
 

 
  



1  

 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
 
บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ 

 1.1 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522            1 

 1.2 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535           5 

 1.3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522           7 

• กฎหมายจราจรที่สำคัญที่ผู้ขับขี่ควรทราบ            9 

• สัญญาณจราจร            32 

• เครื่องหมายจราจร           36 
บทที่ 2 การขับรถอย่างปลอดภัย            

 2.1 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย          64 
 2.2 ยาและโรคท่ีมีผลต่อการขับขี่          89 
 2.3 การบำรุงรักษารถ            93 
 2.4 การรับรู้สถานการณ์อันตราย        104 

บทที่ 3 จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ       119 

บทที่ 4 ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล    

4.1 ข้อควรปฏิบัติปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน       133 
4.2 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ        136 
4.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีเหตุพิเศษ       137 
4.4 การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล       139 

 



1  

 

 

บทที่ 1 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการขับรถ 

 
 กฎหมายที ่สำคัญที ่ผ ู ้ข ับรถจำเป็นต้องรู ้ มี 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522   
1.1 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  

รถที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522 ประกอบด้วย 
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตาม

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
• รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพ่ือ

สินจ้างตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
• รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน 
• รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน 
• รถยนต์บริการซึ่งใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าไม่เกิน 7 คน 
• รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
• รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
• รถสามล้อส่วนบุคคล 
• รถยนต์รับจ้างสามล้อ 
• รถบดถนน 
• รถแทรกเตอร์ 
• รถพ่วง 
• รถใช้งานเกษตรกรรม 

1) การจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ 
1.1 รถที่นำมาใช้ต้องจดทะเบียนแล้วและเสียภาษีประจำปีครบถ้วนถูกต้อง ผู ้ใดใช้รถโดยไม่จด

ทะเบียนหรือชำระภาษีต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
1.2 รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื ่อนไขที่ กำหนดใน
กฎกระทรวงในเวลาที่ขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ใดใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจของผู้อ่ืน 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
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1.3 การขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา 
1.4 รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้าย และเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่ กำหนดใน

กฎกระทรวง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
1.5 การเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 

วัน นับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงสีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
1.6 ในการโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่

วันโอนรถ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
1.7 การย้ายรถไปไว้ต่างท้องที่ ให้เจ้าของรถแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันย้าย 

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
1.8 รถที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดให้ผิดไปจากรายการที่จด

ทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

1.9 “ป้ายแดง” เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้
ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้า หรือนำไปซ่อมแซมเท่านั้น  โดยกำหนดให้วิ่งได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตก หรือในเวลากลางวันเท่านั้น ประชาชนทั่วไปไม่สามารถนำรถป้ายแดงมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนไม่ว่า
เวลาใดก็ตาม หากนำรถที่ติดป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้บนถนน มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

2) รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 
2.1 รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด 
2.2 รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด 
2.3 รถที่เจ้าของแจ้งการไม่ใช้รถ 
2.4 รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพ่ือจำหน่าย หรือผู้นำที่เข้ามาเพื่อจำหน่าย ผลิต ประกอบ หรือนำเข้า 

และยังมิได้จำหน่ายแก่ผู้อื่น 
3) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 

3.1 รถดับเพลิง 
3.2 รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง 
3.3 รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร 
3.4 รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ 
3.5 รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ 
3.6 รถของสภากาชาดไทย 
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3.7 รถของบุคคลใครผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการ
ชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย 

3.8 รถใช้งานเกษตรกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
4) การกำหนดประเภทของรถยนต์และแบบของเข็มขัดนิรภัย 

4.1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ 
พ.ศ. 2553 โดยมิให้ใช้บังคับแก้รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถยนต์
สามล้อรับจ้าง และได้กำหนดคุณลักษณะเข็มขัดนิรภัย มี 2 แบบ คือ 

(1) แบบรัดหน้าตักและพาดไหล่ (Three-point belt) 
(2) ปบบรัดหน้าตัก (Lap belt) 

4.2 เข็มขัดนิรภัยให้มีลักษณะและตำแหน่งที่ตั้ง ดังนี้ 
(1) ที่นั่งตอนหน้าของรถที่อยู่ด้านริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ 1.4.1 (1) และในตำแหน่ง

ระหว่างที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ 1.4.1 (1) หรือข้อ 1.4.1 (2) 
(2) ที่นั่งตอนสองของรถของรถที่นั่งอยู่ด้านริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ 1.4.1 (1) ส่วน

ตำแหน่งระหว่างที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ 1.4.1 (1) หรือ ข้อ 1.4.1 (2) 
(3) ที่นั่งตอนสามและตำแหน่งที่นั่งอ่ืนต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ1.4.1 (1) หรือข้อ1.4.1 (2)  

4.3 รถยนต์ดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
ตามลักษณะและตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4.1 (1) 

(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
(2) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด 
(3) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน 
(4) รถยนต์บริการ 

รถยนต์ข้างต้น ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตาม
ลักษณะและตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4.2 (2) และ (3) เป็นการเพ่ิมเติมขึ้น 

4.4. รถยนต์ดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
ตามลักษณะและตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4.2 (1) 

(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 
(2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

5) การเสียภาษีประจำปี  
 การเสียภาษีรถประจำปี เจ้าของรถต้องชำระล่วงหน้าคราวละ 1 ปี หากไม่เสียภาษีภายในเวลาที่
กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ และรถที่ค้างชำระภาษีประจำปี
ติดต่อกันครบ 3 ปี ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับไป 
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การตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี ให้เจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตตามประกาศนายทะเบียน 
ในประเภทรถต่อไปนี้ นำรถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนเสียภาษีประจำปี 

(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่
มีอายุครบ7ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก 

(2) รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก 
6) การยึดและการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

กรณียึดใบอนุญาตขับรถ   ผู้ใดได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วหากปรากฏว่า 
• ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำผิดตามพ.ร.บ.นี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. นี้ 
• ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
• ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดฐานขับรถหรือกระทำการใดๆอันน่าจะเป็นภัยต่อ

ประชาชนหรือ 
• มีผู้กล่าวโทษว่าทำลายความสุขของประชาชนในถนน หรือ ทางหลวงโดยขู่เข็ญ ดูหมิ่น รังแก หรือ 

รบกวนคนขับรถด้วยกันหรือผู้โดยสาร 
นายทะเบียนมีอำนาจเรียกใบอนุญาตขับรถมายึดไว้ได้ แต่ห้ามมิให้ยึดเกิน 1 ปี ในกรณีที่ผู ้ได้รับ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะรถยนต์สามล้อสาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
ประเภทความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ 
ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ความผิด
ฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้
จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ พ้นโทษมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี ให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายยึดใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์
สามล้อสาธารณะแล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้องศาลจนถึงเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด และในระหว่างเวลา
ดังกล่าว ห้ามมิให้นายทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 

กรณีเพิกถอนใบอนุญาต  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถประเภทนั้น ให้นายทะเบียนสั่ง เพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถนั้น
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1.2 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535   
1) ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  มี 5 ประเภท คือ 

(1) ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ 
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะ โดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของทางหลวงพิเศษตามท่ีกรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้น 

(2) ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัดอำเภอ ตลอดจน
สถานที่ที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยายบูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้
เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

(3) ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างขยายบูรณะ และ
บำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท 

(4) ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะ และบำรุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น 

(5) ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับ
สัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน 

2) อัตราความเร็ว 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ให้อำนาจรัฐมนตรีสามารถออกกฎกระทรวงกำหนดอัตรา

ความเร็วของยานพาหนะที่เดินรถในทางหลวงแต่ละประเภทได้ เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทาง
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

(1) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสาร 
ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร 

(2) รถบรรทุกอ่ืนนอกจากรถท่ีระบุไว้ใน (1) รวมทั้งรถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง ให้ใช้
ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 

(3) รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 120 กิโลเมตรใน
เขตทางที่มีป้ายหรือเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถช้าๆให้ลดความเร็ว และใช้
ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึนตามสมควร 

ในกรณีที่มีป้ายหรือเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น 
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3) น้ำหนักบรรทุก 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ให้อำนาจผู้อำนวยการทางหลวงในแต่ละประเภทออกประกาศ

ห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่
กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายได้หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

4) ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการใช้ทางหลวง 
1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำให้

ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดง
สัญญาณอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทำ
ให้ปรากฏในเขตทางหลวง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

2) กรณียานพาหนะใดๆ เครื่องยนต์ หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชำรุดบนทางจราจรจนไม่
สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ผู้ใช้ยานพาหนะซ่ึงอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นได้ต้อง
นำยานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทาง หรือ ถ้าไม่มีไหล่ทางให้จอดชิดซ้ายสุดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร 
และจะต้องนำยานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นทางจราจรหรือไหล่ทางโดยเร็วที่สุด และถ้าจำเป็นต้องหยุดหรือจอด
ยานพาหนะอยู่บนทางจราจรหรือไหล่ทางผู้ใช้ยานพาหนะต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณใดๆ ให้เพียงพอที่
ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืน จะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร และ
หากเกิดขึ้นในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืน จะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดย
ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได้ 

3) ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือท้ังจำทั้งปรับ 

4) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือ สิ่งอื่นใดในเขต
ทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทาง
จราจรหรือไหล่ทางต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

5) ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูงไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้า หรือไหล่ทางต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือท้ังจำทั้งปรับ 
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1.3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

คำจำกัดความ 
 “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 
 “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม
ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วน
บุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตา ม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ 
 “ทางเดินรถ” หมายความว่า พื้นที่ท่ีทำไว้สำหรับการเดินรถ ไม่ว่าในระดับพ้ืนดินใต้หรือเหนือพ้ืนดิน 
 “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถท่ีจัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้น
หรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้  
 “ช่องเดินรถประจำทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถสำหรับรถโดยสารประจำ
ทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกำหนด 
 “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที่กำหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตาม
เวลาที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด 
 “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ 
 “ไหล่ทาง” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้าง ซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า  
 “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พื้นที่ท่ีทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกันรวมบรรจบกัน หรือติดกัน 
 “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถท่ีกำหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สร้างขึ้นบนทาง
ร่วมทางแยก  
 “ทางเท้า” หมายความว่า พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทางหรือทั้งสองข้างของ
ทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน 
 “ทางข้าม” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินเท้าข้ามทาง โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนว หรือ
ตอกหมุดไว้บนทางและให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ทำให้คนเดินเท้าข้าม ไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพ้ืนดินด้วย 
 “เขตปลอดภัย” หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา
สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป 
 “ที่คับขัน” หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ 
ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย 
 “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 
 “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน 
ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง  
 “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อ
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ  
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 “รถจักรยาน” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับขี่ท่ีมิใช่เป็นการลากเข็น 
 “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิง และรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่จะกำหนดให้  
 “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างข้ึนเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ 
 “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 7 คน  
 “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับ – ส่ง นักเรียน  
 “รถโดยสารประจำทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บ
ค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง  
 “รถแท็กซี่” หมายความว่า รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน  
 “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับลากจูงรถ หรือเครื่องมือการเกษตร หรือ
เครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้สำหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ  
 “รถพ่วง” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลากจูง 
 “มาตรแท็กซี่” หมายความว่า เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซี่ โดยอาศัยเกณฑ์ระยะทาง
หรือเวลาการใช้รถแท็กซ่ี หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซ่ี 
 “ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลาก
เข็นยานพาหนะ 
 “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดิน และให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอ้ีล้อสำหรับคนพิการหรือรถสำหรับเด็กด้วย  
 “เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย 
 “ผู้เก็บค่าโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค่าโดยสารและผู้ดูแลคนโดยสารที่อยู่ประจำ
รถบรรทุกคนโดยสาร 
 “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตสำหรับ
คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำ
เครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
 “สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใดๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใดสำหรับให้ผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น  
 “เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทำให้ปรากฏในทางสำหรับผู้ขับขี่ 
คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
 “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และผู้ตรวจการตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
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• กฎหมายจราจรที่สำคัญทีผู่้ขับขี่ควรทราบ 

การใช้รถ 
 มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถท่ีมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสาร หรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ  
 รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจัดให้มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลากหรือ
กฎหมายว่าด้วยรถจ้างและใช้การได้ดี 
 สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่ง และวิธีการทดสอบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา 7  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือ
ป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่า
ด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ 

 
 มาตรา 8  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถเพ่ือ
ประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้วัสดุกรองแสงกับรถที่นำมาใช้ในทางเดิน
รถได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 9  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ 
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 มาตรา 10  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีล้อ หรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง มาใช้ในทางเดินรถเว้นแต่
เป็นรถที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 
 มาตรา 10 ทวิ  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกิน
เกณฑ์ท่ีอธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ 

 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ  
 มาตรา 11  ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้ง
ภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท 
ลักษณะ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา 12  รถแต่ละชนิดที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสียงแตร สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร 

(2) เสียงระฆัง สำหรับรถม้า และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
(3) เสียงกระดิ่ง สำหรับรถจักรยาน และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

 ส่วนรถอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 13  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ซึ ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบเสียงสัญญาณ
ไซเรน เสียงสัญญาณที่เป็นเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณ
อย่างอ่ืนตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจ หรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบ 
หรือใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนได้ในการนี้ อธิบดีจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณ 
หรือเสียงสัญญาณ รวมทั้งกำหนดเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของรถดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 14  การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็น หรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นแต่จะใช้
เสียงยาวหรือซ้ำเกินควรไม่ได้ การใช้เสียงสัญญาณของรถ หรือการกำหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาณในเขต
หรือท้องที่ใด ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 การบรรทุก 
มาตรา 15  รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถ และในเวลาต้องเปิดไฟ

ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 ผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลาย
สุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร  

ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือจำนวนเท่าใด ให้อธิบดีกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 16  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือ
ต่ำกว่านั้น หรือที่บรรทุกก๊าซไวไฟ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 15 และมาตรา 56 แต่ไฟสัญญาณที่ใช้นั้นต้องมิใช่เป็น
ชนิดที่ใช้เชื้อเพลิง 

มาตรา 17  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึง
วัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตรายลักษณะและวิธีการติดป้ายแสดง
ถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเครื่องดับเพลิง ตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตรายให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 18  รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใด โดยรถชนิดหรือประเภทใด 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 19  ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจ้าของรถร้องขอเจ้าพนักงานจราจรจะผ่อนผันโดยอนุญาตเป็นหนังสือ
เป็นการชั่วคราวเฉพาะรายก็ได้ 
 มาตรา 20  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ หรือสิ่งของ
ที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทำให้ทาง
สกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
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การใช้ทางเดินรถ 
 มาตรา 31  นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในลักษณะ 4 ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถ ที่จัดเป็นช่องเดินรถ
ประจำทางการใช้ทางเดินรถให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ 
 มาตรา 32  ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชน หรือโดนคนเดินเท้า ไม่ว่าจะ
อยู่ ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คนชรา
หรือคนพิการที่กำลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 
 มาตรา 33  ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย และต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวา หรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้ 

1) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร 
2) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 
3) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร 

 มาตรา 34  ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือที่
ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุด หรือใกล้กับช่องเดินรถ
ประจำทางเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ 
 1) ในช่องเดินรถนั้น มีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 
 2) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

3) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก 
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   4) เมื่อจะแซงข้ึนหน้ารถคันอ่ืน 
   5) เมื่อผู้ขับขี่ ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถใน
ช่องเดินรถด้านซ้าย 

 
 

 
 

 
 มาตรา 35  รถที่มีความเร็วช้าหรือรถท่ีมีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอ่ืนที่ขับในทิศทางเดียวกัน 
ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้ 

ผู้ขับขี่รถบรรทุกรถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้
แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถ
ประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด หรือ
ใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางแล้วแต่กรณี 

ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน
หนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต ์

 มาตรา 36  ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถให้รถคันอ่ืน
ผ่านหรือแซงขึ้นหน้าเปลี่ยนช่องเดินรถลดความเร็ว
ของรถ จอดรถหรือหยุดรถต้องให้สัญญาณด้วยมือ
และแขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตาม
มาตรา 38 หรือสัญญาณอย่างอ่ืนตามข้อบังคับของ
เจ้าพนักงานจราจร 

ถ้าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย 
การให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามวรรคหนึ่ง ไม่อาจทำให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวน
มาหรือตามมาข้างหลังมองเห็นได้ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณ 

ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่าง
อื่นตามวรรคหนึ่ง ก่อนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป็น
ระยะทางไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
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มาตรา 37  การให้สัญญาณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ 
และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง 
(2) เมื่อจะหยุดรถ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวา
ท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือข้ึน 
(3) เมื่อจะให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถ
เสมอระดับไหล่ และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง 
(4) เมื่อจะเลี้ยวขวา หรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดับไหล่ 
(5) เมื่อจะเลี้ยวซ้าย หรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดับไหล่ และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง 
      เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ในกรณีที่รถยนต์นั้นมีเครื่องขับอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้
ขับข่ีใช้ไฟสัญญาณแทนการใช้สัญญาณด้วยมือและแขน 
 

 
 
 
 

 
มาตรา 38  การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 (1) เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ 
(2) เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ผู้ขับขี่ต้องให้
สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอำพัน หรือให้ไฟสัญญาณกะพริบสีขาว หรือสีเหลืองอำพัน
ที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ และไฟสัญญาณกะพริบสีแดง หรือสีเหลืองอำพันที่ติดอยู่
ท้ายรถไปในทิศทางท่ีจะเลี้ยว เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอ่ืน 
(3) เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอำพัน 
หรือให้ไฟสัญญาณกะพริบสีแดง หรือสีเหลืองอำพัน ที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้าย
ของรถ 
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มาตรา 39  เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู ้ขับขี่ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลางของ
ทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก 

ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายต้องลดความเร็วของรถ เพื่อให้รถสวนกันได้
โดยปลอดภัย 

ในทางเดินรถที่แคบ ซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่
ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพ่ือให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่เล็กกว่าผ่านไปได้ 

ในทางเดินรถท่ีมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพ่ือให้รถคันที่สวนมา
ผ่านไปได ้

มาตรา 40  ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อ
จำเป็นต้องหยุดรถผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังโดนรถคันอ่ืน 

มาตรา 41   
ทางเดินรถใดที่มีเครื่อง หมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป
ตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ 
 
     มาตรา 42   
      ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถ
ออกเป็นสองทาง สำหรับรถเดินขึ้นทางหนึ่ง ล่องทาง
หนึ่ง โดยมีช่องว่างคั่นกลาง หรือทำเครื ่องหมาย

จราจรกีดก้ันแสดงว่าทางเดินรถนั้นมีการแบ่งออกเป็นสองทางดังกล่าว ให้ผู้ขับขี่
ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ 
 
 มาตรา 43 

(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ 
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง 

ด้านใดด้านหนึ่งหรือท้ังสองด้าน ได้พอแก่ความปลอดภัย 
(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถ หรือกลับรถ 
(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ 
(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
(9) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

โดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 
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มาตรา 43 ทวิ  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือเสพ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดี
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการ
ตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าได้เสพยาเสพติดให้
โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้น
ปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้ 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่ง
กรณี เพ่ือให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบใน
เบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 43 ตรี  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ผู้ตรวจการมี
อำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา 142 ด้วย 

มาตรา 43 จัตวา  ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่า ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) หรือ มาตรา 43 
ทวิวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจโดยเร็ว 
แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบการกระทำความผิดดังกล่าว เพ่ือดำเนินคดีต่อไป 

มาตรา 43 เบญจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 43 ทวิ และมาตรา 43 ตรี ให้ผู้ตรวจการแสดงบัตร
ประจำตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อผู้ซึ่งเก่ียวข้อง 

การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า 
      มาตรา 44   
 ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่ง
ช ่องทางเดินรถไว้ ต ้องให้ส ัญญาณโดยกะพริบไฟหน้าหลายครั ้ง หรือให้
ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้า
ให้สัญญาณตอบตามมาตรา 37 (3) หรือมาตรา 38 (3) และเม่ือเห็นว่าไม่เป็นการ
กีดขวางรถอ่ืนที่กำลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้     
 การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็น
ว่าได้ขับผ่านขึ ้นหน้ารถที ่ถูกแซงไปในระยะที่ห่างเพียงพอแล้ว จึงจะขับชิด
ด้านซ้ายของทางเดินรถได้ 
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 มาตรา 45   
 ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือขึ้นหน้ารถอ่ืนด้านซ้ายเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้     
 (1) รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา 
 (2) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปการขับรถแซง

ด้านซ้ายตาม (1) หรือ (2) จะกระทำได้เมื ่อไม่มีรถอื ่นตามมาในระยะกระชั ้นชิดและมีความ
ปลอดภัยพอ 

มาตรา 46   
ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือขึ้นหน้ารถอ่ืนในกรณีต่อไปนี้ 
(1) เมือ่รถกำลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ 
(2) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดิน

รถที่ตัดข้ามทางรถไฟ 
(3) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควันจนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร 
(4) เมื่อเข้าท่ีคับขันหรือเขตปลอดภัย 

มาตรา 47   
 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถอ่ืนล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของ
ทางเดินรถที่กำหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตรายหรือเขตใหใ้ช้
ความระมัดระวังบนทางเดินรถ ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถด้านขวามีความกว้างเพียงพอ ผู้ขับขี่จะขับรถ
หลีกสิ่งกีดขวางล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถท่ีเจ้าพนักงานจราจรกำหนด
ไว้ก็ได้ในเมื่อไม่กีดขวางการจราจรของรถที่สวนทางมา 
มาตรา 48   

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นล้ำเข้าไปในช่องเดินรถ
ประจำทาง เว้นแต่ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรือเมื่อ
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรแต่ทั้งนี้จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถ
ประจำทางได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 
มาตรา 49   
        เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้าจากรถคันที่
อยู่ข้างหลัง ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่ใช้

ความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้รถที่ใช้
ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ที่ถูกขอทางต้องให้สัญญาณตอบตาม มาตรา 37 
(3) หรือมาตรา 38 (3) เมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวน
ทางมาในระยะกระชั ้นชิด ต้องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด้านซ้ายของ
ทางเดินรถ เพ่ือให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย 
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การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 
มาตรา 50  การขับรถออกจากที่จอด ถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณ

ด้วยมือและแขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 และจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่
เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

มาตรา 51  การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ถ้าจะเลี้ยวขวา 
 (ก) สำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทาง
ด้านขวาของแนวกึ ่งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี ้ยวไม่น้อยกว่า
สามสิบเมตร 
 (ข) สำหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่
สองช่องขึ้นไปให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่อง
ที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อย
กว่าสามสิบเมตร 
 (ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุดให้ผู้ขับ
ขี่ขับรถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะในบริเวณที่ มี
เครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 
 (ง) สำหรับทางเดินรถที่มีเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงสัญญาณจราจรด้วยมือและแขน ให้ผู้ขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้
โดยไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เดียวกัน ผ่าน
ทางร่วมทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เลี้ยวขวาไปได้ 

     ถ้าจะเลี้ยวซ้าย 
(ก) ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถ

ด้านซ้าย 
 (ข) ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดง
ให้เลี้ยวซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้าย ทั้งนี้ 
ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
 (ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้
ขับขี่ขับรถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบ
เมตร และจะเลี ้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะใน
บริเวณท่ีมีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 
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ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว้ 
ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือเกาะนั้น ในกรณีตาม (1) 
และ (2) ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลัง
ข้ามทางและรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน เว้นแต่
ในกรณีท่ีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกัน ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถ
เลี้ยวขวาก่อน 
 มาตรา 52  ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถหรือ
เลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อย
เมตร เว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถ
อ่ืน 

 มาตรา 53   
 ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี 

(1) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ 
(2) กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน 
(3) กลับรถที่ทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้ 
 

 
การหยุดรถและจอดรถ 

มาตรา 54  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตาม
มาตรา 37 หรือไฟสัญญาณ ตามมาตรา 38 ก่อนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และ
จะหยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรผู้ขับขี่ต้องจอดรถท าง
ด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบ
ห้าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้แต่ใน
กรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะดังกล่าว ใน
เวลาที่กำหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจำทางนั้น 

 
 
 



20  

 

 

มาตรา 55  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีหยุดรถ 
(1) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีท่ีไม่มีช่องเดินรถประจำทาง 
(2) บนทางเท้า 
(3) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 
(4) ในทางร่วมทางแยก 
(5) ในเขตท่ีมีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ 
(6) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ 
(7) ในเขตปลอดภัย 
(8) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคบัแก่ผู้ขับขี่ซึ่งจำเปน็ต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในทางเดินรถ หรือ

เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง หรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร 
มาตรา 56  ในกรณีที่เครื่องยนต์ หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่

ต้องนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวาง

การจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 57  เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถ 
(1) บนทางเท้า 
(2) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 
(3) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก 
(4) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม 
(5) ในเขตท่ีมเีครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ 
(6) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง 
(7) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร 
(8) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน 
(9) ซ้อนกันกับรถอ่ืนที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 
(10) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ 
(11) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตร นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง 
(12) ในที่คับขัน 
(13) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร 
(14) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์ 
(15) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
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มาตรา 58  การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้น ผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และ
ห้ามล้อรถนั้นไว้ การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง 

มาตรา 59  เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุด หรือ
จอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายรถท่ีหยุด หรือจอดอยู่ อันเป็นการฝ่าฝืน
บทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ การเคลื่อนย้ายรถ หรือใช้
เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้น
จะเกิดขึน้จากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเจ้าของรถ หรือผู้ขับขี่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูก
เคลื ่อนย้าย หรือถูกใช้เครื ่องมือบังคับไม่ให้เคลื ่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที ่อยู ่ในความ
ครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามอัตราที่ กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้อง
กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าคันละห้าร้อยบาท และค่าดูแลรักษาไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยบาทเงินที่ได้
จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซึ่งชำระตามวรรคสี่ เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง และให้นำมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยใน
ระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้คำนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นกำหนดสามเดือนแล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ยังไม่
ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจนำรถนั้นออก
ขายทอดตลาดได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่าย และค่า
ดูแลรักษาท่ีค้างชำระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป 

มาตรา 60  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถ หรือจอดรถ 
ณ ที่ซึ่งผู้ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนจะเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร 

มาตรา 61  ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งใน
ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่าง
ตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 62  ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า 
(1) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน 
(2) มีสิ่งปิดกั้น หรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน 
(3) มีเสียงสัญญาณของรถไฟ หรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้ อาจเกิดอันตรายเมื่อจะขับรถผ่านไป

 ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไป
แล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้ 
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มาตรา 63   
ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื ่องหมายระวังรถไฟ
หรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลด
ความเร็วของรถและหยุดรถ ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร 
เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ 
มาตรา 64  ในขณะที่ผู ้ขับขี ่รถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื ่อรับส่ง
นักเรียนขึ้นหรือลงให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกัน หรือสวนกัน
กับรถโรงเรียนใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วของรถ เมื ่อเห็นว่า
ปลอดภัยจึงให้ขับรถผ่านไปได้ 

การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง 
มาตรา 65  เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศกำหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจำทาง ผู้ขับ

ขี่รถโดยสารประจำทาง และรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที่อธิบดีกำหนด ซึ่งอยู่ในระหว่างรับส่ง หรือ
บรรทุกคนโดยสาร ต้องขับขี่รถภายในช่องเดินรถประจำทาง และจะขับขี่รถออกนอกช่องเดินรถประจำทางได้
เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในช่องเดินรถประจำทางนั้น หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต้องเดินในช่องเดินรถประจำทางให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศกำหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจำทางตามวรรคหนึ่ง 
จะกำหนดเวลาการใช้ช่องเดินรถประจำทางไว้ด้วยก็ได้ กรณีเป็นเกี่ยวกับการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมี
อำนาจประกาศให้รถบรรทุกคนโดยสารประเภทหนึ่งประเภทใดที่อธิบดีกำหนดตามวรรคสองจะต้องเดินในช่อง
เดินรถประจำทางในทางสายใดตอนใดก็ได้ 

มาตรา 66  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจำทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่
อธิบดีกำหนด ขับรถในช่องเดินรถประจำทางเว้นแต่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 
มาตรา 67  ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือตามเครื่องหมาย

จราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ำ
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 68 ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถต้องลด
ความเร็วของรถ 

มาตรา 69  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบ ทางโค้งทางลาด 
ที่คับขัน หรือที่มีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร ต้องลด
ความเร็วของรถในลักษณะที่จะให้เกิดความปลอดภัย 

มาตรา 70 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรือวงเวียนต้องลดความเร็วของรถ 
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การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน 
มาตรา 71 ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 26 เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้ 
1) ถ้ามีรถอ่ืนอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน 
2) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้าน

ซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่ง
ขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน 

3) ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่
สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถ
ผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ 

มาตรา 72  ทางเดินรถทางเอกได้แก่ทางเดินรถ ดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินรถท่ีได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 
(2) ทางเดินรถท่ีมีป้ายหยุดหรือป้ายที่มีคำว่า “ให้ทาง” ติดตั้งไว้ หรือทางเดินรถที่มีคำว่า “หยุด” หรือ

เส้นหยุดซึ่งเป็นเส้นขาวทึบ หรือเส้นให้ทางซึ่งเป็นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้ทางเดินรถที่ขวางข้างหน้าเป็น
ทางเดินรถทางเอก 

(3) ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรตาม (1) หรือไม่มีป้ายหรือเส้น หรือข้อความบนผิวทางตาม (2) ให้
ทางเดินรถท่ีมีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 

(4) ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให้ทางเดินรถที่เป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอกทางเดินรถ
อ่ืนที่มิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทางเดินรถทางโท 

มาตรา 73  ในกรณีที่วงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรหรือเครื ่องหมายจราจรนั ้นถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื ่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง        
เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงวงเวียน ต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ ซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือ ความสะดวกในการจราจร จะให้
สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบตัิ
ตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ 

มาตรา 74  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางส่วนบุคคล หรือทางเดินรถในบริเวณอาคารเมื่อจะขับรถผ่าน
หรือเลี้ยวสู่ทางเดินรถที่ตัดผ่าน ต้องหยุดรถ เพื่อให้รถที่กำลังผ่านทางหรือรถที่กำลังแล่นอยู่ในทางเดินรถผ่าน
ไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้ 

รถฉุกเฉิน  
มาตรา 75  ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้ 
(1) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่อธิบดีกำหนดไว้ 
(2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด 
(3) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้ 
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(4) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใดๆ ที่ให้รถหยุดแต่ต้องลดความเร็วของรถใหช้้า
ลงตามสมควร 

(5) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับ
รถหรือการเลี้ยวรถที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 

มาตรา 76  เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้
ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกำหนดไว้       
คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) สำหรับคนเดินเท้าต้องหยุด และหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัยหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด 
(2) สำหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำ

ทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจำทาง แต่ห้ามหยุดรถ
หรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 

(3) สำหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยกในการปฏิบัติตาม 
(2) และ (3) ผู้ขับขี่ และผู้ขี่ หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และต้องใช้ความระมัดระวังตาม
ควรแก่กรณ ี

การลากรถหรือการจูงรถ 
มาตรา 77  ห้ามมิให้ผู ้ใดใช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคัน เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากอธิบดี วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในการลากรถหรือจูงรถให้
กำหนดในกฎกระทรวง 

อุบัติเหตุ 
มาตรา 78  ผู้ใดขับรถ หรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถหรือสัตว์ และให้
ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีกับต้อง
แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และท่ีอยู่ของตน และหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย  

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไป หรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี
หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด
หรือเก่ียวกับการกระทำความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ 

รถจักรยาน 
มาตรา 79  ทางใดที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับในทางนั้น 
มาตรา 80  รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานผู้ขับขี่

รถจักรยานต้องจัดให้ม ี
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(1) กระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
(2) เครื่องห้ามล้อท่ีใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถทำให้รถจักรยานหยุดได้ทันที 
(3) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงไฟส่องตรงไปข้างหน้าเห็นพ้ืนทางได้

ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตร และอยู่ในระดับต่ำกว่าสายตาของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 
(4) โคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง หรือติดวัตถุ

สะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟส่องให้มีแสงสะท้อน 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา 81  ในเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 ผู้ขับขี่รถจักรยานอยู่ในทางเดินรถไหล่

ทางหรือทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานต้องจุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถเพ่ือให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าซึ่งขับรถ
หรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

มาตรา 82  ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหล่ทางหรือทางที่จัดทำไว้
สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ต้องขับข่ีรถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจำทางนั้น 

มาตรา 83  ในทางเดินรถไหล่ทางหรือทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยาน 
(1) ขับโดยประมาท หรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
(2) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ 
(3) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำหรับรถจักรยาน 
(4) ขับโดยนั่งบนที่อ่ืนอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ 
(5) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อสำหรับบรรทุกคน ทั้งนี้ตามเงื ่อนไขที ่เจ้า

พนักงานจราจรกำหนด 
(6) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห่อ หรือของใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคันบังคับรถ หรือ

อันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
(7) เกาะหรือพ่วงรถอ่ืนที่กำลังแล่นอยู่ 

รถบรรทุกคนโดยสาร 
มาตรา 85  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพ หรือ

คนที่เป็นโรคเรื้อน หรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อร่วมไปกับคนโดยสารอ่ืน เว้นแต่ 
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(1) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกคนที่เป็นโรคเรื้อน หรือ
โรคติดต่อ ที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้ 

(2) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื่นจะบรรทุกศพร่วมไปกับญาติ หรือผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับศพนั้นก็ได้ 

มาตรา 86  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ผู้เก็บค่าโดยสาร หรือ
บุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกให้คนขึ้นรถโดยส่งเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่ก่อ
ความรำคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อ่ืน หรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อ คนหรือสิ่งของของคนนั้น เพ่ือให้คนขึ้น
รถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง 

มาตรา 87  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้เก็บค่าโดยสาร 
ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา 88  ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถประจำทาง 
หรือ ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา 89  ห้ามมิให้ผู ้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้เก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกิน
จำนวนที่กฎหมายกำหนดในการนับจำนวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจำนวนสองคนเท่ากับ         
คนโดยสารหนึ่งคน 

มาตรา 90  หา้มมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร 
(1) ขับรถเท่ียวเร่หาคนขึ้นรถ 
(2) จอดรถเป็นคันหัวแถวของรถคันอื่นห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร 
(3) จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ่งเมตร 
มาตรา 91  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้เก็บค่าโดยสาร 
(1) สูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถ หรือในขณะทำหน้าที่เก็บค่าโดยสาร 
(2) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือผู้อื่น 
มาตรา 92  เมื่อจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือ

ต่ำกว่านั้น ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดเครื่องยนต์ และต้องให้คนโดยสารลงจากรถทุกคนด้วย 

คนเดินเท้า 
มาตรา 103  ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือ    

ไหล่ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน 
มาตรา 104  ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม 
มาตรา 105  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดิน

เท้าให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า ดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถ

ด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย 
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เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง 
(2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดิน

รถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 
(3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบน

ทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว 
มาตรา 106  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้าม หรือทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณ

จราจรควบคุมการใช้ทาง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถตามที่รถ

หยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม 
(2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทาง ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถ

ด้านนั้น 
(3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพัน หรือไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยัง

มิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้าม
ทางเดินรถอยู่ในทางข้ามให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว 

มาตรา 107  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงสัญญาณ
จราจร ให้ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ให้ปฏิบัติตามมาตรา 106 
โดยอนุโลม 

มาตรา 108  ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีด
ขวางการจราจร เว้นแต่ 

(1) เป็นแถวทหารหรือตำรวจ ที่มีผู้ควบคุมตามระเบียบแบบแผน 
(2) แถว หรือขบวนแห่ หรือขบวนใดๆ ที่เจ้าพนักงานจราจรได้อนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้า

พนักงานจราจรกำหนด 
มาตรา 109  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ บนทางเท้า หรือทางใดๆ ซึ่งจัดไว้สำหรับคนเดิน

เท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
มาตรา 110  ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถ หรือออกไปกลางทางโดยไม่มี

เหตุอันสมควร หรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

สัตว์และสิ่งของในทาง 
มาตรา 111  ห้ามมิให้ผู ้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง

การจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ 
มาตรา 112  การขี ่ จูง หรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทาง ให้ผู ้ขี ่หรือควบคุมสัตว์ปฏิบัติตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม 
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มาตรา 113  เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกคำสั่งห้ามขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางใดๆ 
เมื่อพิจารณาเห็นว่าการขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ดังกล่าวจะกีดขวางการจราจร หรือ จะก่อให้เกิดความ
สกปรกบนทาง 

มาตรา 114  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะ
ที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะ
อนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็น และเป็นการชั่วคราวเท่านั้น 

ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 148 แล้ว  เจ้าพนักงานจราจรมี
อำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่ อนย้าย ให้เจ้า
พนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้ 

มาตรา 115  ห้ามมิให้ผู้ใดแบก หาม ลาก หรือนำสิ่งของไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง
การจราจร 

รถม้า เกวียน และเลื่อน 
มาตรา 116  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถม้า หรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมด้วยสัตว์ จอดรถม้า หรือเกวียนหรือ

เลื่อนในทางโดยไม่มีผู้ควบคุม เว้นแต่ได้ผูกสัตว์ที่เทียมนั้นไว้ไม่ให้ลากรถม้า หรือเกวียน หรือเลื่อนต่อไปได้ 
มาตรา 117  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถม้าปล่อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม้า 
มาตรา 118  การขับรถม้า หรือเกวียน หรือเลื่อนที่เทียมด้วยสัตว์ ให้ผู ้ขับขี่ปฏิบัติตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม 

เขตปลอดภัยและการขับข่ีในลักษณะท่ีไม่ปลอดภัย 
มาตรา 119  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจำเป็น และได้รับอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 120  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย หรือเป็นการกีดขวางการจราจร 
มาตรา 121  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องนั่งคร่อมบนอานที่จัดไว้สำหรับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั่ง   

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนให้บรรทุกคนโดยสารได้คนโดยสารจะต้องนั่งซ้อนท้ายผู้
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ และนั่งบนอานที่จัดไว้สำหรับคนโดยสารหรือนั่งในที่นั่งพ่วงข้าง 

มาตรา 122  ผู ้ขับขี ่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้น
โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตาม
วรรคหนึ่ง ขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือ
ป้องกันอันตรายลักษณะ และวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืนที่ใช้
ผ้า หรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 123  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์เกิน
สองคนผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสาร
รถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์ รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสาร
รถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย
ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด 
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา 124  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทางด้านหน้าหรือ
ด้านข้างของรถได้โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการควบคุมบังคับรถ  

ห้ามมิให้ผู้ใดเกาะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์โดยไม่สมควร 
หรือนั่งหรือยืนในหรือบนรถยนต์ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่อยู่ในทางเดินรถ 

ห้ามมิให้ผู้ใดข้ึนหรือลงรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียนหรือรถแท็กซี่ ในขณะที่
รถดังกล่าวหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจร หรือหยุดเพราะติดการจราจร 

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หรือผู้เก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน หรือรถ
แท็กซี่ ยินยอมให้ผู้ใดกระทำการใดๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

มาตรา 125  การขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขา หรือระหว่างเนิน หรือการขับรถในทางเดินรถบน
ภูเขาหรือบนเนิน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย และเมื่อถึงทางโค้งผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณเพ่ือ
เตือนรถอ่ืนที่อาจสวนมา 

มาตรา 126  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีใช้เกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ ในขณะที่ขับรถลงตามทางลาดหรือไหล่เขา 
มาตรา 127  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

 (1) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่าห้าสิบเมตร 
(2) ผ่านเข้าไป หรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง 
(3) ทับสายสูบดับเพลิงที่ไม่มีเครื่องป้องกันสายสูบใน 
ขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติการตามหน้าที่เว้นแต่ได้รับ 
ความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น 
มาตรา 128  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง เท หรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ำมันหล่อลื่น 
กระป๋องหรือสิ่งอื ่นใด หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางอันอาจทำให้เกิ ด
อันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

 
มาตรา 129  ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา 128 อันอยู่ในความดูแลของตน ตก หก หรือไหลอยู่

บนทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บกวาดของดังกล่าวออกจากทางทันที 
มาตรา 130  ห้ามมิให้ผู้ใดเผา หรือกระทำด้วยประการใดๆ ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ 

เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น 
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มาตรา 131  ผู้ใดเคลื่อนย้ายรถที่ชำรุดหรือหักพังออกจากทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บสิ่งของที่ตกหล่น
อันเนื่องจากความชำรุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที 

มาตรา 132  ในขณะที่ใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถโรงเรียนต้องจัดให้มี
ข้อความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร ติดอยู่ด้านหน้า และด้านหลังของรถ
ถ้ารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถ เพื่อให้รถที่สวนมาหรือ
ตามหลังเห็นได้โดยชัดเจน เมื่อนำรถนั้นไปใช้ในทางโดยไม่ได้ใช้รับส่งนักเรียน ให้งดใช้ไฟสัญญาณสีแดง และ
ต้องปิดคลุมข้อความว่ารถโรงเรียน 

มาตรา 133  รถที่เข้าขบวนแห่ต่างๆ หรือรถที่นำมาใช้เฉพาะเพื่อการโฆษณาสินค้า หรือมหรสพที่แห่
หรือโฆษณาไปตามทาง จะต้องรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรเว้นแต่ขบวนแห่หรือการโฆษณานั้นเป็นของ
ทางราชการรถที่ใช้โฆษณาสินค้าหรือมหรสพดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าขบวนแห่ที่รับอนุญาตแล้ว และในการ
อนุญาตนั้นได้ระบุรถที่ว่านี้ไว้ด้วยแล้ว รถนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต 

มาตรา 134  ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร
ห้ามมิให้ผู ้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานจราจร 

อัตราความเร็ว 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้กำหนดความเร็วในกรณีปกติสำหรับรถดังต่อไปนี้ 
(1) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสาร ให้

ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน ชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร หรือนอกเขต
ดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 

(2) รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลากจูงรถพ่วงรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้ง
น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขต
เทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ60กิโลเมตร 

(3) รถยนต์อื ่นนอกจากระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือรถจักรยานยนต์ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร     
เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั ่วโมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ให้ขับไม่เกิน 90 
กิโลเมตรในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับรถช้าๆให้ลดความเร็วลงและ
เพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร และในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนด
ข้างต้นให้ไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น 
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• สัญญาณจราจร  
 ในการขับขี่รถบนถนนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจป้ายและเครื่องหมาย
จราจรต่างๆ เพ่ือให้สามารถควบคุมรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจใน
การปฏิบัติเมื่อพบป้ายสัญญาณจราจรประเภทต่างๆ 
 
 1. สัญญาณไฟจราจร 
 สัญญาณไฟจราจร หมายถึง โคมสัญญาณไฟที่ใช้ควบคุมการจราจร มีขนาดและติดตั้ง หรือทำให้
ปรากฏไว้ในทาง ในลักษณะที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณมองเห็นได้โดยชัดเจน 
 สัญญาณไฟจราจรถูกใช้สำหรับควบคุม และจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณทางแยกซึ่งมีรถจากหลาย
ทิศทางต้องการที่จะเดินผ่านโดยวิธีให้รถจากแต่ละทิศทางได้สลับกับผ่านไปด้วยการให้สัญญาณที่แตกต่างกัน
ออกไป เพื ่อให้รถสามารถผ่านทางแยกได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั ้งนี้ สัญญาณไฟจราจรแต่ละสีมี
ความหมาย  ดังต่อไปนี้ 

 
สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุด
รถหลังเส้นให้รถหยุด 
สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผู ้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เพ่ือ
เตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไป เว้นแต่ผู้ขับขี่ท่ีได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้ว
ให้เลยไปได้ 
สัญญาณจราจรไฟสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่
ขับรถต่อไปได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
 

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสัญญาณไฟจราจรไว้ ดังนี้
มาตรา 22  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้าในกรณีต่อไปนี้ 

1) สัญญาณจราจร ไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้น
ให้รถหยุด เพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าว
ใน (2) เว้นแต่ผู้ขับขี่ท่ีได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้ 
2) สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า 
“หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด 
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3) สัญญาณจราจรไฟสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำ
ว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจร
กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
4) สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไปหรือ
สัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสี
เขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไปให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไป
ได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้และต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและ
ต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน 
5) สัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที ่ทางร่วมทาง
แยกใด เปิดทางด้านใด ให้ผู้ขับขี่ที่มาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้น
ให ้รถหยุด เม ื ่อเห ็นว ่าปลอดภัย และไม่เป ็นการกีดขวาง
การจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง 
6) สัญญาณจราจรไฟกะพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใด 
ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วย
ความระมัดระวัง 

 
 ผู้ขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไป ต้องเข้าอยู่ในช่อง
เดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ตรงไป ส่วน
ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มี
เครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี ้ยว การเข้าอยู่ใน
ช ่องเด ินรถดังกล ่าวจะต ้องเข ้าต ั ้ งแต ่เร ิ ่มมี
เครื่องหมายจราจรแสดงให้ปฏิบัติเช่นนั้น 
 

2. สัญญาณมือ  
 สัญญาณมือ หรือสัญญาณด้วยมือและแขนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง สัญญาณจราจรที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏข้างหน้าพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 24 บัญญัติให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏข้างหน้าในกรณีต่อไปนี้ 
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 1) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนซ้ายออกไป
เสมอระดับไหล่ ผู ้ขับขี ่ซึ ่งขับรถมาทางด้านหลังของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ลดแขนข้างท่ีเหยียด
ออกไปนั ้นลง และโบกมือไปข้างหน้า ให้ผู ้ข ับขี ่ซึ ่งหยุดรถอยู่
ทางด้านหลังขับรถผ่านไปได้ 

 
 
 2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนข้างใดข้าง

หนึ่งออกไปเสมอระดับไหล่ และตั้งฝ่ามือขึ้นผู้ขับขี่ซึ ่งขับรถมา
ทางด้านที่เหยียดแขนข้างนั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ 
แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้น แล้วโบกผ่านศีรษะ
ไปทางด้านหลัง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถอยู่นั้นขับรถผ่านไปได้ 

 
 

 
 3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสอง

ข้างออกไปเสมอระดับไหล่ และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมา
ทางด้านที่เหยียดแขนทั้งสองข้างของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
หยุดรถ 

 
 
 

 
 4) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้ง

ฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้าน
หน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
พลิกฝ่ามือที่ตั ้งอยู่นั ้นโบกไปด้านหลัง ให้ผู ้ขับขี่ซึ ่งหยุดรถอยู่
ทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ขับรถผ่านไปได้ 
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 5) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้ง
ฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ส่วนแขนซ้ายเหยียดออกไป
เสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้า และด้านหลังของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถระยะหยุดรถ การหยุดรถตามมาตรา
นี้ ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถ
หยุด ให้ผู้ขับขี่หยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะไม่น้อย
กว่าสามเมตร 

 
 

 กรณีสัญญาณมือต่างจากสัญญาณไฟจราจร ในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร 
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้นเห็นสมควร เพ่ือความปลอดภัย หรือความสะดวกใน
การจราจร จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ 
 
 
  
 
 
 
 2.3 สัญญาณนกหวีด  สภาพแวดล้อมในท้องถนนที่มีเสียงเครื่องยนต์จากรถต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียกหรือให้สัญญาณด้วยคำพูด เจ้าพนักงานจึงใช้เสียงนกหวีดเป็นเครื่องมือในการให้สัญญาณจราจรพ.ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 25 ได้บัญญัติขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงด้วยเสียงสัญญาณนกหวีดในกรณีต่อไปนี้ 
1. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที 
2. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปได้ 
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• เครื่องหมายจราจร 
 เครื่องหมายจราจร หมายความว่า รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หมุด หลักเส้น แถบสี หรือ
สัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏไว้ในเขตทาง หรือทางหลวง ในลักษณะและตำแหน่งที่เห็นได้
โดยง่ายและชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้ทางไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือผู้ควบคุมสัตว์ ปฏิบัติตามความหมายของ
เครื่องหมายนั้นหรือเป็นการแจ้งข้อมูล หรือให้คำแนะนำเก่ียวกับการใช้ทางหรือทางหลวงนั้น เพ่ือให้การจราจร
เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผู้ขับขี่รถบนถนนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจปา้ย 
และเครื่องหมายจราจรต่างๆเพื่อให้สามารถควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี
ความรู้และเข้าใจการปฏิบัติเมื ่อพบป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรบนท้องถนน เครื่องหมายจราจร 
แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องหมายจราจรชนิดแผ่นป้าย และเครื่องหมายจราจรชนิดผิวทาง ขอบทาง  

1. เครื่องหมายจราจรชนิดแผ่นป้าย เครื่องหมายจราจรที่ทำให้ปรากฏอยู่บนแผ่นป้าย กล่องผนังที่ทำ
ด้วยแผ่นโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

• ป้ายบังคับ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของ
เครื่องหมายจราจร ที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น โดยการกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัด
การกระทำในบางประการ หรือบางลักษณะโดยมีความหมาย ดังนี้ 
 

1) ป้าย “หยุด” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้า 
หรือเส้นแนวหยุด และรอให้รถ และหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่าน
ไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทาง
แยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง  
 
2) ป้าย “ให้ทาง” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ หรือ
คนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็น
การกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนรถผ่านไปได้ด้วย
ความระมัดระวัง 
3) ป้าย “ให้รถสวนทางมาก่อน” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถตรงตำแหน่ง
ที่ติดตั้งป้าย และรอให้รถท่ีกำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน หากมีรถข้างหน้าหยุด
รออยู่ก่อนก็ให้หยุดรอถัดต่อกันมาตามลำดับเมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไป
หมดแล้ว จึงเคลื่อนรถท่ีหยุดตรงป้ายนี้ผ่านไปได้ 
 
4) ป้าย “ห้ามแซง” หมายความว่า ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทาง
ที่ติดตั้งป้าย 
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5) ป้าย “ห้ามเข้า” หมายความว่า ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางท่ีติดตั้งป้าย 
 
 
 
6) ป้าย “ห้ามกลับรถไปทางขวา” หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางขวาไม่ว่า
ด้วยวิธีใดๆ 
 
 
 
7) ป้าย “ห้ามกลับรถไปทางซ้าย” หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางซ้ายไม่ว่า
ด้วยวิธีใดๆ 
 
 
8) ป้าย “ห้ามเลี้ยวซ้าย” หมายความว่า ห้ามเลี้ยวรถไปทางซ้าย 
 
 
 
 
9) ป้าย “ห้ามเลี้ยวขวา” หมายความว่า ห้ามเลี้ยวรถไปทางขวา 
 
 
 
10) ป้าย “ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ” หมายความว่า ห้ามเลี้ยวรถไปทางขวา 
หรือกลับรถ 
 
 
11) ป้าย “ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ”หมายความว่า ห้ามเลี้ยวรถไปทางซ้าย 
หรือกลับรถ 
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12) ป้าย “ห้ามรถยนต์ผ่าน” หมายความว่าห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออกใน
เขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
13) ป้าย “ห้ามรถบรรทุกผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้า
ออกในเขตทางท่ีติดตั้งปา้ย 
 
 
 
14) ป้าย “ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ทุก
ชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
15) ป้าย “ห้ามรถพ่วงผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถพ่วง หรือรถก่ึงพ่วงทุกชนิด
ผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
16) ป้าย “ห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถยนต์สามล้อทุก
ชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
 
17) ป้าย “ห้ามรถสามล้อผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถสามล้อทุกชนิดผ่านเข้า
ออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
 
18) ป้าย “ห้ามรถจักรยานผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถจักรยานทุกชนิดผ่าน
เข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
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19) ป้าย “ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน” หมายความว่า ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นทุก
ชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
20) ป้าย “ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถยนต์ที่ใช้
ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
 
21) ป้าย “ห้ามเกวียนผ่าน” หมายความว่า ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าออกใน
เขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
 
22) ป้าย “ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ ่าน” หมายความว่า ห้าม
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
23) ป้าย “ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน” หมายความ
ว่า ห้ามรถจักรยานรถสามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขต
ทางท่ีติดตั้งปา้ย 
 
 
24) ป้าย “ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อผ่าน” หมายความว่า ห้าม
รถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อทุกชนิด ผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
25) ป้าย “ห้ามใช้เสียง” หมายความว่า ห้ามใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิด
เสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
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26) ป้าย “ห้ามคนผ่าน” หมายความว่า ห้ามคนเดินเท้าผ่านเข้าออกในเขตทาง
ที่ติดตั้งป้าย 
 
 
 
27) ป้าย “ห้ามจอดรถ” หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่
กำหนด เว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า 
 
 
28) ป้าย “ห้ามหยุดรถ” หมายความว่า ห้ามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิด
ระหว่างแนวเขตท่ีกำหนดเป็นอันขาด 
 
 
 
