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ความปลอดภยัทางถนน
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การเสียชีวิตจากอบุติัเหตทุางถนน 
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13 ชีวิต “รอดแล้ว” .. อีก 2,510 ชีวิต ยังรออยู่









เด็ก-เยาวชน ตายเฉลี่ยปีละ 2,510 ราย 
วัยรุ่น  15-19 ปี ตายสูงสุด  

กลุ่มอายุ จ านวนผู้เสียชีวิต (แยกรายปี)

2554 2555 2556 2557 เฉลี่ย

0-4 ปี 216 190 199 164 193

5-9 ปี 166 175 166 165 168

10-14 ปี 500 420 450 473 461

15-19 ปี 1,638 1,702 1,757 1,652 1,688
20-24 ปี 1,451 1,371 1,426 1,508 1,439

25-29 ปี 1,241 1,243 1,235 1,248 1,242
ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 



ความเส่ียงส าคญั ปัจจยั / บริบททางสังคม

1. เด็กทารก-เดก็เลก็ ผปค.อุม้โดยสาร → ผ้าอ้อม

พันซี่ล้อ (ข่าว ปีละ 2-3 เหตุการณ์)

2. เด็กเลก็ให้นัง่ตอนหนา้คนขี่

3. กรณีนัง่ซ้อนทา้ย “ขาไม่ถงึทีว่างขา”

4. ไปโรงเรยีน

• เด็กนัง่ซ้อนตอ้งสะพายเป้

• ตื่นเช้า “หลบัขณะโดยสาร”

5. ผปค.ใช้ จยย.พ่วงข้าง เด็กนัง่ 6-8 คน

6. ซ้อนสามหรอืมากกว่า

7. ไม่ใช้หมวกนริภยั

1. จยย.เป็นรถครอบครัว (รถสาธารณะไม่

สะดวก) ราคาถูก เฉลี่ย 1-2 คัน/ครัวเรือน

2. ผปค.นิยม รับฝากเด็กเดินทางไปโรงเรียน

3. จยย. พ่วงข้าง ถูกน ามาใช้กับการโดยสาร

เด็กเล็กไป รร. อย่างแพร่หลาย

4. รร. อยู่ใกลชุมชน (มีบางแห่งถูกยุบ) ต้อง

เพ่ิมการเดินทาง

กลุ่มอายุ 0-9 ปี  (เฉลี่ยตาย 361 ราย/ปี)



1. เป็นวัยทีเ่ริม่ขับขี่และใช ้
จยย. ในชุมชนและไป
โรงเรยีน 

2. แม้จะผดิกฎหมาย แต่
ชุมชน/ต ารวจ/โรงเรยีน 

มักไมไ่ดก้วดขนั 

3. ร่างกายสรรีะ-ความรู/้
ทักษะ-วุฒภิาวะ (การ

รับรู้-ตดัสินใจ-ควบคมุ) 
ไม่พร้อมในการขับขี่ จยย.

4. ขี่ซ้อนสามหรอืมากกว่า 
และไมส่วมหมวกนริภยั

ผปค. เห็นวา่เส่ียง แต่ทางเลอืกจ ากดั
- ไม่มีรถเมล์ ปจท. หรือมีแต่รอบเวลา ไม่ตรงช่วงไปโรงเรียนและกรณี 
รร.มีกิจกรรมตอนเย็น ก็ไม่มีรถกลับ

- ผปค.กังวลกรณีให้ลูกข่ีจักรยานไปโรงเรียน เพราะรถว่ิงเร็ว

- รถรับส่งนักเรียน เก็บแพง (จยย.ประหยัดกว่า ย่ิงถ้าไปหลายคน)

- เส้นทางไปโรงเรียนผ่านถนนใหญ่ (หลายช่องทาง) รถใช้ความเร็ว 
บางพ้ืนที่มีรถใหญ่มาว่ิงปนในช่วง เช้า-เย็น

