การจัดการและการควบคุมการจราจร
การจัดการจราจร
หมายถึง การดําเนินการใดๆ ที่ทําใหการใชถนนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดานการจราจร โดยอาจจะ
รวมถึงการปรับปรุงแกไขเล็กนอย เชน การทาสี ตีเสนแบงชองทาง การติดตั้งสัญญาณไฟ แตไมรวมถึงการกอสราง
ถนนใหมเพิ่มเติม
การควบคุมการจราจร
หมายถึง การปฏิบัติใดๆใหเปนไปตามแผนการจัดการจราจรที่ไดกําหนดไวใหดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
การจัดการและการควบคุมการจราจรเพื่อวัตถุประสงคใด
1. เพื่อความปลอดภัยตอผูใชถนนรวมทั้งคนเดินเทา
2. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรงระบายการจราจร
3. เพื่อควบคุมทิศทางการระบายรถและคน
4. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
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 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
กอนการปฏิบัติการควบคุมการจราจร
1. สอบถามและทําความเขาใจในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีและถูกตอง
2. สังเกต และสรางความคุนเคยตอบริเวณที่จะปฏิบัติหนาที่ เชน ทิศทางเดินรถประจําทาง ที่สวนทาง,
จุดเลี้ยว หรือกลับรถ, ปายจราจรตางๆ เปนตน
3. สังเกต จดจําเวลา, รอบจังหวะ และทิศทางของสัญญาณไฟจราจรที่แยกนั้นใหดี
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การยืนอํานวยการจราจร
1. ยืนในจุดที่มองเห็นถนนไดทุกดานเพื่อมองเห็นปริมาณรถ แตละดานมากนอยเพียงใด
2. เปนจุดที่ปลอดภัย ไมกีดขวางการจราจร
3. ไมมีสิ่งบดบังตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติ อาจทําใหผูขับขี่รถมองไมเห็น เชน ตูโทรศัพท หรือเสาไฟฟา
4. ใหผูขับขี่รถยนตมองเห็นไดเดนชัด เมื่อใหสัญญาณมือในการอํานวยการจราจร
5. เปนจุดที่มองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือผูควบคุมสัญญาณไฟจราจร
6. ยืนอยูในที่เหมาะสม สงาผาเผย
7. งดการสูบบุหรี่, หมากฝรั่งหรือแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน บิดขี้เกียจ หรือหาวเรอ เปนตน
การควบคุมการจราจรดวยสัญญาณมือ
1. กอนใชสัญญาณมือตองดูจังหวะสัญญาณไฟจราจรใหถูกตอง เมื่ออํานวยการจราจรตามจังหวะสัญญาณ
ไฟจราจรที่มีผูควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู
2. ก อนห ามรถด วยสั ญ ญาณมื อให ดูความเร็ว ของรถคัน แรกและคัน หลังรวมทั้งระยะห างรถที่ จ ะหาม
เหมาะสมเพียงพอกับระยะที่จะใหหยุดหรือไม
3. ใหสัญญาณมือ หรือสัญญาณเสียงดวยนกหวีด ใหผูขับขี่เห็น และไดยินในลักษณะที่เดนและชัดเจน
4. สังเกตผูขับขี่วามองเห็น และเขาใจสัญญาณมือหรือไม
5. ยืนในจุดที่เหมาะสม สามารถใหสัญญาณมือเรงระบายในดานอื่นได
การควบคุมการจราจรในเวลาเชามืดและเวลาค่ํา
1. การแตงกายที่ผูขับขี่เห็นไดดีและชัดเจน เชน สวมเสื้อสะทอนแสง
2. ใชไฟฉายชวยในการใชสัญญาณมือ
3. ใชสัญญาณดวยเสียงนกหวีดใหดังและยาวกวาปกติ
4. ระมัดระวังการยืนบริเวณจุดที่ไมมีแสงไฟฟาสองสวาง
5. ระมัดระวังรถที่ไมเปดสัญญาณไฟสองสวางหนารถแลนมาในเวลากลางคืน
6. ระวังผูขับขี่ที่เมาสุรา หรือหลับในอาดเกิดอุบัติเหตุในการใหสัญญาณมือได
สิ่งที่ควรระมัดระวังอื่นๆ
1. ควบคุมอารมณเมื่อถูกผูใชรถใชถนนตําหนิการปฏิบัติ เมื่อเกิดการจราจรติดขัดมาก
2. ถูกซักถามหรือพูดจาประชดประชัน
3. เมื่อปดการจราจรหรือเตรียมเสนทางบุคคลสําคัญตางๆ
4. การจราจรติ ด ขั ด เป น วงแหวน ต องเรงระบายคลี่ ค ลาย การจราจรในวงแหวน อาจทํ า ให ด านอื่ น
ไมเคลื่อนตัวหรือแบงเรงระบายนอยกวา
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5. สัญญาณไฟจราจรขัดของ ตองออกมาอํานวยการจราจรดวยสัญญาณมือแทน
6. ภูมิอากาศแปรปรวน เชน ฝนตกน้ําทวมขัง เปนตน
การปฏิบัติเมื่อเหตุรถยนตขัดของบนถนน
1. รีบไปยังจุดที่รถยนตขัดของโดยดวน
2. หากกีดขวางชองการจราจรใหนําชิดขอบทางดานซายหรือบริเวณที่ไมกีดขวางการจราจร เชน ในซอย
ใกลเคียง หรือทางเวาเกาะกลางถนน เปนตน
3. สอบถามสาเหตุที่ขัดของและสิ่งที่ตองการความชวยเหลือ ชวยแนะนําอูซอมเครื่องยนตใกลเคียง
4. หากแกไขไมไดหรือกีดขวางการจราจรใหรถยกรีบนําพนการกีดขวาง
5. เรงระบายจุดที่ติดขัดเพราะสาเหตุดังกลาวจนการจราจรคลี่คลายเปนปกติ
การปฏิบัติกรณีรถทําสิ่งของตกหลน
1. รีบไปยังจุดที่สิ่งของตกหลน
2. แจงสภาพที่เกิดเหตุวามีสิ่งใดตกหลน ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานใด อยางไร
3. หากที่เกิดเหตุมีบริเวณกวางเกิดการติดขัดมากใหขอกําลังสนับสนุนเพื่อเรงระบายการจราจร
4. กระจายกําลังประจําจุด เพื่อเรงระบายรถในจุดที่เหมาะสมไมรวมจับเปนกลุม
5. ออกหนังสือคําสั่งดําเนินคดีกับผูขับขี่ในกรณีที่เปนการกระทําประมาทเลินเลอ
การปองกันและแกไขจราจรติดขัด
การปองกันมิใหการจราจรติดขัดเปนความรับผิดชอบรวมกันในหนาที่ของรัฐซึ่งเกี่ยวของกับการวางผังเมือง
การกอสรางทาง การติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวของตางๆจึง
จําเปนที่จะตองพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ใหการศึกษา หมายถึง การเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับรถนั้น ตลอดจน
กฎแหงความปลอดภัยอุบัติเหตุ และการปองกันของผูใชรถใชถนน ทั้งทางตรงและทางออม เชน
- สาเหตุการขัดของการจราจรในเมือง
