
การจัดการและการควบคุมการจราจร 

 การจัดการจราจร 

 หมายถึง การดําเนินการใดๆ ท่ีทําใหการใชถนนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดานการจราจร โดยอาจจะ

รวมถึงการปรับปรุงแกไขเล็กนอย เชน การทาสี ตีเสนแบงชองทาง การติดต้ังสัญญาณไฟ แตไมรวมถึงการกอสราง

ถนนใหมเพ่ิมเติม 

 การควบคุมการจราจร 

 หมายถึง การปฏิบัติใดๆใหเปนไปตามแผนการจัดการจราจรท่ีไดกําหนดไวใหดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 

 การจัดการและการควบคุมการจราจรเพ่ือวัตถุประสงคใด 

1. เพ่ือความปลอดภัยตอผูใชถนนรวมท้ังคนเดินเทา 

2. เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการเรงระบายการจราจร 

3. เพ่ือควบคุมทิศทางการระบายรถและคน 

4. เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

การเตรียมตัวในการควบคุมการจราจร 

1. การเตรียมแตงกาย 

1.1 สภาพรางกายแข็งแรงปกติ พักผอนใหเพียงพอ 

1.2 เครื่องแตงกายและอุปกรณตางๆ สะอาดและถูกตองตามระเบียบ 

1.3 ตรงตอเวลา 

 2. การเตรียมสภาพจิตใจ 

  2.1 จิตใจตองแจมใส,ปลอดโปรง,พรอมปฏิบัติงาน 

  2.2 มีความตื่นตัวฉับไว พรอมปฏิบัติงาน 

  2.3 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 กอนการปฏิบัติการควบคุมการจราจร 

1. สอบถามและทําความเขาใจในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดีและถูกตอง 

2. สังเกต และสรางความคุนเคยตอบริเวณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี เชน ทิศทางเดินรถประจําทาง ท่ีสวนทาง,  

จุดเลี้ยว หรือกลับรถ, ปายจราจรตางๆ เปนตน 

3. สังเกต จดจําเวลา, รอบจังหวะ และทิศทางของสัญญาณไฟจราจรท่ีแยกนั้นใหดี 
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การยืนอํานวยการจราจร 

1. ยืนในจุดท่ีมองเห็นถนนไดทุกดานเพ่ือมองเห็นปริมาณรถ แตละดานมากนอยเพียงใด 

2. เปนจุดท่ีปลอดภัย ไมกีดขวางการจราจร 

3. ไมมีสิ่งบดบังตัวเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ อาจทําใหผูขับข่ีรถมองไมเห็น เชน ตูโทรศัพท หรือเสาไฟฟา 

4. ใหผูขับข่ีรถยนตมองเห็นไดเดนชัด เม่ือใหสัญญาณมือในการอํานวยการจราจร 

5. เปนจุดท่ีมองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือผูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

6. ยืนอยูในท่ีเหมาะสม สงาผาเผย 

7. งดการสูบบุหรี่, หมากฝรั่งหรือแสดงกิริยาท่ีไมเหมาะสม เชน บิดข้ีเกียจ หรือหาวเรอ เปนตน 

การควบคุมการจราจรดวยสัญญาณมือ 

1. กอนใชสัญญาณมือตองดูจังหวะสัญญาณไฟจราจรใหถูกตอง เม่ืออํานวยการจราจรตามจังหวะสัญญาณ

ไฟจราจรท่ีมีผูควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู 

2. กอนหามรถดวยสัญญาณมือใหดูความเร็วของรถคันแรกและคันหลังรวมท้ังระยะหางรถท่ีจะหาม

เหมาะสมเพียงพอกับระยะท่ีจะใหหยุดหรือไม 

3. ใหสัญญาณมือ หรือสัญญาณเสียงดวยนกหวีด ใหผูขับข่ีเห็น และไดยินในลักษณะท่ีเดนและชัดเจน 

4. สังเกตผูขับข่ีวามองเห็น และเขาใจสัญญาณมือหรือไม 

5. ยืนในจุดท่ีเหมาะสม สามารถใหสัญญาณมือเรงระบายในดานอ่ืนได 

การควบคุมการจราจรในเวลาเชามืดและเวลาค่ํา 

1. การแตงกายท่ีผูขับข่ีเห็นไดดีและชัดเจน เชน สวมเสื้อสะทอนแสง 

2. ใชไฟฉายชวยในการใชสัญญาณมือ 

3. ใชสัญญาณดวยเสียงนกหวีดใหดังและยาวกวาปกติ 

4. ระมัดระวังการยืนบริเวณจุดท่ีไมมีแสงไฟฟาสองสวาง 

5. ระมัดระวังรถท่ีไมเปดสัญญาณไฟสองสวางหนารถแลนมาในเวลากลางคืน 

6. ระวังผูขับข่ีท่ีเมาสุรา หรือหลับในอาดเกิดอุบัติเหตุในการใหสัญญาณมือได 

ส่ิงท่ีควรระมัดระวังอ่ืนๆ 

1. ควบคุมอารมณเม่ือถูกผูใชรถใชถนนตําหนิการปฏิบัติ เม่ือเกิดการจราจรติดขัดมาก 

2. ถูกซักถามหรือพูดจาประชดประชัน 

3. เม่ือปดการจราจรหรือเตรียมเสนทางบุคคลสําคัญตางๆ 

4. การจราจรติดขัดเปนวงแหวน ตองเรงระบายคลี่คลาย การจราจรในวงแหวน อาจทําใหดานอ่ืน 

ไมเคลื่อนตัวหรือแบงเรงระบายนอยกวา 
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5. สัญญาณไฟจราจรขัดของ ตองออกมาอํานวยการจราจรดวยสัญญาณมือแทน 

6. ภูมิอากาศแปรปรวน เชน ฝนตกน้ําทวมขัง เปนตน 

การปฏิบัติเม่ือเหตุรถยนตขัดของบนถนน 

1. รีบไปยังจุดท่ีรถยนตขัดของโดยดวน 

2. หากกีดขวางชองการจราจรใหนําชิดขอบทางดานซายหรือบริเวณท่ีไมกีดขวางการจราจร เชน ในซอย

ใกลเคียง หรือทางเวาเกาะกลางถนน เปนตน 

3. สอบถามสาเหตุท่ีขัดของและสิ่งท่ีตองการความชวยเหลือ ชวยแนะนําอูซอมเครื่องยนตใกลเคียง 

4. หากแกไขไมไดหรือกีดขวางการจราจรใหรถยกรีบนําพนการกีดขวาง 

5. เรงระบายจุดท่ีติดขัดเพราะสาเหตุดังกลาวจนการจราจรคลี่คลายเปนปกติ 

การปฏิบัติกรณีรถทําสิ่งของตกหลน 

1. รีบไปยังจุดท่ีสิ่งของตกหลน 

2. แจงสภาพท่ีเกิดเหตุวามีสิ่งใดตกหลน ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานใด อยางไร 

3. หากท่ีเกิดเหตุมีบริเวณกวางเกิดการติดขัดมากใหขอกําลังสนับสนุนเพ่ือเรงระบายการจราจร 

4. กระจายกําลังประจําจุด เพ่ือเรงระบายรถในจุดท่ีเหมาะสมไมรวมจับเปนกลุม 

5. ออกหนังสือคําสั่งดําเนินคดีกับผูขับข่ีในกรณีท่ีเปนการกระทําประมาทเลินเลอ 

การปองกันและแกไขจราจรติดขัด 

 การปองกันมิใหการจราจรติดขัดเปนความรับผิดชอบรวมกันในหนาท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวของกับการวางผังเมือง 

การกอสรางทาง การติดต้ังเครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวของตางๆจึง

จําเปนท่ีจะตองพิจารณา ดังตอไปนี้ 

1. ใหการศึกษา หมายถึง การเรียนรูเก่ียวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับรถนั้น ตลอดจน 

กฎแหงความปลอดภัยอุบัติเหตุ และการปองกันของผูใชรถใชถนน ท้ังทางตรงและทางออม เชน  

- สาเหตุการขัดของการจราจรในเมือง 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร 

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการจําแนกสาเหตุ 

2. การวิศวกรรม หมายถึง การแกไขงานทางดานชาง เก่ียวกับจราจร เชนการออกแบบ การควบคุมการ

กอสรางถนนหนทาง วงเวียน สะพาน การแบงชองทางเดินรถผิวจราจร ตลอดจนการพิจารณาติดตั้งปายเครื่องหมาย

บังคับการจราจร ปายเตือน ปายแนะนํา และปายประกาศตางๆ การกําหนดความเร็วกับสภาพถนนในทางโคง มุม

อับสายตาใหเหมาะสม เปนตน 



- 4 - 
 

3. การบังคับตามกฎหมาย หมายถึง การตรวจตราและการจัดการจราจร เพ่ือใหผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติไป

ตามกฎหมายจราจร และกฎหมายอ่ืนๆ เก่ียวกับรถนั้นโดยเครงครัด รวมท้ังการกวดขันจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย 

เพ่ือใหการจราจรเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วประหยัด และปลอดภัยตามเปาหมายของการแกปญหาจราจร 

การแกไขหรือเพ่ือท่ีลดอุบัติเหตุบนทองถนน โดยการออกกฎหมายบังคับและกวดขันมิใหผูกระทําผิดข้ึน

จะตองมีการอบรมใหเขาใจถึงขอเท็จจริง ท้ังคนขับรถ และคนเดินเทาทราบภยันตรายเปนดีพอ จะไดเห็นไดวาใน

การศึกษา การวิศวกรรม การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายยอมมีความสัมพันธกันเสมอ และในการแกไขในดานการ

บังคับตามกฎหมายควรพิจารณาจาก 

- กฎหมายจราจร 

- การควบคุมรถยนต 

- การควบคุบใบอนุญาตขับรถ 

- เจาหนาท่ีตํารวจ 

สวนหลักอีก 3 ประการตอไปนี้ จัดไดวาเปนหลักแกไขปญหาใหบรรลุเปาหมายทางบริหารคือ  

4. การปะเมินผล หมายถึง การประเมินผลงานความถูกตองท่ีไดปฏิบัติไปแลววาบรรลุเปาหมายท่ีวางไว

เพียงใด การควบคุม การประเมินผลงาน ก็เพ่ือจะใหการวางแผนนโยบายข้ันตอไป ไดดีเพราะรูจุดบกพรอง 

5. การรวมมือประสานงาน หมายถึง การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการแกปญหา

การจราจรติดขัด และการปองกันอุบัติเหตุในทองถนน เชน ทาง กทม. เทศบาล กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับวิศวกรรมจราจร และกองตํารวจจราจร กองตํารวจทางหลวง ซ่ึงมี

หนาท่ีในการกวดขัน การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

6. ความพยายามกระทํารวมกัน หมายถึง ความพยายามแกไขสิ่งท่ียังไมเปนตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงยัง

ขาดปจจัยบางอยางท่ีจะสนับสนุนและตองใชเวลาเปลี่ยนแปลง เชน วัฒนธรรมการใชรถใชถนนของคนไปกรุงเทพฯ  

เปนตน โดยมี “สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ข้ึนอยูกับสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย เปนผูวางแผนการแกปญหาจราจร ท้ังปแผนระยะสั้น 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจร ท่ีควรปรับปรุงแกไข โดยมีหัวขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.ปญหาเก่ียวกับคน 

 - เก่ียวกับการศึกษา 

 - เก่ียวกับการบริหารงานดานจราจร 

 - เก่ียวกับอุบัตืเหตุและความปลอดภัย 

 2. ปญหาเก่ียวกับถนนและสภาพแวดลอม 

 - ในดานการสาธารณูปโภค 

 - การควบคุมการจราจร 

 - เสนอใหมีการออกแบบถนนใหเหมาะสม 
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 - กอสรางทางดวน 

 3.ปญหาเก่ียวกับยานพาหนะและการขนสง 

 - จัดทําชองทางสําหรับรถโดยสารประจําทาง 

 - รถไฟฟา 

 - รถใตดิน 

 4.ปญหาเก่ียวกับผังเมืองและการขยายเมือง 

 - การกําหนดนโยบายและแผนการจราจร 

 - กําหนดแนวอาคารตามถนนและทางแยกตางๆ 

 - ขยายเขตการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

การปองกันและแกไขจราจรเม่ือรถติด 

 การควบคุมระหวางทางแยก หนาท่ีของผูควบคุมการจราจรระหวางทางแยกตามธรรมดาคือการปองกันการ

ขัดของในการจราจรระหวางทางแยก มีหนาท่ีปองกันตนเหตุท่ีจะทําใหการจราจรขัดของ เชน การจอดรถซอนกัน 

จอดรถในท่ีหามจอด หรือหยุดรถขนของข้ึนลงในท่ีไมสมควรหรือในลักษณะท่ีกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

 การควบคุมเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน การจัดการจราจรในขณะท่ีมียวดยานนอย หรือการจราจรกําลังเดินสะดวก 

อยูนั้นไมเปนปญหา แตในบางขณะจํานวนยวดยานแลนมามากข้ึนทุกที นี่แหละเริ่มเกิดปญหาข้ึนแลว  ตอไป

ยวดยานจะเริ่มแออัดกันจนกระท่ังมองเห็นชัดๆ วาถามีรถเพ่ิมเขามาอีกสัก 2 คันเทานั้น ทางแยกนั้นจะใชไมไดแลว

รถจะติดกันหมด หนาท่ีของตํารวจจราจรจะหนักข้ึนทุกที ฉะนั้นตํารวจจราจรจะตองรูและรีบจัดการแกไขโดยดวน

ปองกันอยาใหเกิดการขัดของโดยการท่ียวดยานตองอัดกันแนนได 

 ฉะนั้น จึงขอแนะนําหัวขอไวใหทราบบางเพ่ือเปนทางชวยเหลือในการปองกันเหตุยัดเยียดดังกลาวแลว

ขางตน 

1.ระวังทางออกของทางแยกใหจงหนัก ถาเห็นวาท่ีวาง จะมีรถปดทางออกเสียดวยประการใดๆ ก็ดีตองรีบ

จัดการแกไขอยาใหมีการกีดขวางทางออกได มิฉะนั้นการจราจรจะชะงักหมด 

2.คอยสังเกตการจราจรทุกดาน ถาเห็นวาการจราจรทิศหนึ่งมีรถแลนตามกันมายาวเกินไปไมเปดโอกาศให

รถในทางตัดซ่ึงหยุดรออยูไดผานไปบาง ก็ตองหามใหดานท่ีเดินหยุดเสียชั่วคราวใหรถท่ีหยุดรออยูในทางแยกตรงกัน

ขามไดเคลื่อนไป เพ่ือขยับขยายรถบาง 

3.ตํารวจจราจรตองไมเผลอ ตองตั้งใจคอยระวังหนาท่ีของตนอยางเครงครัดเสมอ ตองคอยสังเกต ตอง