29) ป้าย “หยุดตรวจ” หมายความว่า ผู ้ขับขี ่ต้องหยุดรถที่ป้ายนี ้ เพื ่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจ และให้เคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น 
 
 
30) ป้าย “จำกัดความเร็ว” หมายความว่าห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด
เป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆในเขตทางที่
ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นระยะที่จำกัดความเร็วนั้น 
 
31) ป้าย “ห้ามรถหนักเกินกำหนดผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถทุกชนิดที่มี
น้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่
กำหนดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออกในเขต
ทางท่ีติดตั้งป้าย 
 
32) ป้าย “ห้ามรถกว้างเกินกำหนดผ่าน” หมายความว่า ห้ามรถทุกชนิดที่มี
ความกว้างเกินกว่าที่กำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ 
ผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
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33) ป้าย “ห้ามรถสูงเกินกำหนดผ่าน” หมายความว่าห้ามรถทุกชนิดที่มี)ความ
สูงรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุ
ในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
34) ป้าย “ห้ามรถยาวเกินกำหนดผ่าน”หมายความว่า ห้ามรถทุกชนิดที่มีความ
ยาวเกินกว่าที่กำหนดเป็น “เมตร”ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่าน
เข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
 
 
35) ป้าย “ให้เดินรถทางเดียว” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตาม
ทิศทางท่ีป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น 
 
 
 
36) ป้าย “ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทาง
บังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น 
 
 
 
37) ป้าย “ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทาง
บังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น 
 
 
 
38) ป้าย “ให้ชิดซ้าย” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของ
ป้าย 
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39) ป้าย “ให้ชิดขวา” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของ 
 
 
 
 
40) ป้าย “ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา” หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทาง
ด้านซ้าย หรือด้านขวาของป้าย 
 
 
 
41) ป้าย “ให้เลี้ยวซ้าย” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่
ทางเดียวเท่านั้น 
 
 
 
42) ป้าย “ให้เลี้ยวขวา” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่
ทางเดียวเท่านั้น 
 
 
 
43) ป้าย “ให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา” หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถเลี้ยวไป
ทางซ้าย หรือทางขวาเทา่นั้น 
 
 
 
44) ป้าย “ให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย” หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไป 
หรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น 
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45) ป้าย “ให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา” หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไป 
หรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น 
 
 
 
46) ป้าย “วงเวียน” หมายความว่า ผู้ขับข่ีรถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของ
วงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบบริเวณวงเวียน ต้องหยุดรอให้รถที่แล่น
อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อนห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่แล่น
อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน 
 
47) ป้าย “ช่องเดินรถประจำทาง” หมายความว่าช่องเดินรถ ที่ติดตั้งป้ายเป็น
บริเวณท่ีกำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง 
 
 
48) ป้าย “ช่องเดินรถมวลชน” หมายความว่าช่องเดินรถที่ติดตั ้งป้ายเป็น
บริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคน
บนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย 
 
 
49) ป้าย “ช่องเดินรถจักรยานยนต์” หมายความว่าช่องเดินรถที่ติดตั้งป้าย 
เป็นบริเวณท่ีกำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์ 
 
 
 
50) ป้าย “ช่องเดินรถจักรยาน” หมายความว่าช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็น
บริเวณท่ีกำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน 
 
 
51) ป้าย “เฉพาะคนเดิน” หมายความว่า บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่
กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น 
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52) ป้าย “ความเร็วขั้นต่ำ” หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่
กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย 
 
 
 
53) ป้าย “สุดเขตบังคับ” หมายความว่า หมดระยะบังคับ ตามความหมายของ
ป้ายบังคับ ที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้ายนี้ 
 
 
54) ป้ายบังคับ ที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์หรือทั้งสองอย่างรวมกัน มี
ลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมพื้นสีขาว เส้นขอบป้ายข้อความและสัญลักษณ์สีดำ 
จะใช้บังคับเฉพาะบางช่วงเวลา หรือบางเขตบางตอน หรือมีข้อจำกัด หรือ
ข้อความยกเว้นบางประการ 
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• ป้ายเตือน ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนให้ผู้ใช้ทางระวังอันตรายความหมายในแผ่นเครื่องหมายนั้นๆ 
1) ป้าย “ทางโค้งต่างๆ” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง ตามลักษณะลูกศรในป้าย ควรขับ

รถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 

 
2) ป้าย “ทางแยกต่างๆ” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย 

ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง  

 

 
3) ป้าย “วงเวียนข้างหน้า” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวยีน 
ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
4) ป้าย “ทางแคบทั้งสองด้าน” หมายความว่าทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่
กำลังผ่านทั้งสองด้านควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
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5) ป้าย “ทางแคบด้านซ้าย” หมายความว่าทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่า
ทางท่ีกำลังผ่านควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
6) ป้าย “ทางแคบด้านขวา” หมายความว่าทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่า
ทางท่ีกำลังผ่านควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
 
7) ป้าย “สะพานแคบ” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบรถสวนกันได้
ไม่สะดวก ควรขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีก
ฝั่งหนึ่งของสะพาน 
 
 
8) ป้าย “ช่องจราจรปิดด้านซ้าย” หมายความว่าทางเดินรถข้างหน้าปิดการ
สัญจรทางด้านซ้ายผู ้ข ับขี ่ควรเปลี ่ยนใช้ช่องเดินรถที ่เหลืออยู ่ด ้วยความ
ระมัดระวัง 
 
9) ป้าย “ช่องจราจรปิดด้านขวา” หมายความว่าทางเดินรถข้างหน้าปิดการ
สัญจรทางด้านขวาผู ้ขับขี ่ควรเปลี ่ยนใช้ช่องเดินรถที ่เหลืออยู ่ด ้วยความ
ระมัดระวัง 
 
 
10) ป้าย “ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง”หมายความว่า ทางข้างหน้ามี
ทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ควรขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟ
ทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาควรหยุดรถให้ห่างจากทาง
รถไฟอย่างน้อย 5 เมตร และรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัย
แล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไป ไม่ควรขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจเกิดอันตราย
เป็นอันขาด 
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11) ป้าย “ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง”หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟ
ตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ควรขับรถให้ช้าลง 
และพร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้น
ทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้นถ้าข้างหน้ามีรถหยุดอยู่ก่อนให้หยุดรอถัดต่อมา
ตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้ว รถที่หยุดรอจึงเคลื่อนตามกันไป 
 
12) ป้าย “ทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก”หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทาง
ข้ามทางรถไฟอยู ่ต ิดทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ควรขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง ก่อนข้ามทางรถไฟควรมองด้านซ้ายและด้านขวาตามแนวทางรถไฟ เมื่อ
เห็นว่า ปลอดภัยจึงขับรถต่อไป ในกรณีที่มีเครื่องกั้นทางควรปฏิบัติตามสัญญาณ
เครื่องกั้นทาง 
 
13) ป้าย “ทางแคบ” หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน 
มีขนาดตามจำนวนตัวเลขท่ีกำหนดเป็น “เมตร” ตามที่ระบุในป้าย รถท่ีมีขนาด
กว้างไม่เกินจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย ให้ผ่านไปได้ ควรขับรถให้ช้าลง และ
เพ่ิมความระมัดระวัง 
 
14) ป้าย “ทางลอดต่ำ” หมายความว่า ทางข้างหน้าจะต้องลอดช่องลอดต่ำ มี
ขนาดตามจำนวนตัวเลขที่กำหนดเป็น “เมตร” ตามที่ระบุในป้าย รถที่มีความ
สูง หรือรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกสูงไม่เกินจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายให้ผ่านไป
ได้ ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
15) ป้าย “ทางข้ึนลาดชัน” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นทาง
ขึ้นเขา หรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามจำนวนตัวเลขที่
กำหนดเป็น “ร้อยละ” ตามที่ระบุในป้าย ซึ่งอาจบังสายตาให้มองไม่เห็นรถที่สวน
มา ควรขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และระมัดระวังอันตราย
จากรถที่สวนทาง 
 
16) ป้าย “ทางลงลาดชัน” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชัน ทางลง
เขาหรือลงเนิน มีความลาดชันตามจำนวนตัวเลขที่กำหนดเป็น “ร้อยละ” 
ตามที่ระบุในป้าย ควรขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก ควร
ใช้เกียร์ต่ำเพ่ือความปลอดภัยและไม่ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาด 
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17) ป้าย “เตือนรถกระโดด” หมายความว่าทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่าง
กะทันหัน เช่นบริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ หรือคันชะลอความเร็ว 
เป็นต้น ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
18) ป้าย “ผิวทางขรุขระ” หมายความว่า ทางข้างหน้าขรุขระมากเป็นหลุมเป็น
บ่อ หรือเป็นสันติดต่อกันควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
19) ป้าย “ทางเป็นแอ่ง” หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับลงกะทันหัน 
หรือเป็นแอ่ง ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
 
20) ป้าย “ทางลื่น” หมายความว่า ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรขับ
รถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล ไม่ควรใช้ห้ามล้อแรงๆ ทันทีการหยุดรถ การ
เบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่น ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 
 
21) ป้าย “ระวังหินร่วง” หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิว
ทาง ทำให้กีดขวางการจราจร ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
22) ป้าย “สะพานเปิดได้” หมายความว่า ทางข้างหน้าต้องผ่านสะพานที่อาจ
ต้องเปิดให้เรือผ่าน ควรขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อ
เจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่านเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อรถ
ข้างหน้าและรถข้างหลัง 
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23) ป้าย “ผิวทางร่วน” หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุด
กระเด็น เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงควรขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย
อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง 
 
 
 
24) ป้าย “เปลี่ยนช่องทางจราจร” หมายความว่าควรเปลี่ยนช่องทางจราจร 
หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย ควรขับรถให้ช้าลงและเพ่ิม
ความระมัดระวัง 
 
 
25) ป้าย “มีช่องเปิดออกทางขนาน” หมายความว่าทางหลักข้างหน้า มีช่อง
เปิดออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางหลักที่จะออกทางขนาน ควรเตรียมตัวเพ่ือ
ออกทางขนาน และสำหรับผู้ขับข่ีบนทางขนานควรระมัดระวังรถที่จะมาร่วมใน
ทิศทางเดียวกนั 
 
 
26) ป้าย “เข้าทางหลัก” หมายความว่า ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทาง
หลัก ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลัก ควรเตรียมตัวเพื่อเข้าทางหลักและ
สำหรับผู้ขับข่ีบนทางหลักควรระมัดระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกัน 
 
 
27) ป้าย “ทางร่วม” หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมในทิศทาง
เดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้ายควรขับรถให้ช้า
ลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
28) ป้าย “ทางคู่ข้างหน้า” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือ
สิ่งอื่นแบ่งการจราจรเป็นสองทิศทางไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ควรขับรถชิดไป
ทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 
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29) ป้าย “สิ้นสุดทางคู่” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะ 
หรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรควรขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้าย 
และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
30) ป้าย “จุดกลับรถ” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีที่กลับรถ 
 
 
 
 
31) ป้าย “ทางเดินรถสองทาง” หมายความว่าทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสอง
ทาง ควรขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้าย และให้ระมัดระวัง
อันตรายจากรถที่สวนทางมา 
 
 
 
32) ป้าย “สัญญาณจราจร” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร 
ควรขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร 
 
 
 
 
33) ป้าย “หยุดข้างหน้า” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ ควร
ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ เมื่อถึงป้ายหยุด 
 
 
 
34) ป้าย “ให้ทางข้างหน้า” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ 
ควรขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางเม่ือถึงป้ายให้ทาง 
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35) ป้าย “ระวังคนข้ามถนน” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้าม 
หรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนข้ามไปมาอยู่เสมอ ควรขับรถให้ช้าลง 
และระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทาง ควรหยุดให้คนเดินข้าม
ทางไปได้โดยปลอดภัย 
 
 
36) ป้าย “โรงเรียนระวังเด็ก” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้าง
ทาง ควรขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน
ถ้าเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามทาง ควรหยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามทางไปได้โดย
ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ควรงดใช้เสียงสัญญาณและหยุด
การก่อให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ 
 
 
37) ป้าย “ระวังสัตว์” หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ควรขับ
รถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
38) ป้าย “ระวังเครื่องบินบินต่ำ” หมายความว่าทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน 
และอาจมีเครื่องบินขึ้นลงในระดับต่ำ ควรขับรถให้ช้าลง หากเห็นเครื่องบิน
กำลังขึ ้นหรือลง ผ่านทางข้างหน้าควรหยุดรถให้เครื ่องบินผ่านไปได้โดย
ปลอดภัย 
 
 
39) ป้าย “ระวังอันตราย” หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย เช่น เกิด
อุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้นควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
40) ป้าย “เขตห้ามแซง” ใช้ติดตั้งด้านขวาของทางหมายความว่า ทางช่วงนั้นมี
ระยะมองเห็นจำกัดผู้ขับขี่อาจไม่สามารถมองเห็นรถท่ีสวนมา ในระยะที่จะแซง
รถอ่ืนได้อย่างปลอดภัย 
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41) ป้าย “เตือนแนวทางต่างๆ” หมายความว่า ทางตอน
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางท่ีชี้ไป ควรขับ
รถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
 
42) ป้าย “สลับกันไป” หมายความว่า ทางข้างหน้า
จำนวนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรลดลง ควรขับรถให้ช้า
ลง และสลับกันไปด้านละคันอย่างระมัดระวัง 
 
 
 
43) ป้ายเตือนแสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์ หรือทั้ง
สองอย่างรวมกันมีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมพื้นสีเหลือง 
เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดำ ใช้ติดตั้งเดี่ยว 
หรือติดตั้งประกอบป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม หรือ
เพ่ิมความระมัดระวังเพ่ือป้องกันอันตราย หรืออุบัติเหตุ 
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• ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง 
ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง มีความหมาย ดังนี้ 

1) ป้าย “สำรวจทาง” หมายความว่า ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิว
จราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจรหรือทางเดินรถ ควรขับรถใหช้้าลง
และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
2) ป้าย “กำลังมีงานก่อสร้าง” หมายความว่า ทางข้างหน้ากำลังมีการก่อสรา้ง
อยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจรหรือทางเดินรถ ควรขับ
รถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
3) ป้าย “คนทำงาน” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงาน อาจมีการ
วางอุปกรณ์ หรือวัสดุบนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจรหรือ
ทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
4) ป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” หมายความว่าทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลัง
ทำงานบนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจรหรือทางเดินรถควร
ขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
5) ป้าย “ทางเบี่ยงซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีงานก่อสร้าง จำเป็นต้อง
เปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวทางด้านซ้าย ควรขับ
รถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
6) ป้าย “ทางเบี่ยงขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีงานก่อสร้าง จำเป็นต้อง
เปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวทางด้านขวา ควรขับ
รถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
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 7) ป้าย “เบี่ยงเบนการจราจร” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีงานก่อสร้าง จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทาง
การจราจรไปใช้ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย ควรขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความ
ระมัดระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) ป้าย “เตือนแนวทางต่างๆ” หมายความว่า บริเวณที่
ติดตั้งป้ายมีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ 
ชี้ไป ควรขับรถใช้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
 
9) ป้าย “เตือนข้อความต่างๆ” มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยม 
พ้ืนสีส้ม เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ ใช้ติดตั้ง
เดี่ยว หรือติดตั้งประกอบป้ายเตือนในงานก่อสร้าง ผู้ขับขี่
ควรปฏิบัติตามข้อความและสัญลักษณ์ที่ระบุในป้าย และ
เพ่ิมความระมัดระวัง 
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• ป้ายแนะนำ ได้แก่ ป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแนะนำผู้ใช้ทางให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง
หรือให้ความรู ้หรือข่าวสารข้อมูลอื ่นๆ ที ่จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้ทางตามความหมายของป้ายนั ้น ซึ ่งมี
ความหมายดังต่อไปนี้ 
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2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ได้แก่ เครื่องหมายจราจรที่ทำให้ปรากฏอยู่บนพื้นทาง ทางจราจร 
ไหล่ทางทางเท้า ขอบทาง ขอบวงเวียน หรือขอบคันหิน โดยการใช้กระเบื้อง หมุดโลหะวัสดุสะท้อนแสง สี หรือ
วัสดุอื่นใด ปู ตอก ฝัง พ่น ทา รีดทับ หรือทำโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายจราจร แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางประเภทบังคับ  ได้แก่ 
เครื่องหมายจราจรที่มีความหมาย เป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดย
กำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการ หรือบางลักษณะ โดยมี
ความหมายดังนี้ 
 เครื่องหมายจราจรตามแนวทางเดินรถ 

 
1. เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติมีลักษณะเป็นเส้นประสีเหลืองหมายความว่า 
เป็นเส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันข้าม ผู้ขับขี่ต้อง
ขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ยกเว้นในกรณีที่ต้องการเลี้ยวขวา หรือแซงขึ้นหน้า
รถคันอ่ืน 
 

 
 
2. เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงมีลักษณะเป็น
เส้นทึบสีเหลืองเดี่ยว หรือคู่หมายความว่า ผู้ขับขี่
ต้องขับรถไปทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามขับรถผ่าน
หรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด 
 
 

 
3. เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้านมีลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลืองคู่กับ
เส้นประสีเหลืองหมายความว่า รถที่อยู่ทางด้านเส้นทึบ ห้ามผ่าน หรือคร่อม
เส้นทึบโดยเด็ดขาด ส่วนรถที่อยู่ทางด้านเส้นประเมื่อเห็นว่าปลอดภัยอาจแซง
ขึ้นหน้ารถคันอ่ืน หรือข้ามเส้นดังกล่าวนี้ด้วยความระมัดระวัง 
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4. เส้นแบ่งช่องเดินรถ หรือเส้นแบ่งช่องจราจรมีลักษณะเป็นเส้นประสีขาว 
แบ่งทางเดินรถ หรือทางจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน ให้เป็นช่องเดินรถ หรือช่อง
จราจรหมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถภายในช่องเดินรถหรือช่องจราจร ห้าม
ขับรถคร่อมเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถ หรือช่องจราจร 
 
 
 
 
5. เส้นห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ หรือเส้นห้ามเปลี่ยนช่องจราจรมีลักษณะเป็น
เส้นทึบสีขาว แบ่งทางเดินรถ หรือทางจราจรในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นช่อง
เดินรถ หรือช่องจราจร หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถภายในช่องเดินรถหรือ
ช่องจราจร ห้ามขับรถผ่าน หรือคร่อมเส้น 
 
 
 

 
6. เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทาง มีลักษณะเป็นเส้นประสีเหลือง กว้างและถี่ กรณีสวนทางจราจรปกติ และ
เส้นประสีขาว กว้างและถี่ กรณีทิศทางเดียวกับทางจราจรปกติ ทั้งนี้ โดยมีลูกศรสีเหลือง และอาจมีคำว่า “รถ
ประจำทาง” หรือ “BUS” สีเหลืองประกอบด้วยหมายความว่า เป็นช่องทางเดินรถประจำทาง ห้ามขับรถ
ประเภทอ่ืนเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง 
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 เครื่องหมายจราจรขวางแนวทางเดินรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. เส้นแนวหยุด มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาวกว้าง และขวางแนวทาง
เดินรถหมายความว่า เมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับหยุดหรือป้ายหยุด     
ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดและเมื่อได้รับสัญญาณจราจรให้
ไป หรือเมื่อไม่เป็นเหตุให้กีดขวางการจราจรแล้ว ให้ผ่านเส้นแนวหยุด
ไปได ้
 
 
 
2. เส้นให้ทาง มีลักษณะเป็นเส้นประสีขาวกว้าง และขวางแนวทางเดิน
รถหมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง หากเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อ
รถคันอื ่น หรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า หรือเป็นการกีดขวาง
การจราจร ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง 
 

7. เครื่องหมายห้ามจอดรถ มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับขาว 
แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือ
ทางจราจร หรือที ่อื ่นๆ หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิด
ระหว่างแนวเขตที่กำหนดเว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของ
ชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า 
 
8. เครื่องหมายห้าม หยุดรถ มีลักษณะเป็นแถบสีแดงสลับขาว 
แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือ
ทางจราจร หรือที่อื่นๆหมายความว่า ห้ามหยุดรถ หรือจอดรถ
ทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด 
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3. เส้นทางข้าม มีลักษณะเป็นแถบสีขาวกว้าง และยาวหลายๆ แถบประกอบกัน ขวางทางเดินรถหรือเป็นเส้น
ทึบสีขาวสองเส้นขนานกัน ขวางแนวทางเดินรถ และมีเส้นแนวหยุด หรือเส้นให้ทางประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันท่วงที เมื่อมีคนเดินข้ามทาง ณ ทางข้ามนั้น 
ในเขตทางข้ามที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือสัญญาณจราจรให้คนมีสิทธิข้ามทางไปก่อน ฉะนั้น ในขณะที่คนกำลังเดิน
อยู่ในทางข้าม ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง และเมื่อคนเดินข้ามทางได้ข้ามไปแล้วจึง
จะเคลื่อนรถต่อไปได้ 

 
 
 
 

 เครื่องหมายอ่ืนๆ 
 1. ลูกศร  
 มีลักษณะเป็นลูกศรสีขาวหรือสีเหลือง แสดงทิศทางการจราจรให้รถตรงไปเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา 
เลี้ยวกลับ หรือร่วมกัน หมายความว่า เมื่อปรากฏในช่องเดินรถหรือช่องจราจรใด ผู้ขับขี่ที่อยู่ในช่องเดินรถหรือ
ช่องจราจรนั้นต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
 
 
 
 
 
 

4. เส้นทแยงห้ามหยุดรถ  มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงตัดกัน
ภายในกรอบเส้นทึบสีเหลือง หมายความว่า ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายใน
กรอบ เส้นทแยงห้ามหยุดรถ ยกเว้นรถท่ีหยุดรอเพ่ือเลี้ยวขวา 
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3. เขตปลอดภัย หรือเกาะสี มีลักษณะเป็นแถบ หรือเส้นทึบสีขาว หรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทาง
การจราจร หรือเป็นลักษณะก้างปลา และล้อมรอบด้วยเส้นทึบสีขาว หรือสีเหลืองหมายความว่า ห้ามขับรถ   
ล้ำเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ให้ทาง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสีขาว โดยมุมแหลมชี้สวน
ทิศทางการจราจร แสดงหรือทำให้ปรากฏบนพื้นทางประกอบเส้นให้ทาง  
หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง ถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถ   
คันอื่น หรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า หรือเป็นการกีดขวางการจราจรผู้
ขับข่ี ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง 

4. ช่องเดินรถมวลชน มีลักษณะเป็นรูปสี ่เหลี ่ยมขนมเปียกปูนสีขาว     
มุมแหลมอยู่ในทิศทางการจราจรภายในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอาจมีตัวเลข
แสดงจำนวนขั้นต่ำของคนบนรถมวลชน 
 หมายความว่า ช่องเดินรถ หรือช่องจราจรที่มีเครื่องหมายช่องเดินรถ
มวลชน เป็นช่องเดินรถหรือช่องจราจรสำหรับรถตามชนิดหรือประเภทที่
กำหนด หรือรถท่ีมีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าที่กำหนด 
 
 
5. เส้นแบ่งช่องจอดรถ มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาว แสดงขอบเขตของช่อง
จอดรถ 
 หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องจอดรถภายในกรอบเส้นช่องจอดรถ ห้ามจอด
รถคร่อมเส้น หรือทำให้ส่วนใดของรถล้ำออกไปนอกแนวที่กำหนด 
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• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ เครื่องหมายจราจรที่มีความหมายเป็นการ
เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง หรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพ่ือให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิด
อันตราย หรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้ 

6. ข้อความบังคับบนพื้นทาง มีลักษณะเป็นข้อความสีขาวบนพื้นทาง เช่น 
คำว่า “หยุด” “ลดความเร็ว” “ขับช้าๆ” เป็นต้น หมายความว่า   ผู้ขับขี่
ต้องปฏิบัติตามข้อความนั้น ๆ 

1. เส้นขอบทาง  
   มีลักษณะเป็นเส้นทึบ หรือเส้นประ หรือแถบสีสีขาว ยกเว้นเส้น
ขอบทางด้านติดกับเกาะกลาง หรือฉนวนแบ่งทิศทางการจราจร
เป็นสีเหลือง  
   หมายความว่า เป็นแนวสุดขอบทางเดินรถ 
 
 
2. เส้นแนวช่องจราจรผ่านทางแยก มีลักษณะเป็นเส้นประ หรือ
เส้นทึบ สีขาว แสดงแนวช่องเดินรถหรือช่องจราจรบริเวณทางแยก  
    หมายความว่า ควรขับรถไปตามแนวช่องเดินรถหรือช่องจราจร 
ดังกล่าว 
 
 
 
3. เส้นชะลอความเร็ว มีลักษณะเป็นเส้นหลายๆ เส้น ขวางช่อง
เดินรถ หรือช่องจราจร 
    หมายความว่า ควรขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
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โทษของการฝ่าฝืนสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามป้าย และเครื่องหมาย

จราจรไว้ใน 
 มาตรา 21 โดยกำหนดโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา 21 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ หรือ
ทำให้ปรากฏในทาง หรือที ่พนักงานเจ้าหน้าที ่แสดงให้ทราบสัญญาณจราจร เครื ่องหมายจราจร และ
ความหมายของสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย 
 มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

4. เส้นทางรถไฟผ่าน มีลักษณะเป็นกากบาทสีขาว ลากทแยงตัด
กันพร้อมมีอักษรโรมัน RR ประกอบ 
    หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านควรขับรถให้ช้า
ลง และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 
 
5. เครื่องหมายขาวดำ มีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับสีดำแสดง 
หรือทำให้ปรากฏที่ขอบคันหิน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้
ทางเห็นขอบคันหิน หรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
6. ข้อความเตือน หรือแนะนำบนพื้นทางแสดงอักษร ข้อความ 
หรือสัญลักษณ์ให้ปรากฏบนพื ้นทาง หรือในบางกรณีอาจใช้
ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และเป็นคำที่เป็นสากลนิยม เพื่อแนะนำ
หรือเตือนการจราจร เช่น แสดงชื่อสถานที่ต่อท้ายลูกศรเตือนให้
ระมัดระวังสภาพทางหรือการจราจร 
    หมายความว่า ผู้ใช้ทางควรปฏิบัติตาม และระมัดระวังการใช้
ทาง ใช้ช่องเดินรถหรือช่องจราจรให้ถูกต้องเป็นต้น 
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บทที่ 2 
การขับรถอย่างปลอดภัย 