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการจําแนกสาเหตุ
2. การวิศวกรรม หมายถึง การแกไขงานทางดานชาง เกี่ยวกับจราจร เชนการออกแบบ การควบคุมการ
กอสรางถนนหนทาง วงเวียน สะพาน การแบงชองทางเดินรถผิวจราจร ตลอดจนการพิจารณาติดตั้งปายเครื่องหมาย
บังคับการจราจร ปายเตือน ปายแนะนํา และปายประกาศตางๆ การกําหนดความเร็วกับสภาพถนนในทางโคง มุม
อับสายตาใหเหมาะสม เปนตน
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3. การบังคับตามกฎหมาย หมายถึง การตรวจตราและการจัดการจราจร เพื่อใหผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติไป
ตามกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับรถนั้นโดยเครงครัด รวมทั้งการกวดขันจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย
เพื่อใหการจราจรเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วประหยัด และปลอดภัยตามเปาหมายของการแกปญหาจราจร
การแกไขหรือเพื่อที่ลดอุบัติเหตุบนทองถนน โดยการออกกฎหมายบังคับและกวดขันมิใหผูกระทําผิดขึ้น
จะตองมีการอบรมใหเขาใจถึงขอเท็จจริง ทั้งคนขับรถ และคนเดินเทาทราบภยันตรายเปนดีพอ จะไดเห็นไดวาใน
การศึกษา การวิศวกรรม การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายยอมมีความสัมพันธกันเสมอ และในการแกไขในดานการ
บังคับตามกฎหมายควรพิจารณาจาก
- กฎหมายจราจร
- การควบคุมรถยนต
- การควบคุบใบอนุญาตขับรถ
- เจาหนาที่ตํารวจ
สวนหลักอีก 3 ประการตอไปนี้ จัดไดวาเปนหลักแกไขปญหาใหบรรลุเปาหมายทางบริหารคือ
4. การปะเมินผล หมายถึง การประเมินผลงานความถูกตองที่ไดปฏิบัติไปแลววาบรรลุเปาหมายที่วางไว
เพียงใด การควบคุม การประเมินผลงาน ก็เพื่อจะใหการวางแผนนโยบายขั้นตอไป ไดดีเพราะรูจุดบกพรอง
5. การรวมมือประสานงาน หมายถึง การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการแกปญหา
การจราจรติ ดขัด และการป องกัน อุบั ติเหตุในทองถนน เช น ทาง กทม. เทศบาล กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร และกองตํารวจจราจร กองตํารวจทางหลวง ซึ่งมี
หนาที่ในการกวดขัน การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน
6. ความพยายามกระทํารวมกัน หมายถึง ความพยายามแกไขสิ่งที่ยังไมเปนตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งยัง
ขาดปจจัยบางอยางที่จะสนับสนุนและตองใชเวลาเปลี่ยนแปลง เชน วัฒนธรรมการใชรถใชถนนของคนไปกรุงเทพฯ
เปนตน โดยมี “สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ขึ้นอยูกับสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เปนผูวางแผนการแกปญหาจราจร ทั้งปแผนระยะสั้น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจร ที่ควรปรับปรุงแกไข โดยมีหัวขอเสนอแนะดังนี้
1.ปญหาเกี่ยวกับคน
- เกี่ยวกับการศึกษา
- เกี่ยวกับการบริหารงานดานจราจร
- เกี่ยวกับอุบัตืเหตุและความปลอดภัย
2. ปญหาเกี่ยวกับถนนและสภาพแวดลอม
- ในดานการสาธารณูปโภค
- การควบคุมการจราจร
- เสนอใหมีการออกแบบถนนใหเหมาะสม
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- กอสรางทางดวน
3.ปญหาเกี่ยวกับยานพาหนะและการขนสง
- จัดทําชองทางสําหรับรถโดยสารประจําทาง
- รถไฟฟา
- รถใตดิน
4.ปญหาเกี่ยวกับผังเมืองและการขยายเมือง
- การกําหนดนโยบายและแผนการจราจร
- กําหนดแนวอาคารตามถนนและทางแยกตางๆ
- ขยายเขตการบริหารของกรุงเทพมหานคร
การปองกันและแกไขจราจรเมื่อรถติด
การควบคุมระหวางทางแยก หนาที่ของผูควบคุมการจราจรระหวางทางแยกตามธรรมดาคือการปองกันการ
ขัดของในการจราจรระหวางทางแยก มีหนาที่ปองกันตนเหตุที่จะทําใหการจราจรขัดของ เชน การจอดรถซอนกัน
จอดรถในที่หามจอด หรือหยุดรถขนของขึ้นลงในที่ไมสมควรหรือในลักษณะที่กีดขวางการจราจรของรถอื่น
การควบคุมเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน การจัดการจราจรในขณะที่มียวดยานนอย หรือการจราจรกําลังเดินสะดวก
อยูนั้ น ไม เป น ป ญ หา แต ในบางขณะจํา นวนยวดยานแลน มามากขึ้น ทุ กที นี่แหละเริ่มเกิดป ญ หาขึ้น แลว ตอไป
ยวดยานจะเริ่มแออัดกันจนกระทั่งมองเห็นชัดๆ วาถามีรถเพิ่มเขามาอีกสัก 2 คันเทานั้น ทางแยกนั้นจะใชไมไดแลว
รถจะติดกันหมด หนาที่ของตํารวจจราจรจะหนักขึ้นทุกที ฉะนั้นตํารวจจราจรจะตองรูและรีบจัดการแกไขโดยดวน
ปองกันอยาใหเกิดการขัดของโดยการที่ยวดยานตองอัดกันแนนได
ฉะนั้ น จึงขอแนะนํ าหัวขอไวใหทราบบางเพื่ อเปนทางชวยเหลือในการป องกันเหตุยัดเยียดดังกลาวแลว
ขางตน
1.ระวังทางออกของทางแยกใหจงหนัก ถาเห็นวาที่วาง จะมีรถปดทางออกเสียดวยประการใดๆ ก็ดีตองรีบ
จัดการแกไขอยาใหมีการกีดขวางทางออกได มิฉะนั้นการจราจรจะชะงักหมด
2.คอยสังเกตการจราจรทุกดาน ถาเห็นวาการจราจรทิศหนึ่งมีรถแลนตามกันมายาวเกินไปไมเปดโอกาศให
รถในทางตัดซึ่งหยุดรออยูไดผานไปบาง ก็ตองหามใหดานที่เดินหยุดเสียชั่วคราวใหรถที่หยุดรออยูในทางแยกตรงกัน
ขามไดเคลื่อนไป เพื่อขยับขยายรถบาง
3.ตํารวจจราจรตองไมเผลอ ตองตั้งใจคอยระวังหนาที่ของตนอยางเครงครัดเสมอ ตองคอยสังเกต ตอง
คาดคเนการในหนาที่อยูต ลอดเวลา ถาเห็นวานาจะเกิดการขัดของขึ้น เมื่อใดตองรีบจัดการทั นที อยาใหเกิดการ
ขัดของขึ้นกอนได เพราะการแกภายหลังยอมตองใชเวลาและเสียแรงมากกวาการปองกันไวกอน และบางครั้งยาก
มากดวย