- เร่ิมข่ี/ซ้อนจักรยานยนต์ไป รร. เกือบทั้งหมดเรียนขับขี่
จากคนในครอบครัวหรือเพ่ือนๆ

- สวมหมวก ถูกมองว่าแปลก (เป็น “ตัวประหลาด”)

- คนในชุมชน แม้จะตระหนักว่าเด็กข่ี จยย. เปน็อันตรายแต่ถ้าออกมา
เตือนกัน จะมีความเส่ียงทางสังคม social risk (ถูกหาว่ามายุ่ง,
เสียความสัมพันธ์)

กลุ่มอายุ 10-14 ปี  (เฉลี่ยตาย 461 ราย/ปี)



1. ดัดแปลงสภาพ (ล้อเลก็ ท่อไอเสีย กระจกหลงั)

2. ขี่ซ้อนสาม โดยเฉพาะเวลาไป-กลบัจากโรงเรยีน 

3. การขี่ในชุมชนหรอืบนถนนใหญ ่ไม่คิดว่าเส่ียง

4. ไม่สวมหมวก (เฉลีย่ใช้หมวก 1 ใน 3)

5. เกือบครึง่ (40%) ไม่มีใบขับขี่ , ร้อยละ 20-30 
สภาพเกา่ประกนัภยัหมดอายุ  

6. จยย. ที่ขับขี่ส่วนใหญเ่กนิ 110 cc (อายุ 15-18 ปี 
ขับขี่ไม่เกนิ 110 cc)

7. ความเส่ียงอืน่ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่
- โทรขับ ฝ่าสัญญาณไฟ ย้อนศร
- ขับบนถนนสายหลักหลายช่องทาง ที่รถใช้
ความเร็ว อันตรายเม่ือต้องกลับรถท่ี U turn

1. รถ จยย.=เพ่ือนคูก่าย สร้างอัตลกัษณ-์
ตัวตน ให้อิสระภาพ แก้เหงา เป็นเครือ่งมอื
ดึงดูดเพศตรงข้าม  และเปดิพ้ืนทีส่รา้ง
ทางสังคม (การศึกษา จยย.)

2. เด็กวัยรุน่ไมน่ยิมขีจ่กัรยาน เพราะเพ่ือนๆ 

จะมองว่าเชย โดยจะมวีิธตีอ่รองกบัพ่อแม่
ให้ซื้อ จยย. เพ่ือไปโรงเรยีน ฯลฯ

3. การส่งเสรมิการขาย

- โฆษณา จยย.เนน้สมรรถนะ ความท้าทาย 
ความแรงของรถ

- เข้าถึงงา่ย เช่น ดาว์นศูนย์บาท

1. ร้านแตง่รถเปน็ทีร่วมของเดก็ทีใ่ช้ จยย. มี
กระบวนการส่งเสรมิการแตง่และขบัรถแขง่
กัน (ร้านทีช่นะ มักจะเปน็ทีน่ยิมของวัยรุน่
ในพ้ืนที)่

กลุ่มอายุ 15-19 ปี  (เฉลี่ยตาย 1,688 ราย/ปี)



ข้อพิจารณาส าคัญ

1. เลน จยย. + จุดกลับรถส าหรับ จยย. โดยเฉพาะในถนน
หลายช่องทางที่ผ่านชุมชน/โรงเรียน ควรพิจารณาให้เพ่ิมความปลอดภัย 
เช่น ทางลอด, สะพานลอย จยย. หรือเส้นทาง local road ที่ลดปัญหา
ย้อนศร

2. การขออนุญาตใบขับขี่ จยย. ควรแยกระบบการอบรมและสอบ 
โดยเฉพาะการเน้นให้สามารถรับรู้ความเส่ียง (Hazard perception) การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและมีทักษะในการควบคุมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3. เพ่ิมสมรรถนะด้านยานพาหนะ (จยย.) 
ระบบ เบรก ABS เป็นมาตรฐาน “รถใหมทุ่กคนั” (ไม่ใช่ก าหนดเป็น
ตัวเลือก) มาตรฐานด้านล้อยางที่ขอบกว้าง-วงล้อแคบ 

4. ศึกษาและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัย จยย.พ่วงขา้ง ที่
น ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการบรรทุกเด็กจ านวนมากไปโรงเรียน



1. ถนน_Motorcycle lane

2. รถ_ABS

3. คน_ใบอนุญาตขับข่ี, skill test 

_หมวก (มาตรฐาน, Enf) 

มาตรการส าคญั

ส่งเสริมการสวมหมวก
• รางวัล, social media 
• ประกันจ่ายเพ่ิมถ้าสวมหมวก 



ความเส่ียง
ส าคัญ

1 . เร็ ว
2 . เมา
3 . หลับ ใน
4 . อุปกรณ์  

(หมวก ,  Bel t )

Enforce Engineering Education กลไกอืน่ๆ

1.ใบขับข่ี

2.↑อุปกรณ์

3.เพ่ิมโทษ

4.งบค่าปรับ

↑Safe system

Traffic calming
Speed zone

↑ speed 
camera

↑ ส่ือสาร ปชส. 
ปฎิทินตลอดปี

สร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยั

หลักสูตร

ประกันภัย
มตก. องค์กร
เครือข่ายเฝ้า
ระวัง + ส่ือ

ศปถ

ศปถ
จว-อ าเภอ

จยย

Focus

จยย
ใบขับขี ่
เพ่ิมอบรม

หมวก

↓ความเรว็ จยย.
ABS

เลน จยย.

↑ส่ือสาร
พ่อแม ่ชุมชน

มตก. หน่วยงาน
กลไก ประกนัภัย

เร็ว

ดื่มขับ

อื่นๆ





1. ประเด็นการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก จยย.   
ของเด็กและเยาวชนถูกส่ือสารสาธารณะ

2. ข้อเสนอของ ศวปถ. และเครือข่ายวิชาการ ท า
ให้เกิดการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 
กระทรวงคมนาคม 



%

สาเหตท่ีุขบัรถเรว็

42 36
%

แหลง่ขอ้มลู: มลูนิธไิทยโรดส์ และเครอืขา่ยเฝ้าระวงัความปลอดภยัทางถนน









Road Safety 
Management

Infra
structure

Safe 
Vehicle

Road user 
behavior

Post crash 
care

5  P i l l a r s  s c o r e  f o r  T h a i l a n d   

https://www.linkedin.com/pulse/thailand-road-safety-legislation-improvements-liviu-vedrasco

คะแนน
การบงัคบัใช้กฎหมาย 

หมวกนิรภยั 
6 / 10

ไม่ขยับมา 4-5 ปี





จ านวนการบาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ระหว่างปี 2554-2559 (เฉพาะ 33 รพ.)

1. แตล่ะปี มผีูบ้าดเจ็บทีศ่รีษะเฉลีย่ปี
ละ 26,307 ราย เดอืนละ 2,192 
ราย วนัละ 73 ราย

2. หกปีทีผ่า่นมามผีูบ้าดเจ็บทีศ่รีษะ
รวม 157,840 ราย

3. งบประมาณทีต่อ้งสญูเสยีกบัการ
ผา่ตดัศรีษะเทา่กบั           
157,840 คน x 300,000 บาท
คดิเป็นเงนิ 47,352,000,000 บาท

ทีม่า: ระบบขอ้มลู IS

มากกวา่ความสญูเสยีทีเ่ป็นตวัเงนิ หลายครอบครวัตอ้งสญูเสยีหวัหนา้ครอบครวั
สญูเสยีลกู สญูเสยีญาตพิีน่อ้ง หรอือาจตอ้งดแูลผูพ้กิารไปตลอดชวีติ!!!





