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1. รูก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจร 

2. รูแ้ละเขา้ใจประเภทและลกัษณะของการบาดเจ็บจากการจราจร 

3. อธบิายกลไกการบาดเจ็บลกัษณะตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการจราจร

4. อธบิายสิง่ตรวจพบ สาเหตกุารตายและพฤตกิารณ์การตายจากบาดเจ็บจาก
การจราจร

5. อธบิายแนวทางการตรวจศพและการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในศพที่
เสยีชวีติจากจราจร

6. แยกแยะการตายจากการถกูฆาตกรรมเผาอ าพรางออกจากการตายจาก
อบุตัเิหต ุจราจรทีม่ไีฟลกุไหมไ้ด ้

7. ตระหนักในการเฝ้าระวงั และปฏบิตัติวัไดอ้ยา่งปลอดภยัจากการบาดเจ็บจาก
การจราจร

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
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กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการจราจร



ค า ความหมาย

การจราจร การใชท้างของผูข้บัขี ่คนเดนิเทา้ หรอืคนทีจ่งูขี ่หรอืไลต่อ้นสตัว์

ทางเดนิรถ พืน้ทีท่ีท่ าไวส้ าหรับการเดนิรถไมว่า่ในระดบัพืน้ดนิใตห้รอืเหนอืพืน้ดนิ

ชอ่งเดนิรถ ทางเดนิรถทีจั่ดแบง่เป็นชอ่งส าหรับการเดนิรถโดยท าเครือ่งหมายเป็นเสน้
หรอืแนวบง่เป็นชอ่งไว ้

รถ ยานพาหนะทางบกทกุชนดิ เวน้แตร่ถไฟและรถราง

รถยนต์ รถทีม่ลีอ้ตัง้แตส่ามลอ้และเดนิดว้ยก าลงัเครือ่งยนต ์ก าลงัไฟฟ้าหรอื
พลงังานอืน่ ยกเวน้รถทีเ่ดนิบนราง

รถจักรยานยนต์ รถทีเ่ดนิดว้ยก าลงัเครือ่งยนต์ ก าลงัไฟฟ้า หรอืพลงังานอืน่ และมลีอ้ไมเ่กนิ
สองลอ้ ถา้มพีว่งขา้งมลีอ้เพิม่อกีไมเ่กนิหนึง่ลอ้

รถจักรยาน รถทีเ่ดนิดว้ยก าลงัของผูข้บัขีท่ีม่ใิช่ เป็นการลากเข็น

ผูข้บัขี่ ผูป้ระจ าเครือ่งอปุกรณ์การขนสง่ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ ผูล้าก เข็น
ยานพาหนะ

คนเดนิเทา้ คนเดนิและใหร้วมตลอดถงึผูใ้ชเ้กา้อี้ ลอ้ส าหรับคนพกิาร หรอืรถส าหรับเด็ก
ดว้ย



• สภาพการจราจร (Traffic 
Conditions)

• สภาพยวดยาน (Vehicle Conditions)

• สภาพคนทีเ่กีย่วขอ้ง (Human 
Factors)

ปัจจัยส าคญัทีท่ าใหเ้กดิอบุตัเิหตจุราจร







1. คนเดนิถนน (Pedestrian)

2. คนขบัรถยนต ์(Driver)

3. คนโดยสารรถยนต ์(Passenger)

4. คนใชร้ถจักรยานยนต ์(Motorcyclist)

ประเภทการบาดเจ็บจากการจราจร



คนเดนิถนน 
(Pedestrian)

▪ Primary impact
➢สว่นของกนัชนรถกระแทกกบัผูถ้กูชนโดยตรง “Bumber injury” 
➢กระดูกูขาทอ่นลา่งหกั/บาดแผลฉีกขาด
➢ตวักระเด็นไปขา้งหนา้ตามทศิทางของแรง หรอืลอยขึน้กระแทกกบัตวัถัง
➢รถใหญช่น: บาดเจ็บกระดกูเชงิกราน ทอ้ง หวัไหล่

▪ Secondary impact 
➢รา่งกายลอยขึน้มากระแทกกบัสว่นอืน่ของรถ
➢อวยัวะสว่นศรีษะ ทรวงอก ไดรั้บอนัตราย
➢มักมคีวามรนุแรงกวา่ primary impact และเป็นสาเหตกุารตายไดม้ากกวา่