 
 บนท้องถนนในประเทศไทย คนจำนวนมากเลือกใช้จักรยานยนต์เนื่องจากราคาไม่แพง ประหยัด
เชื้อเพลิง ใช้พื้นที่จอดน้อย แต่เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไม่มีโครงสร้างที่จะป้องกันผู้ขับขี่เม่ือเกิดอุบัติเหตุ จึงทำ
ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับอันตรายมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการขับข่ีทุกครั้ง รวมทั้งควรเรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย  

 
การแต่งกายสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ในการขับขี่จักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ควรจะต้องสวมใส่ชุดที่เหมาะสม และใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ต้องสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มศีรษะ ที่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย(มอก.) ซึ่งผ่าน
การทดสอบแล้วว่าช่วยลดอันตรายจากแรงกระแทกเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุได ้

2. ที่บังลมของหมวกนิรภัยต้องมีลักษณะใสเพียงพอที่จะ
มองเห็นสภาพถนนได้อย่างชัดเจน แม้ในเวลากลางคืน 

3. ควรสวมเสื ้อแขนยาวและกางเกงขายาว เพื ่อลดการ
บาดเจ็บ เมื่อมีการล้มและไถลบนพื้นถนน 

4. ควรสวมถุงมือที่คลุมนิ้วและสวมรองเท้าหุ้มส้น เพื่อลด
อันตรายที่อาจเกิดกับนิ้วมือและนิ้วเท้า 

5. ระวัง ไม่ควรปล่อยส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายจน
อาจไปพันกับล้อได้ 

6. การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง มีขนาดพอดีกับศีรษะ 
ปรับสายรัดคางให้กระชับกับศีรษะพอดี ไม่หลวมหรือ
แน่นจนเกินไป โดยอาจเหลือช่องว่างเพียงพอที่จะสอด
นิ้วเข้าไปได้ เพ่ือความสบายในการสวมใส่ 
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2) การเตรียมความพร้อมของรถ 
ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ 
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การตรวจสอบความพร้อมของรถจักรยานยนต์ 
นักขับขี่ที่ดีจะต้องรอบรู้ เรื่อง “รถ” หมั่นตรวจตราและซ่อมแก้ไข ข้อบกพร่อง เข้าใจและเรียนรู้การ

ทำงานของอุปกรณ ์รวมทั้งระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 
 
 

 

1. “น้ำมัน” ตรวจสอบว่ามีน้ำมันเพียงพอ 
2. “ยาง” ตรวจสอบลมยางด้วยการบีบ ยางไม่แบนหรือไม่รั่ว และมีดอก

ยางลึกมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
3. “ไฟส่องสว่าง” เปิดไฟทั้งหมดว่าสามารถใช้งานได้โดยทดสอบไฟหน้า 

ทั้งไฟสูงและไฟต่ำ ไฟเลี้ยวซ้ายและขวาทั้งด้านหน้าและหลัง ไฟท้าย ไฟ
เบรก และไฟสัญญาณบริเวณหน้าปัดสัญญาณ 

4. “แตร” กดทดสอบการทำงานของแตร 
5. “น้ำมันเครื่อง” เมื่อดับเครื่องยนต์และจอดอยู่ในแนวระดับ ตรวจดู

ระดับของน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำ 
6. “โซ่” ตรวจดูว่าโซ่ลื่นด้วยการทดสอบหมุนล้อหลังตรวจดูความตึงโดยโซ่

ที่ตึงเกินไปจะทำให้เครื่องทำงานหนัก และหย่อนเกินไปจะเสี่ยงอันตราย
ที่โซ่จะหลุดและเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น เมื่อกดโซ่ควรให้ตัวได้ 10 – 20 
มิลลิเมตร 

7. “คันเร่ง” ตรวจดูคันเร่งว่ายังคงดีดกลับทันทีท่ีปล่อย 
8. “เบรก” ตรวจดูระดับน้ำมันเบรกและทดสอบว่าทำงานได้ดี ตรวจคัน

เบรกมือและแป้นเบรกเท้าว่าดีดกลับทันทีที่ปล่อย 
9. “คลัตช์” ตรวจดูว่าระดับของคันคลัตช์จะต้องไม่หลวมเกินไป โดยตรวจ

ว่าขยับอิสระได้ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร 
10. “กระจกมองข้าง” ตรวจสอบและปรับมุมมองให้ได้ระดับสายตาอยู่

เสมอ โดยสามารถมองเห็นระดับพื ้นอยู่กึ ่งกลางกระจกและมองเห็น
หัวไหล่ตนเองเล็กน้อย 

“อื่นๆ” ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ สำเนาคู่มือรถแผ่นป้ายทะเบียน และ
หลักฐานการเสียภาษี เป็นต้น 
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3) การขับรถอย่างปลอดภัย 
ท่าทางในการขับข่ีพื้นฐาน 

 

 

 
 

 
 

 

1) การจูงรถจักรยานยนต์ไปด้านหน้า 
1. จับคันบังคับ (แฮนด์) ทั้งสองมือ พร้อมวางตำแหน่งนิ้วมือไว้ที่คัน

เบรกมือ 
2. พยุงรถจักรยานยนต์ชิดกับตัวผู้จูง 
3. ดันรถจักรยานยนต์ไปด้านหน้า 
4. บีบเบรกมือหากต้องการลดความเร็วหรือป้องกันการไหล่ของรถ 
5. ผลักคันบังคับ (แฮนด์) ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อบังคับให้รถไปใน

ทิศทางท่ีต้องการ 

2) การจูงรถจักรยานยนต์ถอยหลัง 
1. จับคันบังคับ (แฮนด์) ด้วยมือซ้าย และใช้มือขวาจับบริเวณท่ีนั่งหรือ

ตัวรถ 
2. มองไปด้านหลัง และดันรถจักรยานยนต์ไปด้านหลัง 
3. พยุงรถจักรยานยนต์ไว้ให้ชิดกับตัวผู้จูงตลอดเวลา 

3) การยกรถจักรยานยนต์ขึ้นจากทางด้านซ้าย 
1. จับคันบังคับ (แฮนด์) ด้วยมือทั้งสองข้าง บังคับ 
ทิศทางของรถไปด้านขวา 
2. บีบคันเบรกมือเพ่ือห้ามล้อหน้า 
3. ยกรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยใช้ต้นขาและเอวในการช่วยพยุงรถ 

4) การยกรถจักรยานยนต์ขึ้นจากทางด้านขวา 
1. ตั้งขาตั้งดา้นข้าง เพ่ือป้องกันรถล้มไปทางด้านซ้าย 
2. จับคันบังคับด้วยมือขวา บังคับทิศทางของรถไปด้านซ้าย ใช้มือซ้าย

จับที่นั่งหรือตัวรถ 
3. บีบคันเบรกมือเพ่ือห้ามล้อหน้า 
4. ยกรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยใช้ต้นขาซ้ายและเอวช่วยในการพยุงรถขึ้น 
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5) การตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งข้าง 
1. ใช้มือท้ังสองจับคันบังคับ (แฮนด์) เพ่ือพยุงรถให้ตั้งตรง 
2. บีบคันเบรกมือ เพ่ือห้ามล้อหน้าและป้องกันรถไหล 
3. ตั้งขาตั้งข้างด้วยเท้า โดยให้ขาตั้งง้างไปจนสุดเพื่อความปลอดภัย 
4. เอียงรถจักรยานยนต์ลงจนขาตั้งข้างแตะพ้ืน 
5. ตรวจสอบว่ารถสามารถตั้งได้อย่างมั่นคงแล้วให้หันทิศทางของรถไป

ด้านซ้าย 

6) การนำรถจักรยานยนต์ลงจากขาตั้งกลาง 
1. ใช้มือซ้ายจับคันบังคับ (แฮนด์) บังคับทิศทางตรง 
2. ใช้มือขวาจับบริเวณท่ีนั่งหรือตัวรถด้านท้าย 
3. ใช้เท้าขวาเหยียบที่ตั้งกลางลงจนแตะพ้ืน 
4. ตรวจสอบว่าขาตั้งแตะพ้ืนเท่ากันทั้งสองด้าน 
5. ทิ้งน้ำหนักตัวกดลงที่ขาตั้ง จะทำให้รถถูกดึงถอยหลังเล็กน้อยและ

ตั้งอยู่บนขาตั้งกลาง 
6. เมื่อตั้งรถเรียบร้อยหันรถไปด้านซ้าย 

คำเตือน: ผู้ขับขี่ต้องตั้งรถบนพ้ืนที่แข็ง และอยู่แนวระดับเท่านั้น 

7) การนำรถจักรยานยนต์ลงจากขาตั้งกลาง 
1. ยืนด้านข้างรถจักรยานยนต์โดยให้ลำตัวชิดกับตัวรถและคันบังคับ 

(แฮนด์) 
2. ก้าวเท้าซ้ายให้อยู่หน้าขาขวา 
3. จับคันบังคับ (แฮนด์) บังคับด้วยมือทั้งสองข้าง และบังคับรถในทิศ

ทางตรง 
4. ตรวจสอบรถด้านหลังที่อาจผ่านมา 
5. ใช้มือทั้งสองข้างยกคันบังคับ (แฮนด์) ขึ้น แล้วผลักรถจักรยานยนต์ไป

ด้านหน้า 
6. เมื่อรถจักรยานยนต์ลงจากขาตั้งกลางให้ทำการบีบเบรกมือเพ่ือป้องกัน

รถไหล่ และนำรถมาพิงไว้กับลำตัว 
คำเตือน: ผู้ขับขี่ต้องไม่เบรกก่อนที่รถจักรยานยนต์จะลงจากขาตั้ง

กลาง เพราะจะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพ่ือลงจากขาตั้งได้ 
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การควบคุมพื้นฐาน 
ผู้ขับขี่ควรจะต้องเรียนรู้การควบคุมเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐาน เพ่ือเข้าใจเทคนิคในการ

ขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
1) การสตาร์ท และดับเครื่องยนต์ 

1. บิดกุญแจไปที่สถานะเปิด (ON) 
2. เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ว่าง (N) 
3. กรณีรถจักรยานยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ ให้บีบคันเบรกค้างไว้ 
4. กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือใช้เท้าเหยียบคันสตาร์ทเพ่ือให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน 
5. บิดคันเร่งเล็กน้อยเพ่ือรักษารอบเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ 

2) การดับเครื่องยนต์ 
1. เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ว่าง (N) 
2. บิดกุญแจไปที่สถานะปิด (OFF) 

3) การใช้สัญญาณไฟเลี้ยว 
1. ดันไปด้านซ้าย สำหรับให้สัญญาณเลี้ยวซ้าย 
2. ดันไปด้านขวา สำหรับให้สัญญาณเลี้ยวขวา 
3. กดตรงกลาง เพ่ือปิดสัญญาณไฟเลี้ยว 

4) การควบคุมไฟหน้า และการใช้แตร 
1. กดปุ่มแตร เพ่ือให้สัญญาณแตร 
2. กดปุ่มขึ้นลงเพื่อเลือกใช้ไฟสูง หรือไฟต่ำ 

8) ท่าทางในการขี่ 
1. สายตา ต้องมองไปที่ถนนด้านหน้าเป็นมุมกว้าง ไม่จ้องอยู่เพียงจุดเดียว 
2. ท่าทาง ไม่เกร็งไหล่ เพราะจะทำให้การควบคุมรถไม่มีประสิทธิภาพ 
3. แขน ปล่อยแขนจับคันบังคับ (แฮนด์) ไม่ตึงหรือหย่อนจนข้อศอกกาง 
5. มือ จับคันบังคับ (แฮนด์)เบาๆ บริเวณกึ่งกลางที่จับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกับ

แขน และวางนิ้วไว้ที่เบรกและคลัตช์ 
6. สะโพก อยู่ในตำแหน่งที่นั่งคนขับขี่ 
7. เข่า หันไปทางด้านหน้ารถ หนีบถังน้ำมัน (ถ้ามี) 
8. เท้า วางบนที่พักเท้า ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้า และอยู่ในตำแหน่งแป้นเกียร์และ

แป้นเบรก 
9. ไม่ควรตั้งลำตัวตรงเกินไป 
10. ไม่ควรมองใกล้เกินไป 
11. ไม่ควรถ่างขาหรือยกขาออก ซึ่งจะทำให้การทรงตัวไม่ม่ันคง 
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5) การออกตัวและการหยุด 
1. ขณะเครื่องยนต์กำลังทำงาน บีบคลัตช์ (กรณีรถที่มีคลัตช์) ใส่เกียร์ แล้วค่อยๆบิดคันเร่ง 
2. ค่อยๆ ปล่อยคลัตช์ (กรณีรถที่มีคลัตช์) เพ่ือไม่ให้เครื่องยนต์กระตุกและดับ 
3. ใช้เท้าประคองรถ จนรถเคลื่อนที่ได้ระยะหนึ่งจึงยกเท้าขึ้น 
4. กรณีหยุดรถ ให้ใช้เท้าทั้งสองข้างประคองรถจักรยานยนต์ก่อนที่รถจะหยุดนิ่ง 

6) การเปลี่ยนเกียร์ รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะมีลักษณะการเปลี่ยนเกียร์ที่แตกต่างกัน ผู้ขับขี่ต้อง
ศึกษาจากคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนขับขี่คันเกียร์ (กรณีที่ไม่ใช่รถเกียร์อัตโนมัติ) ผู้ขับขี่ต้องใช้เท้าโยกขึ้น -ลง
เพ่ือเปลี่ยนเกียร์ 

1. ก่อนเปลี่ยนเกียร์ ผู้ขับขี่ต้องเบาเครื่องยนต์ด้วยการผ่อนคันเร่ง 
2. บีบคลัตช์ (กรณีรถจักรยนต์ที่มีคลัตช์) 
3. ทำการเปลี่ยนเกียร์ 
4. ปล่อยคลัตช์ (กรณีรถจักรยานยนต์ที่มีคลัตช์) 
5. บิดคันเร่งเพ่ือใช้ความเร็วตามต้องการ 

7) การเลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสม ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วของรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 

 
 
ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับแรงเครื่องยนต์ที่ต้องการ เช่น กรณีขับขี่ข้ึนทางชัน เป็นต้น 
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ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมเพื่อช่วยเบรกหรือชะลอความเร็ว (Enging brake) 

 
 
8) มุมมองระหว่างการขับข่ี 

1. ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ควรมองไปด้านหน้าให้ไกลและมองเป็นมุมกว้าง 
2. ควรมองกระจกข้างเพ่ือตรวจสอบรถที่ตามมาทุกๆ 5 – 10 วินาที หรือในขณะลดความเร็ว 

 
 
9) การมองกระจกมองข้าง 
ผู้ขับขี่ควรตระหนักถึงภาพรถที่ปรากฏในกระจกมองข้าง ดังนี้ 
1. ภาพรถขนาดเล็ก หมายถึง รถยังคงอยู่ห่างจากผู้ขับขี ่ ผู ้ขับขี่สามารถเปลี่ยนช่องทางได้อย่าง

ปลอดภัย 
2. ภาพรถขนาดใหญ่ หมายถึง รถอยู่ใกล้ทางด้านหลังผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางขณะนั้น และ

ควรรอจังหวะอ่ืนต่อไป 
3. ภาพรถที่มองเห็นเพียงส่วนท้าย หมายถึง รถอยู่ใกล้มาก ผู้ขับขี่ไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางได้ 
4. ภาพรถที่เคยมองเห็นหายไป หมายถึง รถอยู่ด้านข้างผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังขับขี่ใน

ช่องทางตนเองเท่านั้น 
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การใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม 
1) ในการขับรถที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากผู้ออกแบบ

และก่อสร้างทางได้คำนวณความเร็วที่เหมาะสมสำหรับทางแต่ละช่วงไว้ การฝ่าฝืนอาจนำมาซึ่งอันตรายจากการ
เกิดอุบัติเหตุได ้ 

2) ขณะขับรถผู้ขับข่ีต้องมีความพร้อมที่จะเหยียบเบรกและหยุดรถให้ปลอดภัยได้เมื่อมีความจำเป็น 

• การรักษาระยะจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัย  
1) ระหว่างขับรถ ผู้ขับขี่ต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มีความเหมาะสม และเพียงพอที่จะหยุด

รถได้อย่างปลอดภัย เมื่อรถคันหน้าลดความเร็วลง 
2) ผู้ขับขี่ตอ้งสังเกตลักษณะการขับรถของรถคันหน้าตลอดเวลา และลดความเร็วลงล่วงหน้าก่อนที่

รถจะเข้าใกล้รถคันหน้า จนอาจเกิดอันตรายได้ 
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ผู้ขับขี่ต้องรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความเร็วที่ใช้ในขณะนั้น โดย
ต้องคำนึงถึงกรณีฉุกเฉินที่รถด้านหน้าอาจหยุดกะทันหันได้ผู้ขับขี่ควรสังเกตตำแหน่งของรถคันอื่นๆ ที่ใช้ถนน
ร่วมกัน เพ่ือประเมินสถานการณ์ในการขับขี่เป็นระยะๆ 

 
การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันอื่น ระยะห่างจากรถด้านหน้าและด้านหลังควรห่างประมาณ 

3 วินาทีซึ่งสามารถสังเกตระยะโดยการนับเวลาในใจ 3 วินาที ว่าผู้ขับขี่เคลื่อนที่ไปถึงจุดที่รถคันหน้าเคยอยู่
ก่อน หรือไม ่หากไปถึงก่อนแสดงว่าระยะน้อยเกินไป ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วลง เพ่ือเพ่ิมระยะห่าง 

ระยะห่างด้านข้าง ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ควรห่างจากรถคันอื่นไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดในการขับข่ีของรถคันดังกล่าว ที่อาจส่ายไปมาได้ หรือหากรถท่ีอยู่ด้านข้างเป็นรถบรรทุก หรือรถขนาด
ใหญ่ ผู้ขับข่ีก็จะได้รับผลกระทบจากแรงลมที่เกิดจากรถดังกล่าวอีกด้วย 

นอกจากนี้ วิธีการในการนับระยะเวลา 3 วินาที ผู้ขับขี่อาจนับในใจว่า “หนึ่งพันหนึ่ง” “หนึ่งพันสอง”
“หนึ่งพันสาม” 

 
 

กรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดรถ หรือลดความเร็วผู้ขับขี่จะต้องใช้เบรกอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิด
อันตราย โดยผู้ขับขี่ต้องใช้เบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังควบคู่กัน ทั้งนี้  เนื่องจากการใช้เบรกล้อหน้าเพียงอย่าง
เดียว อาจจะทำให้ตัวผู้ขับขี่พุ่งไปด้านหน้า และหากใช้เบรกล้อหลังเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้รถลื่นไถลเสียการ
ทรงตัวไดเ้มื่อรถใกล้หยุดให้ใช้เท้าซ้ายแตะพ้ืนเพ่ือพยุงรถ และวางเท้าขวาไว้บนแป้นเบรกเท้า เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการใช้เบรกหากรถลื่นไถล 
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การใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ในการใช้ความเร็ว ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมในถนนว่าตำแหน่ง และความเร็ว
ของรถคันอ่ืนเป็นเช่นไร เพ่ือตัดสินใจใช้ความเร็วให้เหมาะสม 

 
 

 
• การแซง 

ในการแซงผู้ขับขี่ต้องพิจารณาระยะเวลา และพ้ืนที่ว่างที่จะใช้ในการแซงได้อย่างปลอดภัย และกรณีที่
มีระยะในการแซงไม่เพียงพอ ผู้ขับขี่ต้องไม่แซงเป็นอันขาด  

 
จากภาพ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์จะสามารถแซงได้เฉพาะในกรณีที่สามารถไปถึงจุด A ได้ โดยรถที่ถูกแซง

และรถท่ีสวนทางยังมาไม่ถึงจุดดังกล่าว ผู้ขับขี่จะต้องประมาณระยะทางของรถที่สวนทางมา ความเร็วของรถที่
ถูกแซง ความเร็วของรถที่สวนทาง และความเร็วที่จะต้องใช้ เพ่ือให้สามารถแซงได้อย่างปลอดภัย เมื่อพิจารณา
แล้วว่าสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่อยู่เพียงพอจึงปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา โดยยังคงรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้ปลอดภัยเช่นเดิม 
2. มองกระจกข้างตรวจสอบรถที่ตามมา ประเมินความเร็ว และตำแหน่งรถท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้ง 
3. เพ่ิมความเร็ว และเปลี่ยนช่องทางจราจรเพื่อแซง 
4. ตรวจสอบรถที่เก่ียวข้องอีกครั้ง หากไม่ปลอดภัยให้ลดความเร็ว และเปลี่ยนเลนกลับ 
5.เมื่อเห็นว่าปลอดภัยให้แซงรถท่ีช้ากว่าโดยเว้นระยะห่างด้านข้างให้ปลอดภัย และบีบแตรถ้าจำเป็น

เพ่ือให้รถที่ถูกแซงทราบว่ามีรถจักรยานยนต์กำลังแซง 
6. เมื่อรถสามารถแซงขึ้นหน้ารถที่ช้ากว่าแล้ว ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย 
7. ห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนเลนกลับกะทันหันตัดหน้ารถที่ถูกแซง 
8. เมื่อรถจักรยานยนต์ได้ผ่านรถที่ถูกแซงเป็นระยะพอสมควรแล้ว จึงเปลี่ยนช่องทางจราจรมาใช้

ช่องทางเดิม 
9. ปิดสัญญาณไฟเลี้ยว และขับขี่ต่อไปตามปกติ 
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2.2 ยาและโรคที่มีผลต่อการขับข่ี 

“ยา” หลายชนิดมีผลข้างเคียงต่อร่างกายทำให้เกิดอาการง่วงซึมเวียนศีรษะ ฯลฯ ซึ ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเทียบเท่ากับการดื ่มแอลกอฮอล์ แบ่งประเภทได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ยาที่หาซื้อได้ทั่วไปที่มีผลทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงอย่างรุนแรง ผู้ใช้ยานี้ควรงดการขับขี่
โดยสิ้นเชิง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้เวียนศีรษะเมารถกลุ่ม (Dimenhydrinate) ผลข้างเคียงทำให้ง่วงซึม เวียน
ศีรษะมึนงง มองไม่ช ัด และผลนี ้อาจยาวนานได้ถ ึง 24 ช ั ่วโมง ที ่ร ู ้จ ักก ันโดยทั ่วไป ค ือ ยาแก้แพ้ 
Chlopheniramine (CPM)  ยาแก้แพ้ชนิดที่ระบุว่า “ไม่มีอาการง่วง” แต่ยังพบผลข้างเคียง เช่น เวียนศีรษะ 
มึนงง มองเห็นไม่ชัด เช่น Cetirizine หรือ Loratadine ผู้ใช้ยานี้ควรงดเว้นการขับข่ี 

2. ยาที่แพทย์สั่ง ที่มีผลทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงอย่างรุนแรง ผู้ใช้ยานี้ควรงดการขับขี่โดย
สิ้นเชิงเช่น ยานอนหลับ ยารักษาโรคทางจิตเวชและยารักษาโรคทางระบบประสาททุกชนิด ผลข้างเคียงกระทบ
การทำงานของระบบประสาทอย่างมาก เช่น เวียนศีรษะ ง่วงซึม ตาลาย มองเห็นภาพซ้อน อ่อนเพลีย  
โดยเฉพาะยากันชัก ผู้ใช้ยานี้ควรงดเว้นการขับขี่ ยารักษาโรคเบาหวาน โดยเฉพาะชนิดฉีด (อินซูลิน) เพ่ิมความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถึง 2 เท่าจากปกติ ผลข้างเคียงที่รุนแรง หากผู้ป่วยฉีดยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั ้งใจ 
หรือไม่ได้รับประทานอาหารทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่นเวียนศีรษะ
กระวนกระวาย ใจสั่น ง่วงซึม ชัก หรือ หมดสติ และเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ป่วยฉีดยาต่ำกว่าขนาดที่แพทย์กำหนดหรือรับประทานอาหารหวานมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะน้ ำตาลใน
เลือดสูง ก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เวียนศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย ซึ่งมีผลต่อการขับขี่ ผู้ป่วยที่เป็นเบ าหวาน
ชนิดฉีดอินซูลิน ควรงดการขับข่ีโดยสิ้นเชิง 

3. ยาที่หาซื้อได้ทั่วไป ที่มีผลลดสมรรถนะในการขับขี่ ผู้ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ ได้แก่ 
3.1 ยาลดกรด รักษาโรคกระเพาะบางชนิด เช่น Ranitidine ผลข้างเคียงคือ เวียนศีรษะ มึนงง 

ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ รู้จักในชื่อยาแก้อักเสบหรือยาแก้ปวดคลายเส้น โดยทั่วไปจะไม่มีผลข้างเคียงต่อการ
ขับข่ีแต่จากการศึกษาพบว่ายาแก้ปวดบางชนิดมีผลข้างเคียง เช่น เวียนศีรษะ มึนงง อยู่ด้วย หรือยาแก้ปวดบาง
ชนิดมียาแก้แพ้เป็นส่วนประกอบ 

3.2 ยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของสารโคเดอีนหรือที่เรารู้จักกันในรูปของยาแก้ไอน้ำดำเกิเผลข้างเคียง
คล้ายกับยาแก้แพ้ เช่น เวียนศีรษะ ง่วงซึม มึนงง มองไม่ชัด ซึ่งอาการเหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้นหากรับประทาน
กับยาที่ให้ผลข้างเคียงคล้ายกัน เช่น ยาแก้แพ้ หรือยานอนหลับ 

3.3 ยาแก้ปวดท้อง ยาลดกรด คลื่นไส้อาเจียนบางชนิดทำให้เกิดอาการง่วงซึม มึนงง เวียนศีรษะ 
แตกต่างกันตามตัวยา โดยเฉพาะยาแก้ปวดท้อง (Hyoscine) ซึ่งพบผลข้างเคียงเหล่านี้ได้มากกว่ายาชนิดอื่น 
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4. ยาที่แพทย์สั่งบางชนิด มีผลรบกวนสมรรถนะในการขับขี่ ผู้ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยง การขับขี่ เช่น    
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคหัวใจ ซึ่งประกอบด้วยยาหลายกลุ่ม เช่น ยาขับปัสสาวะ ยากลุ่ม
ขยายหลอดเลือด ยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ผลข้างเคียง ได้แก่ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กระวนกระวาย
ยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด มักเป็นยาพ่น ผลข้างเคียง เช่น หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น เวียนศีรษะ
กระวนกระวาย ปวดเมื่อย และอ่อนเพลีย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามในการขับขี่หลังจากใช้
ยานี้โดยตรง แต่ผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวัง พิจารณาสภาพร่างกายและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นของยาอย่าง
รอบคอบก่อนการขับข่ีกล่าวโดยสรุป ผลข้างเคียงของยาหลายชนิดมีผลต่อการขับขี่ยานพาหนะ 

