า
ห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่
จึงจะขับรถผ่านไปได ้

 

63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้า
ทางรถไฟน้ันไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
และหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
แล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ 

ไม่เกิน 500 

 

4.1.4 ข้อกฎหมายลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ 



   
81 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ ดังแสดงในรูปที่ 52 
แสดงรายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ ประกอบด้วยข้อก าหนดด้านอัตราความเร็ว
ในการขับขี่ การจอดหรือชะลอรถ รวมถึงการขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ ประกอบด้วยมาตรา 67 ถึง 
70 ก าหนดผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก าหนด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 39 แสดง
รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถและบทลงโทษ 
 

 
 

รูปที่ 52 รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 39 รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วรถและบทลงโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

67 ผู้ขับข่ีต้องขับรถด้วยอัตราความเรว็ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรอืตาม
เครื่องหมายจราจรที่ไดต้ิดตั้งไว้ในทาง จะก าหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือข้ันต่ าก็
ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ไม่เกิน 1,000 

68 ผู้ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอ่ืนแซงหรือผ่านขึ้นหน้าจอดรถ หยดุรถ หรือกลับรถ ต้อง
ลดความเร็วของรถ 

ไม่เกิน 500 

69 ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนนิเขา บนสะพาน  ที่เชิงสะพาน ทีแ่คบ ทางโค้ง 
ทางลาด ที่คับขัน หรือท่ีมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนท าให้ไม่อาจเหน็ทางข้างหน้า
ได้ในระยะหกสิบเมตร ต้องลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะใหเ้กิดความปลอดภัย 

ไม่เกิน 500 

70 ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้าม  เส้นให้รถหยุด หรอืวงเวียน ต้อง
ลดความเร็วของรถ 

ไม่เกิน 500 

 

4.1.5 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย  



   
82 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ประกอบด้วยข้อบังคับส าหรับคนขับขี่และ
ผู้โดยสารในการสวมใส่หมวกนิรภัย รวมถึงข้อยกเว้นของกลุ่มคนมิต้องสวมใสหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการสวมหมวกนิรภัย  ประกอบด้วยมาตรา 122 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 40 แสดงรายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย
และบทลงโทษ 
 
ตารางท่ี 40 รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยและบทลงโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

122 ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกที่จัดท าข้ึน
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับข่ี และโดยสารรถจักรยานยนต์   

ไม่เกิน 500 

           ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับข่ีรถจักรยานยนต์ในขณะที่
คนโดยสารรถจักรยานยนต์มไิดส้วมหมวกที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย 

ไม่เกิน 1,000 

          ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

ไม่เกิน 500 

           ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับ
ถือลัทธิศาสนาอ่ืนใดที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

- 

 

4.2 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
 ในการทบทวน ศึกษา และรวบรวมข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 41 แสดงภาพรวมของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 พบว่า 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประกอบด้วยรายละเอียด 4 หมวด เป็นรายละเอียดว่าด้วยเรื่อง
ของการจดทะเบียน เครื่องหมาย การใช้รถ ภาษี และใบอนุญาตขับรถ  
 

ตารางที่  41 ภาพรวมของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 

หมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ 

1 การจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ 

2 ภาษีประจ าป ี

3 ใบอนุญาตขับรถ 

4 บทก าหนดโทษ 

- บทเฉพาะกาล 

- อัตราภาษีประจ าป ี
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 ในการศึกษานี้เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
และจัดหมวดหมู่ของกฎหมายตามแต่ละลักษณะที่มีความส าคัญและใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ในการศึกษานี้ได้ท าการศึกษาลักษณะข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 จ านวน 4 
หมวด ประกอบด้วย การจดทะเบียน เครื่องหมาย การใช้รถ ภาษี ใบอนุญาตขับรถและบทก าหนด
โทษ อีกทั้งยังแสดงผลการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเฉพาะกาลและอัตราภาษีประจ าปีอีกด้วย 
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.2.1 การจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ  
 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ ดังแสดงในรูปที่ 53 
รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ ประกอบด้วยข้อ
ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ ประกอบด้วยมาตรา 6 ถึง 26 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 42 รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถและ
บทลงโทษ 
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รูปที่ 53 รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ 
 
ตารางท่ี 42 รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถและบทลงโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ยังไม่จดทะเบยีน ไม่เกิน 1,000 

 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่จดทะเบยีนแลว้ แต่ยังมิไดเ้สียภาษีประจ าปสี าหรับรถน้ันให้
ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

ไม่เกิน 1,0000 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกร่ถที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจกัรชั่วคราว
โดยที่ผู้น าเข้าไม่มีภมูิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร แตต่้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลของประเทศท่ีผู้น าเข้ามสีัญชาติ 

ไม่เกิน 1,0000 

7 รถที่จดทะเบยีนไดต้้องมีอุปกรณ์สว่นควบครบถ้วนและผ่านการตรวจสภาพจาก
นายทะเบียน 

ไม่เกิน 1,000 

10 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบยีนรถต้องยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนในท้องทีท่ี่
ตนมีภูมลิ าเนา 

ไม่เกิน 1,000 

11 รถที่จดทะเบยีนแล้ว   ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วน ไม่เกิน 1,0000 

12 รถใดที่จดทะเบยีนแล้ว   หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมสี่วนควบหรือเครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับรถไม่ครบถ้วนถูกตอ้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกดิอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใด
ใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว 

ไม่เกิน 2,000 

13 รถใดที่จดทะเบยีนแล้ว   หากมีการเปลีย่นแปลงสีของรถใหผ้ิดไปจากท่ีจดทะเบียน
ไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบยีนภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

ไม่เกิน 2,000 

14 รถใดที่จดทะเบยีนแล้ว   ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
รถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบยีนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถน าไปให้นาย
ทะเบียนตรวจสภาพก่อน 

ไม่เกิน 2,000 

15 ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเห็นว่ารถใดในขณะที่ใช้มีลักษณะที่เห็นได้ว่า
น่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือใหเ้จ้าของรถน ารถนั้นไปให้
นายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกตรวจสภาพภายในเวลาที่ก าหนดได ้

ไม่เกิน 1,000 

15 ทวิ การตรวจสภาพรถตามมาตรา 7 (2) มาตรา 14 วรรคสอง มาตรา 15 หรือมาตรา 
36 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ไม่เกิน 1,000 