▪Tertiary injuries
➢รา่งกายของผูถ้กูชนกระทบกระแทกกบัพืน้ถนนหรอืสิง่อืน่ ๆ
➢อาจถกูรถทับโดยรถทีช่น หรอืรถทีต่ามมา
➢รอยดอกยางรถยนตก์ดลงบนผวิหนังทีถ่กูทบั



กลไกการชน



ลกัษณะการบาดเจ็บ

1. Bumper injuries
➢Wedge-shaped  fracture of tibia
➢Height of injury above the sole
➢Different level – walking/running



2. Pattern injury 

➢overstretching of skin

➢Rubber stamp effect: grease or tire marks





3. Head injury

4. Whiplash injury

5. Blunt thoraco-abdominal injury







1. Walking, standing or lying on the road?

2. What was the direction of the vehicle?

3. Were the brakes being applied at the time  of impact?

4. Did the driver see the pedestrian prior to the collision?

5. Was evidence needed for vehicle identification present 
on the body?

Questions should be raised in 
Pedestrian injury



Front impact 
or head-on 

collision 

ชนหนา้

Deceleration

Rear impact

ชนทา้ย

Acceleration

Lateral or 
side impact

ชนขา้ง

คนขบัรถยนต ์และผูโ้ดยสารในรถยนต ์
(Driver/Passenger)



Front impact or head-on collision 







Hyperextension 

then 

Hyperflexion

Rear impact



Rear impact



Lateral or side impact



Roll Over



Injury Mechanism Wound

Windshield Laminated glass • facial lacerations

Dicing Tempered glass • right-angled superficial cuts

Whiplash Deceleration-
Acceleration 

• spinal cord injury
• fracture and dislocation of c-spine 
• atlanto-axial joints injuries

Steering wheel Direct impact • circular abrasion on the chest or face
• transverse fracture of the sternum
• rib fractures
• tears and bruises of heart, lungs, and aorta

Dashboard Direct impact Fractures of the lower end of the femur

Seat belt Pressured Contusion of the chest

ลกัษณะการบาดเจ็บ



Windshield injury



Windshield injury



Dicing injury



Whiplash injury 





Steering wheel or
steering column imprint

Seatbelt injury





Dashboard injuries



Occupant Protection
Seat belts or safety belts

Toyota Camry Altis/GL

Mercedes Viano
(LHD)

Mazda2 
(LHD) 

Honda Accord 
Euro 

Hyundai Elantra

Suzuki APV



คนใชร้ถจกัรยานยนต ์
(Motorcyclist)



• Head injury

➢ Most commnon site: Temporoparietal area

➢ Tail-gaiting accident: decapitation

➢ Sudden deceleration: whiplash injury 

➢ Impact of the chin: massive skull & brain damage

• Lacerations

• Contusions

• Abrasions

• Fractures/Dislocation/Subluxation

• Blunt thoracoabdominal injuries

ลกัษณะการบาดเจ็บ





▪ 1-1.5% of all occupant fatalities.

▪ Was the victim alive at the time of the fire?

▪ Die as a result of injuries sustained in the impact?

▪ Did inhalation of smoke and/or exposure to flames contribute to 
incapacity and death?

▪ Why did the victim remain in the vehicle?

▪ Was the victim incapacitated by the crash and unable to extricate 
himself from the vehicle?

▪ Was he or she pinned in the car?

The car fire victim



THE CAR FIRE VICTIM



THE CAR FIRE VICTIM



• Alcohol

• Fall asleep

• Previous violations
Accident

• ExclusionHomicide

• Immature

• Unstable persons

• Record of failure in interpersonal relationships

• History of depression

• Imprint of the gas pedal pattern/sole of shoes

Suicide

Manner of death



อุบติัเหตุจราจร????



• เป็นเรือ่งยาก!!!!!

• หากตรวจพบพยาธสิภาพทีไ่มเ่ขา้กนักบัการ

บาดเจ็บทีเ่กดิจากอบุตัเิหตหุรอืพบพยาธสิภาพ

ทีแ่ปลกออกไป ควรนกึถงึอาจมใิชเ่ป็นการตาย

จากอบุตัเิหตุ

• ลกัษณะการส าลกัควนัไฟ กรณี เกดิไฟไหมใ้นรถ

อบุตัเิหตจุราจรหรอืฆาตกรรมอ าพราง



▪ Blood for toxicological analysis:

 BAC

 Carbon monoxide - COHb

 Drug screening

 BZD level, anticonvulsants

▪ Urine

 Amphetamine

 BZD

▪ Vitreous humors

Laboratories Examination



เมาแลว้ขบั!!