• ยาที่แพทย์สั่ง เช่น ยานอนหลับ ยารักษาโรคทางจิตเวช ยารักษาโรคทางระบบประสาททุกชนิด 
และยารักษาเบาหวานชนิดฉีด (อินซูลิน) มักมีผลข้างเคียงทางด้านระบบประสาทอย่างมาก เช่น 
เวียนศีรษะ ง่วงซึม ตาลาย มองเห็นภาพซ้อน อ่อนเพลีย โดยเฉพาะยากันชัก 

• ผู้ที่ซื้อยารับประทานเอง เช่น ยาแก้แพ้ทั่วไป ควรงดการขับขี่ยานพาหนะ โดยเด็ดขาดและ
ระลึกไว้เสมอว่าผลข้างเคียงของยาอาจอยู่นาน ถึง 24 ชั่วโมง 

• ผู้ขับขี่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ไอ แก้ปวดท้อง แก้ปวดกล้ามเนื้อคลายเส้น 

• ผู้ขับขี่ที่รับประทานยาเป็นประจำตามคำสั่งแพทย์ที่ตัวยามีผลข้างเคียงทำให้เวียนศีรษะ มึนงง 
ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ในขณะรับประทานยาเหล่านี้ 

 
โรคที่มีผลต่อการขับข่ี 

เนื่องจากต้องรับมือกับสภาวะความเครียดและใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ในการขับรถ            
ผู้ขับขี่จำเป็นต้องมีสภาวะร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัวควรมีข้อควรระวังจำแนกตามชนิดขอ
โรคต่างๆ ดังนี้ 

1. โรคเบาหวาน ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมักเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำความเสี ่ยงนี้
แตกต่างกันตามความรุนแรงของโรค โดยอาจมีอาการใจสั่น กระสับกระส่าย คลื่นไส้ เหงื่อออก หรือรู้สึกหิวซึ่ง
ควรรับประทานนำ้ผลไม้ หรือนมทันที หากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงง 
ตัวเย็น หลงลืม ชัก หมดสติ และเสียชีวิตได้ 

1) ผู้ที่รักษาโดยการควบคุมอาหารอย่างเดียว หากไม่มีผลข้างเคียงจากโรค เช่น ภาวะตาพร่ามัว
จากเบาหวานสามารถขับขี่รถได้ตามปกติ 

2) ผู้ที่รักษาโดยยากินซึ่งไม่มีผลความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถขับขี่รถได้ตามปกติ ผู้
ที่รักษาโดยยากินซึ่งอยู่ในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและไม่มีอาการแสดงของภาวะน้ำตาล
ในกระแสเลือดต่ำในระดับซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนใน 3-12 เดือนที่ผ่านมาสามารถขับขี่ได้โดยต้อง
ระมัดระวังและตระหนักถึงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและมีการตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน 
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3) ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ที่รับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน ต้องไม่มีอาการของภาวะระดับ
น้ำตาลในเลือดต่ำในระดับซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นใน 3-12 เดือนที่ผ่านมา สามารถขับขี่รถไดโ้ดย
ต้องระมัดระวังและตระหนักถึงอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน และต้องผ่านการตรวจสายตา อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ซึ่งมีภาวะน้ ำตาลในเลือดต่ำซึ่งไม่
ปรากฏอาการ ควรงดการขับขี่จนกว่าจะสามารถควบคุมอาการได้ โดยสรุปแล้วผู ้ป่วยโรคเบาหวานควร
ตระหนักถึงอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำชนิดเบาและรุนแรง โดยควรหยุดพักการขับขี่เป็นระยะๆ และ
รับประทานอาหารว่าง รวมทั้งเตรียมของหวานไว้ใกล้ตัว สำหรับเมื่อเผชิญสัญญาณเตือนของภาวะน้ำตาลใน
เลือดต่ำปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และใส่ป้ายสายคล้อยข้อมือเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นโรคเบาหวานเพ่ือ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำชนิดรุนแรง 

2. โรคลมชัก  ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถที่มีประวัติการชัก ควรได้รับการพิจารณาโดยแพทย์อย่าง
ระมัดระวังทุกกรณี ผู้ซึ่งมีอาการชักจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาจำเป็นต้องได้รับการรักษาจนไม่มีอาการ 
อย่างน้อย 6 เดือน ผู้ขับขี่ที่มีอาการชัก 2 ครั้งขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี และไม่มีการชักโดยปราศจากปัจจัย
กระตุ้นเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตาม การชักบางชนิดจะได้รับการงดเว้น เช่น การชักจากการปรับยา
และเกิดขึ้นมากกว่า 6 เดือน ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถ การชักที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับที่เกิดขึ้นนานกว่า 1 ปี
ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยไม่เคยพบการชักขณะตื่นหรือการชักที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับที่เกิดขึ้นนานกว่า 
3 ปีก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยพบการชักโดยปราศจากปัจจัยกระตุ้น (Unprovoked Seizure) ขณะตื่น
นานกว่า 3 ปีก่อนขอรับใบอนุญาต ร่วมด้วย การชักชนิดแยกส่วนซึ่งเกิด (Isolate Seizure) นานกว่า 6 เดือน
ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถหรือนานกว่า 1 ปี หากมีโรคซึ่งเป็นสาเหตุการชักนั้นและอาจเพิ่มความเสี่ยงใน
อนาคตและทั้งสองกรณีต้องไม่พบการชักโดยปราศจากปัจจัยกระตุ้น 

สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น รถประจำทางซึ่งมีอาการชัก 2 ครั้งขึ้นไปหรือจำเป็นต้องใช้ยากันชักเพ่ือ
ควบคุมอาการใน 10 ปี ที่ผ่านมานับจากการชักครั้งสุดท้ายและไม่ได้ใช้ยากันชักใดๆ การชักชนิดแยกส่วนซึ่งไม่มีการชัก
โดยปราศจากปัจจัยกระตุ้น และไม่ได้ใช้ยากันชักเพ่ือควบคุมอาการ นานกว่า 5 ปี สามารถขับขี่รถได้ 

3. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เคยผ่านการผ่าตัดหัวใจ หรือเจ็บหน้าอกจาก
โรคหัวใจสามารถขับขี่ได้ตามปกติ โดยพึงระวังถึงความปลอดภัยของตนเอง อย่างไรก็ตาม ควรหยุดขับขี่อย่าง
น้อย 1 เดือน หลังจากได้รับการผ่าตัดหัวใจ หรือมีอาการเจ็บหน้าอก หากมีอาการเจ็บหน้าอกขณะพัก หรือเมื่อ
เกิดความเครียดควรหยุดขับขี่จนกว่าจะสามารถควบคุมอาการได้ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้น
หัวใจควรหยุดขับขี่ทุกกรณีจนกว่าจะได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ผู้ขับขี่รถสาธารณะควรหยุดการ
ขับข่ีทุกกรณีจนกว่าจะได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 

4. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ สามารถทำการขับขี่รถต่อไปได้ หากไม่มีอาการที่ส่งผลต่อการควบคุมยานพาหนะ 
5. โรคไต เช่น ภาวะไตวายเรื้อรัง หรืออยู่ระหว่างการฟอกเลือด  สามารถขับขี่รถได้ ยกเว้นว่าพบปัญหาใน

ด้านเกลือแร่อย่างรุนแรงจนทำให้เสี่ยงต่อการหมดสติ หรือไม่สามารถควบคุมรถได้ ไม่ควรขับขี่รถสาธารณะ 
6. โรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง  สามารถขับขี่ได้ตามปกติ หากไม่มีอาการระดับที่เสี ่ยงต่อการ   

หมดสติ หรือไม่สามารถควบคุมรถได้ 
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7. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง หรืออยู่ระหว่างรับการรักษาโดยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา สามารถขับขี่รถได้หาก
ไม่มีการกระจายตัวไปยังสมอง หรืออ่อนเพลียมากจากอาการแสดงของมะเร็ง (Cachexia) หรือแพร่กระจายไป
ยังแขนขาทำให้ไม่สามารถควบคุมยานพาหนะได้ 

8. ผู้เป็นใบ้  สามารถขับข่ีรถได้ตามปกติ 
9. ผู้ติดเชื้อ HIV  สามารถขับข่ีรถได้ตามปกติ 
10. โรคความดันโลหิตสูง  ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนตัวสามารถขับขี่ได้ถามปกติ นอกจากจะพบผลข้างเคียง

จากยาดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไม่ควรขับขี่เมื ่อความดันโลหิตขณะพักผ่อนสูงกว่า 
180/100 ค่าใดค่าหนึ่ง 

11. สายตาและการมองเห็น  ผู้ที่สูญเสียดวงตาข้างใดข้างหนึ่ง สามารถขับขี่ ได้ หากสายตาเป็นไป
ตามท่ีกำหนด ผู้ขับขี่ต้องได้รับการตรวจสายตา โดยไม่พบภาวะลานสายตาแคบ หรือภาวะเห็นภาพซ้อน/เบลอ
ที่ไมส่ามารถควบคุมได้สำหรับลานสายตา มีข้อกำหนดดังนี้ 

1) ลานสายตา (Visual Field) สำหรับผู้ขับขี ่รถยนต์ส่วนตัว ต้องมีความกว้างของลานสายตา
มากกว่าหรือเท่ากับ120 องศา โดยแบ่งเป็น 50 องศา ด้านซ้ายและขวา 20 องศา ด้านบนและล่างโดยไม่พบ
ความผิดปกติในช่วง 20 องศาตรงกลางลานสายตา 

2) ลานสายตา (Visual Field) สำหรับผู้ขับข่ีรถยนต์สาธารณะจำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่สูงกว่าผู้ขับ
ขี่รถยนต์ส่วนตัว โดยต้องมีความกว้างของลานสายตามากกว่าหรือเท่ากับ 160 องศา โดยแบ่งเป็น 70 องศา 
ด้านซ้ายและขวา 30 องศา ด้านบนและล่าง โดยไม่พบความผิดปกติในช่วง 30 องศาตรงกลางลานสายตา 

3) ภาวะบกพร่องทางสายตาที่สำคัญ (Visual Disability) ผู้ที่ตาบอดสีไม่สามารถขอรับใบอนุญาต
ขับรถได้ผู้ที่เห็นภาพซ้อน ควรหยุดขับขี่จนกว่าจะได้การรักษาโดยจักษุแพทย์ ผู้ป่วยที่พึ่งสูญเสียดวงตาไปข้าง
หนึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อการมองเห็นด้วยตาข้างเดียว ซึ่งขึ้นกับสภาพร่างกายของและบุคคล    
ผู้ขับขี่จึงควรใช้ความระมัดระวังในช่วงนั้น 

4) ความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) ผู ้ขับขี ่รถยนต์ส่วนตัวและสาธารณะ ต้องมี       
ค่าสายตาที่สูงกว่า 20/60, 6/12, 0.5 หรือไม่สามารถมองเห็นเลขทะเบียนของรถคันหน้าที่อยู่ห่าง 20 เมตร 
ขณะใส่แว่นสายตาไม่ควรขับขี่ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะซึ่งสายตาข้างใดข้างหนึ่งแย่กว่า จำเป็นต้องมีค่าสายตา
ข้างที่ปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 (6/7.5) และ 0.1(6/60) ในข้างที่แย่กว่า 

12. Driver Drowsiness Detecting  ปัจจุบันในรถบางรุ่นจะมีระบบตรวจจับภาวการณ์เหนื่อยล้า
และง่วงนอนของผู้ขับขี่ โดย 

1) การตรวจจับลักษณะการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ เช่น การขับออกนอกเลน การเหยียบคันเร่ง 
การหมุนพวงมาลัย 

2) การตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การหาว การกะพริบตา และการเคลื่อนไหวของศีรษะ 
3) การตรวจจับลักษณะทางร่างกาย เช่น คลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อตรวจพบจะทำการ

กระตุ้นส่งเสียงหรือสัญญาณเตือนผู้ขับข่ีต่อไป
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2.4 การรับรู้สถานการณ์อันตราย 

1) การประเมินความเสี่ยง 
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จากการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ 

พบว่าอุบัติเหตุเกือบทุกครั้ง สามารถป้องกันได้ จากสถิติอุบัติเหตุจราจร 100 ครั้ง กว่า 80 ครั้ง จะอยู่ในการ
ชน 3 ชนิด คือ การชนด้านหลัง 33 ครั้ง การชนที่สี่แยก 32 ครั้ง และการชนสิ่งของข้างทางขณะขับรถอยู่
ในทางโค้ง 8 ครั้ง และการชนสิ่งของข้างทางขณะขับรถอยู่ในทางตรง 9 ครั้งผู้ขับขี่มักคิดว่าการชนเหล่านี้อาจ
เป็นเพราะทัศนวิสัย หรือสภาพอากาศไม่ดีอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเวลากลางวัน โดย
สภาพอากาศและทัศนวิสัยปกติ และเป็นที่แน่นอนว่าพบในนักขับมือใหม่มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยไม่ดี
หรือบนถนนสายรองซึ่งสภาพถนนไม่ดี หรือมีสิ่งกีดขวางมากซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักขับมือใหม่จะเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ และมักจะมีพฤติกรรมในการขับข่ีที่ไม่ปลอดภัย คือ เว้นระยะห่างกับรถ
คันหน้าน้อยเกินไป ขับเร็วเกินไป กะระยะห่างน้อยเกินไปเวลาเลี้ยวแซงหรือขับผ่านทางแยกและไม่สังเกต
สภาพแวดล้อมข้างหน้าดีพอ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องทราบและตระหนักถึงอันตรายเหล่านี้ ตลอดจนเรียนรู้สิ่ง
ที่พ่ึงกระทำเพ่ือความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ขับขี่ท่านอ่ืน 

2) การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง 
ในฐานะนักขับหน้าใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะทราบว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุการฝึกฝนบนถนนจริง เพ่ือให้เกิดการสร้างประสบการณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่นักขับหน้า
ใหม่ขาดทั้งวัยวุฒิ และประสบการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่อาจสร้างขึ้นมาในเวลาอันสั้นได้ จากการศึกษาของหลาย
ประเทศพบว่า สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในนักขับหน้าใหม่ลงได้อย่างมาก โดยวิธีสร้างประสบการณ์บนการ
จำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับการใช้รถบนถนนจริงอาจจะเป็นการฝึกฝนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือการฝึกฝนและทำซำ้ในแบบทดสอบเรื่องการรับรู้ และตอบสนองต่อความเสี่ยง 

• การควบคุมความเร็ว 
การขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นสาเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุในนักขับมือใหม่ เนื่องจากจะทำให้ไม่

สามารถสังเกตสิ่งอันตรายรอบข้างป้ายคำเตือนและสภาพถนนที่เปลี่ยนแปลง เช่น ทางโค้งและรับมือได้ทันทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่หลายท่านอาจไม่เห็นความสำคัญของการลดความเร็วถึงแม้ว่าจะต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่
ในความเป็นจริงแล้ว ความเร็วที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจให้ผลที่แตกต่างกันมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถ้าท่าน
ขับรถชนคนเดินถนนที่ความเร็ว 60 กม./ชม. คนผู้นั้นมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิต แต่ถ้าความเร็วนั้นเป็น 30 กม./
ชม.คนผู้นั้นอาจบาดเจ็บ แต่โอกาสเสียชีวิตลดลง เป็นต้น 
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• ความเร็วที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ  
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถคันข้างหน้าเราเบรกกะทันหัน ถ้าท่านเว้นระยะห่างน้อยเกินกว่าที่จะเบรกให้  

รถหยุดทันอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วเราควรจะเว้นระยะห่างเท่าใดจึงจะปลอดภัย โดยทั่วไปแล้ว   
คนปกติจะใช้เวลาในการเบรกประมาณไม่เกิน 2 วินาทีและคำนวณเผื่อระยะความปลอดภัย 1 วินาที ซึ่งเราจะ
นำมาใช้ในการกะระยะ โดยสังเกตเมื ่อรถคันด้านหน้าวิ ่งผ่านต้นไม้ ให้เรานับในใจ  3 วินาที หรือนับ          
“หนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม” ในใจ ถ้ารถของเราขับผ่านต้นไม้ต้นเดียวกันก่อนนับเสร็จ แสดงว่า
เราเว้นระยะสั้นเกินไปให้ชะลอความเร็วลงและทำแบบเดียวกันอีกครั้ง จนกว่ารถของเราจะผ่านเมื่อเรานับถึง 
“หนึ่งพันสาม” พอดี ในกรณีที่ทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ฝนตก ถนนเปียก หรือ มีหมอก ท่านอาจนับมากกว่านั้น เช่น       
4 วินาที หรือ “หนึ่งพันสี่” ก็ได้ 

 
 

นอกจากการเว้นระยะห่างการควบคุมความเร็วนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อฝนตกใหม่ๆ และ
ถนนลื่น การเบรกกะทันหันจะส่งผลให้รถลื่นไถลออกนอกถนนหรือชนกับรถคันอื่นหรือพลิกคว่ ำได้จึงต้องลด
ความเร็วห้ามเบรกกะทันหัน หรือหักหลบทันที ให้ขับด้วยความเร็วคงที่เว้นระยะห่างให้เพียงพอ หากมีหมอก
หนาท่านไม่ควรขับด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม./ชม. 

ในการขับขี ่อย่างปลอดภัยคือ การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ทุกๆ อัตราเร็ว  10 กม./ ชม.         
จะเว้นระยะห่างไว้ 5 เมตร เช่น อัตราเร็ว 50 กม./ชม. จะเว้นระยะห่างไว้ 25 เมตร แต่ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่
ดีควรเพิ่มระยะห่างอย่างน้อยสองเท่า การรักษาระยะห่างเช่นนี้ จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ หากคุ ณไม่
สามารถมองเห็นข้างหน้าของรถที่อยู่หน้าคุณ ให้เพิ่มระยะห่างให้มากขึ้น เพราะรถคันหน้าอาจจะเปลี่ยนเลน
โดยไม่ได้ลดความเร็วหรือหยุดรถทำให้เสี ่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ หากต้องหยุดรถให้ชิดซ้ายและใช้ไฟฉุกเฉิน 
พยายามจอดรถชิดซ้าย หรือไหล่ทางเพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักได้ หากต้องจอดรถ
บนไหล่ทางให้เปิดไฟฉุกเฉินไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืน ใส่ป้ายบอกเหตุสามเหลี่ยมกับรถด้วยเพื่อที่จะ
ใช้ได้ตอนกลางคืน มันจะช่วยไม่ไห้รถถูกชนได้ 
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• เลือกใช้ความเร็วให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ 
ความเร็วที่ควรใช้คืออะไร ความเร็วที่ควรใช้คือ ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพถนน 

และไม่ทำให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเร็วจำกัดตามป้ายจราจรดังรูป ซึ่งถูกกำหนดโดยพิจารณา
ถึงประเภทถนน สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และความเร็วที่ปลอดภัย ที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ทางประเภทต่างๆ 
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• การเว้นระยะห่างจากด้านข้าง 

ควรเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร เนื่องจากอาจมีรถคันอื่นเปิดประตูรถออกมา
และเกิดอุบัติเหตุได้ ระยะห่างดังกล่าวเป็นระยะที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงการเฉี่ยวชนรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางด้านข้างของตัวรถอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว รถด้านข้างจะบดบังสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่างๆ เช่น คนเดินเท้า รถจักรยานยนต์อีกฝั่งหนึ่งได ้

 
 

• การเว้นระยะในการแซง เปลี่ยนช่องทาง หรือทางแยก 
ระยะห่างนี้หมายถึง ระยะห่างจากรถ และรถคันอื่นบนถนน เพ่ือให้ผู้ขับสามารถไปได้อย่างปลอดภัย

โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ หากระยะห่างไม่มากพอ ท่านควรหยุดรอจนรถคันนั้นผ่านไป หรือมีระยะห่างเพียงพอแล้ว 
เพ่ือความปลอดภัย หากไม่มีระยะห่างจากรถฝั่งตรงข้ามเพียงพอที่จะทำการเลี้ยว ท่านจึงควรหยุดรอจนกว่ารถ
จะผ่านไปหรือมีระยะห่างมากพอ 
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• การกะระยะในการเลี้ยว 
การเลี้ยวขวานั้นจะใช้พื้นที่มากกว่า คือ 2 ช่องทาง จึงสามารถใช้ความเร็ว ได้มากกว่าการเลี้ยวซ้าย 

ในขณะที่การเลี้ยวซ้ายนั้นทำได้ง่าย และสั้นกว่าการเลี้ยวขวา ควรเว้นระยะจากรถที่กำลังขับเข้ามาประมาณ 
100 เมตร (นับหนึ่งพันหนึ่ง ถึง หนึ่งพันหกในใจ) การกะระยะจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และการฝึกฝน 
นอกจากนั้นแล้ว มีข้อควรระวังคือ ห้ามแซงขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังเลี้ยว เนื่องจากรถชนิดนี้ อาจต้อง
ใช้พื้นที่ 2 ช่องทาง ในการเลี้ยว รถของท่านอาจหลบไม่พ้นและเกิดอุบัติเหตุได้ 

 
 

• การเลี้ยวในสี่แยก 
การเลี้ยวบริเวณสี่แยกนั้นจะยากกว่าการเลี้ยวทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

เนื่องจากท่านจำเป็นจะต้องมองดูรถจาก 3 ทิศทางที่เหลือจนมีระยะที่ปลอดภัยก่อน ซึ่งโดยทั่วไป จะอยู่ที่ 4-6 
วินาที (70-100 เมตร) จึงขับผ่านไป ถ้าหากไม่มั่นใจในระยะห่าง ให้รอจนกว่าระยะห่างจะมากพอ หรือรถคัน
อ่ืนผ่านไป 
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• การแซง 
การแซงนั้นนอกจากจะต้องกะระยะอย่างแม่นยำแล้ว ยังต้องรู้ถึงกำลังเครื่องยนต์ รถของเรา และ

ความยาวของรถที่เรากำลังจะแซง โดยเฉพาะบนถนนขนาด 2 ช่องทาง เนื่องจากท่านต้องกะระยะอย่าง
แม่นยำเพื่อให้รถของท่านสามารถแซงได้สำเร็จโดยไม่ปะทะเข้ากับรถที่วิ่งสวนมา โดยเฉพาะเมื่อต้องแซงรถ
ขนาดใหญ่ เช่น รถประจำทาง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งมีความยาวกว่ารถยนต์ทั่วไป  2-9 เท่า หากเกิด
ความผิดพลาด รถของท่านจะปะทะกับรถซึ่งวิ ่งสวนมาอย่างรุนแรง ดังนั้น การแซงจึงไม่ควรกระทำถ้าไม่
จำเป็น เช่น แซงรถที่จอดเสีย 

ขั้นตอนปฏิบัติในการแซง 

สิ่งที่ท่านควรทราบคือท่านไม่ควรแซงด้านซ้ายเนื่องจากทัศนวิสัยด้านซ้ายของรถจะแย่กว่าด้านขวา
ทำให้ไม่อาจมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าและการแซงซ้าย ยังมีความผิดตาม พรบ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 หมวด 2 มาตรา 45 อีกด้วย 

• จุดบอด หรือ จุดอับสายตา 
จุดบอดหรือจุดอับสายตา หมายถึง บริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยกระจกมองข้างได้ทำให้ผู้ขับไม่

ทันสังเกตเห็นรถที่เข้ามาทางด้านข้าง โดยเฉพาะขณะเปลี่ยนช่องทางทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น  จุดบอดนั้นจะ
แตกต่างกันไปตามชนิดของรถดังรูปและมักเกิดอันตรายโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนช่องทางหรือถอยหลัง 

 
• การลดจุดบอดหรือจุดอับสายตา 

ทักษะการลดจุดบอดสามารถฝึกฝนได้ง่าย แต่มักถูกละเลย หรือขาดการรับรู้โดยนักขับมือใหม่ในทาง
ปฏิบัติเมื่อผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทักษะด้านนี้ฝึกฝนได้ง่ายและ        
มีประโยชน์มากสำหรับนักขับหน้าใหม่ซึ่งสามารถทดลองฝึกฝนเองหรือผ่านผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1. มองไปในระยะไกล 200-300 เมตรข้างหน้า และไม่มุ่งไปยังจุด ๆ เดียวนานๆ 
2. ดูกระจกต่างๆ และเพ่ือตรวจสอบจุดบอดเป็นระยะ (ประมาณทุก 8-10 วินาที) 
3. หลีกเลี่ยงการแขวนเสื้อหรือสิ่งของต่างๆในบริเวณเบาะหลังด้านซ้ายของรถ 
4. หลีกเลี่ยงการขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่เป็นเวลานานๆ 
5. เว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้น 
6. ในขณะขับแซงให้มองกระจกข้างไปตามจุดบอดของรถ โดยเหลือบมองผ่านหัวไหล่ 
7. ขณะถอยหลัง ควรดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่งของกีดขวางทางด้านหลัง ผู้ขับรถขนาดใหญ่ควร

ระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือป้องการเกิดอุบัติเหตุ 

นอกจากนั้นแล้ว ท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง และการปรับกระจกมองข้างและมองหลัง จะช่วยลดจุดบอด
ได้อย่างมาก โดยกระจกมองหลังต้องปรับให้เห็นกระจกด้านหลังได้ทั้งบาน เพื่อให้เห็นรถที่ตามมาด้านหลัง  
(รูปช่องที่ 1) และปรับกระจกมองข้างให้เห็นรถที่อยู่ด้านหลังที่กำลังจะแซงและเห็นรถที่อยู่ช่องทางเยื้องไป 
ทางด้านหลังโดยปรับให้ขนานกับตัวรถ (รูปช่องที่ 2-3) 

หากต้องการเปลี่ยนช่องทาง เมื่อรถด้านข้างเข้ามาอยู่บริเวณจุดอับสายตา กระจกด้านข้างจะแสดง
รถที่ยังคงอยู่ในจุดอับสายตา ถ้าไม่มีสามารถเปลี่ยนช่องทางได ้

ข้อสังเกต มนุษย์เราสามารถพบสิ่งที่เคลื่อนที่ ได้ง่ายกว่าสิ่งที่หยุดนิ่ง เช่น รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง 
ดังนั้น ควรระวังในจุดนี้ 
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3) กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงของคน รถ ถนน   
ถึงแม้ว่าการระวังอันตรายนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญในการขับขี่ในชีวิตประจำวันแต่ในบางสถานการณ์จะมี

ความสำคัญอย่างยิ่งในความปลอดภัยของท่าน และผู้ใช้ถนนท่านอื่นๆ เช่น รถจักรยาน คนเดินเท้า รถพยาบาล 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ยังคงสามารถใช้การเว้นระยะปลอดภัยให้เพียงพอ และการสังเกตสิ่งอันตราย 
และทำการหยุด ลดความเร็วหรือเลี้ยวหลบได้ 