16 ในการย้ายรถไปไวต้่างท้องที่ ให้เจ้าของรถแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันย้าย 

ไม่เกิน 1,000 

17 ในการโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว   ผู้โอนและผูร้ับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอน 

ไม่เกิน 2,000 



   
85 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

        ในกรณีที่ผู้รับโอนจะน ารถตามวรรคหนึ่งออกนอกราชอาณาจกัรภายในสบิ
ห้าวันนับแต่วันโอน ต้องไดร้ับอนญุาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ด้วย 

ไม่เกิน 2,000 

       การแจ้งตามวรรคหนึ่ง และการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองให้
เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 

18 ในการน ารถออกนอกราชอาณาจกัรไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน เว้นแต่  

 

   (1) การน ารถออกนอกราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง   
   (2) การรับจ้างบรรทุกคนโดยสารออกนอกราชอาณาจักร แล้วน ารถกลับเข้ามา

ตามปกติกิจ 
 

   (3) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ให้
เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 

19 ในการอนุญาตตามมาตรา 17 หรอืมาตรา 18 รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขใด 
ๆ ในการให้นายทะเบยีนอนุญาตและจะให้นายทะเบยีนยกเว้นหรือผอ่นผันการ
ปฏิบัติหรือไมต่้องปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ๆ ก็ได้ ตามที่เห็นสมควร 

 

20 ผู้ใดสั่งหรือน ารถหรือเครื่องยนตส์ าหรับรถเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจ าหน่าย 
หรือผลิตหรือประกอบรถหรือเครือ่งยนต์ส าหรบัรถขึ้นใหม่เพื่อจ าหน่าย   ผู้นั้นต้อง
ส่งบัญชีประจ าเดือนในการรับและจ าหน่ายรถหรือเครื่องยนต์ส าหรับรถให้แก่นาย
ทะเบียนภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดไป 

 

21 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไมต่รงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้เว้นแต่กรณ ี  

23/1 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์เพือ่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเว้นแต่
รถจักรยานยนต์นั้นได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนตส์าธารณะ 

ไม่เกิน 2,000 

 ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบยีนรถจกัรยานยนตส์าธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อนาย
ทะเบียนและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้เมื่อมีการปฏิบัตคิรบถ้วนตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด 

 

 การก าหนดอายุและการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์

 

24  ใบอนุญาตตามมาตรา 23   มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตแต่อาจต่ออายไุด้
คราวละสามป ี

ไม่เกิน 1,000 

   ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต   ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
นั้นหมดอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว จะประกอบการต่อไปก็ได้จนกว่านาย
ทะเบียนจะสั่งไม่อนญุาตใหต้่ออายุใบอนุญาตนั้น 

25 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ซึ่งไม่ปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี้ หรอืกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญตัินี้   ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
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26 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา 23 ไม่ตอ่อายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรไีด้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทราบค าสั่งนายทะเบียน 

  

 

4.2.2 ภาษีประจ าปี 
 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายการภาษีประจ าปี ดังแสดงในรูปที่ 54 แสดงรายละเอียดลักษณะ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระภาษีประจ าปี ประกอบด้วยข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามการภาษีประจ าปี 
ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการภาษีประจ าปี ประกอบด้วยมาตรา 
32 ถึง 40 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 43 รายละเอียดเกี่ยวกับการช าระภาษีประจ าปีและ
บทลงโทษ 

 
 

รูปที่ 54 รายละเอียดลักษณะข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระภาษีประจ าปี 
 
ตารางท่ี 43 รายละเอียดเกี่ยวกับการช าระภาษีประจ าปีและบทลงโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

32  เจ้าของรถมีหน้าที่เสียภาษีประจ าปี  
  ภาษีประจ าปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี   ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่

ก าหนดให้เจ้าของรถนั้นช าระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนภาษีที่ค้างช าระ 
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 ใดที่เสียภาษีประจ าปีส าหรับปีใด   แม้ในปีนั้นจะไม่ได้ใช้ เจ้าของรถก็ไม่มีสิทธิ
ได้รับคืนภาษี ถ้าเปลี่ยนเจ้าของรถในปีใด เจ้าของใหม่ไม่ต้องเสียภาษีประจ าปี
ส าหรับรถนั้นในปีน้ันอีก 

 

33 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถหรือเปลี่ยนการใช้รถผิดไปจากที่จด
ทะเบียนไว้ในระหว่างปี ถ้าเป็นเหตุให้เสียภาษีลดลง เจ้าของรถไม่มีสิทธิได้รับคืน
ค่าภาษีส่วนท่ีเสียเกิน แต่ถ้าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของรถต้องเสียภาษีเฉพาะส่วน
ทีเ่พิ่มขึ้นให้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อจะต้องขอจดทะเบียน 

 

34 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจ าปีตามมาตรา 29 หรือ
มาตรา 31 แล้วแต่กรณี และมาตรา 32 เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้ต่อนาย
ทะเบียนก่อนถึงก าหนดเสียภาษีประจ าปีครั้งต่อไป   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

ตารางท่ี 43 รายละเอียดเกี่ยวกับการช าระภาษีประจ าปีและบทลงโทษ (ต่อ) 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนดโทษ 

35 ผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีประจ าปีแล้วไม่เสียภาษีประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนด นาย
ทะเบียนอาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นน าเงินไปช าระภาษีประจ าปีให้ถูกต้องครบถ้วน 
ณ ท่ีท าการของนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้นั้น
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในวรรคหนึ่ง   ให้นายทะเบียนมีอ านาจยึดรถนั้นไว้ได้ 

 

35/1 ในระหว่างที่เจ้าของรถค้างช าระภาษีประจ าปี ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะไม่รับ
ด าเนินการทางทะเบียนจนกว่าเจ้าของรถจะเสียภาษีที่ค้างช าระให้ครบถ้วนก่อน 
หรือได้มีการด าเนินการตามมาตรา 35/2 วรรคสองแล้ว 

 

35/2 รถที่ค้างช าระภาษีประจ าปีไม่ถึงสามปี หากเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษี
ประจ าปีเพื่อใช้รถในปีนั้น ให้นายทะเบียนรับช าระภาษีน้ันได้ 

 

