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โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานอธิการบดี  

เครื่องหมายจราจรและความหมาย 
 
          เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลกัษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มัก
เป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพ่ือ กําหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรอือาจเป็น
การเตือน หรือแนะนําทางจราจร ดังน้ี 

 
          1. สญัญาณไฟจราจร 
          สัญญาณไฟจราจร โดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดต้ังตามทางแยกต่าง ๆ เพ่ือควบคุม
การจราจรตามทางแยก โดยทัง้สามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขยีวคือให้
รถไปได้ สําหรบัสัญญาณไฟจราจรพิเศษอาจมีสีเหลืองเพียงสีเดียวจะกะพริบอยู่ ใช้สําหรับทางแยกทีไ่ม่
พลุกพล่าน หมายถึง ให้ระมัดระวังว่ามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง หรือ สัญญาณไฟ
จราจรสําหรับการข้ามถนน หรือ สญัญาณไฟจราจรไว้สําหรับเปลี่ยนเลน เป็นต้น 
          2. ป้ายจราจร  

  
          ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็นสามประเภท 
          - เครือ่งหมายจราจร ป้ายบังคับ มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกําหนด ต้องทําตาม เช่น ห้าม
เลี้ยวขวา 
          - เครือ่งหมายจราจร ป้ายเตือน มกัจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีดํา จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า 
          - เครือ่งหมายจราจร ป้ายแนะนํา เป็นป้ายที่แนะนําการเดินทางต่าง ๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอก
ระยะทาง เป็นต้น 

 
          3. เครื่องหมายจราจรอ่ืน ๆ  
          - เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายบนพ้ืนทางและขอบทางเท้า 
         เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบงัคับ 1 และ รูปภาพเคร่ืองหมายจราจร 
          แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
          1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด 
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          2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ ์

 
          1. "หยุด" 

          ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความ
ระมัดระวัง 

 
          2. "ให้ทาง" 

          ความหมาย รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไป ก่อน 
เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไมเ่ป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกน้ันแล้ว  จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วย

ความระมัดระวัง 

 
          3. "ให้รถสวนทางมาก่อน" 

          ความหมาย ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพ่ือให้รถที่กําลงัแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้า
หยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลําดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอ

ตามป้ายน้ีเคลื่อนไปได้ 
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          4. "ห้ามแซง" 

          ความหมาย ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอ่ืนในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          5. "ห้ามเข้า" 

 
          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          6. "ห้ามกลับรถไปทางขวา" 

 
          ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          7. "ห้ามกลับรถไปทางซ้าย" 

          ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 
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          8. "ห้ามเลี้ยวซ้าย"       

          ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย 

 
          9. "ห้ามเลี้ยวขวา" 

          ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา 

 
          10. "ห้ามรถยนต์" 

          ความหมาย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          11. "ห้ามรถบรรทกุ"    

          ความหมาย ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 
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          12. "ห้ามรถจักรยานยนต์" 

          ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          13. "ห้ามรถยนต์สามล้อ" 

          ความหมาย ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          14. "ห้ามรถสามลอ้" 

          ความหมาย ห้ามรถสามล้อผ่านเขา้ไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          15. "ห้ามรถจักรยาน" 

          ความหมาย   ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 
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          16. "ห้ามล้อเลื่อนลากเขน็" 

          ความหมาย  ห้ามลอ้เลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          17. "ห้ามรถยนต์ทีใ่ช้ในการเกษตร"           

          ความหมาย ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          18. "ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์" 

          ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          19. "ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์" 

          ความหมาย ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจกัรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 
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          20. "ห้ามใชเ้สียง" 

          ความหมาย ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทําให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆในเขตที่
ติดต้ังป้าย 

 
          21. "ห้ามคน" 

          ความหมาย ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          22. "ห้ามจอดรถ" 

          ความหมาย ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ-ส่งคน หรือสิ่งของช่ัวขณะซึ่งต้อง
กระทําโดยมิชักช้า 

 
          23. "ห้ามหยุดรถ" 

          ความหมาย ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวน้ันเป็นอันขาด 
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          24. "หยุดตรวจ" 

          ความหมาย ใหผู้้ขับรถหยุดรถที่ป้ายน้ี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่าน้ัน 

 
          25. "จํากัดความเรว็" 

          ความหมาย ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กําหนดเป็นกิโลเมตรต่อช่ัวโมง ตามจํานวน
ตัวเลขในแผ่นป้ายน้ันๆ ในเขตทางที่ติดต้ังป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จํากัดความเร็วน้ัน 