• นักขี่จักรยาน 
สามารถพบได้ทั้งบริเวณถนน ทางเท้า และช่องทางสำหรับจักรยาน ซึ่งกลุ่มนี้ จะเคลื่อนผ่านไปมา

ระหว่างทางเท้าและถนนซึ่งทำให้ยากแก่การสังเกต ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะพบนักขี่จักรยานบนถนน นอกจากนี้
แล้ว กลุ่มนี้จะเคลื่อนที่เร็วกว่าคนเดินเท้า แต่จะช้ากว่ารถยนต์ โดยเฉพาะการเลี้ยวบริเวณสี่แยก อย่างไรก็ตาม
นักขี่กลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ได้ขับขี่ตามกฎจราจร เช่น ขี่ย้อนศรหรือไม่สนใจไฟสัญญาณจราจร จึงต้องคำนึงถึง
ความเป็นไปได้จากบนถนนทางเท้าและควรเว้นระยะห่างให้เพียงพอ ใช้การบีบแตรและมองสบตาเพ่ือให้แน่ใจ
ว่านักข่ีจักรยานสังเกตเห็นรถของท่าน ในบางกรณีอาจต้องหยุดรถจนกว่าจะปลอดภัย 

• จักรยานยนต์ 
เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ รถจักรยานยนต์นั้นมีขนาดเล็กกว่ารถยนต์จึงมองเห็น ได้ยาก มักขับซอกแซก

อย่างรวดเร็วเปลี่ยนช่องทางไปมา โดยเฉพาะในช่วงการจราจรติดขัดซึ่งทำให้ยากแก่การสังเกตและคาดเดา
และหลายครั้งมักถูกบดบังโดยรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถประจำทาง หรืออยู่ในจุดบอดของรถของท่าน
ซึ ่งทำให้มักปรากฏกะทันหันและกระชั้นชิดจนเกิดอุบัติเหตุซึ ่งผู ้ข ับรถยนต์จะแจ้งว่าตนไม่สังเกตเห็น
รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุที ่พบบ่อยขณะที่รถจักรยานยนต์หักเลี ้ยว  ดังนั ้นผู ้ขับรถยนต์ควรระมัดระวัง 
ตรวจสอบจุดบอดของท่าน โดยเฉพาะขณะเลี้ยวแซงหรือขับผ่านสี่แยก 

• คนเดินเท้า 
เป็นสิ่งที่ผู ้ขับขี่ทุกท่านเกรงกลัวมาก เนื่องจากเป็นเรื ่องใหญ่ซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บรุนแรงและ      

อาจเสียชีวิต ดังนั ้น ผู ้ขับขี ่ควรเพิ ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื ่อพบคนเดินเท้าข้ามถนนปกติบริเวณ 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ป้ายรถประจำทางและทางแยก ผู้ขับจำเป็นต้องสังเกตทั้งบนถนนทางเท้า และ
ระหว่างรถที่จอดอยู่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ถึงมองเห็นได้ยากเพราะถูกรถคันอื่น บังเอาไว้ นอกจากนั้นแล้วอาจ
ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันในบริเวณที่คาดไม่ถึง เช่น ระหว่างรถที่จอดอยู่กลุ่มที่ควรระวังได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ 
เนื่องจากเด็กนั้นอาจจะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้สูงอายุอาจไม่ทันสังเกต มองเห็น หรือรู้สึกรถยนต์ที่
เข้าใกล้และใช้เวลาในการเดินข้ามถนนช้ากว่าปกติดังนั้นจึงควรลดความเร็วลงเมื่อเข้าสู่บริเวณที่จะมีคนเดิน
เท้า เช่น โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า และย่านชุนชม เว้นระยะห่างจากคนเดินเท้า และพยายามสบตาเพ่ือให้
แน่ใจว่าเห็นรถแล้ว โดยอาจใช้แตรเมื่อจำเป็น จนกว่าจะผ่านบริเวณนั้นไปได้  นอกจากนั้นแล้วควรหยุดรถให้
คนเดินข้ามเสมอ การหยุดรถจะเป็นการป้องกันการวิ่งข้ามตัดหน้ารถ เมื่อเข้าสู่ทางแยกควรชะลอรถ หากรถ
ของท่านอยู่ในช่องทางซ้ายมือสุด หรือขวาสุด ควรมองว่ามีคนกำลังจะข้ามถนนหรือไม่ หากพบก็หยุดรอให้ข้าม
ไปผู้ขับรถมักกังวลว่าจะถูกรถที่ขับตามมาด้านหลังชน ดังนั้น ควรให้สัญญาณต่างๆบอกรถที่ขับตามมาด้านหลัง
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ก่อนจะชะลอ ให้ขับไปเรื่อย ๆ อย่าเร่งความเร็วบ่อยเนื่องจากจะทำให้ต้องใช้เบรกมากข้ึนตามไปด้วย จะทำให้
รถคันด้านหลังสับสนได้เมื่อท่านเห็นรถด้านหน้าหยุดขณะถนนโล่ง ห้ามแซงโดยเด็ดขาด เนื่องจากการที่รถคัน
ด้านหน้าหยุดขณะถนนโล่งนั้นเป็นเรื่องไม่ปกติให้ท่านชะลอ หรือหยุด จนกว่าจะทราบว่าคันด้านหน้าหยุดด้วย
สาเหตุอะไร มิฉะนั้นแล้วหากท่านแซงขึ้นไป อาจจะชนเข้ากับคนที่กำลังข้ามถนน หรือสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ก็เป็นได้
หากท่านไม่หยุดรถให้คนที่ข้ามทางม้าลายจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากชนคนข้ามตรงทางม้าลายจน
บาดเจ็บ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและ 10 ปี หากเสียชีวิต 

• การปรับปรุงพ้ืนผิวถนน 
พื้นที่การปรับปรุงผิวถนนนั้นจะเต็มไปด้วยเครื่องจักร คนงาน วัสดุต่างๆ บริเวณดังกล่าวจะมีพื้นผิว

ถนนที่ไม่ดีและมักพบเห็นป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณปรับปรุงพ้ืนที่ผิวถนนเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องลดความเร็วลงเพ่ือ
สามารถเห็นและหลบเลี่ยงสิ่งอันตรายเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามผู้ขับจำนวนมากละเลยที่จะชะลอความเร็วลงทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุตามมา 

• การเกิดอุบัติเหตุซ้ำบนถนน 
เมื่อเราพบการชะลอตัวลงของการจราจร มักเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งทำให้กีดขวางการจราจรทั้งหมดใน

บริเวณนั้น ผู้ขับข่ีขับมาด้วยความเร็วสูงจนไม่สามารถชะลอได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุซ้ำได้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำ
นั้น มักเกิดความรุนแรง 

• รถในเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ในเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณท่ีเกิดเหตุ จะมีรถหน่วยกู้ชีพ รถพยาบาล รถดับเพลิง รถที่มีอุปกรณ์ตัดถ่าง 

รถที่ให้แสงสว่าง รถของตำรวจ และรถของพลเมืองดี รถเหล่านี้มักจะมีแสงและเสียงไซเรนดัง สังเกตได้ง่าย
ประชาชนผู้ใช้ทางมักเห็นว่ารถท่ีติดไฟวับวาบ มักขับมาด้วยความเร็วสูง ดังนั้นหากท่านได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้น
ให้ท่านเปิดหน้าต่าง และปิดวิทยุเพื่อง่ายแก่การสังเกต และให้ทางรถฉุกเฉินต่อไป 
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• สัตว์บนถนน 
หลายครั้งท่านอาจพบเห็นสัตว์เดินอยู่บนถนน หรือซากสัตว์บนถนน ซึ่งเมื่อสัตว์พบเห็นรถยนต์ บาง

ชนิดอาจจะตื่นตกใจ บางชนิดอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทำให้ยากแก่การคาดเดาพฤติกรรม ดังนั้น สิ่งที่ดี
ที่สุดคือการลดความเร็วลง เมื่อขับเข้าใกล้บริเวณที่คาดว่าจะพบสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งจะทำให้มองเห็นชัดเจน
มากขึ้นและขับหลบหลีกได้ อย่างไรก็ตามบางครั้งสัตว์ก็วิ่งตัดหน้ารถกะทันหันขึ้นมาในเขตเมือง เช่น สุนัข หรือ
แมว ปรากฏขึ้นมากะทันหัน ซึ่งแม้แต่ผู้ขับที่มีประสบการณ์ก็ยากที่จะหลบหลีกได้ ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณน์ี้ 
ให้ท่านพิจารณาถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ โดยให้หยุด หรือหักเลี้ ยวรถ หากสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัย ซึ่งจะขัดกับปฏิกิริยาส่วนใหญ่คือ หักหลบโดยทันที แต่หากการหักหลบนั้นอาจทำให้ท่านเสี่ยงต่อ
การเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันอื่นหรือต้นไม้ ท่านไม่ควรหักเลี้ยวหลบ กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านจำเป็นต้องชนสัตว์
เหล่านั้น เพ่ือความปลอดภัยของตัวท่านเอง 

• สิ่งท่ีไม่คาดฝัน 
โดยปกติการขับขี่นั้นจะมีความสัมพันธ์ตามประสบการณ์ในอดีตของผู้ขับขี่ เช่น ท่านคาดว่ารถยนต์คัน

อ่ืนจะหยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟสีแดง หรือคนเดินเท้ากำลังข้ามถนนเฉพาะบริเวณที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นไปตามที่ท่านคาดเดา อย่างไรก็ตาม หลายครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดไว้ 

ผู้ขับขี่มีประสบการณ์มาก จะสามารถคาดเดาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แม่นยำ เช่น เมื่อท่านคาดว่าคนเดิน
เท้าจะสังเกตเห็นรถของท่าน และไม่ข้ามถนน แต่กลับไม่เป็นไปดังคาด ดังนั้นผู้ขับที่ดีจะต้องตระหนักถึง
สถานการณ์นีแ้ละหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ 

การขับขี่รถบนถนน มีอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา องค์ประกอบหลายอย่างทั้งเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่  
ผู้ใช้ถนนอ่ืน ตัวถนน หรือรถ ข้อบกพร่องจากสิ่งเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนั้นผู้ขับข่ี ควรถูกฝึกให้มีประสบการณ์ในการแก้ไขสถานการณ์ เช่น การเว้นระยะ การควบคุมความเร็ว การ
แซง การตรวจสอบ และตอบสนองสิ่งอันตรายต่างๆ จนเป็นนิสัย ก็จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 

4) การรับมือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากผู้ใช้ทางอื่น 
การสังเกตการณ์ การคาดการณ์ล่วงหน้าและการแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ เป็นหัวใจ

สำคัญของการขับรถเชิงป้องกัน การจัดลำดับความเสี่ยงต่ออันตรายที่ได้มาจากการสังเกตการณ์ มีความสำคัญ
ต่อการคาดการณ์ และนำไปสู่การเลือกวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์ ดังนี้ 
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• กรณีการแซงไม่พ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กรณีการแซงซ้อน 

• กรณีรถจักรยานยนต์แซงขณะที่รถกำลังสวน (แซงผ่าหมาก) 
 
 
 
 
 
 

การแซง เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน ที่มักจะเกิดการชนแบบ “ประสานงา” การแซงรถมี 2 
ลักษณะ คือ การแซงรถที่จอดหรือแซงผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่กับที่ หรือการแซงรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าซึ่งไปใน
ทิศทางให้คาดการณ์ว่าอาจมีรถวิ่งออกมา เราอาจจะต้องใช้แตร หรือชะลอความเร็วลง 
การสังเกตการณ ์ มีรถจอด หรือมีสิ่งกีดขวางในอีกฝั่งของถนนหรือไม่ 
การคาดการณ์  รถที่ขับผ่านอาจจะแซงรถจอด หรือมีสิ่งกีดขวางในอีกฝั่งของถนนสวนขึ้นมาได้ 
การแก้ไข  ระวังตื่นตัว เตรียมพร้อมไว้ปฏิบัติดังนี้ 

ไม่ต้องยึดถือในเรื่องสิทธิไปก่อนไปหลัง แม้ว่าสิ่งกีดขวางนั้นจะอยู่ในด้านของรถที่สวนมา ก็ไม่ผลีผลาม
ใช้สิทธิแห่งความถูกต้องขอไปก่อน 

1.ควรชะลอรถ เพ่ือให้รถฝั่งตรงข้ามแซงให้พ้น 
2.ถ้าอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก มองกระจกหลัง 
3.ให้สัญญาณไฟ 
4.หักหลบรถไปบริเวณข้างทางด้านซ้าย เพ่ือให้การแซงของรถที่วิ่งสวนมาผ่านไปได้ 

เกิดเม่ือผู้ขับขี่กำลังจะแซงอยู่ ๆ ก็มีรถอีกคันซิ่งแซงข้ึนมาเสียก่อน 
การสังเกตการณ์  สังเกตอาการรถคันข้างหน้า (คันที่ผู้ขับขี่จะแซงว่าเป็นอย่างไรทำท่าจะแซงหรือจะ
ขับต่อไปด้วยความเร็วเดิม หรือคันอ่ืนกำลังจะแซงซ้อน 
การคาดการณ์ อาจจะแซงขึ้นมากะทันหัน (แซงซ้อน) 
การแก้ไข ระวัง ตื่นตัว เตรียมพร้อมไว้ ท่านมี 2 ทางเลือก ดังนี้ 
1.เร่งความเร็วเข้าหารถท่ีจะแซงในระยะพอเหมาะ ไม่ขับชิดเกินไปอย่าเข้าไปอยู่ในจุดบอดของรถที่จะ

แซงนานๆ เปิดไฟเลี้ยวขวาอาจให้สัญญาณไฟกะพริบหลายๆ ครั้ง หรือกดแตรให้ดังพอที่รถคันที่เรา
แซงได้ยิน 

2. กรณีท่ีคิดว่าจะแซงไม่พ้น ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้าย สังเกตว่าไม่มีรถคันอ่ืนขับตามหลังมาในช่องทางซ้าย 
ตัดสินใจขับเข้ามาอยู่ในช่องทางซ้าย หลังรถคันหน้า 

เกิดเม่ือผู้ขับขี่กำลังจะแซงอยู่ ๆ ก็มีรถอีกคันซิ่งแซงข้ึนมาเสียก่อน 
การสังเกตการณ์ สังเกตอาการรถคันข้างหน้า (คันที่ผู้ขับขี่จะแซงว่าเป็นอย่างไรทำท่าจะแซงหรือไม่ 
การคาดการณ์ มองเห็นรถจักรยานยนต์ อาจจะแซงขึ้นมากะทันหัน 
การแก้ไข  ระวัง ตื่นตัว เตรียมพร้อมไว้ ท่านไม่มีทางเลือกอ่ืน 

1.ต้องลดความเร็ว 
2.เปิดไฟเลี้ยวซ้าย 
3.สังเกตว่าไม่มีรถคันอ่ืนขับตามหลังมาในช่องทางซ้าย 
4.ตัดสินใจขับเข้ามาอยู่ในช่องทางซ้าย หลังรถคันหน้า 
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บทที่ 3 
จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 

 
ในการขับรถบนท้องถนนนั้นผู้ขับข่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงคำเตือนและมารยาทในการ 

ขับรถ อีกท้ังในปัจจุบันสภาพสังคมท่ีมีความเร่งรีบทำให้ผู้คนขาดสติและไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้
อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง โดยผู้ขับขี่
มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสภาพรถของตนเอง ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อความปลอดภัยควรจะตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง 
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ทางอ่ืน ในการขับขี่บนท้องถนนมีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และคน
เดินทางสัญจรร่วมทางกัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ใช้ทางอื่น และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การดื่มสุราแล้วขับรถ 
การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ การขับรถด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสีย
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้น ผู้ใช้รถใช้ถนนควรตระหนักถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างด้วยจิตสำนึกท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
จิตสำนึก 

 จิตสำนึก คือ จิตที่รับรู้จากประสบการณ์จริงขณะตื่นผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 จิตสำนึกจะรู้จัก
ผิดชอบชั่วดี รู้จักใช้เหตุผล รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ อะไรดีอะไรไม่ดี  

มารยาท  
 มารยาท คือ กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ มารยาท หมายถึง กิริยาอาการที่ควร
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีขอบเขต หรือมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก่กาลเทศะและสังคม ดังนั้น การที่จะได้
ชื่อว่าเป็นผู้ขับรถดีและมีมารยาทต้องเป็นผู้ที ่เรียนรู้กฎ กติกา และมารยาทในการขับรถและต้องประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในกฎกติกาและมารยาทในการขับรถอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ขับรถดีมีมารยาท ขับรถไปในที่ใดมักมีผู้นิยม
ชมชอบเป็นที่รักและชื่นชอบของผู้โดยสารที่นั่งไปในรถ และความเป็นผู้ขับรถมีมารยาทเป็นส่วนหนึ่งของการ
ไม่กระทำผิดกฎหมายจราจรและการทะเลาะวิวาททำให้การเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
การจราจรไม่ติดขัด  
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มารยาทในการขับรถ 

• การขับรถตามปกติ 
 - ควรขับชิดทางเดินรถหรือช่องเดินรถด้านซ้ายเสมอ โดยเฉพาะการขับรถช้า เพราะเป็นการกีดขวาง

รถคันอ่ืนและไม่ขับคร่อมช่อเดินรถ 
 - ไม่ใช้สัญญาณไฟสูง จะแยงตารบกวนคนที่ขับรถดันข้างหน้า 
 - แตะเบรกเท่าท่ีจำเป็น เพ่ือไม่ให้รถคันหลังต้องชะงักตาม 
 - การเปลี่ยนช่องเดินรถ (เปลี่ยนเลน) ต้องให้สัญญาณก่อน 
 - ไม่ขับจี้ท้าย ควรทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้เหมาะสม 

• การขับรถผ่านทางข้าม เขตชุมชน หรือโรงเรียน 
 - ให้ลดความเร็ว และใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ 
 - มีน้ำใจให้คนเดินเท้าในการข้ามถนน 
 - ไม่กดแตรหรือกระพริบไฟในลักษณะไล่ หรือทำให้ผู้อ่ืนตกใจ 

• การขับรถลุยฝน/น้ำ 
 - ควรใช้ความเร็วต่ำ เพื่อไม่ให้น้ำกระเซ็นไปโดนคนเดินเท้าหรือรถคันอ่ืน 
 - หลีกเลี่ยงผิวถนนที่มีน้ำขัง เพราะอาจทำให้เกิดการแฉลบและน้ำกระเซ็น 
 - ไม่เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินขณะฝนตก เพราะจะทำให้คนขับรถคันที่ขับตามหลังเกิดความรำคาญ    

เสียสมาธิ และเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎจราจรด้วย 
 - เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าพอสมควร มากกว่าการขับถนนแห้งเป็นระยะ ๒ เท่า เพราะเบรกอาจ

ลื่นกว่าสภาพการณ์ปกติ เพ่ือมิให้รถข้างหน้าหวาดเสียวต้องเร่งความเร็วหนีเราไปอีก 

• การหยุดรถ 
 - ดูกระจกมองหลังว่ามีรถตามมาหรือไม่ 
 - ควรให้สัญญาณล่วงหน้าในระยะที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณแตะไฟเบรกให้รู้ หรือให้สัญญาณ

ไฟเลี้ยวซ้าย 
 - ลดความเร็วลง โดยค่อยๆแตะเบรกในระยะท่ีรถคันหลังมีเวลาเบรกได้ทัน 
 - ต้องไม่หยุดรถขวางทางเข้า-ออก ขวางช่องทาง “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ขวาง”เส้นทแยงห้ามหยุด” 

หรือกีดขวางการจราจร ถ้าจอดรถขวางรถคันอื่น ต้องหาทางขยับรถเพื่อเปิดทางให้คนอ่ืน 

• การใช้เบรก 
 - ไม่แตะเบรกโดยไม่จำเป็น หรืออย่าแตะบ่อยจนเกินไป จะทำให้รถคันหลังที่ตามมาชะงัก รำคาญ 

เพราะต้องแตะเบรกตามโดยไม่จำเป็นเช่นกัน 
 - ควรตรวจสอบไฟเบรกอย่างสม่ำเสมอ 
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• การจอดรถ 
 - ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด 
 - ควรจอดรถให้ชิดขอบทางมากที่สุด 
 - ไม่จอดขวางทางเข้า-ออก อาคารบ้านเรือนผู้อื่น หากจำเป็นตั้งล้อให้ตรง ไม่ดึงเบรกมือ ปลดเกียร์ว่าง 
 - หากจอดรถเป็นเวลานานควรดับเครื่องยนต์ 

• การจอดรถที่มีช่องจอดรถ 
 - ควรถอยหลังเข้าจอด หันหน้ารถออกและจอดให้ขนานและตรงช่องจอด อย่าจอดคร่อมช่องจอดหรือ

ชิดเส้นจนคันอื่นเข้าจอดไม่ได้ 
 - ควรดูระยะห่างระหว่างคัน เพ่ือให้รถคันอ่ืนเข้าจอดได้สะดวก เปิดประตูรถได้สะดวก 
 - ไม่ควรจอดรถซ้อนคัน แต่ถ้าหากจำเป็นต้องจอดรถซ้อนกัน จะต้องตั้งล้อให้ตรง ไม่ดึงเบรกมือหรือ 

ล็อกเกียร์ เพ่ือให้คนอ่ืนสามารถเลื่อนรถเราออกและให้รถคันที่จอดด้านในขับออกได้ 

• การโทรศัพท์ขณะขับรถ 
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ถือว่าเป็นพฤติกรรมใหม่ของคนยุคนี้  ที่ต้องอาศัยการปลูกฝัง

จิตสำนึกให้ตระหนักว่า ผู้ขับขี่ไม่เพียงแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและคนในรถแต่ยังต้องมี      
ความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอ่ืนบนท้องถนนด้วย 

ข้อแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อให้การขับรถมีความปลอดภัย 
1. หากขับรถในระยะทางใกล้ๆ ใช้เวลาจนถึงท่ีหมายไม่นานนัก ไม่ควรใช้โทรศัพท์เปิดข้อความโต้ตอบ

จนกว่าจะถึงที่หมายหากขับรถระยะทางไกลและใช้เวลานานควรกำหนดจุดหยุดพัก เช่น หยุดพักทุกหนึ่ง
ชั่วโมง แล้วค่อยโทรศัพท์เมื่อถึงจุดหยุดพัก 

2. ควรจอดรถข้างทางในที่ที่ปลอดภัยแล้วจึงใช้โทรศัพท์ หากอยู่ในที่ที่รถติดหรือจำเป็นต้องขับรถ
ต่อไปควรขับชิดซ้ายและชะลอความเร็วลงเตรียมอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งานเมื่อเริ่มสนทนา 

3. ควรแจ้งให้คู่สนทนาทราบว่าเรากำลังขับรถอยู่ และใช้เวลาในการพูดคุยให้สั้นที่สุด 
4. หลีกเลี่ยงเรื่องสนทนาที่ทำให้เศร้า โกรธ หงุดหงิด หรืออารมณ์เสีย 
5. ไม่รับ หรือส่งข้อความสั้น (SMS) หรืออีเมล์ในทุกกรณ ี
6. ก่อนขับขี่ควรวางแผนปิดการสื่อสารที่จะรบกวนการขับขี่ทุกช่องทาง 

• การขับรถผ่านทางข้ามเขตชุมชน หรือโรงเรียน   
 ให้ลดความเร็ว และใช้ความระมัดระวังกว่าปกติมีน้ำใจให้คนเดินเท้าในการข้ามถนน ไม่กดแตร หรือ

กะพริบไฟในลักษณะไล่ หรือทำให้ตกใจ 
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• การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า   
 สิ่งสำคัญที่ไม่ควรขับจี้ท้ายรถคันหน้า เนื่องจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยอุบัติเหตุการชนท้ายใน

ประเทศไทยมักจะเกิดครั้งละหลายๆ คัน บางจุดบางแห่งชนท้ายกันนับสิบคัน  เมื่อใช้ความเร็วที่มากขึ้น
ระยะห่างจากรถคันหน้าต้องมีมากขึ้นตามไปด้วยรวมถึงปัญหาที่ตามมาด้านกฎหมาย รถที่ขับตามมาต้องเว้น
ระยะห่างจากคันหน้าเพียงพอที่จะหยุดได้อย่างปลอดภัยเมื่อคันหน้าเกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดอย่างกะทันหัน  
ถ้าขับตามกันมาแล้วชนท้ายหมายถึงรถของเราผิดอย่างชัดเจน 

• การเร่งความเร็ว   
 การเร่งความเร็วให้สูงขึ้น โดยทำให้ผู้โดยสารในรถรู้สึกกลัว หรือผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ เกิดความรู้สึก

ตกใจ และคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ผู้ขับข่ีต้องงดเว้น หรือหลีกเลี่ยง การใช้ความเร็วของรถให้
เหมาะสมกับรถอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันนั้น พึงระวังอยู่เสมอ เช่น การเบี่ยงแซงออกไปจากช่องทางอย่างกะทันหัน 
อาจทำให้เกิดการชนกับรถในฝั่งตรงข้าม ที่มาในช่องทางปกติได้การขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า กะพริบไฟไล่เพ่ือให้
รถคันหน้าหลีกทาง หรือบีบแตรไล่ อาจเป็นการยั่วยุอารมณ์ของผู้ขับขี่ หลายครั้งมีข่าวว่าผู้ขับรถบนถนน        
ขับรถไล่ยิงกันที่สำคัญอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถบนถนนคันอ่ืน 

• การขับรถลุยฝนหรือน้ำ 
 เมื่อมีฝนตก หรือหลังฝนตกใหม่ๆ ถนนอาจมีน้ำขัง ควรใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้ น้ำกระเซ็นไปโดน     

คนเดินเท้า หรือรถคันอื่น หลีกเลี่ยงผิวถนนที่มีน้ำขังเพราะอาจทำให้เกิดการแฉลบน้ำกระเซ็น หรือเมื่อขับรถ
ด้วยความเร็ว ผ่านบริเวณท่ีมีน้ำขังผู้ขับขี่มักตกใจ และเหยียบเบรกกะทันหัน ทำให้เกิดอันตรายรถอาจจะพลิก
คว่ำได้ ผู้ขับขี่ควรตระหนักอยู่เสมอ ขณะที่มีฝนตก หรือหลังฝนตกใหม่ๆ การขับรถในสถานการณ์นี้มีความ
เสี่ยงอย่างยิ่ง ต้องลดความเร็วในการขับขี่ลงครึ่งหนึ่งของช่วงปกติ 

• การหยุดรถ 
 ควรจะหยุดมองหลังผ่านกระจกว่ามีรถตามมาหรือไม่ ควรให้สัญญาณล่วงหน้าในระยะที่เหมาะสม   

ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟเบรก หรือสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายลดความเร็วลงโดยค่อยๆ แตะเบรกในระยะท่ีรถคันหลัง
มีเวลาเบรกได้ทัน และไม่หยุดรถขวางทางเข้าออกขวางช่องทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 

