คนเดินเท้า เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการ

ประสบอุบัติเหตุ หากถูกรถชนจะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่าผู้ขับขี่และผู้ โดยสารรถ โดยส่วนใหญ่
มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของคนเดินเท้า ทั้งความ
ประมาท การตัดสินใจผิดพลาด การไม่ข้ามถนน
ในบริเวณที่ปลอดภัย ประกอบกับผู้ขับขี่ขาดวินัย
จราจรและไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือน ทำให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะ
ข้อควรปฏิบตั ิในการเดินเท้า การขับรถผ่านทางข้าม
และการข้ามถนนอย่างปลอดภัย ดังนี้

พฤติกรรมเสี่ยง
อุบัติเหตุของคนเดินเท้า

เดินเท้าปลอดภัย

ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีคน
พลุกพล่าน อาทิ เขตชุมชน โรงเรียน ตลาด

ไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัย

คนเดินเท้ามักข้ามถนนในจุดที่สะดวก
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย แม้จะมี
สะพานลอย ทางม้าลาย และจุดที่มี
สัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนน

ความประมาทของคนเดิ น เท้ า
อาทิ วิ่งข้ามถนน ทำให้สะดุดล้ม วิ่งตัด
หน้ารถในระยะกระชั้นชิด ไม่มองเส้นทาง
ให้รอบด้านก่อนข้ามถนน หากมีรถขับมา
ด้วยความเร็วสูง จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การถูกรถชน

การตั ด สิ น ใจข้ า มถนนผิ ด พลาด

ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทักษะในการ
กะระยะห่างของรถ การประเมินความเร็ว
ของรถผิดพลาด ความลังเลและการ
ตัดสินใจข้ามถนนที่ ไม่แน่นอน

ย่านธุรกิจการค้า เนื่องจากอาจมีคนเดินข้ามถนน
โดยชะลอความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุ
มและหยุดรถได้ทัน 		
			

หยุดรถให้คนเดินข้าม
ถนนก่อนเสมอ ไมขั่ บ

กรณีมีทางเท้า ให้เดินบนทางเท้า หรือไหล่ทาง ไม่เดินชิดริมขอบ

ถนนหรือใกล้ทางเดินรถมากเกินไป พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง
รถจั
กรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้า 			
					
กรณี ไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุด และเดิน
สวนทางกั
บรถที่วิ่งมา หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้หลบหลีกทัน
						
กรณีเดินเท้าหลายคน ควรเดินเรียงเดี่ยวอยา่ งเป็นระเบียบ ไมเ่ ดิน
เรียงหนา้ กระดานหรือเดินเป็นกลุม่ เพราะอาจถูกรถเฉี่ยวชนได้
						
กรณีมีเด็ก ควรจับมือเด็กให้แน่น ให้เด็กเดินชิดด้านใน เพื่อป้องกัน
เด็กถูกรถเฉี่ยวชน						
						
กรณีทัศนวิสัยไม่ดี ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีสว่าง เปิดไฟฉายส่องทาง
เพื่อให้ผขู้ ับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกล

การประกอบกิจกรรมอื่นขณะ
เดินเท้าหรือข้ามถนน อาทิ คุยโทรศัพท์
มือถือ พิมพ์ขอ้ ความ ฟังเพลง หยอกล้อ
เล่นกัน ทำให้ ไม่สนใจสภาพแวดล้อม
รอบตัว และไม่ทันระวังอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

น่ารู้

ขับรถผ่านทางข้าม

นอกจากพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของคนเดินเท้าแล้ว สภาพถนนที่ ไม่ปลอดภัย เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเท้า
ไม่มีจุดพักกลางถนน ป้ายเตือนอยู่ ในจุดที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็น เป็นต้น และพฤติกรรมในการขับรถของผู้ขับขี่
ที่ ไม่เคารพกฎหมายจราจร ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนในจุดที่กำหนด นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
กับคนเดินเท้าได้

แซงกลุ่มคนที่กำลังเดิน
ข้ามถนน เพราะเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ
			

กรณีรถที่อยู่ช่องทางด้านซ้ายหรือด้านหน้าหยุด

ไมค่ วรขับแซง ใหช้ ะลอความเร็วและหยุดรถ
เพราะอาจมี
คนกำลังเดินข้ามถนน
					

กรณีหยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรก

ควรแตะเบรก เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผ้ขู ับขี่
รถคันหลังชะลอความเร็ว และหยุดรถได้ทัน
					

กรณี ไ ม่ ส ามารถหยุ ด รถให้ ค นข้ า มถนนได้

ควรบีบแตรหรือกะพริบไฟเตือน เพื่อใหค้ นเดิน
ข้ามถนนเพิ่มความระมัดระวังและไม่วิ่งตัด
หนา้ รถในระยะกระชั้นชิด