หมายเหต ุ.. จะ safe ไดด้เีมือ่

✓ ไมเ่ร็วมาก (ไมเ่กนิ 50 กม/ชม)  

✓ หมวกได ้ “มาตรฐาน + คาดสายรดั”

✓ ไมถ่กูรถใหญ ่(บรรทกุ) ทบัศรีษะ/รา่งกาย

Dead 
มรณบัตร ปี๕๖
14,789

60% 

เป็น จยย.

Dead 3 ฐาน
22,438

จยย. ทีเ่สยีชวีติ
เกอืบทุกคน 
ไม่ใส่หมวก 
ใส่เพียง 5-10%

หมวกนริภยั
↓ รนุแรง 72% ↓ ตาย 40%

รักษาชวีติ

3,549 คน

MC 
dead
8,873

↑บังคับใช้
และมีมาตรการ

สงัคม (องค์กร-ชมุชน)
ทุกคนสวมหมวก 

100 % 



ยังมีถึง  23 จังหวัด . .  ท่ี ไ ม่ มี  ประสาทศัลยแพทย์

ปี 2553 สธ. ประสาทศลัยแพทยใ์นภูมิภาค

52 จงัหวดั 103 คน (ผลิตเพิม่ 3.95 คน/ ปี)

นพ. ประดษิฐ ์ไชยบุตร



ไม่สวมหมวกกันน๊อก … ไม่น๊อกคนเดียว

จยย.จดทะเบยีน 
20 ลา้นคนั

สวมหมวกนริภยั 46%

อบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต์
ผูบ้าดเจ็บ/พกิาร (HI)
61,506 ราย

ผูเ้สยีชวีติ 14,033 คน

ไมส่วมหมวก?

ครอบครวั
1.มภีาระในการดแูลผูป่้วย (แรงกาย/เวลา/ทรพัย)์
2.เสยีก าลงัหลกัของครอบครวั โดยเฉพาะหากผู ้
พกิารเป็นหวัหนา้ครอบครวัหรอืเป็นลกูคนเดยีว

1. เดนิทางระยะใกล ้64%
2. ไมไ่ดข้บัขีบ่นถนนใหญ่ 37%
3. เรง่รบี 29%

ผลกระทบ
จากความ
พกิาร

ชุมชน/สงัคม
1.สญูเสยีงบประมาณในการจดัรฐัสวสัดกิาร
2.หากผูพ้กิารเป็นผูน้ าชุมชน จะขาดก าลงัหลกัใน
การขบัเคลือ่นงานชุมชน

ตนเอง
1.ออกจากงาน/ตอ้งท างานทีไ่ดค้า่แรงต า่
2.เป็นภาระของครอบครวั
3.มขีอ้จ ากดัในการด าเนนิชวีติ/ถกูตตีราจากสงัคม



หมวกกนัน็อก
ช่วยชีวิต ได้อย่างไร?









เฉพาะเด็ก







ต ารวจเจออะไร เมือ่ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมาย

ทีม่า: https://www.khaosod.co.th/monitor-
news/news_700282

https://news.mthai.com/social-news/466922.html

“…ต ารวจ สภ.เขาใหญ ่จบัแมก้ระท ัง่นางร า เขา
ท าผมมาสวย ๆ ใสห่มวกกนัน็อคมนัก็พงัหมดส ิ
หนจูะรบีไปร าคะ่ แดดมนัรอ้น …”



ต ารวจเจออะไร เมื่อตอ้งบังคับใชก้ฎหมาย

ทีม่า: เพจปลดแอกชาวสองลอ้

ใครๆ เขาก็ท ากนั , คนท ามา
หากนิ จะรบีไปขายของ



นศ.โวย ! ไม่ใส่หมวกกันน๊อกเข้ามหาลัย ปรับ 800
ต ารวจยันท าถูกต้องแล้ว h t t p s : / / t o d a y . l i n e . m e / T H / p c / a r t i c l e / v Z 5 V o 5 ? u t m _ s o u r c e = l i n e s h a r e