คาดคเนการในหนาท่ีอยูตลอดเวลา ถาเห็นวานาจะเกิดการขัดของข้ึนเม่ือใดตองรีบจัดการทันที อยาใหเกิดการ

ขัดของข้ึนกอนได เพราะการแกภายหลังยอมตองใชเวลาและเสียแรงมากกวาการปองกันไวกอน และบางครั้งยาก

มากดวย 
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ขอใหจําไววา 

 1.ในบริเวณทางแยก ตองควบคุม อยาใหมีรถหยุดขวางอยูเปนอันขาด จะเนื่องจากเหตุใดๆก็ตามตองรักษา

บริเวณทางแยกใหวางอยูเสมอ เวนแตขณะท่ีรถกําลังแลนผานเทานั้น 

 2.ทางออกของรถจากทางแยก ตองใหวางเชนเดียวกัน ขอสําคัญท่ีสุดอยายอมใหรถท่ีหยุดรอหยุดล้ําแนว

เสนกลางถนน และระวังถามีทางแยกตองใหวางเชนเดียวกัน และถาหากวามีทางแยกท่ีติดตอกัน รถท่ีรอสัญญาณหรื

อติการขัดของอยูทางแยกหนึ่ง อาจมีจํานวนมากและยาวเหยียดไปปดทางออกของอีกทางหนึ่งก็ได ตองรีบปองกันไว

ใหทันการเสมอ การเลี้ยวของรถในโอกาศนั้นก็เชนเดียวกัน ตองดูใหแนวารถนั้นจะเลี้ยวออกไดตลอดรวดเดียว ไม

ควรยอมใหรถเลี้ยวไปหยุดขวางถนนแลวถอยหลังกลับไปมา เพ่ือตั้งตัวเขาชองทางท่ีจะไปอีกตอหนึ่ง การกระทํา

อยางนี้จะกอใหเกิดการชะงักของรถท่ีตามกันไปและจะเปนการเริ่มตนใหเกิดการยัดเยียดกันจนขยับตัวไมได ถา

ขบวนท่ีตามไปนั้นในระยะกระชั้นชิดและมีจํานวนมากดวยแลวยิ่งเปนการเรงใหเกิดการขัดของรวดเร็วและแนน

ยิ่งข้ึน 

 3.การกีดขวางหรือการขัดของ ตามบริเวณตอเนื่องกับทางแยกก็เปนเหตุสําคัญอีกเหตุหนึ่งท่ีจะทําให

การจราจรตรงทางแยกเกิดขัดของข้ึน เชน รถเสียดสีกัน หรือกระทบกัน คนขับรถหยุดรถขวางทางโตเถียงกัน เปน

ตน เรื่องเชนนี้ผูควบคุมทางแยกจะตองคอยระวัง มิฉะนั้นรถท่ีออกจากทางแยกตามๆกันไป และแลนไปไมตลอดจะ

หยุดกันจนปดทางออกของทางแยกนั้นท่ัวไปก็ได ฉะนั้นผูควบคุมทางแยกซ่ึงอยูใกลกันเชนนี้จึงตองทํางานสัมพันธกัน 

และใหสัญญาณอยางเดียวกันเสมอ 

การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด หรือโดยความบังเอิญ ถึงแมเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคล

โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม  

การปองกันอุบัติเหตุและวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

1. ลักษณะของอุบัติเหตุ เกิดข้ึนรวม 3 อยาง ดังนี้ 

1.1 เกิดจากการชนกันบนถนน อุบัติเหตุชนิดนี้เกิดข้ึนมากท่ีสุดในการจราจรของประเทศไทยสวนใหญ

เปนการชนกันระหวางรถยนตกับรถยนต หรือรถยนตกับรถจักรยานยนต หรือรถยนตกับคน เปนตน ผลกระทบของ

อุบัติเหตุบนถนนคือ การจราจรติดขัดในกรณีเกิดข้ึนในกรุงเทพฯ หรือตามจังหวัดตางๆท่ีมีรถยนตใชกันมาก เชน 

หาดใหญ นครราชสีมา เชียงใหม เปนตน 

1.2 รถพุงออกนอกถนน กรณีนี้อาจเกิดข้ึนจากความประมาทของผูขับข่ีเอง หรืออาจเกิดจากเครื่องยนต

ขัดของ และในปจจุบันเกิดจากการแขงรถโดยใชความเร็วสูงบนถนนของวัยรุน ทําใหเกิดอุบัติเหตุลักษณะเชนนี้ได

เชนกัน 

1.3 รถคว่ําหรือมีเหตุการณท่ีไมไดเก่ียวกับการชนบนถนนกรณีรถคว่ําเปนอุบัติเหตุลักษณะหนึ่งแตเปน

ลักษณะเฉพาะตัว สวนเหตุการณท่ีไมไดเก่ียวกับการชนบนถนน เชน ผูขับข่ีเมาสุราในขณะขับรถยนต 
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 2. ชนิดของอุบัติเหตุ แบงออกเปนชนิดใหญๆได 2 ชนิด 

2.1 รถยนตชนกับสิ่งตางๆ มี 9 ชนิด ดังนี้ 

  ก. คนเดินถนน คนเดินเทา สวนใหญเกิดจากการเรงรีบในการเดินทางหรือไมรูกฎหมายจราจร 

หรือสภาพรถยนตไมดีเพียงพอ และสิ่งสําคัญอยูท่ีผูขับข่ีรถเปนสําคัญ 

  ข. ชนรถอ่ืนหรือรถชนรถ กรณีนี้เกิดจากความประมาทเสียสวนใหญ สภาพของรถยนตหรือขับรถ

ผิดกฎจราจร 

  ค. รถไฟ เกิดข้ึนนอยมากเพราะรถไฟมีเสนทางการเดินรถท่ีแนนอน ในทางปฏิบัติ เกิดจากผูขับรถ

ประมาทไมชะลอรถหรือรอใหรถไฟผานไปกอน กลับขับรถตัดผานทางรถไฟจึงเกิดอุบัติเหตุข้ึนดังกลาวหรือผูขับข่ี

หยอนความสามรถ เชน เมาสุรา สิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา หรือปวยก็ได 

  ง. รถราง ปญหานี้คงไมมีเกิดข้ึนในเมืองไทยเพราะประเทศไทยเลิกใชรถรางแลว 

  จ. รถจักรยาน  

  ฉ. ลอเลื่อน ลากเข็น ดวยคนหรือสัตว อุบัติเหตุชนิดนี้เกิดข้ึนในบริเวณชนบทในตางจังหวัดเสียเปน

สวนใหญ ท้ังนี้เกิดจากความไมรูกฎจราจรของผูขับข่ีลอเลื่อน หรืออาจจะติดนิสัยท่ีนําลอเลื่อนทําการลากเข็นบน

ถนน หรือไมติดโคมไฟในเวลากลางคืนสวนใหญประชากรในชนบทไมรูกฎจราจรแทบท้ังสิ้น 

  ช. สัตว เกิดจากการปลอยปละละเลยของสัตวเอง หรืออาจเปนสัตวพลัดถ่ิน 

  ซ. เสาหรือวัตถุคงท่ีตามถนน เชน หลักบอกเลขกิโล เสาไฟฟา สะพาน ปญหานี้เกิดจากความ

ประมาทของผูขับข่ีอยางแนนอน 

  ณ. วัตถุอ่ืนๆ เชน บาน รานคา  

2.2 รถยนตเกิดเหตุอ่ืนๆ ท่ีไมไดเก่ียวกับการชน 

  ก.รถยนตตกถนนอาจเกิดจากความประมาท การขับรถเกินความเร็วท่ีกฎหมายจราจรกําหนดหรือ  

  ข. รถพลิกคว่ํา 

  ค. อ่ืนๆ ท่ีไมไดชน 

 3. สาเหตุของอุบัติเหตุ 

3.1 สาเหตุโดยท่ัวไป สวนใหญเขาใจวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

