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                ปญหาการจราจรที่เปนอยูในขณะนี้พบวา สวนหนึ่งมาจากวินัยในการขับขี่รถ  ซ่ึงผูขับขี่
รถในทองถนน  สวนใหญตองยอมรับความจริงกันวา มองเรื่องวินัยจราจรมาเรื่องที่มาทีหลัง ความ
จําเปนในการเรงรีบใหถึงที่หมายของผูที่ใชยวดยานบนทองถนนกลับกลาย เปนเรื่องที่สําคัญและ
ยิ่งใหญกวา วนิัยจราจร ในการขับขี่รถบนทองถนนเสียอีก 
คําวา  วินยัจราจร ที่เรากําลังพูดถึงอยูนี้นัน้ มีกฎหมายที่เกี่ยวของ  คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522   อันมีสาระสําคัญที่กฎหมายแบงออกเปนหมวดหมูดังตอไปนี ้
 
ม. 1-27 วาดวย ทาง, การเดินรถ, ประเภทของรถชนิดตางๆ 
ม.28-40 วาดวยผูขับขี่ ใบขับขี่ คนเดินเทา 
ลักษณะที่ 1 การใชรถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใชทาง 
ลักษณะที่ 1 หมวด 2 การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ หมวด 3 การบรรทุก 
ลักษณะที่ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 
ลักษณะที่ 3 การใชทางเดินรถ หมวด 1 การขับรถ 
ลักษณะที่ 3 หมวดที่ 2 การขับแซงและผานขึ้นหนา 
ลักษณะที่ 3 หมวด 3 การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 
ลักษณะที่ 3 หมวด 4 การหยดุรถและจอดรถ 
ลักษณะที่ 4 การใชทางเดินรถประจําทาง  
ลักษณะที่ 5 ขอกําหนดความเร็วรถ 
 ลักษณะที่ 6 การขับรถผานทางรวมทางแยกหรือวงเวยีน 
 ลักษณะที่ 7 รถฉุกเฉิน 
ลักษณะที่ 8 การลากรถหรือการจูงรถ ลักษณะ 9 อุบัติเหต ุ 
ลักษณะที่ 10 รถจักรยาน ลักษณะ 11 รถบรรทุกคนโดยสาร  
ลักษณะที่ 12 รถแท็กซี่  
ลักษณะที่ 13 คนเดินเทา ลักษณะที่ 14 สัตวและส่ิงของในทาง  
ลักษณะที่ 15 รถมา เกวียนและเลื่อน 
ลักษณะที่ 16 เขตปลอดภัย  



ลักษณะที่ 17 เบ็ดเตล็ด  
 ลักษณะที่ 18 อํานาจของเจาพนักงานจราจร และพนักงานเจาหนาที ่ 
ลักษณะที่ 19 บทกําหนดโทษ 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522   มีการแกไขเพิม่เติมมาแลวถึง 8 คร้ัง  โดยลาสุด 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551  เปนการแกไขเพิม่เติมในเรื่อง การหาม ผูขับขี่
ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในขณะขับรถ เวนแตในกรณกีารใชโทรศัพทเคล่ือนที่โดยใชอุปกรณเสริม
สําหรับการสนทนา โดยผูขบัขี่ไมตองถือหรือจับโทรศัพทเคล่ือนที่นัน้   ในความเหน็ของผูเขียนนัน้
เห็นวาประเทศไทยเรามีกฎหมายจราจร เพื่อใชในการควบคุมวินยัของผูขับขี่รถ  บนทองถนน ไม
แพชาติอ่ืนใด ในโลกเลยเพราะกฎหมายจราจรของไทยเรามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเปนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายจราจรของนานาประเทศ   ดังนัน้     ปญหาวนิยัจราจร ของผูขับขี่รถ ใน
ประเทศไทยจงึไมนาจะเปนปญหาที่ขอกฎหมาย  ในทางกลบักันถาแมกฎหมายจราจรจะมีเนื้อหา
บทบัญญัติที่มีปญหา เราก็สามารถแกไข โดยกระบวนการทางนิติบัญญัติได อยูแลว ดงันั้น   ปจจยัที่
เปนปญหาตอการรักษาวนิัยจราจร ในบานเรา จึงนาจะอยูที่ตัวบุคคคล  ซ่ึงเปนขอที่แกไขไดยากเยน็
ที่สุด ไมวาจะเปนทั้งผูบังคับใชกฎหมาย  และ ผูที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งสองฝายนี้ตางหากที่
จะทําใหการบงัคับใชกฎหมายจราจร เกดิผลเปนรูปธรรมอยางสมบูรณ อันนําไปสูการมีวินัยจราจร
อยางแทจริง นัน่เอง 
 