วิธี ป้องกันใบสั่ง จาก CCTV





ไม่สมดุล : มาตรการ VS ความเสีย่ง

เรว็
ด่ืมขบั

ถนน รถ

• รถจดทะเบยีนใหม ่วนัละ 2,332 คนั

• รถสว่นบคุคลเดนิทางเพิม่ 4-5%

• ทะยอยกลบั.. ชว่งฉลองเร็ว + ฉลองนาน

• ความเสีย่ง ↑ (หลบัใน ใชม้อืถอืฯ)  กระจายทัง้

สายหลกั + สายรอง

ด ำเนินงำนได้จ ำกัด 
- ขำดอุปกรณ์
- บุคลำกร

มาตรการ

ใม่ใช้
หมวก belt

อ่ืน 
ๆ

ขยบั “จุดคานงดั” .. 

ใหจ้ดุทีใ่กลช้ดิปญัหา “เขม้แข็ง” 





Social
Risk

โจทย์ส าคัญ 
1. ท าอย่างไร .. ท้องถิ่น-ชุมชน
จะลุกขึ้นมาเป็น “เจ้าภาพ”

2. ท าอย่างไร .. ท้องถิ่น-ชุมชน
จะสามารถฝ่าก าแพงแรงต้าน
ของความคิด/ความเช่ือ ความเคย
ชิน ของคนในชุมชน

Health Risk

• ถูกหาว่ามายุ่งเรื่องชาวบ้าน
• สุ่มเส่ียงกับความสัมพันธ์
• ตัวเองก็ท าพฤติกรรมนี้
• เห็นจนชิน ท าใจได้ ฯลฯ



ศปถ.
อ าเภอ

ศปถ.
อปท.

ต ารวจ    
พชอ.

①ข้อมูล เชิ งลึก -รอบด้ าน 

② น า เสนอ +  กระบวนการมี ส่ วนร่ วม



ความเสีย่งทางสงัคม VS ความเสีย่งทางสขุภาพ

ตร.  กดดัน + เ ส่ียงทัง้  ๒ ทาง
▪ นโยบาย →ก าหนด “เป้าหมายจบักมุ” 
▪ ปชช. / โดยเฉพาะนอกเมือง หรือเขตชนบท →สุ่มเส่ียง 

“ความสมัพนัธ”์ และผลกระทบตามมาอ่ืน  ๆ 
▪ ชาวบา้น 

- ถ่ายคลิป+แชรก์ดดนั , กล่าวหา “จบัเพราะอยากได้เงิน
- รงัแกคนจน, หาเช้ากินค า่  (ใครเขากท็ า, ไปแค่น้ีเอง ฯลฯ)

ความเสีย่ง
ไมส่วมหมวก, บาดเจ็บ

พกิาร ตาย 



Motivation

แรงจูงใจ
Ability
ทกัษะ

จิตส านึก ทศันะ
การให้คณุค่า แรงจงูใจ

อบรม, ความรู้ ฝึก
ทกัษะ ประเมินผล พฤติกรรม

สุขภาพ
Ⓐ ปจัเจก

บรรทดัฐาน Norm
ค่านิยม
กระแสสงัคม

เฝ้าระวงั ปชช-ส่ือ
Social media CCTV
มาตรการองคก์ร

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ความสะดวก รวดเรว็
ระบบจงูใจ ช่ือเสียง

กฎหมาย-บงัคบัใช้
โครงสร้าง-กายภาพ

Ⓑ social
สงัคม องคก์ร

Ⓒ โครงสรา้ง 
สิง่แวดลอ้ม

6  S o u r c e s  f o r  I n f l u e n c e r  



ตัวอย่าง .. การขับเคลือ่น หมวกนิรภัย  100 % โดย ต ารวจ ผา่นมาตรการองคก์ร 

MOUหน่วยงาน

ป้าย ปชส. 