  ก. เกิดจากความประมาทของผูขับ(คน) อาจเกิดจากความเรงรีบหรือเมาสุรา สิ่งเสพติดหรือ 

สิ่งมึนเมาตลอดจนปญหาเฉพาะตัวของผูขับข่ีเอง เชน วัยรุนตองขับรถเร็วเกินกําหนดท่ีพ.ร.บ. จราจรกําหนด 

  ข. เกิดจากอุปกรณของรถไมสมบูรณ(รถ) เปนหนาท่ีของเจาของรถท่ีตองหม่ันดูแลรถของตน  

แตในทางปฏิบัติเจาของรถจะสั่งใหผูชวยทําการตรวจเสียมากกวาท่ีจะมาตรวจดูแลเอง 

  ค. เกิดจากถนนไมปลอดภัย (สิ่งแวดลอม) เชน ถนนแคบ สัญญาณไฟเสีย สะพานชํารุด ไมมีทาง

ขาม(มาลาย) 

3.2 จําแนกสาเหตุได 3 อยางดังนี้ 
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ก. สาเหตุโดยตรงมี 4 อยาง คือ ความเร็ว การเห็นลาชา การแกไขเหตุการณไมถูกตอง พฤติกรรม

ของคนขับ 

ข. สาเหตุเชื่อมโยงมี 3 อยางคือ  สภาพถนน สภาพรถ สภาพคนขับ 

ค. สาเหตุเบื้องตนมี 5 อยาง คือ รัฐบาล โรงเรียน องคการครูเทศบาล กรมทาง คนขับ 

 

การปองกันอุบัติเหตุ 

 สามารถกระทําโดยหลักใหญๆ 3 ประการ ดังนี้ 

1. การใหการศึกษา 

โดยการใหความรูแกผูใชรถใชถนนทุกระดับเก่ียวกับกฎจราจร เครื่องหมาย สัญญาณจราจร การใชถนน

โดยปลอดภัย กระทําได ดังนี้ 

ก.โดยทางตรง เชน สอดแทรกความรูเก่ียวกับการจราจร และการปองกันไวในบทเรียนชั้นประถมศึกษา

ไปจนถึงชั้นอุดมศึกษา พอแมผูปกครองเพ่ือสั่งสอนลูกหลานได  

ข.โดยทางออม เชน วิทยุ โทรทัศน นิทรรศการ หนังสือวารสารตางๆ เปนตน 

2. การควบคุมผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฏหมาย 

โดยเขมงวดกวดขันใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจราจร การควบคุม

รถยนต การควบคุมใบอนุญาตขับรถ และเจาหนาท่ีตํารวจจราจร 

3. การปรับปรุงทางดานวิศวกรรมการทาง 

โดยปรับปรุงออกแบบสรางถนนหนทางวงเวียน สะพาน ฯลฯ ใหเหมาะสมและปลอดภัยอยูเสมอ  

ตลอดจนปรับปรุงการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตางๆ ใหดูถูกตองชัดเจนเพ่ือชวยใหการควบคุม

ยานพาหนะในถนนเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัย 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุของผูเดินเทา 

1. ผูเดินขาดความรูหรือทักษะในการเดิน ขาดความระมัดระวังตางๆ รางกายไมสมประกอบ หรือสุขภาพ

เสื่อมโทรม อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

2. ผูขับข่ียานพาหนะ ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย เครื่องยนตชํารุด สภาพรถยนตภายนอก

ชํารุด ขาดมารยาทท่ีดี ประมาท 

3. สภาพแวดลอม เชน ถนนแคบ ถนนชํารุด สัญญาณไฟเสีย สะพานชํารุด ไมมีฟุตบาท(ทางเทา) มีตนไม 

กีดขวางทางเดิน ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ 
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 การปองกัน 

1. การเดินเทา ถาถนนมีทางเทาใหเดินบนทางเทาและใหเดินชิดซาย และไมยืนกลางทางเทาเพราะจะ 

กีดขวางการจราจรของผูอ่ืน หรือเลนกีดขวางผูอ่ืน  

 ถาถนนไมมีทางเทา ใหเดินทางขวาของถนนสวนทางกับรถ เดินใหชิดขางถนน ไมควรเดินเคียงคูกันและ 

ถามีเด็กไปดวยตองใหเดินทางขวาชิดขอบทางดานในและตองจับมือถือแขนไวใหแนน อยาปลอยใหเดินโดยอิสระ 

2. การเดินถนนในขณะท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอหรือเวลากลางคืน ควรใสเสื้อผาสีออนๆหรือสีขาว เพ่ือให 

ผูขับรถเห็นไดแตไกล มีไฟฉายเปดสองใหดวย และใหเดินขามถนนในท่ีมีแสง 

3. การขามถนน ใหขามตรงชองทางขาม สะพานขามทางหรือมีเจาหนาท่ีควบคุมอยู วิธีขามโดยยืนรออยู 

บนทางเทา ดูรถทางขวาทางซายและทางขวาอีกครั้ง เม่ือเห็นวาปลอดภัยแลวจึงเดินขาม ขณะท่ีเดินขามถนนควร

เดินดวยความเรงรีบ อยาวิ่งหรือหยุดชะงัก หรือเก็บสิ่งของ หรือทักทาย 

4. การขามทางท่ีมีสัญญาณไฟจราจร ใหยืนรอบนทางเทากดปุมท่ีมีตูสัญญาณแลวรอจนกวาสัญญาณจะ

เปลี่ยนสีเขียว และเม่ือรถหยุดสนิทแลวจึงขาม 

5. การขามถนนท่ีมีเกาะกลางถนน หรือเขตปลอดภัยใหยืนรอบนทางเทา ดูทางขวาเม่ือปลอดภัย จึงขาม

ดวยความเรงรีบ ไปยืนบนเกาะกลางถนน หรือเขตปลอดภัยแลวดูรถทางดานซายเม่ือเห็นวาปลอดภัยแลวจึงขามดวย

ความเรงรีบ 

6. การขามทางสี่แยกท่ีมีสัญญาณไฟ ควบคุมการจราจร ใหขามถนนตรงเสนรอสัญญาณไฟท่ีทางแยก โดย 

ยืนรอบนทางเทา รอจนกวาสัญญานจะเปลี่ยนเปนสีแดงใหรถหยุดสนิทกอนแลวจึงขาม และระวังรถท่ีจะเลี้ยวขวา

หรือเลี้ยวซายผานตลอดมาจากอีกทางหนึ่ง 

7. การขามถนนท่ีมีสิ่งกีดขวางหรือกําบังสายตา การขามทางในบริเวณท่ีมีรถจอดหรือ ตนไม เสาไฟ ฯลฯ 

เปนสิ่งกําบังสายตามองไมเห็นรถท่ีแลนมา โดยใหใชความระมัดระวังอยาวิ่งออกมาทันทีทันใด ตองดูใหแนใจแลวจึง