35/3 รถที่ค้างช าระภาษีประจ าปีติดต่อกันครบสามปี ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับ
ไป ในการนี้ให้นายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทั้งจ านวนภาษีที่ค้าง
ช าระไว้ ณ ที่ท าการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศก าหนด และแจ้ง
ให้เจ้าของรถทราบ และให้บุคคลดังกล่าวส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถต่อนาย
ทะเบียนและน าใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐาน
การระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้แจ้งและปิดประกาศดังกล่าว 

ไม่เกิน 1,000 

36 นายทะเบียนมีอ านาจออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถน ารถไปตรวจ 
ณ ที่ท าการของนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก 

ไม่เกิน 1,000 

37 นายทะเบียนและผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายมอี านาจเข้าตรวจในท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีรถค้างช าระภาษีประจ าปีและยึดรถนั้นไว้เพื่อตรวจสอบได้ 

 

38 ในกรณีที่ผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้ตรวจและยึดตามมาตรา 37 ให้น าส่ง
นายทะเบียนโดยมิชักช้า   และให้น ามาตรา 35 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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39 รถที่ยึดมาตามมาตรา 35 วรรคสอง หรือมาตรา 37 ให้นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
สิบห้าวัน   ถ้าเจ้าของรถไม่น าเงินภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดรถไป
ช าระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้จัดการขายทอดตลาดรถน้ัน 

 

40 ผู้ใดแจ้งความน าจับรถที่เจ้าของรถมิได้ช าระภาษีประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนด 
เมื่อคดีถึงทีสุ่ดแล้ว ให้ผู้นั้นได้รับรางวัลน าจับ ในอัตราร้อยละหกสิบของจ านวนเงิน
เพิ่มของภาษีที่ต้องช าระ 

  

 

 จากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมภาษีประจ าปีของ
รถจักรยานยนต์แต่ละประเภท อาทิ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องช าระค่าธรรมเนียมภาษีรายปี 
100 บาทต่อปี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 44 แสดงรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมภาษีประจ าปี
ของรถจักรยานยนต์ 

ตารางท่ี 44 รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมภาษีประจ าปีของรถจักรยานยนต์ 

ล าดับ อัตราภาษีประจ าปี อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
1 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 100 
2 รถจักรยานยนต์สาธารณะ 100 
3 รถพ่วงของรถจักรยานยนตส์่วนบุคคล 50 
4 รถพ่วงนอกจากข้อ 3 100 

 

4.2.3 ใบอนุญาตขับรถ 
 ผลการรวบรวมข้อกฎหมายการขอใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วยข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติใน
การขอใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ว่าด้วยเรื่องการขอ
ใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วยมาตรา 42 ถึง 57 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 45 รายละเอียด
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถ และบทลงโทษ 
 
ตารางท่ี 45 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถ และบทลงโทษ 

มาตรา รายละเอียด บทก าหนด
โทษ 

42 ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและส าเนาภาพถ่ายใบ
คู่มือจดทะเบยีนรถในขณะขับหรือควบคุมผูฝ้ึกหัดขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้
ทันที เว้นแต่ผู้ฝึกหดัขับรถยนต์ตามมาตรา 57 

ไม่เกิน 1,000 
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42 ทวิ ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศวา่ด้วยการยอมรับ
ใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึง่กันและกัน คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีใบอนุญาตขับ
รถที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสมาคมยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของ
ประเทศท่ีมีความตกลงดังกล่าวกบัรัฐบาลไทย อาจใช้ใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้น
ขับรถในราชอาณาจักรได้ตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขับรถนั้น 
แต่ต้องปฏิบัตติามอนุสญัญาและหรือความตกลงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ของประเทศนั้นๆ และตามบทบญัญัติทั้งหลายในส่วนท่ีเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขับรถตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 

43 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตม์ีดังนี้  
 (1) รถจักรยานยนตส์่วนบุคคลช่ัวคราว  
 (6) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตส์่วนบุคคล  
 (6/1) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  
 (10) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาค ี  
 ใบอนุญาตขับรถตาม (6/1) ใช้แทนใบอนุญาตขับรถตาม (6) ได ้  

44 ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ 43 (2) (3) 
(6) (7) (8) และ (9) มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 
43 (4) (5) และ (6/1) มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ โดยผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 ในกรณีที่วันครบก าหนดอายุใบอนญุาตตามวรรคสองไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้
ได้รับใบอนญุาตขับรถ ให้ขยายอายุใบอนุญาตต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขับรถในปีน้ันหรือในปีถัดไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่
ใบอนุญาตขับรถครบก าหนดอาย ุ

 

45 ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตขับรถ ต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตินี้ และยื่นค าขอตอ่นายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีตนมีภมูิล าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ 

 

46 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี ้

 

 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคลช่ัวคราว ส าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกินท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบรูณ ์

 

 (2) มีความรู้และความสามารถในการขับรถ  
 (3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก 
 

 (4) ไม่เป็นผู้มรี่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไมส่ามารถขับรถได้  
 (5) ไม่มีโรคประจ าตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอนัตรายขณะขับรถ  
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 (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจรติหรือจติฟัน่เฟือน  
 (7) ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว  
 (8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ  

47 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (6/1) ต้อง  
 (1) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43(1) มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
 (2) มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 46 และ  
 (3) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเปรยีบเทียบปรับตั้งแต่สอง

ครั้งขึ้นไป ส าหรับความผิดเกี่ยวกบัการขับรถอย่างใดอย่างหน่ึงดังตอ่ไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษ
ครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าหกเดือนแลว้ 

 

 (ก) ฝ่าฝืนสญัญาณจราจรหรือเครือ่งหมายจราจร  
 (ข) ในขณะเมาสรุาหรือของเมาอยา่งอื่น  
 (ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร  
 (ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  
 (จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน  
 (ฉ) โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น  

49 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) (5) หรือ (6/1) ต้อง  
 1) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
 (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 แต่ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบ

สองปีบริบูรณ์ ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) หรือ (5) และยี่สิบปี
บริบูรณ์ ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (6/1) 

 