 
          26. "ห้ามรถหนักเกินกําหนด" 

          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดทีม่ีนํ้าหนักเกินกว่าที่กําหนดหรือเมื่อรวมนํ้าหนักรถกับ นํ้าหนัก
บรรทุก เกินกว่าที่กําหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจํานวนเลขในเคร่ืองหมายน้ันๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 

 
          27. "ห้ามรถกว้างเกินกําหนด" 

 
          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดทีม่ีขนาดกว้างเกินกําหนดเป็น "เมตร" ตามจํานวนเลขในเคร่ืองหมาย

น้ัน เข้าไปในเขตทางที่ติดต้ังป้าย 
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          28. "ห้ามรถสูงเกินกําหนด" 

          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดทีม่ีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากําหนดเป็น "เมตร" 
ตาม จํานวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดต้ังป้าย 

 
          29. "ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหนา้" 

          ความหมาย ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกําหนด 

 
          30. "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย" 

          ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว  

 
          31. "ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา" 

          ความหมาย ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว 
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          32. "ให้ชิดซ้าย" 

          ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย 

 
          33. "ให้ชิดขวา" 

          ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย  

 
          34. "ให้เลี้ยวซ้าย" 

          ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว 

 
          35. "ให้เลี้ยวขวา" 

          ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว 
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          36. "ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา" 

          ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา 
 
 

 
          37. "ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา" 

          ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย 

 
          38. "วงเวียน" 

          ความหมาย ให้รถทกุชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้อง
หยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน   ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณ

วงเวียน 

 
          39. "สุดเขตบังคับ" 

          ความหมาย พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดต้ังไว้ก่อน 
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        เครื่องหมายจราจร ประเภทปา้ยบังคับ 2 และ รูปภาพเคร่ืองหมายจราจร 

 
          1. ใหร้ถตรงไป 

          หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกําหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่าน้ัน ห้ามมิ
ให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา 

 
          2. ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย 

          หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่าน้ัน 

 
          3. ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา 

          หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่าน้ัน ห้ามมิให้ขับรถไป
ทางซ้าย 
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          4. ใหช้ิดซ้าย 

          หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเคร่ืองหมาย 

 
          5. ใหช้ิดขวา 

          หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านขวาของเคร่ืองหมาย 

 
          6. ใหไ้ปทางซ้ายหรือทางขวา 

          หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย 

 
          7. ใหเ้ลี้ยวซ้าย 

          หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว 
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          8. ให้เลี้ยวขวา 

          หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว 

 
          9. ใหเ้ลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 

          หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา 
 

 
          10. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย 

          หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่าน้ัน  

 
          11. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา 

          หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่าน้ัน 
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          12. วงเวียน 

          หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถทีเ่ริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียน
ต้องหยุด ให้สทิธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบ

บริเวณวงเวียน 

 
          13. ช่องเดินรถประจําทาง 

          หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดต้ังป้ายเป็นบริเวณท่ีกําหนดให้เป็นช่องเดินรถประจําทาง 

 
          14. ชอ่งเดินรถมวลชน 

          หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดต้ังป้ายเป็นบริเวณท่ีกําหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และใหใ้ช้ได้
เฉพาะรถท่ีมีจาํนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย 

 
          15. ช่องเดินรถจักรยานยนต์  

          หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดต้ังป้ายเป็นบริเวณท่ีกําหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์ 
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          16. ชอ่งเดินรถจักรยาน  

          หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดต้ังป้ายเป็นบริเวณท่ีกําหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน 

 
          17. เฉพาะคนเดิน 

          หมายความว่า บริเวณที่ติดต้ังป้ายเป็นบริเวณที่กําหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่าน้ัน 

 
          18. ความเร็วขัน้ตํ่า  

          หมายความว่า บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดเป็น กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ตามจํานวนตัว
เลขที่ระบุในป้าย 
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        เครื่องหมายจราจร ประเภทเตือน  
 
           แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
           1. ป้ายเตือนตามรปูแบบและลักษณะที่กําหนด 
           2. ปา้ยเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ ์
           3. ปา้ยเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ 

  
          1. "ทางโค้งซ้าย" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความ
ระมัดระวัง 

 
          2.  "ทางโค้งขวา" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความ
ระมัดระวัง 