ขาม 

 หนาท่ีหนึ่งท่ีสําคัญของตํารวจ ก็คือการจัดการกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนน ซ่ึงมักจะประสบดวยตนเอง

อยูเปนประจํา ไมวาจะในระหวางปฏิบัติหนาท่ีหรือนอกหนาท่ี เชน อยูระหวางเดินทางไปกลับสถานท่ีทํางานหรือ

ระหวางการไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีมิใชทําหนาท่ีจราจรก็ตาม ดังนั้น ถึงแมไมใชขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีจราจรก็

ตองมีความรูท่ีจะจัดการกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาได เนื่องจากมีโอกาศท่ีจะประสบดวยตนเอง ซ่ึงเม่ือพบแลว

จะนิ่งดูดายผานไปเฉยๆคงไมได ตองอยูชวยดําเนินการจนกวาผูมีหนาท่ีจะมาถึงท่ีเกิดเหตุ ยิ่งเปนตํารวจจราจรดวย

แลวตองมีความรูและเตรียมความพรอมท่ีจะจัดการกับอุบัติเหตุ ท่ีเกิดข้ึนบนทองถนน อยูตลอดเวลา 

 ตํารวจจราจร ตองมีอุปกรณจัดการกับอุบัติเหตุท่ีสําคัญคือ ชอรกหรือวัสดุขีดเขียนพ้ืนถนนท่ีสามารถลบ

ออกไดงาย หรือสีสเปรยสีดําหรือสีเทา (เพ่ือใหดูสะอาดเรียบรอย) สําหรับทําเครื่องหมายบนพ้ืนถนน แสดงตําแหนง

ของรถ และรองรอยในท่ีเกิดเหตุ กระดาษและปากาสําหรับทําแผนท่ีเกิดเหตุโดยสังเขป และสมุดจดบันทึกสําหรับ

จดรายละเอียดตางๆ ท่ีตองการ 
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 การรับทราบเหตุนั้นอาจมาจาก 2 กรณี คือ หนึ่งประสบดวยตนเอง ซ่ึงอาจจะอยูหรือไมอยูในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบก็ได สองไดรับแจงเหตุจากสื่อตางๆ ไมวาจากผูมาแจงทางวิทยุสื่อสาร ทางสถานีวิทยุ ฯลฯ ซ่ึงเม่ือได

รับทราบเหตุแลวตํารวจจราจรมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติดังนี้ 

1. รีบไปจุดท่ีเกิดเหตุ พิจารณาความหนักเบาของสถานการณ ดําเนินการปองกันผลรายท่ีอาจเกิดเพ่ิม

มากข้ึน เชน การเกิดอุบัติเหตุซํ้า การเกิดเพลิงไหม การไดรับอันตรายจากสารพิษท่ีรั่วออกมาจากยานพาหนะท่ีเกิด

อุบัติเหตุเปนตน และรีบแจงสถานีตํารวจทองท่ีหรือศูนยวิทยุเพ่ือดําเนินการแจงผูมีหนาท่ีเก่ียวของหรือแจงกําลังมา

ใหการชวยเหลือ กับท้ังใหพิจารณาตัดสินใจวาสามารถจะเปดการจราจรตอไปไดหรือไม เปดไดก่ีชองทาง ในกรณีท่ีมี

การปดการจราจร ตองรีบประชาสัมพันธ ผูใชทางใหหลีกเลี่ยง แนะนําเสนทางหลีกเลี่ยง และประสานงานพ้ืนท่ี

ใกลเคียง เพ่ือเรงระบายรถหรือเปลี่ยนเสนทางผูใชรถ 

2. ตรวจหรือสอบถาม มีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม หากมีใหรีบนําสงโรงพยาบาลท่ีใกลเคียงท่ีสุด 

โดยระมัดระวังการเคลื่อนยายผูไดรับบาดเจ็บหรือเรียกรถพยาบาลนําสง กอนนําสงใหจดชื่อท่ีอยูผูบาดเจ็บ  

(ถากระทําได) และชื่อโรงพยาบาลเก็บไวดวยเพ่ือแจงพนักงานสอบสวน หากผูเสียชีวิตหรือผูบาดเจ็บจนชวยตัวเอง

ไมไดมาเพียงผูเดียว ใหดูแลทรัพยสินใหดวย ท้ังนี้ใหมีพยานรูเห็นตามสมควร เพ่ือปองกันการกลาวหาภายหลัง และ

จัดทํารายการทรัพยสินสงมอบตอพนักงานสอบสวน  

3. เรียกขอใบอนุญาตผูขับข่ีของคูกรณีท้ังหมด เพ่ือสงมอบใหพนักงานสอบสวนและเพ่ือปองกันการ

หลบหนี โดยตองตรวจดูใบอนุญาตขับข่ีวาถูกตองหรือไม เชน รูปเหมือนผูขับข่ีหรือไม ใบอนุญาตฯ หมดอายุหรือไม 

หรือถูกประเภทหรือไม เปนตน 

4. กําหนดจุดโดยทําเครื่องหมายบนพ้ืนทาง เพ่ือแสดงรายละเอียดของการเกิกอุบัติเหตุ 

5. ทําแผนท่ีเกิดเหตุโดยสังเขป(ถากระทําได) 

6. แยกรถท่ีเกิดเหตุใหพนการกีดขวาง เชน ชิดขอบทางดานซาย หรือนําไปจอดไวยังท่ีปลอดภัยและพน

การกีดขวางในท่ีเกิดเหตุ หรือนําสงสถานท่ีจัดเก็บรถของกลางของสถานีตํารวจทองท่ีเกิดเหตุนั้น รวมท้ังรวบรวม

วัตถุพยาน เพ่ือสงมอบตอพนักงานสอบสวน 

7. เก็บสิ่งตกหลนท่ีกีดขวางการจราจรใหเรียบรอย 

8. จัดการจราจรท่ีเกิดเหตุ จนการจราจรคลี่คลาย 

9. หากเปนการชนท่ีรุนแรง หรือมีปญหาทางรูปคดี คูกรณีตกลงกันไมได ใหรอพนักงานสอบสวนมาดู 

ท่ีเกิดเหตุ 

10. มอบแผนท่ีสังเขปใหพนักงานสอบสวน หากมีผูไดรับบาดเจ็บ ใหแจงชื่อ ท่ีอยู และโรงพยาบาลท่ีนําสง

ใหทราบดวย 

11. ไมควรพูดหรือใหความเห็น ระหวางรอพนักงานสอบสวนมาดูท่ีเกิดเหตุ วาฝายใดถูกหรือผิด ฝายใด

ไดเปรียบหรือเสียเปรียบ ใหเปนหนาท่ีพนักงานสอบสวน 
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การกําหนดจุดโดยทําเครื่องหมายบนพ้ืนทาง 

การกําหนดจุดควรกระทําตอยวดยานท่ีเกิดเหตุท้ังหมด รวมท้ังรองรอยวัตถุพยานท่ีปรากฎในท่ีเกิดเหตุ เชน 

จุดชน, จุดท่ีพบเศษกระจก/เศษดิน/ชิ้นสวนรถตกอยู, จุดท่ีผูตายนอนอยู, จุดท่ีพบรอยเลือด, รอยหามลอ, รอยครูด 

ฯลฯ การขีดกําหนดจุดสําหรับรถยนตตองขีดตําแหนงของลอทุกลอ(ตามลักษณะท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ หรือเอียงหรือบิด

อยางไร ก็ขีดตามแนวนั้น) และแนวกันชนดานหนาและหลังใหครบทุกคัน ท้ังนี้ใหนึกไวในใจเสมอวา หากมีความ