 (3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 (3)  
 (4) มีสัญชาติไทย  
 (5) รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร  
 (6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 (7) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ  
 (8) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย์และ
วิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิด
ฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
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50 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) (5) หรือ (6/1) เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 49 (8) แต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า (1) หกเดือนส าหรับ
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาไม่เกินสามเดือน (2) หนึ่งปีส าหรับโทษจ าคุกตามค า
พิพากษาไม่เกินสามเดือนในคดีเกี่ยวด้วยการใช้รถกระท าความผิด หรือ(3) หนึ่งปีหก
เดือนส าหรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสามปี และได้ยื่ นค า
ร้องต่อนายทะเบียนโดยช้ีแจงถึงเหตุผลที่ตนต้องโทษพร้อมกับแสดงหลักฐานว่าตน
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยควรไว้วางใจให้ขับรถยนต์สาธารณะหรือ
รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบสวนค าร้อง
ดังกล่าว ถ้าเป็นด้วยกับค าร้องก็ให้มีอ านาจออกใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยมิให้น า
บทบัญญัติมาตรา 49 (8) มาใช้บังคับ แต่ถ้าไม่เห็นด้วย ให้สั่งยกค าร้องและแจ้งให้ผู้
ขอทราบ 

 

51/1 ผู้มีใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (2) (4) (5) (6) และ (6/1) มีสิทธิขอรับใบอนุญาต
ขับรถตามมาตรา 43 (10) 

 

53  ผู้ใดไดร้ับใบอนุญาตขับรถประเภทใดแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ประเภทนั้น ให้นายทะเบียนสั่งเพกิถอนใบอนุญาตขับรถนั้น 

ไม่เกิน 1,000 

53/1 ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตขับรถฝา่ฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถได้คราวละไมเ่กิน
หกเดือน 
ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนตส์าธารณะกระท า
ความผิดในกรณดีังต่อไปนี้ นายทะเบียนจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถเสยีก็ได ้

 

 (1) กระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ซ้ าในข้อหาเดียวกับความผดิครั้งก่อนภายใน
เวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีความผดิครั้งก่อนเกิดขึ้น 

 

 (2) ไม่มารายงานตนต่อนายทะเบยีนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือไปแล้วไม่น้อย
กว่าสองครั้งโดยมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุสมควร 

 

 (3) เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบรกิารอื่นเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

53/2 ผู้ซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่ออธิบดีได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 

 

53/3 ให้ผู้ไดร้ับใบอนุญาตขับรถซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถส่งคืนใบอนุญาตนั้นแก่
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

ไม่เกิน 1,000 

54 ผู้ใดได้รับใบอนุญาตขับรถแล้ว หากปรากฏว่า  
 (1) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้หรือ

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 (2) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

 

 (3) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดฐานขับรถหรือกระท าการใดๆ อัน
น่าจะเป็นภยัต่อประชาชน หรือ 
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 (4) มีผู้กล่าวโทษว่าท าลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวง โดยขู่เขญ็ 
ดูหมิ่น รังแก หรือรบกวนคนขับรถด้วยกันหรือผูโ้ดยสาร 

 

 นายทะเบียนมีอ านาจเรียกใบอนุญาตขับรถมายึดไว้ได้ แต่ห้ามมิใหย้ึดเกินหนึ่งปี  
 ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) (5) หรือ (6/1) เป็นผู้ต้องหาใน

คดีอาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 49 (8) ให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการซึ่งอธิบดี
มอบหมายยดึใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) (5) หรือ (6/1) ตั้งแต่วันยื่นฟ้องต่อ
ศาลจนถึงเวลาที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด และในระหว่างเวลานั้นห้ามมิให้นายทะเบียน
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าว 

 

 ในการยึดใบอนุญาตขับรถ ให้ผู้ยดึบันทึกการยึดไว้ในใบอนุญาตขับรถด้วย  

55 ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถสญูหายหรือช ารุดในสาระส าคญั ให้ผู้รับใบอนุญาตขับรถยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถตอ่นายทะเบียนภายในสิบหา้วันนับแต่วันทราบเหตุ
นั้น และในกรณีที่ได้ใบอนุญาตขับรถที่สูญหายคืน ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตขับรถนั้นแก่
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้คืน 

 

56 ภายใต้บังคับมาตรา 43 และมาตรา 57 ห้ามมิให้เจ้าของรถหรือคนขบัรถยินยอมใหผู้้
ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้ เข้าขับรถ
ของตนหรือรถท่ีตนเป็นคนขับ 

 

57 
จัตวา 

ในขณะที่อยู่ในระหว่างการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับรถยนตส์าธารณะหรือ
รถจักรยานยนต์สาธารณะจะปฏิเสธไมร่ับจ้างบรรทุกคนโดยสารมไิด้ เว้นแต่การ
บรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกดิอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร 

ไม่เกิน 1,000 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับรถจักรยานยนตส์าธารณะที่ปฏิเสธรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสารนอกเส้นทางหรอืนอกท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

 

57 
เบญจ 

ผู้ขับรถยนตส์าธารณะหรือรถจักรยานยนตส์าธารณะต้องพาคนโดยสารไปยังสถานท่ีที่
ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นหรือถึงที่หมายเร็วท่ีสุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และ
ต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานท่ีตามที่ตกลงกันไว้ 

ไม่เกิน 1,000 

 ห้ามมิให้ผู้ขับรถตามวรรคหน่ึง พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการ
ใดๆ 

 

57ฉ ในขณะขับรถ ผู้ขับรถยนตส์าธารณะหรือรถจักรยานยนตส์าธารณะ ต้อง  
 1) ไม่สูบบุหรี่ หรือกระท าด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่ก่อความร าคาญให้แก่คน

โดยสาร 
ไม่เกิน 1,000 

 (2) ไม่กล่าววาจาไม่สภุาพ เสยีดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าวหรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าว
ต่อคนโดยสาร 

 (3) ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น จ าคุกไมเ่กิน 3 
เดือน ปรับ 

2,000-1,0000 
หรือท้ังจ าทั้ง

ปรับ 
 (4) ไม่เสพยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ เพิ่มโทษมากว่า
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 (5) ไม่เสพตดิวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท 

กฎหมาย
ก าหนดอีก 1 

ใน 3 
 (6) ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันท่ีจะขับ จ าคุกไมเ่กิน 3 

เดือน ปรับ 
2,000-1,0000 
หรือท้ังจ าทั้ง

ปรับ 
 (7) ปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 

 จากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ทุกประเภท อาทิ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องช าระค่าธรรมเนียมภาษีราย 5 ปี 
เป็นเงิน 250 บาทต่อปี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 46 รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการขอ
ใบอนุญาตขับขีร่ถจักรยานยนต์ทุกประเภท 
 