เขตโรงเรียน
SCHOOL ZONE

สถิติเตือนใจ

ข้ามถนนปลอดภัย

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ปี พ.ศ. 2556 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ
ว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนกว่าปีละ 270,000 คน คิดเป็น 1 ใน 5 ของ
จำนวนผู้เสียชีวิต 1.24 ล้านคนต่อปี
l สำหรับประเทศไทย พบว่า คนเดินเท้าเสียชีวิต
ร้อยละ 8 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไม่มีจุด
ข้ามถนนที่ปลอดภัย ทางเท้ามีสิ่งกีดขวาง อีกทั้งผู้ขับขี่
ไม่เคารพกฎหมายจราจรและไม่หยุดรถให้คนข้ามถนน
ทำให้คนเดินเท้าเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุมากขึ้น
l

ข้ามถนนในบริเวณทีเ่ ป็นทางข้าม

เชน่ ทางมา้ ลาย สะพานลอย
อุโมงค์ทางลอด บริเวณที่มี
สัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนน
บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อำนวยความสะดวก
เป็นตน้
				

หยุ ด รอข้ า มถนนบนทางเท้ า

กรณีข้ามถนนบริเวณทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนน

ไม่ข้ามถนนในขณะที่สัญลักษณ์รูปตัวคนเป็นสีแดง ให้ข้ามถนน
ในขณะที
่สัญลักษณ์รูปตัวคนเป็นสีเขียว 			
							

พร้อมมองด้านซ้ายและขวา
จนมั่นใจว่าไม่มีรถขับผ่าน หรือ
รถอยู่ในระยะไกล ค่อยเดิน
ข้ามถนน			
				

กรณีข้ามถนนบริเวณจุดที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟอัจฉริยะ
(แบบมีปุ่มกด) ใหก้ ดปุ่มสัญญาณไฟ และหยุดยืนรอบนทางเทา้

ไมเ่ ดินทแยง ไมว่ ิ่งขา้ มถนน
ไมว่ งิ่ ตัดหน้ ารถ ในระยะกระชัน้ ชิด
เพราะอาจสะดุดหกล้ม ทำให้
ถูกรถชนได้			

กรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลาง

เดิ น เร็ ว ในลั ก ษณะทางตรง

กรณีขา้ มถนนบริเวณทางม้าลาย ใหห้ ยุดยืนรอบนทางเทา้ มองดา้ น
ซา้ ยและขวาจนมั่นใจวา่ รถอยูใ่ นระยะไกล หรือรถที่วิ่งผา่ นมาหยุด
คอ่ ยเดินขา้ มถนน โดยเดินดา้ นซา้ ยของทางมา้ ลาย พรอ้ มเพิ่มความ
ระมัดระวังรถที่อาจขับแซงขึ้นมา

เมื่อสัญลักษณ์รูปตัวคนเป็นสีเขียว จึงสามารถเดินข้ามถนน แต่ต้อง
ระมัดระวังรถที่ขับฝ่าสัญญาณไฟ ไมว่ ิ่งขา้ มถนนในช่วงที่ใกลห้ มด
		
เวลา เพราะเสี่ยงต่อรถเฉี่ยวชน 		
			
ควรเดิ น ข้า มที ล ะครึ่ ง ถนน
โดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะ
กลางถนนแล้วค่อยข้ามไปต่อ
เมื่อรถอยูใ่ นระยะไกล

คำเตือนอันตรายในการข้ามถนน
เพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศร
รถที่ ไม่หยุดให้คนข้ามถนนบริเวณ
			
ทางข้าม
					
ไม่ข้ามถนนบริเวณที่เป็นมุมอับและ
จุดที่มีสิ่งกำบังตัวคนข้าม 		
					
ควรข้ามถนนบริเวณที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ 		
		
					
ไม่ประกอบกิจกรรมอืน่ และไม่หยอกล้อ
เล่นกันขณะข้ามถนน
l

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

เดินถนนระวังรถ
ขับรถระวังคน

บทลงโทษผู้กระทำผิด
ฐานความผิด

บทลงโทษ

กรณีไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีทางข้ามในระยะ			
ปรับไม่เกิน 200 บาท
100 เมตร 					
						
กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้าม		 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
						
กรณีขับรถชนผู้ที่ข้ามถนนบริเวณทางข้าม จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ได้รับบาดเจ็บ					
กรณีขับรถชนผู้ที่ข้ามถนนบริเวณทางข้าม จำคุกไม่เกิน 10 ปี
เสียชีวิต

l

l

l

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2243-0674 0-2243-2200

www.disaster.go.th
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‘ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย’