-6

-

ขอใหจําไววา
1.ในบริเวณทางแยก ตองควบคุม อยาใหมีรถหยุดขวางอยูเปนอันขาด จะเนื่องจากเหตุใดๆก็ตามตองรักษา
บริเวณทางแยกใหวางอยูเสมอ เวนแตขณะที่รถกําลังแลนผานเทานั้น
2.ทางออกของรถจากทางแยก ตองใหวางเชนเดียวกัน ขอสําคัญที่สุดอยายอมใหรถที่หยุดรอหยุดล้ําแนว
เสนกลางถนน และระวังถามีทางแยกตองใหวางเชนเดียวกัน และถาหากวามีทางแยกที่ติดตอกัน รถที่รอสัญญาณหรื
อติการขัดของอยูทางแยกหนึ่ง อาจมีจํานวนมากและยาวเหยียดไปปดทางออกของอีกทางหนึ่งก็ได ตองรีบปองกันไว
ใหทันการเสมอ การเลี้ยวของรถในโอกาศนั้นก็เชนเดียวกัน ตองดูใหแนวารถนั้นจะเลี้ยวออกไดตลอดรวดเดียว ไม
ควรยอมใหรถเลี้ยวไปหยุดขวางถนนแลวถอยหลังกลับไปมา เพื่อตั้งตัวเขาชองทางที่จะไปอีกตอหนึ่ง การกระทํา
อยางนี้จะกอใหเกิดการชะงักของรถที่ ตามกันไปและจะเปนการเริ่มตนใหเกิดการยัดเยียดกันจนขยับตัวไมได ถา
ขบวนที่ตามไปนั้นในระยะกระชั้นชิดและมีจํานวนมากดวยแลวยิ่งเปนการเรงใหเกิดการขัดของรวดเร็วและแนน
ยิ่งขึ้น
3.การกี ดขวางหรือการขั ดข อง ตามบริเวณตอเนื่ องกับ ทางแยกก็เปน เหตุสําคัญ อีกเหตุห นึ่ งที่จ ะทํ าให
การจราจรตรงทางแยกเกิดขัดของขึ้น เชน รถเสียดสีกัน หรือกระทบกัน คนขับรถหยุดรถขวางทางโตเถียงกัน เปน
ตน เรื่องเชนนี้ผูควบคุมทางแยกจะตองคอยระวัง มิฉะนั้นรถที่ออกจากทางแยกตามๆกันไป และแลนไปไมตลอดจะ
หยุดกันจนปดทางออกของทางแยกนั้นทั่วไปก็ได ฉะนั้นผูควบคุมทางแยกซึ่งอยูใกลกันเชนนี้จึงตองทํางานสัมพันธกัน
และใหสัญญาณอยางเดียวกันเสมอ
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด หรือโดยความบังเอิญ ถึงแมเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคล
โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม
การปองกันอุบัติเหตุและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1. ลักษณะของอุบัติเหตุ เกิดขึ้นรวม 3 อยาง ดังนี้
1.1 เกิดจากการชนกันบนถนน อุบัติเหตุชนิดนี้เกิดขึ้นมากที่สุดในการจราจรของประเทศไทยสวนใหญ
เปนการชนกันระหวางรถยนตกับรถยนต หรือรถยนตกับรถจักรยานยนต หรือรถยนตกับคน เปนตน ผลกระทบของ
อุบัติเหตุบนถนนคือ การจราจรติดขัดในกรณีเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ หรือตามจังหวัดตางๆที่มีรถยนตใชกันมาก เชน
หาดใหญ นครราชสีมา เชียงใหม เปนตน
1.2 รถพุงออกนอกถนน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากความประมาทของผูขับขี่เอง หรืออาจเกิดจากเครื่องยนต
ขัดของ และในปจจุบันเกิดจากการแขงรถโดยใชความเร็วสูงบนถนนของวัยรุน ทําใหเกิดอุบัติเหตุลักษณะเชนนี้ได
เชนกัน
1.3 รถคว่ําหรือมีเหตุการณที่ไมไดเกี่ยวกับการชนบนถนนกรณีรถคว่ําเปนอุบัติเหตุลักษณะหนึ่งแตเปน
ลักษณะเฉพาะตัว สวนเหตุการณที่ไมไดเกี่ยวกับการชนบนถนน เชน ผูขับขี่เมาสุราในขณะขับรถยนต
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2. ชนิดของอุบัติเหตุ แบงออกเปนชนิดใหญๆได 2 ชนิด
2.1 รถยนตชนกับสิ่งตางๆ มี 9 ชนิด ดังนี้
ก. คนเดิน ถนน คนเดินเทา สวนใหญ เกิดจากการเรงรีบในการเดินทางหรือไมรูกฎหมายจราจร
หรือสภาพรถยนตไมดีเพียงพอ และสิ่งสําคัญอยูที่ผูขับขี่รถเปนสําคัญ
ข. ชนรถอื่นหรือรถชนรถ กรณีนี้เกิดจากความประมาทเสียสวนใหญ สภาพของรถยนตหรือขับรถ
ผิดกฎจราจร
ค. รถไฟ เกิดขึ้นนอยมากเพราะรถไฟมีเสนทางการเดินรถที่แนนอน ในทางปฏิบัติ เกิดจากผูขับรถ
ประมาทไมชะลอรถหรือรอใหรถไฟผานไปกอน กลับขับรถตัดผานทางรถไฟจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นดังกลาวหรือผูขับขี่
หยอนความสามรถ เชน เมาสุรา สิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา หรือปวยก็ได
ง. รถราง ปญหานี้คงไมมีเกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะประเทศไทยเลิกใชรถรางแลว
จ. รถจักรยาน
ฉ. ลอเลื่อน ลากเข็น ดวยคนหรือสัตว อุบัติเหตุชนิดนี้เกิดขึ้นในบริเวณชนบทในตางจังหวัดเสียเปน
สวนใหญ ทั้งนี้เกิดจากความไมรูกฎจราจรของผูขับขี่ลอเลื่อน หรืออาจจะติดนิสัยที่นําลอเลื่อนทําการลากเข็นบน
ถนน หรือไมติดโคมไฟในเวลากลางคืนสวนใหญประชากรในชนบทไมรกู ฎจราจรแทบทั้งสิ้น
ช. สัตว เกิดจากการปลอยปละละเลยของสัตวเอง หรืออาจเปนสัตวพลัดถิ่น
ซ. เสาหรือวัตถุ คงที่ ตามถนน เชน หลั กบอกเลขกิโล เสาไฟฟา สะพาน ป ญหานี้เกิด จากความ
ประมาทของผูขับขี่อยางแนนอน
ณ. วัตถุอื่นๆ เชน บาน รานคา
2.2 รถยนตเกิดเหตุอื่นๆ ที่ไมไดเกี่ยวกับการชน
ก.รถยนตตกถนนอาจเกิดจากความประมาท การขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายจราจรกําหนดหรือ
ข. รถพลิกคว่ํา
ค. อื่นๆ ที่ไมไดชน
3. สาเหตุของอุบัติเหตุ
3.1 สาเหตุโดยทั่วไป สวนใหญเขาใจวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
ก. เกิ ดจากความประมาทของผูขั บ (คน) อาจเกิด จากความเรงรีบ หรือเมาสุ รา สิ่งเสพติ ด หรือ
สิ่งมึนเมาตลอดจนปญหาเฉพาะตัวของผูขับขี่เอง เชน วัยรุนตองขับรถเร็วเกินกําหนดที่พ.ร.บ. จราจรกําหนด
