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เกือบ 250 ประเทศในโลกน้ีมีระบบการขับข่ีรถยนต์ที่
แตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจ ประเทศส่วนใหญ่ขับรถ
ชิดขวา และนับวันก็จะมีมากประเทศข้ึนเร่ือยๆ ที่เปลี่ยน
จากขับชิดซ้ายมาเป็นชิดขวา อย่างไรก็ดี ประเทศซามัว 
(Samoa) ซ่ึงอยู่ในหมู่เกาะปาซิฟิกกลับสวนทาง โดย
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2009 เป็นต้นไป รถทุกคันต้อง
เปลี่ยนจากขับชิดขวาเป็นขับชิดซ้ายหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากมี
รถใช้แล้วจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซ่ึงเป็นประเทศ
ขับชิดซ้ายทะลักเข้าไปขายเป็นอันมาก จนอาจเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย 
 
คําว่า "ขับชิดซ้าย" ในภาษาอังกฤษคือ Left-Hand 
Traffic (LHT) และขับชิดฝั่งตรงข้ามก็คือ Right-Hand 
Traffic (RHT) ซ่ึงแตกต่างจากคําว่า Left-Hand Drive 
(LHD) ซ่ึงหมายถึงรถพวงมาลัยซ้าย และ Right-Hand 
Drive (RHD) รถพวงมาลัยขวา 
 
ประเทศที่มี LHT จะบังคับให้ใช้ RHD และประเทศท่ีมี 
RHT จะบังคับให้ใช้ LHD ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัย 
เน่ืองจากรถที่ขับชิดซ้ายและพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายจะ
มองเห็นรถที่วิ่งสวนมาไม่ได้ไกลหากมีรถบังอยู่ข้างหน้า 
ถ้าหากพวงมาลัยอยู่ฝั่งขวา เพียงแค่ล้ําเส้นออกมา
เล็กน้อยด้านขวา คนขับก็จะเห็นรถท่ีขับสวนมา และเมื่อ
จะแซงรถคันหน้าก็จะกระทําได้อย่างปลอดภัยกว่ามาก 
 
ในปัจจุบันร้อยละ 66 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ใน
ประเทศที่เป็น RHT (ชิดขวาพวงมาลัยซ้าย) ร้อยละ 34 
เป็น LHT (ขับชิดซ้าย-พวงมาลัยขวา) แบบบ้านเรา ถ้า
นับความยาวของถนนในโลกกันแล้ว ร้อยละ 72 อยู่
ภายใต้ระบบ RHT และร้อยละ 28 อยู่ภายใต้ระบบ 
LHT  
 
คําถามว่าเหตุใดจึงขับชิดด้านแตกต่างกันตอบได้ยากกว่า
ว่าเหตุใดท่ีเติมนํ้ามันรถยนต์จึงอยู่ฝั่งขวาบ้างและฝั่งซ้าย
บ้าง คําตอบก็คือความจงใจ ถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันหมด  

 

 

 

 

คิวเติมนํ้ามันตามสถานีบริการต้องยาวกว่าแน่นอน 
เพราะเข้าเติมได้ด้านเดียวของปั๊มจ่ายนํ้ามัน เมื่อเติมได้
สองข้างบางคันก็เข้าเติมด้านซ้ายของปั๊มจ่าย และบาง
คันก็ด้านขวา 
 
เหตุที่ทั้งโลกไม่ขับรถชิดถนนด้านเดียวกันก็เพราะเหตุผล
ทางประวัติศาสตร์ ในตอนแรกของการที่คนส่วนใหญ่
ถนัดขวาทําให้ชอบท่ีจะขับรถม้า ข่ีม้า ขับเกวียนชิดซ้าย 
มือซ้ายถือแซ่เฆี่ยนม้าจะได้ไม่โดนคนขี่ม้าสวนมา ส่วนมือ
ขวาถือสายบังคับ และถือดาบป้องกันตนเองจากคน
แปลกหน้าที่สวนมาอย่างสะดวกด้วย นอกจากน้ีคนถนัด
ขวามักข้ึนม้าด้านซ้าย จึงมักชิดซ้ายเพ่ือจะได้ไม่กีดขวาง
การจราจร เช่ือกันว่าการชิดซ้ายมีมาแต่สมัยโรมันเมื่อ 2 
พันกว่าปีก่อน 
 
สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นชิดขวาของคนส่วนใหญ่ในโลกมี
หลายคําอธิบายความเช่ือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนมาชิดขวาก็คือนโปเลียน โบนาปาร์ต เมื่อสองร้อย
กว่าปีก่อนคนฝร่ังเศสขับชิดขวาโดยมีกฎหมายระบุชัดเจน
ตั้งแต่ ค.ศ.1794 
 
เช่ือกันว่าก่อนหน้าปฏิวัติฝร่ังเศสใน ค.ศ.1789 ผู้สูงศักดิ์
จะน่ังรถม้าขับชิดซ้าย ซ่ึงเท่ากับเป็นการบังคับให้ชาวนา
ขับชิดขวาโดยปริยาย ในช่วงวุ่นวายหลังปฏิวัติ ผู้สูงศักดิ์
ทั้งหลายต้องการปนเปกับชาวบ้านเพ่ือหนีการถูกปล้นฆ่า
หรือทําร้ายจึงขับชิดขวาแทนฝั่งเก่า เป็นผลให้คนส่วน
ใหญ่หันมาขับชิดขวากันไปหมด 
 