(1) ในขณะหยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะขบั

(2) ในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยา่งอืน่

(3) ในลกัษณะกดีขวางการจราจร

(4) โดยประมาทหรอืน่าหวาดเสยีว อนัอาจเกดิอนัตรายแกบ่คุคล หรอืทรัพยส์นิ 

(5) ในลกัษณะทีผ่ดิปกตวิสิยัของการขบัรถตามธรรมดา หรอืไมอ่าจ แลเห็นทางดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั ดา้น
ใดดา้นหนึง่หรอืทัง้สองดา้นไดพ้อ แกค่วามปลอดภยั

(6) ครอ่มหรอืทับเสน้หรอืแนวแบง่ชอ่งเดนิรถ เวน้แตเ่มือ่เปลีย่นชอ่ง เดนิรถ เลีย้วรถ หรอืกลบัรถ

(7) บนทางเทา้โดยไมม่เีหตอุนัสมควร เวน้แตร่ถลากเข็นส าหรับทารถ คนป่วยหรอืคนพกิาร

(8) โดยไมค่ านงึถงึความปลอดภยัหรอืความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ 

พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา 43 หา้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถ



•

•

มาตรา ๔๓ หา้มมใิหผู้ใ้ดขบัขีร่ถ (๒) ในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยา่งอืน่ 

มาตรา ๑๔๒ เจา้พนักงานจราจรหรอืพนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจสั่งใหผู้ข้ับขีห่ยดุรถในเมือ่ในกรณีทีเ่จา้
พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีเ่ห็นวา่ผูข้ับขีฝ่่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) 
หรอื (๒) 
ใหเ้จา้พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีส่ั่งใหม้กีารทดสอบผูข้ับขี่
ดังกลา่ววา่หยอ่นความสามารถในอันทีจ่ะขับหรอืเมาสรุาหรอืของเมาอยา่งอืน่หรอืไม ่

มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ด 
(๑) ฝ่าฝืนค าสัง่เจา้พนักงานจราจรหรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึง่ หรอื
มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึง่ 
(๓) ฝ่าฝืนค าสัง่เจา้พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา 
๑๔๒ วรรคสอง หรอื ถา้ไมเ่ป็นความผดิทีก่ าหนดโทษไวแ้ลว้ในพระราชบัญญัตนิี ้ตอ้งระวาง
โทษปรับครัง้ละไมเ่กนิหนึง่พันบาท

มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร ์เพือ่พสิจูนข์อ้เท็จจรงิตามมาตรา 
๑๓๑ ใหพ้นักงานสอบสวนมอี านาจใหท้ าการตรวจพสิจูนบ์คุคล วตัถหุรอืเอกสารใดๆ โดย
วธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

กฎกระทรวง
ฉบบัที ่๑๖ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ขอ้ ๑ การทดสอบผูข้ับขีว่า่เมาสรุาหรอืไม ่ใหต้รวจวดัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้ับขี่
โดยใชว้ธิกีารตามล าดับ ดังตอ่ไปนี ้
(๑) ตรวจวดัลมหายใจ 
(๒) ตรวจวดัจากปัสสาวะ 
(๓) ตรวจวดัจากเลอืด 
การตรวจวดัตาม (๒) หรอื (๓) ใหใ้ชใ้นกรณีทีไ่มส่ามารถทดสอบตาม (๑) ไดเ้ทา่นัน้ (คน
เมาไมเ่ป่า ก็ถอืวา่เป็นกรณีทีไ่มส่ามารถทดสอบตาม ๑ ไดแ้ลว้) 



• อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญัตจิราจรทางบก 
พ.ศ.2522 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบบัที ่
4) พ.ศ.2535

• ใหใ้ช ้ณ วันที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ.2537รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย (พลเอกชวลติ ยงใจยทุธ) ออกกฎกระทรวงไว ้

ดังตอ่ไปนี้

• ขอ้ 1 การทดสอบผูข้บัขีว่า่เมาสรุาหรอืไม ่ใหต้รวจวัดปรมิาณ
แอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขีโ่ดยใชว้ธิกีารตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี้