ข. เกิ ดจากอุ ป กรณ ของรถไมส มบู รณ (รถ) เป น หนาที่ของเจาของรถที่ต องหมั่น ดูแลรถของตน
แตในทางปฏิบัติเจาของรถจะสั่งใหผูชวยทําการตรวจเสียมากกวาที่จะมาตรวจดูแลเอง
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
โดยการใหความรูแกผูใชรถใชถนนทุกระดับเกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมาย สัญญาณจราจร การใชถนน
โดยปลอดภัย กระทําได ดังนี้
ก.โดยทางตรง เชน สอดแทรกความรูเกี่ยวกับการจราจร และการปองกันไวในบทเรียนชั้นประถมศึกษา
ไปจนถึงชั้นอุดมศึกษา พอแมผูปกครองเพื่อสั่งสอนลูกหลานได
ข.โดยทางออม เชน วิทยุ โทรทัศน นิทรรศการ หนังสือวารสารตางๆ เปนตน
2. การควบคุมผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฏหมาย
โดยเขมงวดกวดขันใหผูใชรถใชถนนปฏิ บัติตามกฎหมายตางๆ ที่ เกี่ยวของในการจราจร การควบคุม
รถยนต การควบคุมใบอนุญาตขับรถ และเจาหนาที่ตํารวจจราจร
3. การปรับปรุงทางดานวิศวกรรมการทาง
โดยปรั บ ปรุ งออกแบบสร างถนนหนทางวงเวี ย น สะพาน ฯลฯ ให เหมาะสมและปลอดภั ย อยูเสมอ
ตลอดจนปรั บ ปรุ งการติ ด ตั้ งเครื่ อ งหมายและสั ญ ญาณจราจรต างๆ ให ดู ถูก ต องชัด เจนเพื่ อ ช ว ยให ก ารควบคุ ม
ยานพาหนะในถนนเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัย
สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุของผูเดินเทา
1. ผูเดินขาดความรูหรือทักษะในการเดิน ขาดความระมัดระวังตางๆ รางกายไมสมประกอบ หรือสุขภาพ
เสื่อมโทรม อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
2. ผูขับขี่ยานพาหนะ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนดไวตามกฎหมาย เครื่องยนตชํารุด สภาพรถยนตภายนอก
ชํารุด ขาดมารยาทที่ดี ประมาท
3. สภาพแวดลอม เชน ถนนแคบ ถนนชํารุด สัญญาณไฟเสีย สะพานชํารุด ไมมีฟุตบาท(ทางเทา) มีตนไม
กีดขวางทางเดิน ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ
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การปองกัน
1. การเดิน เท า ถาถนนมี ทางเท าให เดิน บนทางเท าและให เดิน ชิดซาย และไมยืน กลางทางเทาเพราะจะ
กีดขวางการจราจรของผูอื่น หรือเลนกีดขวางผูอื่น
ถาถนนไมมีทางเทา ใหเดินทางขวาของถนนสวนทางกับรถ เดินใหชิดขางถนน ไมควรเดินเคียงคูกันและ
ถามีเด็กไปดวยตองใหเดินทางขวาชิดขอบทางดานในและตองจับมือถือแขนไวใหแนน อยาปลอยใหเดินโดยอิสระ
2. การเดินถนนในขณะที่มีแสงสวางไมเพียงพอหรือเวลากลางคืน ควรใสเสื้อผาสีออนๆหรือสีขาว เพื่อให
ผูขับรถเห็นไดแตไกล มีไฟฉายเปดสองใหดวย และใหเดินขามถนนในที่มีแสง
3. การขามถนน ใหขามตรงชองทางขาม สะพานขามทางหรือมีเจาหนาที่ควบคุมอยู วิธีขามโดยยืนรออยู
บนทางเทา ดูรถทางขวาทางซายและทางขวาอีกครั้ง เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงเดินขาม ขณะที่เดินขามถนนควร
เดินดวยความเรงรีบ อยาวิ่งหรือหยุดชะงัก หรือเก็บสิ่งของ หรือทักทาย
4. การขามทางที่มีสัญญาณไฟจราจร ใหยืนรอบนทางเทากดปุมที่มีตูสัญญาณแลวรอจนกวาสัญญาณจะ
เปลี่ยนสีเขียว และเมื่อรถหยุดสนิทแลวจึงขาม
5. การขามถนนที่มีเกาะกลางถนน หรือเขตปลอดภัยใหยืนรอบนทางเทา ดูทางขวาเมื่อปลอดภัย จึงขาม
ดวยความเรงรีบ ไปยืนบนเกาะกลางถนน หรือเขตปลอดภัยแลวดูรถทางดานซายเมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงขามดวย
ความเรงรีบ
6. การขามทางสี่แยกที่มีสัญญาณไฟ ควบคุมการจราจร ใหขามถนนตรงเสนรอสัญญาณไฟที่ทางแยก โดย
ยืนรอบนทางเทา รอจนกวาสัญญานจะเปลี่ยนเปนสีแดงใหรถหยุดสนิทกอนแลวจึงขาม และระวังรถที่จะเลี้ยวขวา
หรือเลี้ยวซายผานตลอดมาจากอีกทางหนึ่ง
7. การขามถนนที่มีสิ่งกีดขวางหรือกําบังสายตา การขามทางในบริเวณที่มีรถจอดหรือ ตนไม เสาไฟ ฯลฯ
เปนสิ่งกําบังสายตามองไมเห็นรถที่แลนมา โดยใหใชความระมัดระวังอยาวิ่งออกมาทันทีทันใด ตองดูใหแนใจแลวจึง
ขาม
หนาที่หนึ่งที่สําคัญของตํารวจ ก็คือการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทองถนน ซึ่งมักจะประสบดวยตนเอง
อยูเปนประจํา ไมวาจะในระหวางปฏิบัติหนาที่หรือนอกหนาที่ เชน อยูระหวางเดินทางไปกลับสถานที่ทํางานหรือ
ระหวางการไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มิใชทําหนาที่จราจรก็ตาม ดังนั้น ถึงแมไมใชขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่จราจรก็
ตองมีความรูที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได เนื่องจากมีโอกาศที่จะประสบดวยตนเอง ซึ่งเมื่อพบแลว
จะนิ่งดูดายผานไปเฉยๆคงไมได ตองอยูชวยดําเนินการจนกวาผูมีหนาที่จะมาถึงที่เกิดเหตุ ยิ่งเปนตํารวจจราจรดวย
แลวตองมีความรูและเตรียมความพรอมที่จะจัดการกับอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นบนทองถนน อยูตลอดเวลา
ตํารวจจราจร ตองมีอุปกรณจัดการกับอุบัติเหตุที่สําคัญคือ ชอรกหรือวัสดุขีดเขียนพื้นถนนที่สามารถลบ
ออกไดงาย หรือสีสเปรยสีดําหรือสีเทา (เพื่อใหดูสะอาดเรียบรอย) สําหรับทําเครื่องหมายบนพื้นถนน แสดงตําแหนง