เตรยีมขอ้มลู + ประชมุชีแ้จงหน่วยงาน

1. จัดท าขอ้มลู (ปรมิาณ + case ส าคญั)
2. เชงิรกุ : น าเสนอสถานการณ์ ความรนุแรง 
3. ชกัชวนมสีว่นรว่ม .. “มาตรการองคก์ร” 

อุน่เครือ่ง : บงัคบัใช ้+ ใหข้อ้มลู

น าผูไ้มส่วมหมวก
มาดหูนัง + ppt case 

คนทีเ่สยีชวีติจากไม่
สวมหมวก

D-day : บงัคบัใชจ้รงิ ..

1

2

3

4



โครงการ “หนูน้อยวยัใส สวมหมวก
นิรภยัไปโรงเรียน” .. 

สนับสนุนโดย
เทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช 
รว่มกบั ต ารวจ สธ ปภ. 
และ หน่วยงานต่างๆ  

โดยใชง้บ 
กองทุนสขุภาพ
ต าบล



บทเรยีน ..นครศรธีรรมราช 
▪ ปี 2554-55 ใช้ข้อมลู สธ. รณรงค ์ให้ความรู้

ปชส. และ ชกัชวนหน่วยงาน/องคก์ร/ท้องถ่ิน 
▪ ปี 2556 : ขยายไปสู่พืน้ท่ี 8 อ าเภอหลกัๆ
▪ ปี 2557-58 : ปพูรม MOU + บงัคบัใช้เข้ม
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การเสียชีวิต จยย. ปี 2555-57 .. ลดลง 34 %
ขอ้มลู IS รพ.มหาราช นครศรฯี



1. รฐับาล และ 
หนว่ยงานหลกั ศปถ. ประกาศปีรณรงคห์มวก ๑๐๐% แต่

ไมม่กีารก ากบั-ตดิตาม

คกก.  ความปลอดภยัแหง่ชาต ิ(NTSC) 

ก ากบัตอ่เนือ่ง อบุตัเิหตเุป็นวาระของชาติ

2. องคก์รพหภุาค ีรว่ม

สนบัสนุน การท างาน

ภาคเีครอืขา่ย รัฐ-เอกชน เขา้รว่ม แตย่ัง
เนน้ รณรงคแ์จกหมวก 

มมีาตรการองคก์ร แตย่ังจ ากดั 

จดัต ัง้องคก์ร VHWC รว่มผลกัดนักฎหมาย
และสนับสนุนการสวมหมวกอยา่งจรงิจัง

3. มาตรฐาน
หมวกนริภยั

มอก.369 (2539 → 2557) ยังไมไ่ด ้
ส ารวจทีข่ายจรงิและทีค่นไทยตอ้งการ

มาตรฐานหมวกTCVN 5756:2001ผลติตาม
บรบิท →หมวกครึง่ใบ เจาะรรูะบายอากาศ  

4. การบงัคบัใชก้ฎหมาย

ปรับ 500 บาท (เฉลีย่ปรับ 2-300 บาท) หรอื = 
คา่แรงขัน้ต า่, คา่หมวก

จับเขม้ไมต่อ่เนือ่ง จรงิจังเขตเมอืง (สวมเฉลีย่ 
๕-๖๐%)  

กฎหมายเขม้ ปรับหนัก 8 เทา่คา่แรงขัน้ต า่, 
หรอืคา่หมวก

เด็กไมส่วมหมวก ผปค.ผดิดว้ย

5. การสอนความ
ปลอดภยัทางถนน

หลกัสตูรความปลอดภยั สอนเฉลีย่
ปีละ 38 นาท ี, รณรงคเ์ป็นชว่งๆ

สอนในสถานศกึษาอยา่งจรงิจัง 
มหีลกัสตูรส าหรับเด็กประถมศกึษา และมกีาร
รณรงคต์อ่เนือ่ง