นโปเลียนได้นําการจราจรชิดขวาหรือ RHT มายัง
ประเทศในยุโรปที่ยึดครองได้ สมัยก่อนสงครามโลกคร้ัง
ที่สอง ในทศวรรษ 1930 ฮิตเลอร์สั่งให้เช็กโกสโลวาเกีย 
ออสเตรีย และอีกหลายประเทศใช้ RHT ประเทศที่รอด
พ้นจากการยึดครองและคําสั่ง เช่น อังกฤษ จึงรักษา
ประเพณีชิดซ้ายไว้ได้ 
 
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศเกิดใหม่ก่อนปฏิวัติฝร่ังเศส 
แต่เดิมก็เป็น LHT เหมือนอังกฤษซ่ึงเป็นประเทศแม่ แต่
เปลี่ยนเป็น RHT เมื่อราวใกล้ ค.ศ.1800 เช่ือกันว่าพวก



ขับรถบรรทุกของด้วยเกวียนขนาดใหญ่ ใช้ม้าหลายตัว
ลาก ย้ายจากขับชิดซ้ายมาชิดขวาเน่ืองจากคนขับน่ังอยู่
ข้างหลังม้าตัวสุดท้ายด้านซ้าย เพ่ือใช้มือขวาถือแส้
ควบคุมม้า การจะมองเห็นรถที่วิ่งสวนมาได้ถนัดก็
จําเป็นต้องขับชิดขวา 
 
ในศตวรรษที่ 20 หรืออีก 100 ปีต่อมา Henry Ford 
บิดารถยนต์ของอเมริกาตัดสินใจผลิตรถยนต์จํานวนมาก
ด้วยการมีพวงมาลัยบังคับอยู่ด้านซ้าย เหตุผลก็คือเพ่ือให้
ผู้โดยสารข้ึนรถได้สะดวก เมือ่รถจอดชิดขวาก็สามารถ
ก้าวข้ึนจากด้านขวาคู่กับคนขับ (รถสมัยน้ันมีที่น่ังตอน
เดียว) ซ่ึงน่ังอยู่ด้านซ้าย เมื่อ RHT ถูกกําหนดข้ึนเป็น
มาตรฐานเช่นน้ี ในเวลาต่อมาประเทศต่างๆ ก็ปฏิบัติ
ตามกัน 
 
ประเทศที่แปลกก็คือแคนาดา เดิมเป็น LHT เพราะความ
ใกล้ชิดกับอังกฤษ แต่บางท้องถ่ินท่ีมีคนฝร่ังเศสอยู่อาศัย
มากก็เป็น RHT ดังน้ันในประเทศเดียวกันจึงมีทั้งชิดขวา
และซ้ายมือวุ่นกันไปหมดอยู่นาน จนในท่ีสุดกลายเป็น 
RHT ตามอเมริกาในทศวรรษ 1920 
 
ประเทศที่ขับชิดซ้ายส่วนใหญ่มักเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษเก่าหรือวัฒนธรรมอังกฤษครอบงํา ทั้งในเอเชีย 
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา บรูไน พม่า (เปลี่ยน
มาเป็นชิดขวาเมื่อปี 1970) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ฮ่องกง เนปาล ญี่ปุ่น (ไทยขับชิดซ้ายเน่ืองจากอิทธิพล
จากอังกฤษ) แอฟริกา เช่น Tanzania Tonga Uganda 
Zambia Malta Malawi ฯลฯ รวม 75 ประเทศ 
 
ส่วนประเทศขับชิดขวาก็ได้แก่ประเทศในยุโรปเกือบ
ทั้งหมด และอดีตอาณานิคมเก่าหรือวัฒนธรรมยุโรป
ครอบงํา (ประเทศในตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก 
อเมริกาใต้ ตลอดจนแอฟริกา) รวม 164 ประเทศ 
 
ประเทศที่ปวดหัวก็คือประเทศที่มีถนนติดต่อกับเพ่ือน
บ้านแต่มีระบบจราจรคนละด้านของถนน ลองพิจารณาดู
บ้านเราก็จะพบว่ามีมาเลเซียเพ่ือนบ้านของเราประเทศ
เดียวเท่าน้ันท่ีมี LHT เหมือนเรา พม่า ลาว และเขมร มี 
RHT และเมื่อลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นเวียดนามซ่ึงเป็น RHT 
อีกเช่นกัน การขับรถข้ามพรมแดนจึงต้องระวังมากเป็น
พิเศษ (หากข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ก็ไปวนวง
เวียนปรับการชิดถนนในฝั่งลาว และสะพานท่ีมุกดาหารก็
มาปรับในฝั่งบ้านเรา) 
 

มีอยู่ประเทศหน่ึงในปัจจุบันท่ีมีทั้งระบบชิดซ้ายและชิด
ขวาอยู่ด้วยกัน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
น่ันก็คือจีน บนแผ่นดินใหญ่ขับชิดขวา (ไต้หวันก็
เช่นเดียวกัน) ส่วนฮ่องกงและมาเก๊าขับชิดซ้าย 
 
แต่ที่ประหลาดกว่าน้ันก็คือมีประเทศหน่ึงท่ีมีการจราจร
ชิดขวา ซ่ึงปกติรถต้องมีพวงมาลัยอยู่ด้านซ้าย แต่แปลก
ที่กว่าร้อยละ 80 ของจํานวนรถในท้องถนนมีพวงมาลัย
อยู่ด้านขวา ประเทศน้ีอยู่ติดกับประเทศไทยมากจนทําให้
รถเหล่าน้ีมีพวงมาลัยอยู่ด้านเดียวกับรถที่ใช้กันอยู่ในบ้าน
เรา? 


