กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
สถิติอุบัติเหตุจากการจราจรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพยสินมูลคามหาศาล แนวทางการปองกันประการหนึ่งคือ การทําใหถนนปลอดภัยดวยอุปกรณ
ควบคุมจราจร ประกอบกับตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ฉะนั้น การปองกันอุบัติภัยจึงเปนภารกิจหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมาตรฐาน
การปองกันอุบัติภัยทางถนนที่จัดทําขึ้นนี้เปนมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนหลักประกันการ
ไดรับบริการของประชาชนอยางเทาเทียมกัน จึงไดจัดทํามาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขึ้น
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1.2 ขอบเขตมาตรฐาน
ปจจัยสําคัญของอุบัติภัยทางถนนแบงออกได 3 ดาน คือ ผูใชถนน ยานพาหนะ และถนน โดย
มาตรฐานนี้ เ น น การทํ า ให เ กิ ด ความปลอดภั ย ด ว ยอุ ป กรณ ค วบคุ ม การจราจร ได แ ก ป า ยจราจร
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกันอันตราย รวมถึง
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับผูขับขี่และประชาชนผูรวมใชเสนทางจราจร

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดาน
การปองกันอุบัติภัยทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจในการ
ติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรเพื่อปองกันอุบัติภัยทางถนน
1.3.3 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดูแลอุปกรณควบคุมจราจรเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนอยางถูกตอง

1.4 คํานิยาม
1.4.1 ทางหลวง หมายถึง ทางหรือถนนที่ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก
ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
1.4.2 ทางหลัก หมายถึง คันทาง (Carriageway) ที่ไดออกแบบไวสําหรับการจราจรที่สัญจร
จากตนทางไปยั งปลายทาง บนทางหลวงหรือ ถนนที่มีห ลายคัน ทางแยกการจราจรทอ งถิ่น ออกจาก
การจราจรที่เดินทางไกลหรือการจราจรที่มีจุดหมายปลายทางจากทางแยกหนึ่งไปอีกทางแยกหนึ่ง
1.4.3 ทางเดิน รถหรื อ คั น ทาง (Carriageway) หมายถึ ง ส ว นหนึ่ ง ของถนน ซึ่ ง ใชสํ า หรั บ
การจราจรสาธารณะ ทางหลวงหรือถนนอาจมีหลายคันทางแยกจากกันอยางชัดเจนดวยเกาะหรือรอง
ตามแนวยาว หรือตางระดับ
1.4.4 ชองเดินรถหรือชองจราจร (Lane) หมายถึง การแบงตามแนวยาวบนทางเดินรถหรือ
คันทาง อาจจะกําหนดดวยเครื่องหมายพื้นทางตามแนวยาว ชองจราจรตองมีความกวางพอสําหรั บ
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตนอกเหนือจากจักรยานยนต
1.4.5 ทางแยก (Intersection) หมายถึง ทางหลวงหรือถนนที่ตัดกันหรือบรรจบกันในระดับ
เดียวกัน รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่เกิดจากการตัดกันนั้น ถนนหรือทางเชื่อมเอกชนที่มีปริมาณจราจรต่ํากวา
300 คันตอวัน ที่มาบรรจบทางหลวงไมนับเปนทางแยก
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1.4.6 ความเร็วสําคัญ (Prevailing Speed) หมายถึง ความเร็วสําคัญ รอยละ 85 ของยวดยาน
ทั้งหมดใชความเร็วต่ํากวาความเร็วนี้

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
1.5.2 สํานักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง (สนข.) กระทรวงคมนาคม “มาตรฐาน
ความปลอดภัยการจราจรและขนสง: สวนที่ 1 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และสัญญาณไฟ
จราจร” พ.ศ. 2546
1.5.3 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดที่ 1 (ปายบังคับ)” พ.ศ. 2521
1.5.4 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดที่ 2 (ปายเตือน)” พ.ศ. 2521
1.5.5 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดที่ 3 (ปายแนะนําทั่วไป)”
พ.ศ. 2521
1.5.6 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “ข อ กํ า หนดและมาตรฐานทั่ ว ไป (งานติ ด ตั้ ง
ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง)” พ.ศ. 2523
1.5.7 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร” พ.ศ. 2521
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524
1.5.8 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร: ภาค 1 ปายจราจร
(Sign)” พ.ศ. 2531
1.5.9 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร: ภาค 2
เครื่องหมายจราจร (Marking)” พ.ศ. 2533
1.5.10 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “Standard Drawing for Highway Construction”
พ.ศ. 2537
1.5.11 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คู มื อ เครื่ อ งหมายควบคุ ม การจราจร (ในงาน
กอสราง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวง)” พ.ศ. 2545
1.5.12 กรมทางหลวงชนบท “แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท” พ.ศ. 2545
1.5.13 กรุงเทพมหานคร “แบบมาตรฐานปายจราจร” พ.ศ. 2537
1.5.14 กรุงเทพมหานคร “แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง” พ.ศ. 2537
1.5.15 กรุงเทพมหานคร “มาตรฐานการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร”
พ.ศ. 2537
1.5.16 กรมโยธาธิการ “แบบมาตรฐานสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค” พ.ศ. 2542
1.5.17 กรมโยธาธิการ “แบบมาตรฐานถนนและสะพาน” พ.ศ. 2545
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1.5.18 สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท “แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มฐท.” พ.ศ. 2535
1.5.19 หนวยงาน Standard Australia ไดแก
- Manual of Uniform Traffic Control Devices
Part 1 General Introduction and Index of Signs
Part 2 Traffic Control Devices for General Use
Part 3 Traffic Control Devices for Works on Roads
Part 4 Speed Controls
Part 5 Street name and Community Facility Name Signs
Part 6 Service and Tourist Signs for Motorists
Part 7 Railway Crossings
Part 8 Freeways
Part 9 Bicycle Facilities
Part 10 Pedestrian Control and Protection
Part 11 Parking Controls
Part 12 Bus, Transit, Tram and Truck lanes
Part 13 – Local Area Traffic Management
Part 14 – Traffic Signals3
- Traffic Signs Manual
Chapter 1 Introduction
Chapter 3 Regulatory Signs
Chapter 4 Warning Signs
Chapter 5 Road Markings
Chapter 7 The Design of Traffic Signs
Chapter 8 Traffic Safety Measures and Signs for Road Works and
Temporary Situations Volume One
Chapter 8 Traffic Safety Measures and Signs for Road Works and
Temporary Situations Volume Two
Chapter 9 Signs for Speed Restrictions
Chapter 12 Sign Maintenance
Chapter 13 Sign Construction and Mounting
Chapter 14 Miscellaneous Matters including Administration and Procedure
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