• การใช้เบรก 
 ไม่แตะเบรกโดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้รถคันหลังที่ตามมาต้องเบรกตามกะทันหัน และเกิดการชน

ท้ายครั้งละหลายคัน ผู้ขับขี่ควรระลึกไว้เสมอเมื่อขับขี่ไม่ควรแตะเบรกโดยไม่จำเป็น และต้องตรวจสอบอยู่
เสมอว่าไฟเบรกทั้งสองข้างสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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• ชะลอความเร็ว 
 การชะลอความเร็ว และรถคันใดถึงทางร่วมทางแยกก่อน ก็ไปก่อน หากมีรถมาถึงทางร่วมทางแยก

พร้อมกัน ให้รถที่อยู่ทางซ้ายไปก่อน ในกรณีที่เป็นทางเอกทางโท รถทางโทจะต้องหยุดให้รถทางเอกไปก่อน  
เสมอ ซึ่งจะรู้ได้อย่างไรว่าทางใดเป็นทางเอกทางใดเป็นทางโท ให้สังเกตจากป้ายจราจร รถคันหน้าขับทิ้งระยะ
มากๆ ในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพ้ืนผิวจราจร และหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้ จะก่อให้เกิดการใช้รถ
ใช้ถนน การขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิดเพราะรถคันหลังจะพยายามแซงขึ้นไป โอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนจึงมากข้ึน 

• การให้ทาง 

• ไม่ขับแช่ขวา 
 บนถนนที่มีมากกว่าสองเลนขึ้นไปนั้นเราไม่ควรขับแช่ขวา แม้ว่าเราจะขับตามความเร็วที่กฎหมาย

กำหนดบนถนนที่โล่งแม้ว่าจะขับมาเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ควรวิ่งแช่เลนขวา หลายครั้งบนถนนมีสภาพการจราจร
หนาแน่นเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ เมื่อไม่สามารถไล่เลาะหาช่องว่างเพ่ือแทรกไปข้างหน้าสุดได้ กลับพบว่ามีรถวิ่ง
แช่ขวาด้วยความเร็วคงที่ อาจจะใช้ความเร็วตามกฎหมาย แต่สร้างผลกระทบกับรถที่มาข้างหลังติดยาว ดังนั้น 
ไม่ว่าถนนจะโล่งหรือไม่ ขับช้าหรือเร็ว ควรวิ่งเลนกลาง หรือเลนที่สองถัดจากเลนขวาสุด และควรคำนึงเสมอ 
ถ้าวิ่งเลนขวาแล้วมีรถมาจ่อท้ายเมื่อไหร่ แสดงว่าเราขับช้าไป โดยมารยาทควรจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและหลบ
ให้ทางรถที่มาข้างหลัง หลายครั้งผู ้ที ่ไม่ทราบมารยาทมีอารมณ์ฉุนเฉียว กล่าวหาว่ารถคันหลังยกไฟสูงไล่     
ต้องคำนึงไว้เสมอว่า เลนขวาคือเลนสำหรับการแซงหรือเปลี่ยนช่องทางสำหรับรถท่ีขับเร็วกว่า 

• การให้สัญญาณ 
 การใช้สัญญาณแตร  แตรรถมีไว้เพ่ือใช้เตือน หรือระมัดระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะใช้เสียงสั้น ๆ ไม่ใช้

แตรเสียงยาว เพราะคล้ายกับเป็นการตำหนิ หรือด่าผู้ขับขี่อ่ืน ไม่ใช้แตรในเขตชุมชน โรงพยาบาล หรือเขตห้ามใช้
เสียง ไม่ใช้แตรขณะรถจอดอยู่เว้นแต่รถคันอื่นจะถอยมาชน ควรให้สัญญาณแตรเมื่อขับรถอยู่ในทางโค้งที่มอง   
ไม่เห็นรถสวนมา มุมอับในซอยที่มีกำแพงทึบบังอยู่ หรือบริเวณที่ไม่แน่ใจเพื่อเตือนรถที่สวนมา เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
เช่น รถของเราเบรกแตก ยางระเบิดเพ่ือให้รถคันอ่ืนรู้ตัวและหลบหลีก ใช้แตรเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ 

ต้องให้รถทางขวาไปก่อนเมื่อขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก และ 
วงเวียนคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะต้องให้รถทางขวาไปก่อนเมื่อขับ
มาถึงทางแยกใหญ่ไม่ว่าจะสามแยก หรือสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ
จราจร รวมถึงเมื่อขับเข้าวงเวียนต้องให้รถทางขวาไปก่อนเสมอ 
เนื่องจากประเทศไทยขับเลนซ้าย เมื่อถึงแยกหรือวงเวียนที่รถมา
ทางขวาจะถือว่ามาก่อน ดังนั้น ต้องลดความเร็วและดูให้ปลอดภัย
ก่อนเสมอ เมื่อจะเข้าทางหลัก เช่นวิ่งอยู่ถนนคู่ขนานแล้วจะเบี่ยง
ขวาเข้าช่องหลัก ก็ต้องชะลอให้ให้รถท่ีมาทางตรงไปก่อน 
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 การแสดงสัญญาณมือ  เพื่อแสดงถึงการขอบคุณหรือขอโทษ การยกมือแสดงความขอบคุณที่ให้ทาง 
หรือยกมือแสดงความขอโทษ โดยยกมือให้อยู่ในระดับใบหู พร้อมโค้งศีรษะเล็กน้อย เช่นการเปิดทางให้แซง 
ขอเข้าเลน เป็นต้น 

• การขับรถตามปกติ 
 ควรขับชิดทางเดินรถหรือช่องเดินรถซ้ายเสมอโดยเฉพาะการขับรถช้าเพราะเป็นการกีดขวางรถคันอ่ืน 

และไม่คร่อมช่องเดินรถ ไม่ใช้สัญญาณไฟสูงแตะเบรกเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้รถคันหลังต้องชะงักตามการ
เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือเปลี่ยนเลนต้องให้สัญญาณก่อน ให้ความสะดวกแก่รถฉุกเฉิ นต่างๆ ไม่ขับจี้ท้าย       
ควรทิ้งระยะห่างจากันหน้าให้เหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การขับรถสวนทางกัน 
ในทางเดินรถที่วิ ่งสวนทางกันได้ หากมีรถวิ่งสวนทางมาต้องลด

ความเร็วใช้ความเร็วให้เหมาะสมขับรถชิดทางซ้ายให้มากที่สุด เพ่ือ
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการหวาดเสียว ห้ามใช้ไฟสูง เพราะจะแยงตาผู้
ขับรถคันที่สวนมา ขับชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำไดไ้ม่
ขับคร่อมเลนเข้าไปในช่องเดินรถอ่ืน 

• การเคลื่อนรถออกจากที่จอด 
ผู้ขับขี่จะต้องให้สัญญาณก่อนเคลื่อนรถออกจาที่จอด  

ทุกครั ้ง มองดูกระจกหลังหรือกระจกข้าง เมื ่อเห็นว่า
ปลอดภัยจึงเลื่อนรถออกจากที่จอดรถ ควรเหยียบคันเร่ง
ด้วยความนุ่มนวล ไม่ออกรถแบบกระชาก หรือออกรถไปบน
ท้องถนนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่อื่นต้องหักหลบหรือเบรกรถอย่าง
กะทันหัน 
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• การขับรถแซงข้ึนหน้ารถคันอ่ืน 
- ก่อนแซงข้ึนหน้ารถคันอ่ืนต้องให้สัญญาณก่อนแซงเสมอ 
- กะพริบไฟหน้ารถสั้น 2 ครั้ง เพื่อให้คนขับรถคันหน้ามองเห็น 

และทราบว่ามีผู้จะขอแซง 
- ไม่แซงในเขตห้ามแซง หากถนนแคบต้องขับช้า และแซงด้วย

ความระมัดระวัง 
- เว้นระยะให้ห่างจากรถรถคันที่ถูกแซงอย่างเหมาะสมแซงแล้ว

ไม่หักรถเข้าช่องทางซ้ายเร็วจนอาจเป็นเหตุให้เบียดกับรถคันที่
ถูกแซง 

- เมื่อแซงพ้นแล้วให้ขับรถชิดช่องเดินรถด้านซ้ายทันที 

• การขับรถกรณีมีผู้ขับรถขอแซงผ่านขึ้นหน้า 
- เมื่อมีรถคันอื่นจะขอแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันที่เราขับอยู่ เราควรขับรถชิด

ทางด้านซ้าย 
- เมื่อเห็นสัญญาณของแซงเราควรตอบรับด้วยการให้สัญญาณไฟเลี ้ยว

ซ้าย และลดความเร็วให้รถคันหลังแซงขึ้นไป 
- ไม่ควรเร่งความเร็วตีคู่กับรถที่ขอแซงเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
- ควรลดความเร็วเพื่อเว้นช่องว่างให้รถที่ตีคู่กับเรามีช่องว่างหลบเข้ามา

เป็นการแบ่งปันน้ำใจแก่เพ่ือนร่วมทางและป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วย 

• การเลี้ยวรถ 
- ผู ้ขับรถคันที ่ต้องการจะเลี ้ยวรถ ต้องขับรถเข้าไปในช่องทางเดินรถใน

ทิศทางท่ีประสงค์จะเลี้ยวเป็นระยะทางท่ีเหมาะสม 
- ให้สัญญาณให้ทราบว่าทิศทางที่จะเลี้ยวไปทางใดล่วงหน้าในระยะที่เหมาะสม 
- ชะลอความเร็วของรถลงเพื่อให้รถคันอ่ืนรู้ตัว 
- การเลี้ยวซ้ายในทางร่วมทางแยก แม้ว่าจะมีป้าย“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” 

หมายความว่า เลี้ยวได้ต่อเมื่อเห็นว่าปลอดภัย มารยาทที่ต้องคำนึงกรณีนี้
คือการใหร้ถอื่นไปก่อน 

- เมื่อเลี้ยวรถเรียบร้อยแล้วต้องเปลี่ยนสัญญาณไฟให้กลับสู่ปกติ ไม่ลืมเปิด
ค้างไว้ และใช้ความเร็วของรถให้เหมาะสมกับรถที่ใช้ทางอยู่ในทาง หรือ
ช่องเดินรถนั้น 
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• การเปลี่ยนช่องเดินรถ 
- ผู้ขับรถที่ต้องการจะเปลี่ยนช่องเดินรถต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย หรือขวาตามแต่กรณีล่วงหน้าใน

ระยะที่เหมาะสม หรือก่อนเปลี่ยนช่องเดินรถ 30 เมตร 
- ไม่เปลี่ยนช่องเดินรถในระยะคับขันหรือกระชั้นชิด 
- เมื่อเห็นปลอดภัยแล้วให้เปลี่ยนช่องเดินรถอย่างระมัดระวัง 
- เปลี่ยนสัญญาณไฟกลับเป็นปกติ 
- ใช้ความเร็วให้สอดคล้องกับรถที่อยู่ในช่องการเดินรถ 
- ระวังไม่ให้รถท่ีตามมาชะงัก หรือเบรกจนเสียจังหวะ 

• การเปิดไฟเลี้ยว 
 การไม่ให้สัญญาณไฟจอด ชะลอ เลี้ยวทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 700 รายต่อปี เพียงแค่เปิดไฟเลี้ยว

อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น 
 ประโยชน์ของการเปิดไฟเลี้ยว มีดังนี ้

- บอกให้เพ่ือนร่วมทางรู้ว่าเราจะไปทางไหน หรือขอแซงไปก่อน 
- การใช้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพ่ือจะบอกว่าจะเลี้ยวไปในทิศที่ต้องการ 
- การกลับรถ การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ขอแซงคันอื่น หรือการขับรถออกจากที่จอดรถ 
- การใช้ไฟเลี้ยวอย่างถูกต้อง เมื่อจะเลี้ยวรถหรือต้องการจะแซง ผู้ขับขี่ต้องยกไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านหน้า

หรือข้างรถให้สัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองที่ติดอยู่ท้ายรถในทิศทางเดียวกับทางที่จะเลี้ยว หรือ
เปลี่ยนช่องทางเดินรถ 

- ควรเปิดไฟเลี้ยวให้คันหลังเห็นชัดก่อนที่เราจะเลี้ยว ถ้าเทียบเป็นความเร็วรถที่วิ่งอยู่ที่ 30 กม./ชม. ก็ให้
เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อน 30 เมตร รถที่วิ่งอยู่ที่ 60 กม./ชม. ก็ให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อน 60 เมตร 

- เราควรเปิดไฟเลี้ยวให้เป็นนิสัย แม้ว่าจะไม่มีรถวิ่งตามมาก็ตาม 
 

• การเปลี่ยนช่องเดินรถ 
- ผู้ขับรถที่ต้องการจะเปลี่ยนช่องเดินรถต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว

ซ้าย หรือขวาตามแต่กรณีล่วงหน้าในระยะที่เหมาะสม หรือก่อน
เปลี่ยนช่องเดินรถ 30 เมตร 

- ไม่เปลี่ยนช่องเดินรถในระยะคับขันหรือกระชั้นชิด 
- เมื่อเห็นปลอดภัยแล้วให้เปลี่ยนช่องเดินรถอย่างระมัดระวัง 
- เปลี่ยนสัญญาณไฟกลับเป็นปกต ิ
- ใช้ความเร็วให้สอดคล้องกับรถที่อยู่ในช่องการเดินรถ 
- ระวังไม่ให้รถท่ีตามมาชะงัก หรือเบรกจนเสียจังหวะ 
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- การเลี้ยวรถในที่ให้กลับรถ เมื่อเราขับถึงเส้นทางที่จะเลี้ยวรถ ให้เปิดไฟเลี้ยวชะลอความเร็วแล้วค่อย
เปลี่ยนเลน 

- การเลี้ยวเข้าซอย หรือเลี้ยวออกจากซอยควรจะดูรถทางขวาด้วย และใช้ความระมัดระวัง แล้วจึง
เลี้ยว กรณีของรถจักรยานยนต์ก่อนถึงทางร่วมทางแยกที่ต้องการจะเลี้ยว ควรจะเปิดไฟเลี ้ยว
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก เพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ตามมาจะได้เห็นว่าเรากำลังจะเลี้ยว 
จะได้เตรียมตัวได้ทัน 

• การใช้ถนนร่วมกับรถจักรยานยนต์ 
- ไม่ควรขับจี้ท้ายรถคันหน้า 
- เหยียบคันเร่งด้วยความนุ่มนวล โดยไม่ให้ผู้โดยสารในรถ รู้สึกหวาดกลัว หรือผู้ ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ  

เกิดความรู้สึกหวาดกลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
- ขณะมีน้ำท่วมขังควรใช้ความเร็วต่ำ เพ่ือไม่ให้น้ำกระเซ็นไปโดนคนเดินเท้าหรือรถคันอ่ืน 
- หยุดมองหลังผ่านกระจกว่ามีรถตามมาหรือไม่ ควรให้สัญญาณล่วงหน้าในระยะที่เหมาะสม ไม่ว่าจะ

เป็นสัญญาณไฟเบรก หรือสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย ลดความเร็วลงอย่างช้าๆ 
- การชะลอความเร็ว และรถคันใดถึงทางร่วมทางแยกก่อนก็ไปก่อน หากมีรถมาถึงทางร่วมทางแยก

พร้อมกัน ก็ควรให้รถที่อยู่ทางซ้ายไปก่อน 
- บนถนนที่มีมากกว่าสองเลนขึ้นไปนั้น เราไม่ควรขับแช่ขวา เนื่องจากจะกีดขวางรถคันอ่ืนที่ต้องการแซง 

• การใช้ถนนร่วมกับรถจักรยาน 
- ตรวจสอบจุดอับสายตาทุกครั้ง อาจจะมีรถจักรยานขี่ข้างทาง หรือขี่สวนทางมา 
- เมื่อเวลาเข้าออกช่องทาง บริเวณแหล่งชุมชน สวนสาธารณะ ให้ระวัง อาจมีผู้ขี่จักรยานผ่านเข้าออก 

• การใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษ 
 ทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษ จะแตกต่างจากถนนโดยทั่ว ๆ ไป เพราะได้รับการออกแบบ

ให้รถบางประเภทใช้และสามารถใช้อัตราเร็วสูงกว่าและปลอดภัยมากกว่า การขับขี่บนทางพิเศษ (ทางด่วน) 
และทางหลวงพิเศษ จะต้องทราบสิ่งต่างๆ เหล่านี้  

1. ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ตรงกับประเภทของรถยนต์ผู้ฝึกหัดขับไม่ควรขับขี่บนทางด่วนหรือบนทางหลวง 
2. ต้องทราบเครื่องหมายจราจรต่างๆ สัญญาณเตือน ฯลฯ 
3. ต้องพร้อมและตื่นตัวในการขับข่ีในทุกแห่ง ตลอดระยะทาง 
4. ไม่ควรใช้ทางด่วนถ้าผู้ขับขี่รู้สึกอ่อนเพลีย ง่วงล้า และไม่ค่อยสบาย 
5. เมื่ออ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนควรพักผ่อนก่อนเดินทาง 
6. ห้ามหยุดหรือจอดรถ ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉิน และต้องจอดชิดขอบทาง 
7. รถบางประเภท ห้ามใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษ 
8. ต้องแน่ใจว่ารถยนต์ของผู้ขับขี่มีสภาพดี และปลอดภัยต่อการขับขี ่
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• การใช้ความเร็วบนทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษ 
 ความเร็วที่ใช้วิ่งบนทางด่วนหรือทางพิเศษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดทางหลวง

พิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก) กำหนดให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ดังนั้นทางด่วนและทางพิเศษที่ไม่ใช่มอเตอร์เวย์ และถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษกจะต้องใช้ความเร็วตามกฎหมายอ้างอิงความเร็วในเขต/ นอกเขตเทศบาล คือได้ไม่เกิน 80 และ 
90 กิโลเมตร/ ชั่วโมง 

• ป้ายแนะนำเส้นทางและป้ายประชาสัมพันธ์ทางพิเศษ 
 ป้ายแนะนำจราจรแขวนสูง (Overhead Sign) เป็นป้ายสีเขียวติดตั้งไว้ในระดับเหนือศีรษะสำหรับ

แนะนำเส้นทางบนทางพิเศษเป็นระยะๆ ก่อนถึงทางออกทางพิเศษแต่ละทางออกที่ระยะ 1,000 เมตร      
500 เมตร และบริเวณทางออกเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เตรียมตัวและสามารถเข้าช่องทางไปสู่จุดหมายปลายทาง
ได้ถูกต้อง 

• ป้ายกำหนดความเร็วและปิดช่องจราจรฉุกเฉิน (Matrix Sign) 
 เป็นป้ายสัญญาณท่ีติดตั้งบริเวณเกาะกลางของ ทางพิเศษเป็นระยะๆ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนป้าย

สัญญาณดังกล่าวจะเป็นตัวเลขแสดงความเร็วที่ควรใช้บนทางพิเศษในขณะนั้น เช่น กรณีฝนตก หรือมีหมอก
หนาแน่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังแสดงสัญลักษณ์บอกสภาพของช่องทางวิ่งว่าเปิดหรือปิด ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแจ้ง
หรือเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อมีอุบัติเหตุหรือซ่อมทาง 

• ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign : VMS) 
 เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งสภาพการจราจร    

บนทางพิเศษหรือคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการโดยจะติดตั้งไว้บริเวณก่อนทางเข้าด่านฯ และบนทางพิเศษ 

• การให้ความร่วมมือรถฉุกเฉิน 
 การให้ความร่วมมือ หรือให้ทางกับรถฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรตระหนัก และให้ความ

ร่วมมือเปิดทาง ในกรณีรถพยาบาลฉุกเฉินจำเป็นต้องขอทางด้วยสัญญาณไฟ และไซเรน เพื่อนำส่งผู้ป่วยให้
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ควรรีบหลีกทางให้กับรถพยาบาลคันดังกล่าว เสมือนหนึ่งมีพ่ีน้องพ่อแม่เราป่วย
ฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาลเหล่านั้นด้วย  
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้รถฉุกเฉินสามารถเดินทางไปรับหรือนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลได้ด้วยความ
รวดเร็วโดยสวัสดิภาพแล้วยังเป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ที่ได้กำหนดไว้ว่า 
เมื่อผู้ขับขี่เห็นรถดับเพลิงหรือรถพยาบาลในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หรือ
จอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี ทั้ งนี้ 
หากผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย 
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• การแสดงความขอบคุณ 
 การแสดงความขอบคุณ เป็นมารยาทที่จำเป็นต้องใช้ให้เคยชินจนติดเป็นนิสัย ในกรณีที่เราได้รับการ

ปฏิบัติหรือได้รับน้ำใจที่ดีจากผู้ร่วมใช้ทาง เช่น เปิดทางให้แทรกเข้าไปในช่องเดินรถ การเปิดทางให้แซง การ
เตือนรถสวนมาว่าข้างหน้ามีด่านตำรวจ เราควรแสดงความขอบคุณด้วยการโค้งศีรษะขอบคุณ ส่งยิ้มขอบคุณ 
หรือยกมือขวาพร้อมโค้งศีรษะ เป็นต้น 

• การแสดงการขอโทษ 
 ในกรณีที่เราขับรถผิดมารยาท ผิดกฎจราจร หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

เราต้องไม่เพิกเฉยที่จะแสดงการขอโทษด้วยการยกมือขวาขึ้นระดับคิ้ว พร้อมโค้งศีรษะ หรืออาการอ่ืนๆที่สื่อว่า
เรารู้ตัวว่าเราผิดและขอโทษด้วย เพราะกรณีดังกล่าวนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การกลั่นแกล้งจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรือการทะเลาะวิวาทกันบนท้องถนนได้ 

• การให้อภัย  
 การให้อภัยผู้อื่นในการขับรถเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผู้ขับขี่ใจเย็น ไม่เกิดอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว 

หรือหัวร้อนเมื่อผู้อื่นกระทำผิดมารยาทจนมีผลกระทบต่อการความสะดวกราบรื่นในการขับรถของเราเช่น มีผู้
มาเบียดแทรกเข้ามาในช่องจราจร จนทำให้เราต้องเบรกกะทันหัน เราควรให้อภัยด้วยการไม่กะพริบไฟ หรือ
บีบแตรไล่ เมื่อเห็นผู้นั้นแสดงการขอโทษ 

• การแบ่งปันน้ำใจ 
 การแบ่งปันน้ำใจเป็นสิ่งจำเป็นต้องกระทำเป็นอย่างยิ่งในขณะขับรถบนท้องถนน เพราะนอกจากทำให้

การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังทำให้ผู้ที่ขับรถอย่างมีน้ำใจรู้สึกสบายใจ ไม่รู้สึกเครียดกับการเดินทาง 
การแบ่งปันน้ำใจด้วยการมีเมตตาธรรมต่อผู้เดินเท้า ได้แก่ การระวังไม่ให้น้ำกระเซ็นไปโดนคนเดินเท้า การ
หยุดให้คนเดินเท้าข้ามถนน ไม่กดแตรให้ตกใจ และการมีน้ำใจกับผู้ขับขี่อ่ืน ได้แก่การเปิดทางให้แทรกเข้ามาใน
ช่องเดินรถ การเปิดทางให้แซง การเตือนรถสวนมาว่าข้างหน้ามีด่านตำรวจ และประการสำคัญ ไม่อาฆาต
พยาบาทผู้อื่น การรู้จักให้อภัยต่อผู้อ่ืน เช่น มีผู้มาเบียกแทรกเข้ามาในช่องจราจรที่เราใช้อยู่ เป็นเหตุให้เราต้อง
เบรกกะทันหัน เราควรให้อภัยด้วยการไม่กะพริบไฟหรือบีบแตรไล่ เป็นต้น  

 ปัจจุบันการขับขี่ยวดยานพาหนะในทางสาธารณะนอกเหนือจากผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
จราจรอย่างเคร่งครัดแล้วเท่านั้นยังไม่เพียงพอ เพราะอุบัติเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมา 
จากการขาดจิตสำนึกมารยาทในการขับรถ ดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรร่วมกันใช้จิตสำนึกและมารยาทที่ดีและมีน้ำใจ
ต่อเพ่ือนร่วมทางด้วยกัน โดยยึดหลักง่าย ๆ คือ  “4 ห้าม 2 ต้อง”  
 
 
 
 



102  

 

 

4 ห้าม คือ  
1.ห้ามขับรถเร็ว   

กรณีการขับรถบนถนนในเมืองหรือเส้นทางหลวง มีข้อกำหนดให้สใช้ความเร็วรถได้ไม่เกิน            
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสำหรับกรณีการขับรถบนทางหลวงชนบท (ทางหลวงระหว่างจังหวัด) รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

2.ห้ามดื่มแล้วขับ  
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง 

พ.ศ. 2555  ข้อ 1  ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ  
คำว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก 
3.ห้ามโทรแล้วขับ  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(9) ระบุว่า ห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือ
สื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา      
โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น เช่น สมอลล์ทอล์ค หรือบูลทูธ ทั้งนี้กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท 

การใช้โทรศัพท์ในกรณีรถติดหรือติดไฟแดงนั้น ก็ถือว่ามีความผิดในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการกด
หมายเลขโทรออก รับสาย เล่นเกม ดูหรือพิมพ์ข้อความ ดูภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่โทรศัพท์สามารถทำได้ 
เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับข่ี เครื่องยนต์ยังติดอยู่ ผู้ขับยังต้องควบคุมรถอยู่ หากผู้ใดมีความจำเป็นต้องใช้
โทรศัพท์ให้จอดข้างทางในบริเวณที่จอดได้หรือจอดในปั๊มน้ำมัน แล้วจัดการธุระทางโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อน
ออกสู่ถนนอีกครั้ง หรือให้ใช้อุปกรณ์เสริมช่วยคุยโทรศัพท์ เช่น หูฟังบลูทูธ หรือใช้วิธีวางโทรศัพท์แล้วเปิด
ลำโพงคุยได้ แต่ห้ามคุยโทรศัพท์แบบหนีบไว้กับคอหรือให้ผู้อ่ืนถือให้ 

ส่วนเรื่องพฤติกรรมอื่นๆ ที่กระทำกับโทรศัพท์มือถือ นอกจากการคุยโทรศัพท์และการแชทแล้ ว  
การดูข้อมูลใด ๆ จากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือก็มีความผิดเช่นกัน รวมถึงการใช้แสตนดี้ยึดโทรศัพท์กับ
พวงมาลัยเพื่อใช้โทรศัพท์ก็เข้าข่ายกระทำผิด เพราะเป็นการรบกวนสมาธิขณะขับรถเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ต้องละสายตาจากท้องถนนและยังต้องละมือจากควบคุมพวงมาลัยรถไปจิ้มหน้าจอ 