ตารางท่ี 46 รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกประเภท 

ล าดับ ชนิดของใบขับขี ่ อายุ (ปี) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

1 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตส์่วนบุคคลช่ัวคราว 1 50 

2 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตส์่วนบุคคล 5 250 

3 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตส์าธารณะ 3 150 
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บทที่ 5 การศึกษาปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยว 

 
 

 คณะท างานได้ท าการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ เพื่อสอบถาม
ถึงปัญหาเฉพาะอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข และแนวทางในการแก้ไขที่ผ่านมาของ
แต่ละหน่วยงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยค าถามปลายเปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก) กับตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงเรียนสอนขับรถจักรยานยนต์ 
ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่ง ส านักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบก ส านักส ารวจและ
ออกแบบกรมทางหลวง ส านักอ านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง บริษัทกลางคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งผลการสัมภาษณ์แสดงดังตารางที่ 48 ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา และตารางที่ 49แนวความคิดและวิธีการจัดการกับ
ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามหลักการยุทธศาสตร์ 5E  
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 47 ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา 

หน่วยงาน สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน สาเหตุของปัญหา แนวทางในการแก้ไขที่ผ่านมา 
1. โรงเรียนสอนขับ
รถจักรยานยนต ์

มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ขับข่ีไมม่ีความรู ้ มีโครงการขับข่ีปลอดภัยร่วมกับโรงเรียนในท้องที่ 
ขาดจิตส านึกท่ีดีในการขับข่ี ให้ความรู้เกีย่วกับเทคนิคในการขบัขี ่
ไม่สวมหมวก  

2. ส านักสวัสดิภาพการขนส่ง
ทางบก กรมการขนส่ง 

มีความรุนแรงเท่าเดมิ ความเสีย่งท่ีเกิดจากตัวคนขับ โครงการสนามจราจรส าหรับเด็กปลีะ 1 ครั้ง 
มีจ านวนรถมากขึ้น ความไมรู่ ้ไม่เข้าใจความเสี่ยง เพิ่มวิธีการทดสอบต่างๆในการสอบใบขับขี่ 
  ความเร็วของรถที่ว่ิงบนถนนไมส่ัมพันธ์กัน ก าหนดให้ผู้อบใบขับขี่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสอนก่อน 

3. ส านักวิศวกรรมยานยนต์ 
กรมการขนส่งทางบก 

มีความรุนแรงมากขึ้น ความประมาท พัฒนามาตรฐานการตรวจสภาพรถ 

    สิ่งแวดล้อม น ามาตรฐาน UNECE มาใช้ 
    ความเร็วของรถที่ว่ิงบนถนนไมส่ัมพันธ์กัน  
    รถจักรยานยนต์มเีครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้น  

4. ส านักส ารวจและออกแบบ 
กรมทางหลวง 

มีความรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ จัด Zone ส าหรับรถแตล่ะแบบ 

    พฤติกรรมที่ควบคมุไม่ได ้   
    ความมีวินัย   
5. ส านักอ านวยความปลอดภัย 
กรมทางหลวง 

มีความรุนแรงเท่าเดมิ ความเร็ว ออกกแบบทางข้ามทางลอดส าหรบัรถจักรยานยนต์ 

    พฤติกรรมกฎจราจร ปรับปรุงผิวทางใหม ่
    ระเบียบวินยั  

โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจัยด้านความปลอดภยัของรถจักรยานยนต์ 
     



 

ตารางท่ี 47 ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา (ต่อ) 

หน่วยงาน สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน สาเหตุของปัญหา แนวทางในการแก้ไขที่ผ่านมา 
6. บริษัทกลางคุ้มครองผู้บริโภค มีความรุนแรงเท่าเดมิ การใช้ความเร็ว รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนริภัย 
    ไม่สวมหมวกนิรภัย จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการขับขี่ 
    ความเร็วของรถที่ว่ิงบนถนนไมส่ัมพันธ์กัน   
7. โรงพยาบาล มีความรุนแรงมากขึ้น คนขับประมาท มีมาตรการองค์กรเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 
    วิสัยทัศในการมองเห็นไมด่ ี  

8. เจ้าหน้าท่ีต ารวจ มีแนวโน้มมีความรุนแรงขึ้น ความประมาทของผู้ขับข่ี บังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับขี่เกรงกลวั 
    ขับข่ีรถจักรยานยนต์เร็วกว่ากฎหมายก าหนด มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
    ไม่มีทักษะในการขับรถ มีโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% 
    สะภาพรถไม่พร้อมใช้งาน  อุปกรณ์ไม่

ครบถ้วน เกิดการช ารุดตา่งๆ 
  

    สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆเช่น ฝนตก หมอกลงจัด ถนน
ลื้น ความสว่างไม่เพียงพอเวลากลางคืน 
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ตารางท่ี 48 แนวความคิดและวิธีการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามหลักการยุทธศาสตร์ 5E 

หน่วยงาน 
ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย 
(Enforcement) 

ด้านวิศวกรรม 
(Engineering) 

ด้านการให้ความรู้ (Education) 
ด้านการ

ช่วยเหลือฉุกเฉิน 
(EMS) 

ด้านการติดตามและ
ประเมินผล (Evaluation 

and Information) 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนสอนขับ
รถจักรยานยนต ์

1.ต้องมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง 

- 1. มีโครงการในการใหค้วามรู้กับ
เยาวชน 
2. พัฒนาหลักสูตรการสอนของ
โรงเรียน 
3. จัดโครงการสอบใบขับข่ีให้กับผู้
เข้าเรียน 

- - 1. ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 
2. ต้องท าให้คนเกรง
กลัวกฎหมาย 

2. ส านักสวัสดิภาพ
การขนส่งทางบก 
กรมการขนส่ง 

1.ต้องมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง 

1. มีการตรวจเช็คสภาพ
รถอย่างละเอยีด 
2.เพิ่มความเข้มงวดกับ
สถานบริการตรวจสภาพ 

1. จัดตั้งชมรมอุบัตเิหตุใน
สถาบันการศึกษา 
2.พัฒนาโครงการสนามจราจร
อย่างต่อเนื่อง 