ของรถ และรองรอยในที่เกิดเหตุ กระดาษและปากาสําหรับทําแผนที่เกิดเหตุโดยสังเขป และสมุดจดบันทึกสําหรับ
จดรายละเอียดตางๆ ที่ตองการ
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การรั บ ทราบเหตุ นั้ น อาจมาจาก 2 กรณี คื อ หนึ่ งประสบด ว ยตนเอง ซึ่ งอาจจะอยู ห รื อ ไม อ ยู ในพื้ น ที่
รับผิดชอบก็ได สองไดรับแจงเหตุจากสื่อตางๆ ไมวาจากผูมาแจงทางวิทยุสื่อสาร ทางสถานีวิทยุ ฯลฯ ซึ่งเมื่อได
รับทราบเหตุแลวตํารวจจราจรมีหนาที่จะตองปฏิบัติดังนี้
1. รีบไปจุดที่เกิดเหตุ พิจารณาความหนักเบาของสถานการณ ดําเนินการปองกันผลรายที่อาจเกิดเพิ่ม
มากขึ้น เชน การเกิดอุบัติเหตุซ้ํา การเกิดเพลิงไหม การไดรับอันตรายจากสารพิษที่รั่วออกมาจากยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุเปนตน และรีบแจงสถานีตํารวจทองที่หรือศูนยวิทยุเพื่อดําเนินการแจงผูมีหนาที่เกี่ยวของหรือแจงกําลังมา
ใหการชวยเหลือ กับทั้งใหพิจารณาตัดสินใจวาสามารถจะเปดการจราจรตอไปไดหรือไม เปดไดกี่ชองทาง ในกรณีที่มี
การปดการจราจร ตองรีบประชาสัมพันธ ผูใชทางใหหลีกเลี่ยง แนะนําเสนทางหลีกเลี่ยง และประสานงานพื้น ที่
ใกลเคียง เพื่อเรงระบายรถหรือเปลี่ยนเสนทางผูใชรถ
2. ตรวจหรือสอบถาม มีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม หากมีใหรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลเคียงที่สุด
โดยระมั ด ระวั งการเคลื่ อ นย ายผู ได รั บ บาดเจ็ บ หรื อ เรี ย กรถพยาบาลนํ า ส ง ก อ นนํ าส งให จ ดชื่ อ ที่ อ ยู ผู บ าดเจ็ บ
(ถากระทําได) และชื่อโรงพยาบาลเก็บไวดวยเพื่อแจงพนักงานสอบสวน หากผูเสียชีวิตหรือผูบาดเจ็บจนชวยตัวเอง
ไมไดมาเพียงผูเดียว ใหดูแลทรัพยสินใหดวย ทั้งนี้ใหมีพยานรูเห็นตามสมควร เพื่อปองกันการกลาวหาภายหลัง และ
จัดทํารายการทรัพยสินสงมอบตอพนักงานสอบสวน
3. เรี ยกขอใบอนุ ญ าตผูขับ ขี่ ของคูกรณี ทั้งหมด เพื่ อสงมอบใหพ นักงานสอบสวนและเพื่อปองกัน การ
หลบหนี โดยตองตรวจดูใบอนุญาตขับขี่วาถูกตองหรือไม เชน รูปเหมือนผูขับขี่หรือไม ใบอนุญาตฯ หมดอายุหรือไม
หรือถูกประเภทหรือไม เปนตน
4. กําหนดจุดโดยทําเครื่องหมายบนพื้นทาง เพื่อแสดงรายละเอียดของการเกิกอุบัติเหตุ
5. ทําแผนที่เกิดเหตุโดยสังเขป(ถากระทําได)
6. แยกรถที่เกิดเหตุใหพนการกีดขวาง เชน ชิดขอบทางดานซาย หรือนําไปจอดไวยังที่ปลอดภัยและพน
การกีดขวางในที่เกิดเหตุ หรือนําสงสถานที่จัดเก็บรถของกลางของสถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุนั้น รวมทั้งรวบรวม
วัตถุพยาน เพื่อสงมอบตอพนักงานสอบสวน
7. เก็บสิ่งตกหลนที่กีดขวางการจราจรใหเรียบรอย
8. จัดการจราจรที่เกิดเหตุ จนการจราจรคลี่คลาย
9. หากเปนการชนที่รุนแรง หรือมีปญหาทางรูปคดี คูกรณี ตกลงกันไมได ใหรอพนักงานสอบสวนมาดู
ที่เกิดเหตุ
10. มอบแผนที่สังเขปใหพนักงานสอบสวน หากมีผูไดรับบาดเจ็บ ใหแจงชื่อ ที่อยู และโรงพยาบาลที่นําสง
ใหทราบดวย
11. ไมควรพูดหรือใหความเห็น ระหวางรอพนักงานสอบสวนมาดูที่เกิดเหตุ วาฝายใดถูกหรือผิด ฝายใด
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบ ใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวน
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การกําหนดจุดโดยทําเครื่องหมายบนพื้นทาง
การกําหนดจุดควรกระทําตอยวดยานที่เกิดเหตุทั้งหมด รวมทั้งรองรอยวัตถุพยานที่ปรากฎในที่เกิดเหตุ เชน
จุดชน, จุดที่พบเศษกระจก/เศษดิน/ชิ้นสวนรถตกอยู, จุดที่ผูตายนอนอยู, จุดที่พบรอยเลือด, รอยหามลอ, รอยครูด
ฯลฯ การขีดกําหนดจุดสําหรับรถยนตตองขีดตําแหนงของลอทุกลอ(ตามลักษณะที่พบในที่เกิดเหตุ หรือเอียงหรือบิด
อยางไร ก็ขีดตามแนวนั้น) และแนวกันชนดานหนาและหลังใหครบทุกคัน ทั้งนี้ใหนึกไวในใจเสมอวา หากมีความ
จําเปนตองนํายวดยานที่เกิดเหตุมาไวในสถานที่เกิดเหตุอีกครั้ง จะตองสามารถวางไวในตําแหนงเดิมไดทุกประการ
นอกจากนี้ควรจะเขียนทะเบียนรถนั้นๆ ไวที่พื้นถนน เพื่อปองกันการสับสนในกรณีที่มีรถเกิดเหตุหลายคัน การขีด
กําหนดจุดรถยนต อาจทําไดดังภาพที่ 1 การขีดกําหนดจุดสําหรับรถจักรยานยนต, วัตถุพยานตางๆ รวมทั้งจุดที่
ผูตายนอนอยูในที่เกิดเหตุ สามรถขีดเปนแนวเสนตามรูปรางของรถจักรยานยนต วัตถุพยาน, หรือรูปรางของผูตายได
การทําแผนที่เกิดเหตุโดยสังเขป
ตามปกติ เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนจะตองไปดูท่ีเกิดเหตุและเปนผูจัดทําแผนที่เกิดเหตุดวยตนเอง
แตเนื่องจากปจจุบัน สภาพการณเปลี่ยนแปลงไป พนักงานสอบสวนไมสามารถไปดูที่เกิดเหตุไดทุกคดี หรือเดินทาง
ไปลาชา เจาหนาที่ตํารวจที่พบเหตุอาจตองจัดทําแผนที่เกิดเหตุเบื้องตน เพื่อประโยชนในการแยกรถคูกรณีและเปด
การจราจรดวยความรวดเร็วแตทั้งนี้หากสถานการณรุนแรงเชนกรณีมีผูเสียชีวิต หรือมีความเสียหายจํานวนมาก
ระหวางรอพนักงานสอบสวนก็จัดทําไป แตกอนแยกรถคูกรณีควรใหพนักงานสอบสวนมาถึงที่เกิดเหตุเสียกอนและ