ในสวนผูบังคบัใชกฎหมาย    ประเทศไทยเปนนิติรัฐ  คําวานิติรัฐ นัน้ หมายถึง  อะไร  นิติรัฐ
หมายถึง การปกครองที่รัฐเคารพและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของกฎหมายเปนสําคัญ    รัฐใน
ที่นี้กลาวรวมถึง หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐดวย  ขอยกตวัอยางเชน ชวงเทศกาล
สงกรานต    ซ่ึงเปนชวงเวลาหนึ่งของทุกๆปที่มีการหยดุการบังคับใชกฎหมายจราจร ไวเปนการ
ช่ัวคราว  เพราะผูคนสวนใหญคงจะเหน็คนขับขี่รถจักรยานยนต ในกรุงเทพ หรือตางจังหวดัในชวง
วันที่ 12-15 เมษายน จะหลงลืมไมไดสวมหมวกนิรภยัขณะขับขี่เปนสวนใหญ ในขณะที่ออกมาเลน
น้ําบนทองถนน พรอมๆกับการใชความเรว็ในการขับขี่บนทองถนน  จริงอยูแมเจาหนาที่จะบอกวา 
เปนเจตนาดี ทีไ่มอยากใหเสียบรรยากาศในชวงเทศกาล  หรืออยากจะผอนผันให หรือจะดวยเหตุ
อะไรก็ตาม    ก็ตองมาดูกนัวากฎหมายจราจร มีการตราบทบัญญัติที่ยกเวนไมตองจับในชวงเทศกาล
สงกรานตหรือไม  ตองอยาลืมกันวา ชวงเทศกาลสงกรานต แตละปนัน้  มีสถิติของคนเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ คอนขางมาก แมรัฐจะพยายามรณรงคใหตัวเลขอยูคงที่  แมสมมติจะแคหลักรอยหรือสอง
รอยคน  มันก็เปนความสูญเสียอยูด ี  การกระตุนยอดตัวเลขการทองเที่ยวภายในประเทศชวง
เทศกาล จึงไมควรทําพรอมๆกับการกระตุนยอดคนเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุบนทองถนนในเวลา
เดียวกัน 



อันที่จริง กฎหมายจราจร  โดยเนื้อแทของกฎหมายนี้สวนหนึ่งเปนกฎหมายที่ควบคุม จํากัดสิทธิ
ของประชาชนอยูแลว เพื่อสวัสดิภาพของผูขับขี่และประชาชนคนอื่น  มิใชกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูขับขี่  เพราะฉะนั้นผูขับขี่บางคนจึงอาจรูสึกไดวา ตนไมไดรับความ
สะดวก แตก็จาํตองปฏิบัติ  เพื่อประโยชนของคนสวนรวม  การสรางวินัยจราจร จึงจะตองทํา
รวมกันระหวางประชาชน กบัผูบังคับใชกฎหมายดวย 
             ในสวนของผูที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย คือประชาชนทั้งหลาย   มีหนาที่ในการตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางหลีกเลีย่งไมได  เราจะปฏิเสธวาไมรูกฎหมาย ไมไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขับขี่
รถ  เพราะกฎหมายจราจร เปนสวนหนึ่งในการสอบใบขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนตอยูแลว   
แตจากสภาพการณบนทองถนน ที่ผูขับขี่รถ ตางแซงกัน  ปาดหนากัน เพื่อใหถึงที่หมายโดยเรว็ บาง
คนออกเลนขวาสุด ที่เปนทางรถเลี้ยว  เพื่อไปขอแซงขางหนา   แทก็ซี่บางคันเห็นรถตดิมาก กลับรถ
กลางถนนแถวประตูน้ํา เพื่อจะหนีรถติด   ฯลฯ ทั้งหมดนี้เปนตวัอยาง ที่ยากที่จะบอกวา เขาเหลานี้
ไมทราบเลยหรือวา ส่ิงที่ตนทํานั้นผิดหรือไม  ฉะนั้น    วนิัยจราจรของผูขับขี่รถแตละคนในแงมุม
หนึ่งจึงนาจะสะทอนสามัญสํานึก  หรือลักษณะนิสัยใจคอ ของผูขับขี่แตละคนได    กอนที่จะจบ
บทความนี้ไป  ขอยกตัวอยางหนึ่งคือ มีเหตกุารณรถจักรยานยนตคนัหนึง่ขับตัดหนารถยนต  ดวย
ความรีบรอนที่จะเขาโรงงานของตนเอง โดยที่ผูขับขี่ ไมไดสวมหมวกนิรภัย  ไมมีใบขับขี่  เมื่อเกิด
เหตุ เจาหนาทีล่งบันทึกประจําวันจากการสอบขอเท็จจริงพบวา รถจักรยานยนตตัดหนารถเกง  แต
ตอนทายทางญาติของผูขับขี่รถจักรยานยนต  ซ่ึงสวมเครื่องแบบเต็มยศ มาที่สถานีตํารวจ  บอกวา 
ญาติฝายเขาไมผิด  เพราะเขาเรียนไมสูง   และทําไมรถใหญไมยอมหยดุใหรถเล็กไปกอน  ถึงจะตดั
หนาก็ตองหยดุใหรถเล็กไปกอน (ขอเท็จจริงที่เขาเลาใหฟงคือ รถเกงหกัหลบแลว แตก็ยังโดน
รถจักรยานยนตอยูนิดหนึ่ง เพราะเปนการตัดหนากระทนัหัน) โดยทีไ่มยอมพูดถึงใครจะผิดจะถูก
ตามหลักกฎหมายจราจร แมแตนิดเดียว   เร่ืองนี้ทายที่สุดพนักงานสอบสวน สงฟองทั้งสองฝาย 
โดยวา ประมาทรวม  ผิดถูก ไปวากนัที่ช้ันอัยการและศาลก็แลวกนั   ไมกลาฟนธงหรือคอนเฟรม 
ทั้งๆที่อํานาจหนาที่ของพนกังานสอบสวนในการสืบสวนสอบสวนหาผูกระทําผิดตวัจริง  เปน
อํานาจของพนกังานสอบสวนแทๆ แตดวยความเกรงวา ตนจะถูกรองเรียน จึงตองหาทางออกดวย
วิธีการเชนนัน้    ดังนั้นในสวนของผูที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย คือประชาชนทั้งหลาย  ถาเอาเรื่อง
ผลประโยชนตนเองไวทีห่ลัง เคารพกฎ  กติกา  และ กฎหมาย    ถามีปญหาก็ใชตวับทกฎหมายใน
การตัดสินอยางเทาเทียมกนัทุกคน    วนิัยจราจรของผูขับขี่รถ อยูที่ไหน  คําตอบก็จะมาอยูที่
กฎหมายจราจรอยางแทจริงนั่นเอง 