จําเปนตองนํายวดยานท่ีเกิดเหตุมาไวในสถานท่ีเกิดเหตุอีกครั้ง จะตองสามารถวางไวในตําแหนงเดิมไดทุกประการ 

นอกจากนี้ควรจะเขียนทะเบียนรถนั้นๆ ไวท่ีพ้ืนถนน เพ่ือปองกันการสับสนในกรณีท่ีมีรถเกิดเหตุหลายคัน การขีด

กําหนดจุดรถยนต อาจทําไดดังภาพท่ี 1 การขีดกําหนดจุดสําหรับรถจักรยานยนต, วัตถุพยานตางๆ รวมท้ังจุดท่ี

ผูตายนอนอยูในท่ีเกิดเหตุ สามรถขีดเปนแนวเสนตามรูปรางของรถจักรยานยนต วัตถุพยาน, หรือรูปรางของผูตายได  

การทําแผนท่ีเกิดเหตุโดยสังเขป 

ตามปกติ เปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนจะตองไปดูท่ีเกิดเหตุและเปนผูจัดทําแผนท่ีเกิดเหตุดวยตนเอง 

แตเนื่องจากปจจุบัน สภาพการณเปลี่ยนแปลงไป พนักงานสอบสวนไมสามารถไปดูท่ีเกิดเหตุไดทุกคดี หรือเดินทาง

ไปลาชา เจาหนาท่ีตํารวจท่ีพบเหตุอาจตองจัดทําแผนท่ีเกิดเหตุเบื้องตน เพ่ือประโยชนในการแยกรถคูกรณีและเปด

การจราจรดวยความรวดเร็วแตท้ังนี้หากสถานการณรุนแรงเชนกรณีมีผูเสียชีวิต หรือมีความเสียหายจํานวนมาก 

ระหวางรอพนักงานสอบสวนก็จัดทําไป แตกอนแยกรถคูกรณีควรใหพนักงานสอบสวนมาถึงท่ีเกิดเหตุเสียกอนและ

มอบแผนท่ีท่ีจัดทําไว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป หลักในการจัดทําแผนท่ีเกิดเหตุเบื้องตนประกอบดวย

หัวขอดังตอไปนี้ 

1. กระดาษท่ีใชในการเขียนแผนท่ีควรเปนกระดาษขาว ไมมีเสนบรรทัด( หากเปนกระดาษตารางแบบ

กระดาษกราฟดีมาก เพราะจะยอมาตราสวนไดแนนอนใกลคียงกับความเปนจริง) ขนาดพอสมควร ไมเล็กจนเกินไป 

จนไมสามารถจะวาดแผนท่ีและกําหนดรายละเอียดไดครบถวน โดยท่ัวไปขนาดท่ีเหมาะสม คือกระดาษขนาด A4 

2. กอนเริ่มวาดแผนท่ี ใหผูเขียนหันหนาไปทางทิศเหนือ เพ่ือใหทิศเหนืออยูดานบนของหัวกระดาษเสมอ 

(ในแผนท่ีจะปรากฎเครื่องหมายเหนือ หรือ น.) 

3. การใชมาตราสวนในแผนท่ี ควรดูใหเหมาะสมกับกระดาษ และควรไดสัดสวนกับสภาพความเปนจริง  

ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 

4. เขียนแนวถนนบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุลงในกระดาษแผนท่ี โดยใหปรากฎเสนแบงชองทางเดินรถ 

เสนประ เสนทึบ (สีขาว/สีเหลือง) โดยใหมีจํานวนชองการจราจรท่ีมีอยู รวมทิศทางการเดินรถวาไปในทิศทางใด เชน 

เปนการเดินรถทางเดียว หรือเปนการเดินรถสวนทางกัน และมีชองทางเดินรถประจําทางหรือไมใหมีปายจราจรหรือ

เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางในท่ีเกิดเหตุรวมท้ังทางคนเดิน(ทางมาลาย) และจุดสัญญาณไฟจราจร 
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5. วาดรูปรถคูกรณีท่ีเกิดเหตุ ใหเห็นวาลักษณะท่ีเกิดเหตุเปนอยางไร เชน ทิศทางรถหันไปในชองทางเดิน

รถใด ครอมชองทางเดินรถใด หรือครอมชองทาง หรือทับเสนแบงชองทางเดินรถหรือไม อยางใด ภาพสมมุติท่ีใช

แทนยวดยานและสิ่งท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุท่ีนิยมใช ตามภาพท่ี 3 ตัวอยางท่ีใชในการเขียนแผนท่ี 

6. เขียนแนวรอยหามลอ(รอยเบรก), รอยครูด, รอยเลือด, จุดท่ีเศษวัสดุจากยวดยานชนกันตกอยู เชน  

เศษกระจกแตก, ชิ้นสวนของรถ เปนตน จุดหรือตําแหนงท่ีผูบาดเจ็บหรือตายลมนอนอยูหลังเกิดเหตุ 

7. กําหนดจุดชน (จุดท่ียวดยานกระทบกัน) ลงในแผนท่ี ซ่ึงอาจไดจาการนําชี้ของคูกรณี และ/หรือ จาก

วัตถุพยานในท่ีเกิดเหตุ เชน จุดท่ีพบเศษดินตก, เศษกระจกแตกตกอยู เปนตนหากคูกรณีนําชี้ไมตรงกัน และไมมี

วัตถุพยานท่ีบงชี้ได ก็ใหกําหนดจุดชนตามท่ีคูกรณีแตละฝายนําชี้ไวในแผนท่ี โดยหมายเหตุไวใหชัดเจนวา คูกรณี 

ฝายใดชี้จุดใด 

8. กําหนดแนวทิศทางการเดินรถของยวดยานแตละคันกอนเกิดเหตุ ตามคําบอกเลาของคูกรณี ซ่ึงสามารถ

เปนไปไดและสอดคลองกับสภาพสถานท่ีเกิดเหตุท่ีปรากฎ ( บางครั้งคูกรณีพยายามใหการในลักษณะท่ีคาดเคลื่อน

ไปจากจากขอเท็จจริง เพ่ือใหไดเปรียบทางคดี) 

9. เขียนรายละเอียดของสิ่งท่ีกําหนดไวในแผนท่ีแลว รวมท้ังหมายเลขทะเบียนรถซ่ึงอาจทําไดโดยการ

อธิบายไปยังจุดนั้นๆ เลยในกรณีท่ีรายละเอียดมากนักหรืออาจกําหนดเปนตัวเลข สัญลักษณแทน แลวยกนํามา

อธิบายไวดานขาง หรือดานลางของแผนท่ีในกรณีท่ีมีรายละเอียดมากๆก็ได 

10. หากมีพยานบุคคลรูเห็นเหตุการณ ใหขอจดชื่อและท่ีอยูพรอมหมายเลขโทรศัพทไวเพ่ือมอบให

พนักงานสอบสวน 

11. กําหนดสถานท่ีใกลเคียงกับท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใหทราบวาเหตุนั้นเกิดข้ึนตรงจุดใด เชน หนาสถานท่ีราชการ

, โรงพยาบาล, บริษัท, รานคา, ศูนยการคา เปนตน และหากมีทางรถไฟ, สะพาน, ทางโคง, ทางขาม, ท่ีคับขัน ฯลฯ 

ก็ใหเขียนกําหนดไวในแผนท่ีดวย 

12. จัดใหคูกรณีและพยานท่ีเห็นเหตุการณไดตรวจดูแผนท่ีสังเขปเบื้องตนท่ีไดจัดทําข้ึนนี้ หากถูกตองตรง