- 1. มีระบบการติดตามผล
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 

- 

3. ส านักวิศวกรรม
ยานยนต์ กรมการ
ขนส่งทางบก 

1. ต้องมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง 

1. น ามาตรฐานยโุรปมา
ใช้ในการตรวจสภาพ 
2.สามารตรวจสอบรถที่
แปลงสภาพได ้
3.มีการตรวจเช็คล้อหรือ
กรงล้อรถ 
4.พัฒนาระบบ

- - - 1. ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจักรยานยนต์ 
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รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

 

ตารางท่ี 48 แนวความคิดและวิธีการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามหลักการยุทธศาสตร์ 5E (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย 
(Enforcement) 

ด้านวิศวกรรม 
(Engineering) 

ด้านการให้ความรู้ 
(Education) 

ด้านการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (EMS) 

ด้านการติดตามและ
ประเมินผล (Evaluation 

and Information) 
ข้อเสนอแนะ 

4. ส านักส ารวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวง 

1.ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

1. ก าหนด zone ของ
รถทุกชนิด 
2. ลบเลี่ยงการถูกจับ
ด้วยภาพ 
3.ขยายไหล่ทาง 
4.ลดตัวเลขความเร็ว
จ ากัด 

1.ให้ความรู้ ปลูกฝังจิต
ส านัก 
2.จัดสอนในหลักสูตร
การเรยีน 

- - 1. ลดลงเหลือ 3E 
2.พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ 

5. ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง 

1.ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

1.ออกแบบทาง
จักรยานยนต ์

1.ร่วมมือกับกรมการ
ขนส่งทางบกให้ความรู ้

- - 1.ทุกหน่วยงานต้องให้
ความร่วมมือกัน
แก้ปัญหา 

6. บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1.ร่วมมือกับต ารวจใน
การส่งเสริมใหเ้คารพ
กฎหมาย 
2.ตั้งด่านตรวจ
แอลกอฮอล ์

1ช้ีจุดเสี่ยงให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการแกไ้ข 

1.ให้ความรู้กับการ
ประชาสมัพันธ์ 

- 1.ติดตามการใช้ข้อมูล
โครงการ RSC.com 
2.ติดตามวา่หลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการจ านวน
อุบัติเหตุเพิม่หรือลด 

1.ส่งเสรมิให้คนเคารพ
กฎหมาย 
2.ช้ีให้เห็นถึง
ความส าคญัของชีวิต 
3.สร้างความน่าเกรง

โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจัยด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์ 
     



 

ขามให้กับกฎหมาย 

 

ตารางท่ี 48 แนวความคิดและวิธีการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตามหลักการยุทธศาสตร์ 5E (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย 
(Enforcement) 

ด้านวิศวกรรม 
(Engineering) 

ด้านการให้ความรู้ 
(Education) 

ด้านการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (EMS) 

ด้านการติดตามและ
ประเมินผล (Evaluation 

and Information) 
ข้อเสนอแนะ 

7. โรงพยาบาล - - 1.เริ่มให้ความรู้กับคน
ในองค์กรเรื่องหมวก
นิรภัย 
2.จัดการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับกู้ภัย 

1.มีระบบ EMS ที่
สามารถช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บได ้

1.ติดตามตัวเลขการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยเมื่อมาถึง
โรงพยาบาลแล้ว 

1.ผลักดันเรื่องมาตรการ
องค์กร 

8. เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 1.มีการบังคับใช้
กฎหมาย 

1.มีการบรรยายให้
ความรู”้โครงการคร5ู
นาที” 

- - - 1.การป้องกันเหตุโดย
การส ารวจร้านท่ี
จ าหน่ายอุปกรณ์แต่งรถ 
2.ตรวจยึดรถที่มีการ
ปรับแต่ง 
3.มีการจัดท าประวัติ
กลุ่มเสี่ยง 
4.ตั้งด่านในบริเวณพื้นที่
ที่มีการแข่งขัน เป็นต้น 

โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจักรยานยนต์ 
     



    
 

97 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

บทที่ 6 การก าหนดแนวทางและขอบเขต 
งานวิจัยที่ส าคัญ 

 
 

6.1 การก าหนดประเด็นปัญหาหลักของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์  
จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ
จากระบบฐานข้อมูล HAIMS E-claim ข้อมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากการสืบสวนอุบัติเหตุในเชิงลึก 
และผลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว คณะท างานจึงได้ก าหนดประเด็น
ปัญหาหลักของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุ
และปัจจัยที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ตามหลักเกณฑ์ของ Haddon 
Matrix มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 49 ดังนี้ 
ตารางที่ 49 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

 ผู้ขับขี ่ รถจักรยานยนต ์ ถนนและสิ่งแวดล้อม 
ก่อนชน - ความเร็ว 

- เมาแล้วขับ 
- ความสามารถในการขับขี่
รถจักรยานยนต์  
(การใช้เบรก/การทรงตัว) 
- ผู้ขับข่ีวัยรุ่น 
- พฤติกรรมฝา่ไฟแดง 
- ขับย้อนศร 
- เลี้ยวตัดหน้าจุดกลับรถ 
- ขับจี้คันหน้า/แทรกใน
กระแสจราจร 
- แซงซ้าย 
- ขับในช่องจราจรด้านขวา 
- การให้สัญญาณไฟขณะเลีย้ว 
- การเปิดไฟหน้ารถ 
- การแต่งกายขณะขับข่ีใน
เวลากลางคืน 
- การซ้อนท้ายเกินก าหนด 

- การมองเห็นตัวรถ 
- รถจักรยานยนต์ดัดแปลง 
- การบ ารุงรักษารถจักรยานยนต ์
- ไม่มีกระจกข้าง 
- ล้อยางขนาดเล็ก 

การผสมกันของกระแส
จราจร (ถนนธรรมดา/ทาง
ลอด/สะพาน) 
การตัดกระแสจราจรบรเิวณ
จุดกลับรถ/ทางแยก/ทาง
เชื่อม/ทางเข้าออก 
ลักษณะทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีท าใหผู้้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ขี่ย้อนศร 
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ตารางที่ 49 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต (ต่อ) 

 ผู้ขับขี ่ รถจักรยานยนต ์ ถนนและสิ่งแวดล้อม 
ขณะชน - ความเร็ว 

- ความสามารถในการควบคุม
รถจักรยานยนต์ในยามคับขัน 
- ความสามารถในการใช้เบรก
ยามคับขัน 
- ไม่สวมหมวกนิรภยั 
- เครื่องแต่งกายป้องกันการ
บาดเจ็บ 