มอบแผนที่ที่จัดทําไว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป หลักในการจัดทําแผนที่เกิดเหตุเบื้องตนประกอบดวย
หัวขอดังตอไปนี้
1. กระดาษที่ใชในการเขียนแผนที่ ควรเปน กระดาษขาว ไมมีเสน บรรทัด ( หากเป นกระดาษตารางแบบ
กระดาษกราฟดีมาก เพราะจะยอมาตราสวนไดแนนอนใกลคียงกับความเปนจริง) ขนาดพอสมควร ไมเล็กจนเกินไป
จนไมสามารถจะวาดแผนที่และกําหนดรายละเอียดไดครบถวน โดยทั่วไปขนาดที่เหมาะสม คือกระดาษขนาด A4
2. กอนเริ่มวาดแผนที่ ใหผูเขียนหันหนาไปทางทิศเหนือ เพื่อใหทิศเหนืออยูดานบนของหัวกระดาษเสมอ
(ในแผนที่จะปรากฎเครื่องหมายเหนือ หรือ น.)
3. การใชมาตราสวนในแผนที่ ควรดูใหเหมาะสมกับกระดาษ และควรไดสัดสวนกับสภาพความเปนจริง
ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป
4. เขี ย นแนวถนนบริ เวณสถานที่ เกิ ด เหตุ ล งในกระดาษแผนที่ โดยให ป รากฎเส น แบ งช อ งทางเดิ น รถ
เสนประ เสนทึบ (สีขาว/สีเหลือง) โดยใหมีจํานวนชองการจราจรที่มีอยู รวมทิศทางการเดินรถวาไปในทิศทางใด เชน
เปนการเดินรถทางเดียว หรือเปนการเดินรถสวนทางกัน และมีชองทางเดินรถประจําทางหรือไมใหมีปายจราจรหรือ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในที่เกิดเหตุรวมทั้งทางคนเดิน(ทางมาลาย) และจุดสัญญาณไฟจราจร
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5. วาดรูปรถคูกรณีที่เกิดเหตุ ใหเห็นวาลักษณะที่เกิดเหตุเปนอยางไร เชน ทิศทางรถหันไปในชองทางเดิน
รถใด ครอมชองทางเดินรถใด หรือครอมชองทาง หรือทับเสนแบงชองทางเดินรถหรือไม อยางใด ภาพสมมุติที่ใช
แทนยวดยานและสิ่งที่อยูในที่เกิดเหตุที่นิยมใช ตามภาพที่ 3 ตัวอยางที่ใชในการเขียนแผนที่
6. เขีย นแนวรอยห ามลอ(รอยเบรก), รอยครูด, รอยเลือด, จุดที่ เศษวัสดุจากยวดยานชนกัน ตกอยู เช น
เศษกระจกแตก, ชิ้นสวนของรถ เปนตน จุดหรือตําแหนงที่ผูบาดเจ็บหรือตายลมนอนอยูหลังเกิดเหตุ
7. กําหนดจุดชน (จุดที่ยวดยานกระทบกัน) ลงในแผนที่ ซึ่งอาจไดจาการนําชี้ของคูกรณี และ/หรือ จาก
วัตถุพยานในที่เกิดเหตุ เชน จุดที่พบเศษดินตก, เศษกระจกแตกตกอยู เปนตนหากคูกรณีนําชี้ไมตรงกัน และไมมี
วัตถุพยานที่บงชี้ได ก็ใหกําหนดจุดชนตามที่คูกรณีแตละฝายนําชี้ไวในแผนที่ โดยหมายเหตุไวใหชัดเจนวา คูกรณี
ฝายใดชี้จุดใด
8. กําหนดแนวทิศทางการเดินรถของยวดยานแตละคันกอนเกิดเหตุ ตามคําบอกเลาของคูกรณี ซึ่งสามารถ
เปนไปไดและสอดคลองกับสภาพสถานที่เกิดเหตุที่ปรากฎ ( บางครั้งคูกรณีพยายามใหการในลักษณะที่คาดเคลื่อน
ไปจากจากขอเท็จจริง เพื่อใหไดเปรียบทางคดี)
9. เขีย นรายละเอียดของสิ่งที่ กําหนดไวในแผนที่ แลว รวมทั้ งหมายเลขทะเบี ยนรถซึ่งอาจทํ าไดโดยการ
อธิบายไปยังจุดนั้ นๆ เลยในกรณี ที่รายละเอียดมากนักหรืออาจกําหนดเปนตัวเลข สัญลักษณ แทน แลวยกนํามา
อธิบายไวดานขาง หรือดานลางของแผนที่ในกรณีที่มีรายละเอียดมากๆก็ได
10. หากมี พ ยานบุ ค คลรู เห็ น เหตุ ก ารณ ให ข อจดชื่ อ และที่ อ ยู พ ร อ มหมายเลขโทรศั พ ท ไว เพื่ อ มอบให
พนักงานสอบสวน
11. กําหนดสถานที่ใกลเคียงกับที่เกิดเหตุ เพื่อใหทราบวาเหตุนั้นเกิดขึ้นตรงจุดใด เชน หนาสถานที่ราชการ
, โรงพยาบาล, บริษัท, รานคา, ศูนยการคา เปนตน และหากมีทางรถไฟ, สะพาน, ทางโคง, ทางขาม, ที่คับขัน ฯลฯ
ก็ใหเขียนกําหนดไวในแผนที่ดวย
12. จัดใหคูกรณีและพยานที่เห็นเหตุการณไดตรวจดูแผนที่สังเขปเบื้องตนที่ไดจัดทําขึ้นนี้ หากถูกตองตรง
กับความเปนจริง ก็ใหคูกรณีและพยานลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน หากคูกรณีไมยอมลงลายมือชื่อก็ใหบันทึก
ไววาไดแสดงและอธิบ ายแผนที่สั งเขปแลวไมขอลงชื่อ กับ ทั้งตองลงตําแหนงของเจาหนาที่ จราจรที่ จัดทํ าแผนที่
ตลอดจนวัน เดือน ป และเวลาที่ทําแผนที่ฉบับนั้นๆ
13. การจัดทําแผนที่สังเขปที่เกิดเหตุนั้น หากสามารถจัดทําไดในขณะที่ยังมิไดมีการเคลื่อนยายยวดยานที่
เกิดเหตุออก ก็จะทําใหสามารถกําหนดจุดตําแหนง และทิศทางไดตรงกับความเปนจริงไดมาก แตหากพิจารณาแลว
เห็นวาการไมเคลื่อนยาย อาจสงผลตอสภาพปญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุซ้ําซอน ก็ควรกําหนดจุด
ทําเครื่องหมายบนพื้นทาง เพื่อแสดงรายละเอียดแลวจึงเคลื่อนยายยวดยานและวัตถุพยานออก จากนั้นจึงจัดทําแผน
ที่เกิดเหตุ
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14. นอกเหนือจากการทําแผนที่เกิดเหตุแลว อาจจะจัดใหมีการถายภาพดวยกลองถายรูปหรือบันทึกภาพ
ดวยเครื่องถายวิดีโอ ก็ยิ่งจะทําให สามารถเก็บ รายละเอียดไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คงขึ้นอยูกับลักษณะ ความรุนแรง
ความซับซอนของคดี และความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ และความสามารถของเจาหนาที่ของผูปฏิบัติดวย
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ปายจราจรประเภทปายบังคับ
แบงเปน 2 ประเภทคือ
1. ปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด
2. ปายบังคับที่แสดงดวยขอความ และ/หรือสัญลักษณ