 
          3. "ทางโค้งรศัมีแคบเลีย้วซ้าย" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย
ด้วยความระมัดระวัง 
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          4. "ทางโค้งรศัมีแคบเลีย้วขวา" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวา
ด้วยความระมัดระวัง 

 
          5. "ทางโค้งรศัมีแคบเริ่มซ้าย" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขบัรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิด
ด้านขวาด้วยความระมัดระวัง 

 

 
          6. "ทางโค้งรศัมีแคบเริ่มขวา" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขบัรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิด
ด้านขวาด้วยความระมัดระวัง 

 
          7. "ทางคดเคี้ยวเร่ิมซ้าย" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ใหข้ับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิด
ด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 
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          8. "ทางคดเคี้ยวเร่ิมขวา" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิด
ด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

 
          9.  "ทางโทตัดทางเอก" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

 
          10.  "ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ใหข้ับรถด้วยความ
ระมัดระวัง 

 

 
          11. "ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย"   

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 
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          12. "ทางโทแยกทางเอกทางขวา" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 
 

 
          13. "ทางโทแยกทางเอกเย้ืองกันเริ่มซ้าย"   

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้ายและหลังจากน้ันมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง 

 

 
          14.  "ทางโทแยกทางเอกเย้ืองกันเริ่มขวา"  

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากน้ันมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง 

 
          15.  "ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย"   

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเช่ือมด้านซ้าย ใหข้ับรถด้วยความระมัดระวัง 
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          16. "ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา"   

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเช่ือมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 
 

 
          17. "วงเวียนข้างหน้า"    

          ความหมาย ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง 
 

 
          18. "ทางแคบลงท้ังสองด้าน"    

          ความหมาย ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กําลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพ่ิม
ความระมัดระวังย่ิงขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน 

 
          19. "ทางแคบด้านซ้าย" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กําลังผ่าน ผูข้ับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความ
ระมัดระวังย่ิงขึ้น 
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          20. "ทางแคบด้านขวา" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กําลังผ่าน ผูข้ับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพ่ิมความ
ระมัดระวังย่ิงขึ้นความ 

 

 
          21. "สะพานแคบ" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ใหข้ับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตราย
จากรถที่จะสวนมา จากอีกฝา่ยหน่ึงของสะพาน ถ้ามีป้ายอ่ืนติดต้ังอยู่ ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายน้ัน ๆ ด้วย 

 

 
          22. "ทางขา้มทางรถไฟไม่มีเครื่องก้ันทาง" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเคร่ืองก้ันทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกต
ดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซา้ย ถ้ามีรถไฟกําลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้ว
รอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลือ่นรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะ

ที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด 
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          23. "ทางขา้มทางรถไฟมีเครื่องก้ันทาง" 

          ความหมาย หน้าที่ได้ก้ันทาง หรือมีเครื่องก้ันทางปิดก้ัน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัด
ต่อมาตามลําดับ เมื่อเปิดเคร่ืองก้ันทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคล่ือนที่ตามกันได้ 

 
          24. "ทางขึน้ลาดชนั" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินอาจกําบังสายตาไม่ให้
มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถ

ที่สวนทางมา 
 

 
          25. "ทางลงลาดชนั" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้าย
ให้มาก และผูข้ับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเคร่ืองยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลง เขา หรือเนินที่ชันมาก

ให้ใช้เกียร์ตํ่าเพ่ือความปลอดภัย 
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          26. "เตือนรถกระโดด" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน  ทางข้ามท่อระบายนํ้า 
และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงและเพ่ิมความระมัดระวัง 

 
          27. "ผิวทางขรุขระ" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความ
ระมัดระวัง 

 

 
          28. "ทางลืน่" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และ
ระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ  การเบารถ หรือเลีย้วรถในทางลืน่ต้อง

กระทําด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 
 



หน้าท่ี25 
 

 
          29. "ผิวทางร่วน" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ขับรถให้ ช้าลง และ
ระมัดระวังอันตราย อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง  

 

 
          30. "สะพานเปิดได้" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรอืลอด  ให้ขับรถให้ช้าลงและ
ระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดก้ันทางเพ่ือเปิดสะพานให้เรือผ่านเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถ

ข้างหน้าและรถข้างหลัง 
 

          31.  "ทางร่วม" 
 