เมาสรุา



(1) ตรวจวัดลมหายใจดว้ยเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ตรวจหรอืทดสอบใหใ้ชเ้ครือ่งตรวดวัดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด
โดยวธิเีป่าลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) และอา่นคา่
ของแอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็นมลิลกิรัมเปอรเ์ซน็ต์

วธิกีารตรวจหรอืทดสอบ ใหป้ฏบิตัติามวธิกีารตรวจสอบของ
เครือ่งตรวจแตล่ะชนดิ

(2) ตรวจวัดจากปัสสาวะ

(3) ตรวจวัดจากเลอืด

การตรวจวัดตาม (2) หรอื (3) ใหใ้ชใ้นกรณีทีไ่มส่ามารถ
ทดสอบตาม (1) ไดเ้ทา่นัน้



• ขอ้ 2 กรณีทีต่อ้งทดสอบโดยวธิตีรวจวดัจากเลอืดตามขอ้ 1 (3) ใหส้ง่ตวัผูข้บัขีไ่ป
ยงัโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ และท าการเจาะเลอืดภายใตก้ารก ากบัดแูลของผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวชกรรม

• ขอ้ 3 ถา้มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดดงัตอ่ไปนี ้ใหถ้อืวา่เมาสรุา

(1) กรณีตรวจวดัจากเลอืด เกนิ 50 มลิลกิรัมเปอรเ์ซน็ต์

(2) กรณีตรวจวดัจากลมหายใจหรอืปัสสาวะ ใหเ้ทยีบปรมิาณแอลกอฮอลโ์ดยใช ้

ปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็นเกณฑม์าตรฐานดงันี้

(ก) กรณีตรวจวดัจากลมหายใจใหใ้ชค้า่สมัประสทิธิใ์นการแปลงคา่
เทา่กบั 2,000

(ข) กรณีตรวจวดัจากปัสสาวะ ใหใ้ชค้า่สมัประสทิธิใ์นการแปลงคา่
เทา่กบัเศษ 1 สว่น 1.3



ระดบัแอลกอฮอลใ์น
เลอืด (ม.ก.%)

อาการและผลตอ่
รา่งกาย

ระดบั
แอลกอฮอลใ์น 
เลอืด(ม.ก.%)

สมรรถภาพในการขบัรถ
โอกาสทีจ่ะเกดิ

อบุตัเิหตเุมือ่เทยีบกบั
คนทีไ่มด่ ืม่สรุา

30 สนุกสนาน รา่เรงิ 20
มผีลเพยีงเล็กนอ้ยเฉพาะบาง

คน
ใกลเ้คยีงกบัคนไมด่ืม่สรุา

50
ขาดการควบคมุการ

เคลือ่นไหว
50 ลดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 8 2 เทา่

100 เดนิไมต่รงทาง 80 ลดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 12 3 เทา่

200 สบัสน 100 ลดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 15 6 เทา่

300 ง่วง งง ซมึ 150 ลดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 33 40 เทา่

400 สลบ อาจถงึตาย มากกวา่ 200
ลดลงเป็นสดัสว่นกบัระดบั
แอลกอฮอลใ์นเลอืด

ไมส่ามารถวัดได ้
เนือ่งจากควบคมุการ

ทดลองไมไ่ด ้

ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดกบัอาการแสดงของผูด้ืม่สรุา
และความสมัพันธข์องระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด

กบัโอกาสเกดิอบุตัเิหตจุราจร

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/4986



1. เจา้พนักงานมอี านาจสัง่ใหผู้ข้บัขีห่ยดุรถไดต้าม มาตรา ๑๔๒ 

2. เมือ่หยดุ เห็นวา่เมา เจา้หนา้ทีส่ามารถจะสัง่ใหม้กีารตรวจวดัความเมาไดต้าม มาตรา 
๑๔๒ วรรคสอง 

3. ไมย่อมเป่า

1) กกัตวัจนกวา่จะเป่า

2) ถา้ไมย่นิยอมจรงิๆ จะมโีทษปรับไมเ่กนิหนึง่พันบาท (ม.๑๕๔ วรรคสอง) 