- ไม่มีอุปกรณ์นิรภัย  
(ระบบเบรกนิรภยั/ถุงลมนิรภยั) 

- ขาดการออกแบบข้างทาง
ที่ปลอดภัยส าหรับ
รถจักรยานยนต ์
- อุปกรณ์กั้นท่ีไม่ปลอดภยั 
- ขาดการจัดการพื้นท่ี
ก่อสร้างที่ปลอดภัย 

 

6.2 การก าหนดแนวทางและขอบเขตงานวิจัย 

จากประเด็นปัญหาหลักของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้วิเคราะห์แยกตามปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ

ของการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ขับขี่ ตัวรถจักรยานยนต์ และ 

ถนนและสิ่งแวดล้อม ทางคณะท างานได้ก าหนดแนวทางและขอบเขตงานวิจัย ส าหรับประเด็นปัญหาที่

เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

(Enforcement) มาตรการด้านวิศวกรรม (Engineering) และมาตรการด้านการให้ความรู้ (Education) 

โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการเหล่านี้ สามารถน าแนวทางงานวิจัยดังกล่าวไป

พัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส าหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้ ซึ่งมีรายละเอียดของ

แนวทางงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

6.2.1 แนวทางและขอบเขตงานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่ 

ตารางที่ 50 ได้สรุปปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่ท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และท าให้เกิดการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยมีการตั้งเป้าหมายหลักของงานวิจัยเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้นแนวทางและขอบเขตงานวิจัย จึงได้ถูกวิเคราะห์แยกตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรการ ได้แก่

มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) มาตรการด้านวิศวกรรม (Engineering) และ

มาตรการด้านการให้ความรู้ (Education) และได้เรียงล าดับความส าคัญของงานวิจัยแต่ละประเภทไว้ด้วย 

ดังแสดงในตารางที่ 51 
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ตารางที่ 50 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และท าให้เกิดการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัตเิหต ุ เป้าหมายของงานวิจัย 

- ความเร็ว 

- เมาแล้วขับ 

- ความสามารถในการขับข่ีรถจักรยานยนต์  
- พฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีอื่นๆ 

- การแต่งกายขณะขับขี่ในเวลากลางคืน 

- การซ้อนท้ายจักรยานยนต ์
 

- ลดความเร็ว 

- ลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ 

- เพิ่มทักษะในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
(Defensive Driving) 

- ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีรถจกัรยานยนต ์

- ให้ความรู้เรื่องการแต่งกายในการขับข่ีที่ปลอดภัย 

- ให้ความรู้ในการโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต ์

เป้าหมายของงานวิจัย 

- ความเร็ว 

- ความสามารถในการควบคุมรถจักรยานยนต์ในยาม
คับขัน 

- ไม่สวมหมวกนิรภัย 
 

- ลดความเร็ว 

- เพิ่มทักษะในการควบคุมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน
ยามคับขัน 

- ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนตส์วมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง 
 

 

ตารางท่ี 51 แนวทางและขอบเขตงานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้ขับข่ี ตามล าดับความส าคัญ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) 

ด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการให้ความรู้ (Education) 

- ศึกษาเรื่องกฎหมายก าหนด
ความเร็วจ ากดัที่เหมาะสม
ส าหรับรถจักรยานยนต์และ
วิธีการที่ใช้ในการบังคับใช้
กฎหมาย 

- ศึกษามาตรการและขั้นตอนการ
ออกใบอนุญาตขับข่ีที่เหมาะสม
ส าหรับรถจักรยานยนต ์

- ศึกษานวัตกรรมของรูปแบบการ
บังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้
ไม่สวมหมวกนิรภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ใช้ก าลัง

- ศึกษาเทคโนโลยีส าหรับการ
ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้
ปลอดภัย 

- การพัฒนาท่ีนั่งโดยสาร
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

 

- วิเคราะหบ์ทเรียนที่ใช้ในการ
อบรมผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่
สามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ขับข่ีได ้

- ประเมินประสิทธิผลของวิธีการที่
ใช้ในการรณรงค์เรื่องการสวม
หมวกนิรภัยของหน่วยงานตา่งๆ 

- ศึกษาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจาก
การซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
รูปแบบต่างๆ 
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พลน้อย 
 

 

6.2.2 แนวทางและขอบเขตงานวิจัยด้านตัวรถ 

ตารางที่ 52 ได้สรุปปัจจัยด้านตัวรถที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และท าให้เกิดการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยมีการตั้งเป้าหมายหลักของงานวิจัยเพื่อลดปัญหาที่เก่ียวข้องโดยตรงกับตัว

รถดังกล่าว ดังนั้นแนวทางและขอบเขตงานวิจัย จึงได้ถูกวิเคราะห์แยกตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง 3 

มาตรการเช่นเดียวกัน ได้แกม่าตรการด้านการบังคบัใช้กฎหมาย (Enforcement) มาตรการด้าน

วิศวกรรม (Engineering) และมาตรการด้านการให้ความรู้ (Education) และได้เรียงล าดับความส าคัญ

ของงานวิจัยแต่ละประเภทไว้ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 53 

ตารางท่ี 52 ปัจจัยด้านตัวรถที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และท าให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัตเิหต ุ เป้าหมายของงานวิจัย 

- ความชัดเจนในการมองเห็นรถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางคืน 

- รถจักรยานยนต์ดดัแปลง  
- การบ ารุงรักษารถจักรยานยนต ์
 

- เพิ่มการมองเห็นของตัวรถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางคืน 

- ลดจ านวนรถจักรยานยนต์ดดัแปลง 

- ลดจ านวนรถจักรยานยนต์ที่มสีภาพไม่พร้อมใช้งาน
บนท้องถนน 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต ์

เป้าหมายของงานวิจัย 

- ไม่มีอุปกรณ์นริภัย  
 

- ส่งเสริมการผลติอุปกรณ์นิรภัยส าหรับ
รถจักรยานยนต ์

 

 

ตารางท่ี 53 แนวทางและขอบเขตงานวิจัยด้านตัวรถจักรยานยนต์ ตามล าดับความส าคัญ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) 

ด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการให้ความรู้ (Education) 

- ศึกษาวิธีการปรับปรุงกฎหมาย
ควบคุมการดัดแปลงช้ินส่วน/
โครงสร้างของรถจักรยานยนต์ที่

