อุบัติเหตุจราจร
ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงคาว่า อุบัติเหตุ คนทั่วไปมักเข้าใจว่า จะ
เกิดจากความบังเอิญ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดเดาไว้ล่วงหน้าหรือ เกิด
จากเคราะห์กรรมที่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ที่จริงแล้ว อุบัติเหตุ เกิด
จากการขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้และประสบ โดยปัจจัยที่ทา
ให้เกิดอุบัติเหตุจราจร มีองค์ประกอบหลัก คือ
1. คน ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมและปัญหาด้านสุขภาพ พฤติกรรม
ของคน เช่ น การดื่ ม สุ ร าแล้ ว ขั บ รถ การขั บ รถเร็ ว การขั บ รถโดย
ประมาท เป็นต้น ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น สายตาสั้น หูตึง ตาบอดสี
เป็นต้น
2. ยานพาหนะ ได้ แ ก่ ขาดการดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
3. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝนตก ถนนลื่น ความมืด ควันไฟ เป็นต้น
อุบัติเหตุจราจรป้องกันได้อย่างไร

ประโยชน์ของหมวกและเข็มขัดนิรภัย
หมวกนิ ร ภั ย เป็ น อุ ป กรณ์ ชนิ ด หนึ่ งที่ ช่ว ยลดความรุ น แรงของการ
บาดเจ็บบริเวณศีรษะของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ หมวกนิรภัยแบ่งเป็น 3
ชนิด
1. หมวกชนิดครึ่งศีรษะ เป็นรูปครึ่งวงกลม ปิดด้านข้างและหลังเสมอ
ระดับหู มีสายรัดคาง หมวกชนอดนี้สามารถป้องกันอันตรายเฉพาะ
ศีรษะส่วนบน
2. หมวกชนิดเต็ มศีรษะ เป็นรูป ทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลั ง
ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมาถึงปลายคาง หมวกชนิดนี้สามารถป้องกัน
อันตรายบริเวณศีรษะ
3. หมวกชนิดเต็มหน้า จะมีช่องเปิดตรงบริเวณตาเท่านั้น หมวกชนิด
นี้สามารถป้องกันอันตรายบริเวณศีรษะและคาง

การป้องกันอุบัติเหตุจราจร ต้องมีความพร้อม 5 ข้อดังนี้
1. ความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ
- ผู้ ขั บ ขี่ ต้ อ งไม่ มี ค วามบกพร่ อ งของสภาพร่ า งกาย เช่ น เจ็ บ ป่ ว ย
สายตามองไม่ชัด หูตึง เป็นต้น
- ผู้ขับขี่ต้องไม่เสพสารเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เช่น
สุรา ยาบ้า เป็นต้น
- ผู้ขับขี่ต้องมีสภาพจิตใจที่ปกติ เช่น ไม่โกรธ วิตกกังวล ซึมเศร้าหรือ
เครียด
2. ความพร้อมทางด้านการขับขี่ เช่น ต้องมีความชานาญในการขับ
รถ ขับรถถูกต้องตามกฎหมาย ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
3. ความพร้ อ มของรถ ต้ อ งมี ก ารตรวจสภาพรถอย่ า งสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะเบรก แตร กระจกส่องหลังและไฟสัญญาณต่างๆ
4. ความพร้อมในด้านเส้นทาง ต้องรู้เส้นทางและสภาพแวดล้อมของ
เส้นทางที่จะไป
5. ความพร้อมในเรื่องการรู้กฎจราจร ต้องทราบเครื่องหมายและ
สัญญาณไฟจราจรต่างๆ

เข็มขัดนิรภัย เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่
ช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ แ ละ
ผู้โดยสารถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับตัวรถ
ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ได้ เข็มขัดนิรภัย แบ่งเป็น 2 ชนิด
1. เข็มขัดที่รัดตรงบริเวณโคนขา รอบ
สะโพก ส่วนใหญ่จะพบบนเครื่องบิน
หรือรถยนต์ในส่วนของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลัง
2. เข็มขัดที่คาดผ่านบริเวณสะโพกและหัวไหล่ เฉียงผ่านหน้าอกและ
กระดูกไหปลาร้า ส่วนใหญ่จะพบในส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่
ด้านหน้า

พฤติกรรมแบบไหน? เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือ
ช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เองคือ
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