Thailand Vietnam
46% 96%

ปี 2551 บาดเจ็บลดลง 24% 
↓ เสยีชวีติลดลง 12 %   

ต ัง้แต ่จรงิจงักบัหมวกนริภยั คาด

ประมาณวา่ ลดผูบ้าดเจ็บศรีษะได้

500,000 ราย เสยีชวีติ 15,000 
ราย ประหยดัคา่ใชจ้า่ยทางการ
แพทย ์3.5 พนัลา้น USD. 



1. ปี 2016 มี จยย.จดทะเบยีน 47.1 ลา้นคนั

2. จ านวน 95%ของรถทีจ่ดทะเบยีนใน
เวยีดนามคอื จยย.และรถสามลอ้

3. ปี 1994 มผีูเ้สยีชวีติ 4,907 ราย บาดเจ็บ 
14,174 ราย

4. ปี 2002 การเสยีชวีติและบาดเจ็บสงูเป็น
เทา่ตวั มผีูเ้สยีชวีติ12,956 ราย และ
บาดเจ็บ 29,874 ราย

5. แตล่ะวนัมเีด็กเสยีชวีติ 11 คน บาดเจ็บ 
800 คน (เฉลีย่บาดเจ็บวนัละ 33 คน)

6. กลุม่อาย ุ15-19 ปี ไดรั้บผลกระทบมาก
ทีส่ดุ เพราะนยิมเดนิทางดว้ย จยย.





วันนี้ (26มี.ค.) กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังแฟน
เพจเฟซบุ๊ค เรื่องจริงยิ่งกว่านี้อีก ได้มีการโพสต์ภาพเด็ก
นักเรียนหลายกลุ่มก าลังขับขี่รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ พร้อม
ระบุค าบรรยายภาพว่า
“…รถเด็กนักเรียนไทยยุคนี้เจ๋งจริงๆ สมัยผมเป็นนักเรียน มี
จักรยานปั่นไปเรียนก็เจ๋งแล้ว ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ฮอนด้าดรีม 
กับเวฟ100 นี้แรงที่สุดแล้ว…”

ผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว (15-18 ปี) 
กระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 cm3

โลกออนไลน์ฮือฮา ภาพเด็ก
นักเรียน ซิ่งบิ๊กไบค์ไปโรงเรียน

http://news.mthai.com/hot-news/social-news/434419.html



สลด! กระบะซ่ิงชนบิก๊ไบค์ ม.6 ร.ร.ดังโคราชดับคาที่..

ศุกร์ที่ 3 มถุินายน 2559 เวลา 7.40 น.  ม.6 ร.ร.ดังโคราช ถูกรถกระบะ
เลีย้วกะทันหันเฉ่ียวชนรถจักรยานยนต์บิก๊ไบค์ คาวาซาก ิเสียชีวติคาที่ 
แล้วขับรถหลบหนี  
สอบสวนทราบว่า นักเรียนรายนี ้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิก๊ไบค์สวมหมวก
กันน็อค วิ่งมาด้วยความเร็วสูง เพ่ือไปให้ทันโรงเรียนเข้าแถว ถงึจุดเกดิ
เหตุอีกเพียง 2 กโิลเมตรจะถงึโรงเรียน มีรถกระบะทราบเพียงยี่ห้อโต
โยต้า วีโก้ เลีย้วกลับรถออกมากะทันหันบนเส้นทางหลักเกดิการเฉ่ียว
ชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ม.6 ท าให้เสียหลักล้มศีรษะฟาดกับ
ขอบคอนกรีตและเสาไฟฟ้า แม้จะสวมหมวกกันน็อค แต่ถูกแรงกระแทก
รุนแรง ท าให้เสียชีวติดังกล่าว

http://www.dailynews.co.th/regional/500161