1.

"หยุด"
ความหมาย รถทุกชนิดตองหยุด เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง

2.

"ใหทาง"
ความหมาย รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถและคนเดินเทาในทางขวางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวา
ปลอดภัย และ ไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง

3.

"ใหรถสวนทางมากอน"
ความหมาย ใหผูขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงปาย เพื่อใหรถที่กําลังแลนสวนทางมากอน ถามีรถขางหนาหยุดรอ
อยูกอนก็ใหหยุดรถรอถัดตอกันมาตามลําดับ เมื่อรถที่สวนทางมาไดผานไปหมดแลว จึงใหรถที่หยุดรอตามปายนี้
เคลื่อนไปได

4.

"หามแซง"
ความหมาย หามมิใหขับรถแซงขึ้นหนารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งปาย

5.

"หามเขา"
ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดเขาไปในทางที่ติดตั้งปาย
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6.

"หามกลับรถไปทางขวา"
ความหมาย หามมิใหกลับรถไปทางขวาไมวาดวยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย

7.

"หามกลับรถไปทางซาย"
ความหมาย หามมิใหกลับรถไปทางซายไมวาดวยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย

8.

"หามเลี้ยวซาย"
ความหมาย หามมิใหเลี้ยวรถไปทางซาย

9.

"หามเลี้ยวขวา"
ความหมาย หามมิใหเลี้ยวรถไปทางขวา

10.

"หามรถยนต"
ความหมาย หามรถยนตทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

11.
"หามรถบรรทุก"
ความหมาย หามรถบรรทุกทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

12.