3) เจา้หนา้ทืต่ ารวจผูส้ัง่ใหต้รวจสามารถจับกมุผูข้บัขีไ่ดต้าม ป.ว.ิอาญา ม. ๗๘ (๑)...(ความผดิซึง่
หนา้) 

4) เจา้หนา้ทีจั่บกมุผูข้บัรถน าสง่พนักงานสอบสวน 

5) พนักงานสอบสวนมอี านาจสัง่ใหต้รวจวดัความเมาได ้หากไมย่อม ใหส้ง่ผูข้บัขีนั่น้ไปใหแ้พทยท์ า
การเจาะเลอืดเพือ่ตรวจวดัความเมาไดต้าม ป.ว.ิอาญา ม. ๑๓๑/๑

6) ถา้ผูข้บัขีไ่มย่นิยอมใหแ้พทยต์รวจวดัความเมาอกี ใหส้นันษิฐานตาม ป.วอิาญา ม.๑๓๑/๑ วรรค ๒

สรปุการตรวจเมาแลว้ขบั



ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร ์เพือ่พสิจูนข์อ้เท็จจรงิตามมาตรา 131 ใหพ้นักงานสอบสวนมอี านาจใหท้ า

การตรวจพสิจูนบ์คุคล วตัถ ุหรอืเอกสารใด ๆ โดยวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

ในกรณีความผดิอาญาทีม่อีตัราโทษจ าคกุอยา่งสงูเกนิสามปี หากการตรวจพสิจูนต์ามวรรคหนึง่ 
จ าเป็นตอ้งตรวจเก็บตวัอยา่งเลอืด เนือ้เยือ่ ผวิหนัง เสน้ผมหรอืขน น ้าลาย ปัสสาวะ อจุจาระ สารคดัหลัง่ สาร
พันธกุรรมหรอืสว่นประกอบของรา่งกายจากผูต้อ้งหา ผูเ้สยีหายหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ใหพ้นักงานสอบสวน
ผูรั้บผดิชอบมอี านาจใหแ้พทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญด าเนนิการตรวจดงักลา่วได ้แตต่อ้งกระท าเพยีงเทา่ทีจ่ าเป็นและ
สมควรโดยใชว้ธิกีารทีก่อ่ใหเ้กดิความเจ็บปวดนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้ทัง้จะตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายตอ่รา่งกาย
หรอือนามัยของบคุคลนัน้ และผูต้อ้งหา ผูเ้สยีหาย หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งใหค้วามยนิยอม หากผูต้อ้งหาหรอื
ผูเ้สยีหายไมย่นิยอมโดยไมม่เีหตอุนัสมควรหรอืผูต้อ้งหาหรอืผูเ้สยีหายกระท าการป้องปัดขดัขวางมใิหบ้คุคลที่
เกีย่วขอ้งใหค้วามยนิยอมโดยไมม่เีหตอุนัสมควร ใหส้นันษิฐานไวเ้บือ้งตน้วา่ขอ้เท็จจรงิเป็นไปตามผลการตรวจ
พสิจูนท์ีห่ากไดต้รวจพสิจูนแ์ลว้จะเป็นผลเสยีตอ่ผูต้อ้งหาหรอืผูเ้สยีหายนัน้แลว้แตก่รณี

คา่ใชจ้า่ยในการตรวจพสิจูนต์ามมาตรานี ้ใหส้ัง่จา่ยจากงบประมาณตามระเบยีบทีส่ านักงานต ารวจแหง่ชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม หรอืส านักงานอยัการสงูสดุ แลว้แตก่รณีก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงั

มาตรา 131/1



ส าหรับกฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 พ.ศ.2560

• http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/059
/1.PDF

• ผูข้บัข่ีท่ีมีปรมาณแอลกอฮอลเ์กิน 20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ใหถื้อวา่เมากรณีดงัต่อไปน้ี

• - อายนุอ้ยกวา่ 20ปีบริบูรณ์

• - ไดรั้บใบอนุญาตขบัรถชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต์

• - มีใบอนุญาตขบัข่ีประเภทอ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัไม่ได้

• - ไม่มีใบอนุญาติขบัข่ีหรืออยูร่ะหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/059/1.PDF


เคสตวัอยา่ง







Thank you for your attention

• จบแลว้ค่ะขอใหทุ้กคนโชคดี และสามารถอ่านรายละเอียดไดใ้นเอกสารประกอบการสอน