- ศึกษาผลกระทบจากการ
ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่มตี่อ
สาเหตุการเกดิอุบัติเหต ุ

- ศึกษาปัจจัยด้านผู้ขับข่ีที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่ไม่
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เป็นสาเหตุการเกิดอุบัตเิหต ุ

 

- ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการผลติอุปกรณ์นิรภัยส าหรับ
รถจักรยานยนต ์

 

ปลอดภัย 

 
 

 

6.2.3 แนวทางและขอบเขตงานวิจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 54 ได้สรุปปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และท าให้เกิดการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยมีการตั้งเป้าหมายหลักของงานวิจัยเพ่ือลดปัญหาที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับถนนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวทางและขอบเขตงานวิจัย จึงได้ถูกวิเคราะห์แยกตามมาตรการ

ที่เก่ียวข้อง 3 มาตรการเช่นเดียวกัน ได้แก่มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 

มาตรการด้านวิศวกรรม (Engineering) และมาตรการด้านการให้ความรู้ (Education) และได้เรียงล าดับ

ความส าคัญของงานวิจัยแต่ละประเภทไว้ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 55 

ตารางท่ี 54 ปัจจัยด้านตัวถนนและสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และท าให้เกิดการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัตเิหต ุ เป้าหมายของงานวิจัย 

- การปะปนกันของกระแสจราจร และความเร็วรถที่
ไม่สมัพันธ์กัน 

- การตัดกันของกระแสจราจรบริเวณจุดกลับรถ ทาง
แยก ทางเชื่อม และทางเข้าออก 

- ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางถนนท่ี
ท าให้ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์ขี่ย้อนศร  

 

- ลดการปะปนกันระหว่างรถจักรยานยนต์และ
ยานพาหนะประเภทอื่นที่ใช้ความเร็วสูงกว่า 

- ลดจุดตัดกันของกระแสจราจรระหว่าง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ประเภทอื่น 

- ลดพฤติกรรมการขับขี่ย้อนศร 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต ์

เป้าหมายของงานวิจัย 

- สภาพข้างทางที่ไม่ปลอดภยัส าหรบัรถจักรยานยนต์ 
- อุปกรณ์กั้นอันตรายข้างทางที่ไม่ปลอดภัยส าหรับ

รถจักรยานยนต ์
- พื้นที่ก่อสร้างที่ไม่ปลอดภัย 
 

- เกิดสภาพข้างทางที่ให้อภัยแก่ผู้ขบัขี่รถจักรยานยนต์  
- มีการตดิตั้งอุปกรณ์กั้นอันตรายข้างทางที่ปลอดภัย

ส าหรับรถจักรยานยนต ์
- มีการจัดการพื้นที่ก่อสรา้งที่ปลอดภัย 
 

 

 



    
 

102 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

ตารางท่ี 55 แนวทางและขอบเขตงานวิจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับความส าคัญ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) 

ด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการให้ความรู้ (Education) 

- ศึกษานวัตกรรมของรูปแบบการ
บังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้
ขับข่ีย้อนศร 

- ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายควบคุมความปลอดภัย
ในพื้นที่ก่อสร้าง 

 

- ศึกษาวิธีการออกแบบลักษณะ
ทางกายภาพของถนนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการปะปนกันระหว่าง
รถที่ใช้ความเร็วสูงและรถท่ีใช้
ความเร็วต่ า 

- ศึกษาการออกแบบถนนท่ี
สามารถลดจุดตดักันของกระแส
จราจร 

- ศึกษาผลกระทบจากการ
ออกแบบโครงข่ายถนนท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการขับขี่ย้อนศร 

- คิดค้นอุปกรณ์กั้นข้างทางที่มี
ความปลอดภัยส าหรับ
รถจักรยานยนต ์

 

- ศึกษาแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน
ของหน่วยงานถนนในเรื่องการ
จัดการอันตรายข้างทางและการ
ควบคุมความปลอดภยัในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

 
 

 

แนวทางและขอบเขตงานวิจัยทั้งด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่ ตัวรถ และถนนและสิ่งแวดล้อม นั้นไม่ว่าจะเป็น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรม หรือด้านการให้ความรู้ ก็

สามารถท าได้คู่ขนานกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

วัตถุประสงค์และรูปแบบการศึกษาของแนวทางงานวิจัยแต่ละประเภท ก็ข้ึนอยู่กับสมมติฐานของงานวิจัย 

และแนวทางที่จะน าไปใช้ให้เกิดการแก้ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

103 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

104 โครงการการด าเนินงานศึกษาแนวทางงานวิจยัด้านความปลอดภยัของรถจกัรยานยนต์  

แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัยด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ 
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 

วัตถุประสงค ์: แบบสอบถามนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามถึงปัญหาเฉพาะของรถจักรยานยนต์ สาเหตขุองปัญหา วิธีการ
แก้ไข และแนวทางในการแกไ้ขท่ีผา่นมาของหน่วยงานต่างๆ  
 

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  

      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     ตอนที่ 2 ค าถามปลายเปิดเกีย่วกับข้อมูลปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ตอบแบบสอบถาม 
1. ช่ือ ______________________________________________________________ 
2. ต าแหน่ง _________________________________________________________ 
3. เพศ        1) หญิง        2) ชาย  
4. อายุ      _______ ปี 
5. ประสบการณ์ท างาน _________ปี________เดือน 
 

ตอนที่ 2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
2.1 ท่านคิดว่าสถานการณ์ปญัหาอบุัติเหตรุถจักรยานยนต์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากน้อย เพียงใดเมื่อเทียบ
กับอดีตที่ผ่านมา 
2.2 ท่านคิดว่าสาเหตุของปัญหาอุบตัิเหตรุถจักรยานยนต์คืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2.3 ที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุรถจักรยานยนต์อยา่งไรบ้าง 

2.4 ท่านมีแนวความคิดและวิธีการจัดการกับปญัหาอุบัตเิหตรุถจักรยานยนต์ตามหลักการยุทธศาสตร์ 5E อย่างไร 

(เลือกตอบเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานของท่าน) 
 1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 

 2. ด้านวิศวกรรม (Engineering) 

 3. ด้านการให้ความรู้ (Education) 

 4. ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) 

 5. ด้านการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Information) 

2.5 ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
  

ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีให้ข้อมลู 
 