กับความเปนจริง ก็ใหคูกรณีและพยานลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน หากคูกรณีไมยอมลงลายมือชื่อก็ใหบันทึก

ไววาไดแสดงและอธิบายแผนท่ีสังเขปแลวไมขอลงชื่อ กับท้ังตองลงตําแหนงของเจาหนาท่ีจราจรท่ีจัดทําแผนท่ี 

ตลอดจนวัน เดือน ป และเวลาท่ีทําแผนท่ีฉบับนั้นๆ 

13. การจัดทําแผนท่ีสังเขปท่ีเกิดเหตุนั้น หากสามารถจัดทําไดในขณะท่ียังมิไดมีการเคลื่อนยายยวดยานท่ี

เกิดเหตุออก ก็จะทําใหสามารถกําหนดจุดตําแหนง และทิศทางไดตรงกับความเปนจริงไดมาก แตหากพิจารณาแลว

เห็นวาการไมเคลื่อนยาย อาจสงผลตอสภาพปญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอน ก็ควรกําหนดจุด 

ทําเครื่องหมายบนพ้ืนทาง เพ่ือแสดงรายละเอียดแลวจึงเคลื่อนยายยวดยานและวัตถุพยานออก จากนั้นจึงจัดทําแผน

ท่ีเกิดเหตุ 
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14. นอกเหนือจากการทําแผนท่ีเกิดเหตุแลว อาจจะจัดใหมีการถายภาพดวยกลองถายรูปหรือบันทึกภาพ

ดวยเครื่องถายวิดีโอ ก็ยิ่งจะทําใหสามารถเก็บรายละเอียดไดมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ คงข้ึนอยูกับลักษณะ ความรุนแรง 

ความซับซอนของคดี และความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ และความสามารถของเจาหนาท่ีของผูปฏิบัติดวย 
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ปายจราจรประเภทปายบังคับ 

 

        แบงเปน 2 ประเภทคือ 

       1. ปายบังคับท่ีแสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะท่ีกําหนด 

       2. ปายบังคับท่ีแสดงดวยขอความ และ/หรือสัญลักษณ 

1.          "หยุด" 

    ความหมาย  รถทุกชนิดตองหยุด เม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง 

2.          "ใหทาง" 

       ความหมาย รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถและคนเดินเทาในทางขวางหนาผานไปกอน เม่ือเห็นวา

ปลอดภัย และ ไมเปนการกีดขวางการจราจรท่ีบริเวณทางแยกนั้นแลว  จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง 

3.          "ใหรถสวนทางมากอน" 

        ความหมาย ใหผูขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงปาย เพ่ือใหรถท่ีกําลังแลนสวนทางมากอน ถามีรถขางหนาหยุดรอ

อยูกอนก็ใหหยุดรถรอถัดตอกันมาตามลําดับ เม่ือรถท่ีสวนทางมาไดผานไปหมดแลว จึงใหรถท่ีหยุดรอตามปายนี้

เคลื่อนไปได 

4.          "หามแซง" 

        ความหมาย หามมิใหขับรถแซงข้ึนหนารถคันอ่ืนในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

5.          "หามเขา" 

         ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดเขาไปในทางท่ีติดตั้งปาย 
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6.          "หามกลับรถไปทางขวา" 

       ความหมาย หามมิใหกลับรถไปทางขวาไมวาดวยวิธีใดๆ  ในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

7.         "หามกลับรถไปทางซาย" 

       ความหมาย หามมิใหกลับรถไปทางซายไมวาดวยวิธีใดๆ  ในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

8.         "หามเลี้ยวซาย"         

     ความหมาย หามมิใหเลี้ยวรถไปทางซาย 

9.          "หามเลี้ยวขวา" 

        ความหมาย หามมิใหเลี้ยวรถไปทางขวา 

10.         "หามรถยนต" 

        ความหมาย หามรถยนตทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

11.         "หามรถบรรทุก"         

    ความหมาย หามรถบรรทุกทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

 

12.         "หามรถจักรยานยนต" 

        ความหมาย หามรถจักรยานยนตผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 
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13.         "หามรถยนตสามลอ" 

       ความหมาย หามรถยนตสามลอผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

14.           "หามรถสามลอ" 

       ความหมาย หามรถสามลอผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

15.         "หามรถจักรยาน" 

       ความหมาย   หามรถจักรยานผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

16.         "หามลอเลื่อนลากเข็น" 

       ความหมาย  หามลอเลื่อนลากเข็นผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

17.          "หามรถยนตท่ีใชในการเกษตร" 

       ความหมาย หามรถยนตท่ีใชในการเกษตรทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

 

18.         "หามรถจักรยานยนตและรถยนต" 

        ความหมาย หามรถจักรยานยนตและรถยนตทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

19.         "หามรถจักรยาน รถสามลอ รถจักรยานยนต" 

       ความหมาย หามรถจักรยาน รถสามลอ รถจักรยานยนต ผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 
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20.          "หามใชเสียง" 

        ความหมาย หามมิใหใชเสียงสัญญาณหรือทําใหเกิดเสียงท่ีกอการรบกวนดวยประการใดๆในเขตท่ีติดตั้งปาย 

21.         "หามคน" 

       ความหมาย หามคนผานเขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

22.         "หามจอดรถ" 

         ความหมาย หามมิใหจอดรถทุกชนิดระหวางแนวนั้น เวนแตการรับสงคน หรือสิ่งของชั่วขณะซ่ึงตองกระทํา

โดยมิชักชา 

23.         "หามหยุดรถ" 

        ความหมาย หามมิใหหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเปนอันขาด 

24.         "หยุดตรวจ" 

       ความหมาย ใหผูขับรถหยุดรถท่ีปายนี้ เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจและเคลื่อนรถตอไปไดเม่ือไดรับอนุญาตจาก

เจาหนาท่ีผูตรวจแลวเทานั้น 

25.          "จํากัดความเร็ว" 

        ความหมาย หามมิใหผูขับรถทุกชนิดใชความเร็วเกินกวาท่ีกําหนดเปนกิโลเมตรตอชั่วดมง ตามจํานวนตัวเลข

ในแผนปายนัน้ๆ ในเขตทางท่ีติดตั้งปาย จนกวาจะพนท่ีสุดระยะท่ีจํากัดความเร็วนั้น 
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26.         "หามรถหนักเกินกําหนด" 

         ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนดหรือเม่ือรวมน้ําหนักรถกับน้ําหนักบรรทุก เกิน

กวาท่ีกําหนดไวเปน "ตัน" ตามจํานวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เขาไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

27.         "หามรถกวางเกินกําหนด" 

        ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดท่ีมีขนาดกวางเกินกําหนดเปน "เมตร" ตามจํานวนเลขในเครื่องหมายนั้น เขา

ไปในเขตทางท่ีติดตั้งปาย 

28.          "หามรถสูงเกินกําหนด" 

        ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดท่ีมีความสูงของรถรวมท้ังของท่ีบรรทุกเกินกวากําหนดเปน "เมตร" ตาม 

จํานวนเลข ในเครื่องหมายเขาไปในเขตทางหรืออุโมงคท่ีติดตั้งปาย 

29.         "ใหเดินรถทางเดียวไปขางหนา" 

        ความหมาย ใหขับรถตรงไปตามทิศทางท่ีปายกําหนด 

30.         "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซาย" 