4.ง่วงห้ามขับ  
สาเหตุแรกๆ ของอาการหลับในที่ทุกคนนึกถึง ก็คือ อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ผู้ขับขี่บางส่วน

มองข้ามและไม่ระวังเป็นหนึ่งในต้นเหตุ อุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก ภาวะง่วงนอนขณะขับรถมีโอกาสเกิดขึ้น
ได้กับผู้ขับข่ี ทั้งคนที่อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอสะสมเป็นระยะนานๆ ทำให้นาฬิกาชีวิตภายในร่างกาย ตาราง
การทำงานและการดำเนินชีวิตไม่สัมพันธ์กัน การรับประทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ภูมิแพ้ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งโรคประจำตัวและการนอนหลับที่ผิดปกติแต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง โรคลมหลับ 
นอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้ขับขี่หลายคน รู้สึกง่วง สลึมสลือตลอดเวลาแม้จะ
พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม 
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แม้ว่าอาการหลับในจะเป็นการหลับสั้นๆ แว้บเดียวไม่เกิน 10 วินาที หลับๆ ตื่น สะดุ้งตื่น หรือหลับ
ในขณะตายังเปิดอยู่ แต่อาการเหล่านี้กลับสร้างความเสียหายรุนแรงมากบนท้องถนนเพราะหากผู้ขับขี่หลับ
เพียง 4 วินาที ขณะขับรถด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจะวิ่งต่อไปอีก 100 เมตร โดยไม่มีคนควบคุม
รถ และหากรถไปชนกับสิ่งใดก็ตาม แรงกระแทกจะเท่ากับตกตึกสูง 10 ชั้น นับว่าเป็นการชนที่รุนแรงมาก  
ทำให้บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่สามารถยับยั้งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภาวะง่วง
นอน และหลับในบนท้องถนนได้ เริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ ทั้งพักผ่อนให้เพีย งพออย่างน้อย 8 
ชั่วโมง งดกินยาที่ทำให้เกิดอาการง่วง ที่สำคัญคือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหากในระหว่างขับรถเกิดง่วง
ขึ้นมา ควรหาจุดจอดรถท่ีปลอดภัยพักผ่อนสายตา 10-15 นาท ี
 
2 ต้อง คือ  

1.ต้องสวมหมวกกันน็อก  
การสวมหมวกกันน็อคและการคาดเข็มขัดนิรภัยถือเป็นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่ผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
หมวกกันน็อก ถือเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญมาก ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะจะ

ช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยในพระราชบัญญัติจราจรทางบก ได้กำหนดอัตราค่าปรับจราจร
กรณีคนขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกไว้ 400 บาท และคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก 800 บาท หมายความว่าถ้าทั้ง
คนข่ีและคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อกจะถูกปรับในอัตรา 1,200 บาท หมวกกันน็อกที่รับรองได้ว่าสวมแล้วช่วย
เพ่ิมความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ถูกกฎหมายต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1) ต้องเป็นหมวกกันน็อกแบบหมวกแบบเต็มใบปิดหน้า หมวกแบบเต็มใบและเปิดคางหรือหมวก
แบบครึ่งใบ 

2) ต้องเป็นหมวกกันน็อกท่ีได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยมาตรฐานปัจจุบันที่บังคับใช้
ก็คือ มอก. 369/2557 ซึ ่งผู ้เชี ่ยวชาญยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที ่มี ความใกล้เคียงกับสากลอย่าง DOT           
ของอเมริกา และ ECE มาตรฐานยุโรป  

3) หากมีตรงส่วนที่กันลมปิดหน้า ต้องโปร่งใส สามารถมองทะลุได้ 
4) ขณะขับข่ี (หรือซ้อนท้าย) ต้องสวมที่รัดคางอยู่เสมอ 

2.ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง  
เข็มขัดนิรภัย มี 2 ประเภท คือ 
1) แบบรัดหน้าตักและรั้งพาดไหล่ (แบบ 3 จุด) สำหรับผู้ขับรถและผู้ที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับ

รถที่อยู่ด้านริมสุด 
2) แบบรัดหน้าตัก (แบบ 2 จุด) สำหรับผู้ที่นั่งตอนกลางระหว่างผู้ขับรถและผู้ที่นั่งตอนหน้าแถว

เดียวกับผู้ขับรถท่ีอยู่ด้านริมสุด 
โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 “มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 

ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ 
(2) คนโดยสาร 

(ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่
นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ 

(ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่ง
พิเศษสำหรับเด็กเพ่ือป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

(ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับท่ีนั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับ
ที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ 
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บทที่ 4 
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล 

 
ทุกวันที่ขับขี่บนถนน อาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้เสมอ การเตรียมความพร้อมจะทำให้ท่าน

ผ่านสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างไม่ยากลำบาก นอกจากนั้น ไม่เพียงเฉพาะการเตรียมการ และปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินกับรถของท่านเท่านั้น ท่านอาจพบผู้ใช้ทางอื่นเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องการความช่วยเ หลือด้วย
เช่นกัน 

 
4.1 ข้อควรปฏิบัติปฏิบัติเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
4.2 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 หน้าที่ของประชาชนผู้ใช้ถนนตามกฎหมายระบุว่าไว้ว่า 
 มาตรา 78  ผู้ใดขับรถหรือข่ี หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้
ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีกับต้อง
แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของตน และหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่ หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไป หรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
เกิดเหตุให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู ้ขับขี่หลบหนี 
หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัว        
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำ
ความผิดหรือเก่ียวกับการกระทำความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ 

• ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเห็นผู้อื่นบาดเจ็บ 
กรณีขับรถอยู่บนถนนแล้วพบอุบัติเหตุหรือเม่ือเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นควรจะปฏิบัติ ดังนี้  
1.ประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพิจารณาว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกี่คน

มีรถยนต์ในเหตุการณ์ก่ีคันรวมถึงระบุสถานที่ท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
2.ต้องแน่ใจว่าคุณปลอดภัย หากคุณต้องการเตือนรถคันอื่นๆ คุณควรส่งสัญญาณโดยยืนอยู่บริเวณ

ทางเท้านั้นอาจใช้ไฟกะพริบหรือสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
3.หากคุณประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่ในรถ ควรจอดรถโดยดับเครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนที่จะลงจากรถไป

ช่วยผู้อ่ืนควรพิจารณาถึงความปลอดภัยรวมทั้งตรวจสอบดูว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีรั่วซึมหรือมีเศษแก้วหรือไม่ 
4.ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์กู ้ชีพหรือหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ 1669 

191 หรือ 911 
5.ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บให้กำลังใจผู้ป่วยไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร 

หรือดื่มน้ำเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฐมพยาบาล 
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4.3 การปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุกรณีเหตุพิเศษ  

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกสินค้าให้ระลึกเสมอว่าเราไม่รู้ว่ารถคันนั้นบรรทุกอะไรมากับรถซึ่งมี
อันตรายหรือไม่ จะมีอันตรายอย่างไร สามารถเกิดความรุนแรงได้ขนาดไหน เช่น ไฟไหม้ เป็นสารพิษรั่วไหล 
ปนเปื้อนหรือการระเบิด ต้องมีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เครื่องหมายสากลที่ติดบนภาชนะบรรจุ 
ถังเหล็ก แท็งก์ หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก ดังนี้ 

 
 
 

วัตถุระเบิด 
ระเบิดได้เมื ่อถูกกระแทก   
มีการเสียดสี หรือโดนความ
ร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน 
พลุไฟ ดอกไม้ไฟ 
 
 
ก๊าซไวไฟ 
ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ 
เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน 
ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน 

ก๊าซไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ 
อาจ เ ก ิ ด ร ะ เบ ิ ด ไ ด ้ เ ม ื ่ อ ถู ก
กระแทกอย่างแรง หรือได้รับ
ความร้อนสูงจากภายนอก เช่น 
ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
ก๊าซพิษ 
อาจเสียชีวิตได้เมื ่อได้สูดดม เช่น 
ก ๊าซคลอร ีน ก ๊ าซแอมโมเนี ย    
ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
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0 วัตถุติดเชื้อ 
วัตถุท่ีมีเชื้อโรคปนเปื้อนและทำให้
เกิดโรคได้เช่น ของเสีย อันตราย
จากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาที ่ใช้
แล้วเชื้อโรคต่างๆ  
 
วัตถุมีพิษ 
อาจทำให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
อย่างร ุนแรงจากการกินสูดดม 
หรือจากสัมผัสทางผิวหนัง เช่น 
อาร์ซีนิคไซยาไนด์ ปรอท สารฆ่า
แมลง สารปราบศัตร ูพืชโลหะ
หนักเป็นพิษ 
 
วัตถุกัมมันตรังสี 
วัตถุที ่สามารถให้ร ังส ีที ่เป็น
อ ันตรายต ่อส ิ ่ งม ีช ีว ิต  เช่น 
โคบอลต์เรเดียม 
 
วัตถุกัดกร่อน 
สามารถกัดกร่อนผิวหนังและเป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
เช ่น กรดเกล ือ กรดกำมะถัน 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซี่ยมไฮ
โปคลอไรต ์
 
 
วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย 
เช่น ของเสียอันตราย แอสเบส
ทอสขาว เบนซัลดีไฮด์ ของเสีย
ปนเปื้อน ไดออกซิน 

ของเหลวไวไฟ 
ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ 
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทินเนอร์ 
อะซิโตนไซลีน 

 
ของแข็งไวไฟ 
ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกเสียดสี
หรือความร้อนสูงภายใน 45 
ว ินาที  เช ่น  ผงกำมะถัน 
ฟอสฟอรัสแดงไม้ขีดไฟ 

 
วัตถุที่ถูกน้ำแล้วทำให้ก๊าซ
ไวไฟ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์
โซเดียม 
 
วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง 
ล ุกต ิดไฟได ้ เม ื ่อส ัมผ ัสกับ
อากาศภายใน 5 นาที  เช่น 
ฟอสฟอร ัสขาว ฟอสฟอรัส
เหลือง โซเดียมซัลไฟต ์

 
วัตถุออกซิไดส์ 
ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิด
การล ุกไหม ้ ได ้ ด ี ข ึ ้ น เช่น
ไฮโดรเจนเปอร ์ ออกไซด์      
โปแตสเซ ี ยมคลอเรตแอม       
โมเนียมไนเตรท 
 
ออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์ 
อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความ
ร้อนไวต่อการกระทบและเสียด
สีทำปฏิกริยารุนแรงกับสาร
อ่ืน  ๆเช่น อะซิโตนเปิร์ออกไซด์ 
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• ไม่สัมผัสภาชนะบรรจุสารเคมีที่ชำรุดหรือสารที่รั่วไหล 
อย่าพยายามกระทำในสิ่งที่ไม่รู ้จริง เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างรุนแรงโดยมิได้คาดคิด  

สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร 
1. ทางปาก โดยการรับประทานเข้าไปโดยตรงทั้งโดยตั้งใจ และโดยไม่ตั้งใจ 
2. ทางจมูก โดยการสูดดมเอาไอ ผง หรือละอองสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 
3. ทางผิวหนัง โดยการสัมผัสหรือจับต้องสารพิษ ซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้  จะมีผลต่อร่างกาย
อย่างไร เมื่อได้รับได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 

  -  เกิดผดผื่นคัน   -  ระคายเคือง   -  ผิวหนังไหม้ อักเสบ 
  - หน้ามืด วิงเวียน   -  ขาดอากาศ   -  อัมพาต 
  - ผลต่อทารกในครรภ์   -  มะเร็ง   -  เสียชีวิต 

• ขั้นตอนสำคัญในการดับไฟที่เกิดจากรถบรรทุกแก๊ส 
อย่าพยายามทำการดับไฟ หากไม่สามารถดับไฟได้โดยวิธีการปิดวาล์ว 
- ให้ทำการฉีดน้ำลดความร้อนให้กับถังที่อยู่ในเปลวไฟ 
- ให้คนขับรถดับเครื่อง และปิดท่ีมาของเชื้อเพลิง 
- หากวาล์วปิดอยู่ในเปลวไฟ ให้ใช้หัวฉีดน้ำฉีดแบบเป็นฝอยเป็นม่านกั้นความร้อนให้กับพนักงาน

ดับเพลิงที่จะเข้าไปทำการปิดวาล์ว 
- หากไม่สามารถปิดวาล์วได้ ให้ฉีดน้ำ เพื่อลดความร้อนให้กับถังต่อไป 
- ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดไปยังแหล่งอันเป็นที่มาของแก๊สรั่วเพื่อให้ไฟดับ (ใช้สำหรับใน

กรณีท่ีเป็นไฟเล็ก) 
- ต้องสังเกตเสียงที่เกิดจากแก๊สรั่ว ถ้าหากว่ามีเสียงดังเพ่ิมข้ึนแสดงว่า มีแก๊สรั่วมากขึ้น 
- ให้พยายามสังเกตรูปลักษณะของถังว่ามีการบิด หรือบวมหรือไม่ 
- ในกรณีที่ถังเกิดระเบิดแล้วถังจะมีรอยฉีกเป็นรูกว้าง ห้ามไม่ให้ฉีดน้ำเข้าไปในรอยรั่ว 
- ห้ามย้ายถังที่อยู่ในบริเวณไฟ เพราะอาจจะทำให้แกนวาวล์แตก 

 
4.4 การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล 

1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
กรณีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือพบผู้บาดเจ็บ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ตั้งสติ ตรวจดูสภาพสิ่งแวดล้อมในที่เกิดเหตุว่าปลอดภัยหรือไม่ 

- ห้ามเข้าไปช่วยเหลือใดๆ เช่น รถสารเคมีพลิกคว่ำ รถแก๊สที่เพลิงกำลังลุกไหม้เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุซ้ำซ้อน 

- หากผู้บาดเจ็บอยู่ในบริเวณที่มีอันตราย ต้องเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมาก่อนและนำสิ่งของไป
ขวางกั้นช่องทางจราจรที่เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้ผู้อื่นรู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และยังป้องกันการบาดเจ็บซ้ำซ้อน 
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2. โทรแจ้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน สายด่วนหมายเลข 1699 เพื่อขอความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ โดยให้ข้อมูลโดยย่อดังนี้ 

- เป็นเหตุการณ์อะไร สถานที่เกิดอุบัติเหตุ เส้นทางที่สะดวกในการเดินทางมาจุดเกิดอุบัติเหตุ 
จำนวนผู้บาดเจ็บกี่คน เพศ อายุ โดยประมาณ 

- รายงานความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ดังนี้ 
ก. รู้สึกตัวดี คือ พูดจาโต้ตอบกับเราได้ดี 
ข. รู้สึกตัวบ้าง คือ พูดจาโต้ตอบกับเราไม่ค่อยรู้เรื่อง สับสน ตอบสนองเวลาเขย่าตัว 
ค. ไม่รู้สึกตัวเลย คือ ไม่พูดจาโต้ตอบ แม้จะเขย่าตัว 

- รายงานสภาพผู้บาดเจ็บคร่าวๆ เกี่ยวกับลักษณะการบาดเจ็บบริเวณที่เกิดบาดแผลเพ่ือหน่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการสั่งการหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

- ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพ่ือการสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 
- ช่วยเหลือตามคำแนะนำก่อนชุดกู้ชีพจะมาถึง โดยเน้นหลักปลอดภัยไว้ก่อน โดยก่อนเข้าไป

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เช่น ควรสวมถุงมือยาง เสื้อคลุม แว่นตา เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง 
- คัดแยกผู้ป่วยเพื่อดำเนินการต่อไป 
- ปฐมพยาบาลและช่วยเหลือขั้นต้นและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด โดยหน่วยกู้ชีพการ

ช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็วจะช่วย ลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการของผู้บาดเจ็บได้ 
2) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ 

เมื ่อเกิดอุบัติเหตุ และมีผู ้บาดเจ็บไม่ควรเคลื่อนย้ายผู ้บาดเจ็บทันที ควรจะพิจารณาก่อนว่าจะ
เคลื่อนย้ายอย่างไร และไม่เพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บให้มากขึ้น แต่ในบางสถานการณ์ เช่น อยู่กลาง
ถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจึงต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บให้อยู่ในที่ปลอดภัยระหว่างรอทีมกู้ชีพ 

การเคลื ่อนย้ายผู้บาดเจ็บไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงเพิ ่มขึ ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
การบาดเจ็บบริเวณหลังและคอ ดังนั้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธี จึงจะช่วยให้ผู้บาดเจ็บรอดปลอดภัย     
ลดความพิการ หรืออันตรายที่จะเกิดข้ึนภายหลังได้ 

หลักการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
1. ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บบริเวณไหน 
2. ต้องให้การปฐมพยาบาลก่อนการเคลื่อนย้าย 
3. ต้องพิจารณาการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม 
4. ต้องเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี 
5. ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ที่ปลอดภัยใกล้ๆ เพ่ือรอทีมกู้ชีพ 

ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้าย 
1. อย่าเคลื่อนย้ายในขณะที่ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ปกติ 
2. อย่าเคลื่อนย้ายในขณะมีเลือดออก 
3. ขณะเคลื่อนย้ายต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด 
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3) วิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  

• การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีที่ 1 วิธีพยุงเดิน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี แต่แขนหรือขาข้างใด
ข้างหนึ่งเจ็บ (เฉพาะส่วนล่าง) 

วิธีเคลื่อนย้าย 
ผู้ช่วยเหลือยืนเคียงข้าง หันหน้าไปทางเดียวกันกับผู้บาดเจ็บ แขน

ข้างหนึ่งของผู้บาดเจ็บพาดคอ ผู้ช่วยเหลือจับมือผู้บาดเจ็บไว้ ส่วนแขนอีก
ข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือโอบเอวผู้บาดเจ็บ และพยุงเดิน 
 
 
วิธีที่ 2 วิธีการอุ้ม ใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือในเด็กซึ่งไม่มี
บาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหัก โดยการช้อนใต้เข่าและประคองด้านหลัง 
หรืออุ้มทาบหลังก็ได้ 
 
 
 
วิธีที่ 3 วิธีการลาก เหมาะที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่นเกิดไฟไหม้ ถังแก๊ส
ระเบิดจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ผู้ช่วยเหลือ
อาจจะลากโดยใช้มือสอดใต้รักแร้ผู้บาดเจ็บลากถอยหลัง หรือจับข้อเท้า
ลากถอยหลัง หรือการจับคอเสื้อลากดึงก็ได้ไม่ควรลากไปด้านข้างของ
ผู้บาดเจ็บ ต้องระวังไม่ให้ส่วนของร่างกายโค้งงอ โดยเฉพาะส่วนของคอ 
และลำตัวการลากจะลดอันตรายลงถ้าใช้ผ้าห่ม หรือเสื ่อ หรือแผ่น
กระดานรองลำตัวผู้บาดเจ็บ 
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• การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยผู้ช่วยเหลือสองคน 

 
 
 

 

• การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยผู้ช่วยเหลือสามคน 
วิธีที่ 1  วิธีอุ้มสามคนเรียง เหมาะสำหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว หรือผู้บาดเจ็บที่มีอาการปวดหลัง 

การเคลื่อนย้ายต้องระมัดระวัง เพราะอาจทำให้กระดูกที่หัก เคลื่อนไปกดเส้นประสาทหรือไขสันหลังทำให้เป็น
อัมพาต 

วิธีเคลื่อนย้าย 
ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคนคุกเข่าเรียงกันในท่าคุกเข่าข้างเดียว ทุกคนสอดมือเข้าใต้ตัวผู้บาดเจ็บและ    

อุ้มพยุงไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

วิธีที่ 1 การอุ้มและยก เหมาะสำหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว แต่ไม่ควรใช้ในราย
ที่มีการบาดเจ็บของลำตัว หรือกระดูกหัก 
 
วิธีที ่ 2 นั่งบนมือทั้งสี ่ที ่จับประสานกันเป็นแคร่หรือยกโดยใช้เก้าอ้ี  เหมาะ
สำหรับผู้บาดเจ็บในรายที่ขาเจ็บแต่รู้สึกตัวดี และสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้ 

วิธีเคลื่อนย้าย  
ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือขวากำข้อมือซ้ายของตนเอง ขณะเดียวกันก็

ใช้มือซ้ายกำมือขวาซึ่งกันและกัน ให้ผู้บาดเจ็บใช้แขนทั้งสองยันตัวขึ้นนั่งบนมือ
ทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็นแคร่ แขนทั้งสองของผู้บาดเจ็บโอบคอผู้ช่วยเหลือ 
จากนั้นวางผู้บาดเจ็บบนเข่าเป็นจังหวะที่หนึ่ง และอุ้มยืนเป็นจังหวะที่สอง แล้ว
จึงเดินไปพร้อมกัน 
 
วิธีที่ 3 การพยุงเดิน ใช้ในผู้บาดเจ็บที่ไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักและ
ผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดี 
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วิธีที่ 2 การใช้คน 3 คน วิธีนี้ใช้ในรายที่ผู้บาดเจ็บนอนหงายหรือนอนคว่ำ
ก็ได้ ให้คางของผู้บาดเจ็บยกสูงเพื่อเปิดทางเดินหายใจ 
1. ผู้ช่วยเหลือ 2 คนคุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บข้างหนึ่งอีกข้างหนึ ่งผู้

ช่วยเหลืออีก 1 คน คุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บ 
2. ผู้ช่วยเหลือคนที่ 1 ประคองที่ศีรษะและไหล่ผู้บาดเจ็บมืออีกข้างหนึ่ง

รองส่วนหลังผู้บาดเจ็บ 
3. ผู ้ช ่วยเหลือคนที ่ 2 อยู ่ตรงข้ามคนที ่ 1 ใช้แขนข้างหนึ ่งรองหลัง

ผู้บาดเจ็บ เอามือไปจับมือคนที่ 1 อีกมือหนึ่งรองใต้สะโพกผู้บาดเจ็บ 
4. ผู้ช่วยเหลือคนที่ 3 มือหนึ่งอยู่ใต้ต้นขาเหนือมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพก 

แล้วเอามือไปจับกับมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพกนั้นส่วนมืออีกข้างหนึ่ง
รองที่ขาใต้เข่า 

5. มือผู้ช่วยเหลือคนที่ 1 และผู้ช่วยเหลือคนที่ 2 ควรจับกันอยู่ระหว่าง
กึ่งกลางลำตัวส่วนบนของผู้บาดเจ็บ ผู้ช่วยเหลือจะต้องให้สัญญาณลุก
ขึ้นยืนพร้อมๆ กัน 

คนที่ 1 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้บาดเจ็บบริเวณคอและหลังส่วนบน 
คนที่ 2 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้บาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างและก้น 
คนที่ 3 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ขาผู้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอที่สุดควรเป็นคนที่ 3 
เพราะรับน้ำหนักน้อยที่สุด เมื่อจะยกผู ้บาดเจ็บ ผู้ช่วยเหลือทั้ งสามคน 
จะต้องทำงานพร้อมๆ กัน โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่ง ขั้นแรก ยก
ผู้บาดเจ็บพร้อมกันและวางบนเข่า จากท่านี้เหมาะสำหรับจะยกผู้บาดเจ็บ
ขึ้นวางบนเปลฉุกเฉินหรือบนเตียง แต่ถ้าจะอุ้มเคลื่อนที่ผู้ช่วยเหลือทั้งสาม
คน จะต้องประคองตัวผู้บาดเจ็บในท่านอนตะแคงและอุ้มยืน เมื่อจะเดินจะ
ก้าวเดินไปทางด้านข้างพร้อมๆ กัน และหากจะวางผู ้บาดเจ็บให้ทำ
เหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อยๆวางผู้บาดเจ็บลง 
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• การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้ผ้าห่ม. 
ในกรณีที่ไม่มีเปลหาม แต่ไม่เหมาะกับผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง 
วิธีเคลื่อนย้าย พับผ้าห่มตามยาวทบกันเป็นชั้นๆ 2-3 ทบ โดยวิธีการพับผ้าห่มพับเช่นเดียวกับการ

พับกระดาษทำพัด วางผ้าห่มขนาบชิดตัวผู้บาดเจ็บทางด้านข้าง ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าลงข้างตัวผู้บาดเจ็บอีกข้าง
หนึ่งจับผู้บาดเจ็บตะแคงตัวเพื่อให้นอนบนผ้าห่ม แล้วดึงชายผ้าห่มทั้งสองข้างออก เสร็จแล้วจึงม้วนเข้าหากัน 
จากนั้นช่วยกันยกตัวผู้บาดเจ็บขึ้น ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งต้องประคองศีรษะผู้บาดเจ็บ โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่สงสัย
ว่าได้รับบาดเจ็บที่คอหรือหลัง 

• การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้เปล 
อาจทำได้ง่ายโดยการดัดแปลงวัสดุ การใช้เปลหามจะสะดวกมาก แต่ยุ่งยากบ้าง 

ในขณะที่จะอุ้มผู้บาดเจ็บวางบนเปล หรืออุ้มออกจากเปล 

 
 

วัสดุที่สามารถนำมาดัดแปลงทำเปลหาม 
1.บานประตูไม ้
2.ผ้าห่มและไม้ยาวสองอัน วิธีทำเปลผ้าห่ม ปูผ้าห่มลงบนพ้ืน ใช้ไม้ยาวสองอันยาวประมาณ 2.20 เมตร 

- อันที่ 1 สอดในผ้าห่มที่ได้พับไว้แล้ว 
- อันที่ 2 วางบนผ้าห่ม โดยให้ห่างจากอันที่ 1 ประมาณ 60 เซนติเมตร จากนั้นพับชายผ้าห่มทับไม้

อันที่ 2 และอันที่ 1 ตามลำดับ 
3. เสื้อและไม้ยาว 2 อัน นำเสื้อที่มีขนาดใหญ่พอๆ กันมาสามตัว ติดกระดุมให้เรียบร้อย ถ้าไม่แน่ใจว่า

กระดุมจะแน่นพอให้ใช้เข็มกลัดซ่อนปลายช่วยด้วยแล้วสอดไม้สองอันเข้าไปในแขนเสื้อ 

วิธีการเคลื่อนย้าย  
เริมต้นด้วยการอุ้มผู้บาดเจ็บนอนราบบนเปล จากนั้นควร
ให้ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ยกและหามเดิน 
เพ่ือความพร้อมเพรียงและนุ่มนวล ถ้ามีผู้ช่วยเหลือสองคน 
คนหนึ่งหามทางด้านศีรษะ อีกคนหามทางด้านปลายเท้า 
และหันหน้าไปทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยเหลอืที่
หามทางด้านปลายเท้าจะเดินนำหน้า หากมีผู้ช่วยเหลือ 4 
คน ช่วยหาม อีก 2 คนจะช่วยหามทางด้านข้างของเปล 
และหันหน้าเดินไปทางเดียวกัน 