"หามรถจักรยานยนต"
ความหมาย หามรถจักรยานยนตผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย
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13.

"หามรถยนตสามลอ"
ความหมาย หามรถยนตสามลอผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

14.

"หามรถสามลอ"
ความหมาย หามรถสามลอผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

15.

"หามรถจักรยาน"
ความหมาย หามรถจักรยานผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

16.

"หามลอเลื่อนลากเข็น"
ความหมาย หามลอเลื่อนลากเข็นผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

17.

"หามรถยนตที่ใชในการเกษตร"
ความหมาย หามรถยนตที่ใชในการเกษตรทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

18.

"หามรถจักรยานยนตและรถยนต"
ความหมาย หามรถจักรยานยนตและรถยนตทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

19.

"หามรถจักรยาน รถสามลอ รถจักรยานยนต"
ความหมาย หามรถจักรยาน รถสามลอ รถจักรยานยนต ผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย
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20.

"หามใชเสียง"
ความหมาย หามมิใหใชเสียงสัญญาณหรือทําใหเกิดเสียงที่กอการรบกวนดวยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งปาย

21.

"หามคน"
ความหมาย หามคนผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

22.

"หามจอดรถ"
ความหมาย หามมิใหจอดรถทุกชนิดระหวางแนวนั้น เวนแตการรับสงคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทํา
โดยมิชักชา

23.

"หามหยุดรถ"
ความหมาย หามมิใหหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเปนอันขาด

24.

"หยุดตรวจ"
ความหมาย ใหผูขับรถหยุดรถที่ปายนี้ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจและเคลื่อนรถตอไปไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาที่ผูตรวจแลวเทานั้น

25.

"จํากัดความเร็ว"
ความหมาย หามมิใหผูขับรถทุกชนิดใชความเร็วเกินกวาที่กําหนดเปนกิโลเมตรตอชั่วดมง ตามจํานวนตัวเลข
ในแผนปายนัน้ ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย จนกวาจะพนที่สุดระยะที่จํากัดความเร็วนั้น
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26.

"หามรถหนักเกินกําหนด"
ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดที่มีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดหรือเมื่อรวมน้ําหนักรถกับน้ําหนักบรรทุก เกิน
กวาที่กําหนดไวเปน "ตัน" ตามจํานวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เขาไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

27.

"หามรถกวางเกินกําหนด"
ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดที่มีขนาดกวางเกินกําหนดเปน "เมตร" ตามจํานวนเลขในเครื่องหมายนั้น เขา
ไปในเขตทางที่ติดตั้งปาย

28.

"หามรถสูงเกินกําหนด"
ความหมาย หามมิใหรถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกวากําหนดเปน "เมตร" ตาม
จํานวนเลข ในเครื่องหมายเขาไปในเขตทางหรืออุโมงคที่ติดตั้งปาย

29.

"ใหเดินรถทางเดียวไปขางหนา"
ความหมาย ใหขับรถตรงไปตามทิศทางที่ปายกําหนด

30.

"ทางเดินรถทางเดียวไปทางซาย"
ความหมาย ใหขับรถไปทางซายแตทางเดียว

31.

"ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา"
ความหมาย ใหขับรถไปทางขวาแตทางเดียว
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"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 ใหรถทุกชนิดเดินวนทางซายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเขาสูทางรวมบริเวณวงเวียนตองหยุดให
สิทธิแกรถที่เลนอยูในทางรอบวงเวียนไปกอน หามขับรถแทรกหรือตัดหนารถที่อยูในทางรอบบริเวณวงเวียน
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ปายจราจรประเภทปายเตือน
แบงเปน 3 ประเภทคือ
1. ปายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด
2. ปายเตือนที่แสดงดวยขอความ 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.

"ทางคดเคี้ยวเริ่มซาย"
ความหมาย ทางขางหนาเปนทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซาย ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและเดินรถชิดดานซาย
ดวยความระมัดระวัง

8.

"ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา"
ความหมาย ทางขางหนาเปนทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา 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.
"ทางแคบลงทั้งสองดาน"
ความหมาย ทางขางหนาแคบลงกวาทางที่กําลังผานทั้งสองดาน ผูขับรถจะตองขับรถใหชาลงและเพิ่มความ
ระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผานทางแคบผูขับรถจะตองระมัดระวังมิใหรถชนหรือเสียดสีกัน

19.

"ทางแคบดานซาย"
ความหมาย ทางขางหนาดานซายแคบลงกวาทางที่กําลังผาน ผูขับรถตองขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวังยิ่งขึ้น

20.

"ทางแคบดานขวา"
ความหมาย ทางขางหนาดานขวาแคบลงกวาทางที่กําลังผาน ผูขับรถตองขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวังยิ่งขึ้น
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ภาคปฏิบัติ

1. ฝกทาสัญญาณจราจร
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522(มาตรา 24) ไดกําหนดทาสัญญาณจราจร เพื่อเปนการปฏิบัติ
ให เปน แบบอย างเดี ยวกั น และเป น หลั กการที่ฝกปฏิบัติของเจาพนักงานจราจร และพนักงานเจาหนาที่ ใหเปน
แบบอยางเดียวกันและถูกตองตามกฎหมายจราจรทางบกและไดกําหนดไวดังนี้
สัญญาณจราจร หมายความวา สัญญาณใดๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟ ไฟฟา มือ แขน เสียงนกหวีดหรือดวย
วิธีอื่นใด สําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนจูง ขี่ หรือไลตอนสัตว ปฎิบัติตามสัญญาณนั้น
ทาสัญญาณจราจรมี 2 ทาใหญๆคือ
1.1 ทาหามรถหรือใหรถหยุด
1.2 ทาปลอยรถ หรือใหรถไป
2. ผูขับขี่ ตองปฏิบัติต ามสัญ ญาณจราจรที่พนั กงานเจาหนาที่ ได แสดงด วยเสียงสัญ ญาณนกหวีด ในกรณี
ตอไปนี้ (ดูมาตรา 25)
2.1 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชสัญญาณเสียงนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับขี่หยุดรถทันที
2.2 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกัน ใหผูขับขี่ขับรถผานไปได
3. ฝกผูปฏิบัติรวมสัญญาณจราจรที่เจาหนาที่แสดงตามมาตรา 24 กับเสียงสัญญาณนกหวีดตามมาตรา 25
4. ฝกการจําลองสถานการณสมมุติมีรถเกิดอุบัติเหตุชนกัน ใหผูเขารับการอบรม ทําแผนที่เกิดเหตุ จัดการ
จราจร