       ความหมาย ใหขับรถไปทางซายแตทางเดียว 

31.         "ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา" 

       ความหมาย ใหขับรถไปทางขวาแตทางเดียว 
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32.         "ใหชิดซาย" 

       ความหมาย ใหขับรถผานไปทางซายของปาย 

33.          "ใหชิดขวา"        

    ความหมาย ใหขับรถผานไปทางขวาของปาย  

34.         "ใหเลี้ยวซาย" 

       ความหมาย ใหขับรถเลี้ยวไปทางซายแตทางเดียว 

35.         "ใหเลี้ยวขวา" 

       ความหมาย ใหขับรถเลี้ยวไปทางขวาแตทางเดียว 

36.         "ใหเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา" 

       ความหมาย ใหขับรถไปทางซาย หรือไปทางขวา 

37.         "ใหไปทางซายหรือทางขวา" 

       ความหมาย ใหขับรถผานไปทางดานซายหรือทางดานขวาของปาย 

38.         "วงเวียน" 

       ความหมาย ใหรถทุกชนิดเดินวนทางซายของวงเวียนและรถท่ีเริ่มจะเขาสูทางรวมบริเวณวงเวียนตองหยุดให

สิทธิแกรถท่ีเลนอยูในทางรอบวงเวียนไปกอน   หามขับรถแทรกหรือตัดหนารถท่ีอยูในทางรอบบริเวณวงเวียน 
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 ปายจราจรประเภทปายเตือน   

        แบงเปน 3 ประเภทคือ 

       1. ปายเตือนตามรูปแบบและลักษณะท่ีกําหนด 

       2. ปายเตือนท่ีแสดงดวยขอความ และ/หรือสัญลักษณ 

       3. ปายเตือนในงานกอสรางตาง ๆ 

 

  1.       "ทางโคงซาย" 

    ความหมาย ทางขางหนาโคงไปทางซาย ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดวยความระมัดระวัง 

2.     "ทางโคงขวา" 

    ความหมาย ทางขางหนาโคงไปทางขวา ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดวยความระมัดระวัง 

3.      "ทางโคงรัศมีแคบเลี้ยวซาย" 

    ความหมาย ทางขางหนาโคงรัศมีแคบไปทางซาย ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดวยความ

ระมัดระวัง 

4.     "ทางโคงรัศมีแคบเลี้ยวขวา" 

    ความหมาย ทางขางหนาโคงรัศมีแคบไปทางขวา ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดวยความ

ระมัดระวัง 

5.     "ทางโคงรัศมีแคบเริ่มซาย" 

    ความหมาย ทางขางหนาโคงรัศมีแคบไปทางซายแลวกลับ ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดวย

ความระมัดระวัง 
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6.     "ทางโคงรัศมีแคบเริ่มขวา" 

    ความหมาย ทางขางหนาโคงรัศมีแคบไปทางขวาแลวกลับ ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซายดวย

ความระมัดระวัง 

7.        "ทางคดเค้ียวเริ่มซาย" 

    ความหมาย ทางขางหนาเปนทางคดเค้ียวโดยเริ่มไปทางซาย ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซาย

ดวยความระมัดระวัง 

8.     "ทางคดเค้ียวเริ่มขวา" 

    ความหมาย ทางขางหนาเปนทางคดเค้ียวโดยเริ่มไปทางขวา ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซาย

ดวยความระมัดระวัง 

9.     "ทางโทตัดทางเอก" 

    ความหมาย ทางขางหนามีทางโทตัด ใหขับรถดวยความระมัดระวัง 

 

10.     "ทางโทแยกทางเอกทางซายรูปตัววาย"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซายเปนรูปตัววาย ใหขับรถดวยความระมัดระวัง 

11.     "ทางโทแยกทางเอกทางซาย"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางแยกไปทางซายใหขับรถดวยความระมัดระวัง 
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12.      "ทางโทแยกทางเอกทางขวา"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางแยกไปทางขวาใหขับรถดวยความระมัดระวัง 

13.     "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซาย"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางโทแยกไปทางซายและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ใหขับรถดวยความ

ระมัดระวัง 

14. "ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซาย ใหขับรถดวยความ

ระมัดระวัง 

15.     "ทางโทเชื่อมทางเอกจากซาย"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางโทเขามาเชื่อมดานซาย ใหขับรถดวยความระมัดระวัง 

16.      "ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา"   

    ความหมาย  ทางขางหนามีทางโทเขามาเชื่อมดานขวา ใหขับรถดวยความระมัดระวัง 

17.      "วงเวียนขางหนา"    

    ความหมาย ทางขางหนาจะเปนทางแยกมีวงเวียน ใหขับรถใหชาลง และเดินรถดวยความระมัดระวัง 
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18.      "ทางแคบลงท้ังสองดาน"    

    ความหมาย ทางขางหนาแคบลงกวาทางท่ีกําลังผานท้ังสองดาน ผูขับรถจะตองขับรถใหชาลงและเพ่ิมความ

ระมัดระวังยิ่งข้ึน ขณะท่ีรถผานทางแคบผูขับรถจะตองระมัดระวังมิใหรถชนหรือเสียดสีกัน 

19.          "ทางแคบดานซาย" 

     ความหมาย ทางขางหนาดานซายแคบลงกวาทางท่ีกําลังผาน ผูขับรถตองขับรถใหชาลง และเพ่ิมความ

ระมัดระวังยิ่งข้ึน 

20.          "ทางแคบดานขวา" 

     ความหมาย ทางขางหนาดานขวาแคบลงกวาทางท่ีกําลังผาน ผูขับรถตองขับรถใหชาลง และเพ่ิมความ

ระมัดระวังยิ่งข้ึน 
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ภาคปฏิบัต ิ

1. ฝกทาสัญญาณจราจร 

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522(มาตรา 24) ไดกําหนดทาสัญญาณจราจร เพ่ือเปนการปฏิบัต ิ

ใหเปนแบบอยางเดียวกัน และเปนหลักการท่ีฝกปฏิบัติของเจาพนักงานจราจร และพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปน

แบบอยางเดียวกันและถูกตองตามกฎหมายจราจรทางบกและไดกําหนดไวดังนี้ 

สัญญาณจราจร หมายความวา สัญญาณใดๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟ ไฟฟา มือ แขน เสียงนกหวีดหรือดวย

วิธีอ่ืนใด สําหรับใหผูขับข่ี คนเดินเทา หรือคนจูง ข่ี หรือไลตอนสัตว ปฎิบัติตามสัญญาณนั้น 

ทาสัญญาณจราจรมี 2 ทาใหญๆคือ 

1.1 ทาหามรถหรือใหรถหยุด 

1.2 ทาปลอยรถ หรือใหรถไป 

2. ผูขับข่ีตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดแสดงดวยเสียงสัญญาณนกหวีด ในกรณี

ตอไปนี้ (ดูมาตรา 25) 

2.1 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีใชสัญญาณเสียงนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับข่ีหยุดรถทันที 

2.2 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีใชสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกัน ใหผูขับข่ีขับรถผานไปได 

  3.  ฝกผูปฏิบัติรวมสัญญาณจราจรท่ีเจาหนาท่ีแสดงตามมาตรา 24 กับเสียงสัญญาณนกหวีดตามมาตรา 25 

  4.  ฝกการจําลองสถานการณสมมุติมีรถเกิดอุบัติเหตุชนกัน ใหผูเขารับการอบรม ทําแผนท่ีเกิดเหตุ จัดการ

จราจร 