          ความหมาย  ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทศิทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะ 
สัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง 
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          32. "ทางคูข่้างหน้า" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอ่ืนใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทาง หน่ึงมา
ทางหน่ึง ให้ขบัรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

 

 
          33. "สิ้นสุดทางคู"่ 

          ความหมาย  ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอ่ืนใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถช้าลงและชิด
ด้านซ้ายของทาง และเพ่ิมความระมัดระวังย่ิงขึ้น 

 
          34. "จุดกลับรถ" 

          ความหมาย ทางข้างหน้าจะมีที่กลบัรถ 

 
          35. "สัญญาณจราจร" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟ
จราจร 
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          36. "หยุดข้างหน้า" 

           ความหมาย ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดต้ังอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมทีจ่ะหยุดรถได้ทันที เมื่อ
ขับรถถึงป้ายหยุด 

 
          37. "ระวังคนข้ามถนน" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไป
มาอยู่เสมอ ใหข้ับรถให้ช้าลงพอสมควรและ ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกําลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คน

เดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย 
 

 
          38. "ระวังคนข้ามถนน" 

          ความหมาย ทางข้างหน้ามีโรงเรียนต้ังอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกําลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดย 

ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอน ให้งดใช้เสียงสญัญาณและห้ามทําให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด  
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          39. "ระวังสัตว์" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ 
 

 
          40. "ระวังอันตราย" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และ
ระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ 

 

 
          41.  "เขตห้ามแซง" 

          ความหมาย ใช้ติดต้ังทางด้านขวาของทาง หมายความว่า ทางช่วงน้ันมีระยะมองเห็นจํากัด  ผู้ขับรถไม่
สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอ่ืนได้ 
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          42. "เครื่องหมายลูกศรคู"่ 

          ความหมาย  มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้ายและ
ทางขวาของป้าย 

 
          43. "อุบัติเหตุขา้งหน้า" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานหรือสิ่งอ่ืนกีดขวางทางจราจร 
 

 
          44. "ทางเบี่ยงซ้าย" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบ่ียง
หรือทางช่ัวคราวทางด้านซ้าย 

 
          45. "ทางเบี่ยงขวา" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบ่ียง
หรือทางช่ัวคราวทางด้านขวา 
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          46. "เครื่องจักรกําลงัทํางาน" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกําลังทํางานอยู่ข้างทาง และล้ําเข้ามาในผิวจราจร หรือใกล้ผิว
จราจรเป็นครั้งคราว 

  
          47. "คนทาํงาน" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีคนงานกําลังทํางานอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร 

 
          48. "สํารวจทาง" 

          ความหมาย  ทางข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่กําลังทําการสํารวจทางอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร 
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        เครื่องหมายจราจร ประเภท เครื่องหมายบนพื้นทาง  

 
          1. เสน้แบ่งทศิทางจราจรปกต ิ(เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร 

เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร)  
          ความหมาย ให้ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอ่ืนได้เมื่อปลอดภัย 

 

 
          2. เสน้แบ่งทศิทางจราจรเตือน (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร 

เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร) 
          ความหมาย ให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม แยก เขตห้ามแซง เว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือกลับ

รถ ขับข้ามเส้นได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ (สังเกตดูจะเห็นว่าเส้นจะยาวกว่า เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ) 
 

 
          3. เสน้แบ่งทศิทางจราจรหา้มแซง (เส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร) 

          ความหมาย ห้ามแซงหรือขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด 
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          4. เสน้แบ่งทศิทางจราจร คู ่(เส้นประคู่เส้นทึบ) (เป็นเส้นทึบสขีาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนาน
ไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมี

ระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร) 
          ความหมาย รถทางเส้นประอาจข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย 

 
          5. เสน้แบ่งทศิทางจราจร คู ่(เส้นทึบคู่เส้นประ) (เป็นเส้นทึบสขีาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนาน
ไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมี

ระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร) 
          ความหมายรถทางเส้นทึบห้ามแซง ขับรถผ่าน หรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด 

 

 

          6. เสน้แบ่งทศิทางจราจร ห้ามแซงคู ่(เส้นทึบคู่) (เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนาน
กันมีระยะห่างระหว่างเส้น 15 เซนติเมตร) 
          ความหมาย ห้ามขับรถผ่าน ขับรถคร่อมเส้น ห้ามแซงโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง 
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          7. เสน้แบ่งช่องเดินรถปกติ (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร เว้น
ช่องห่าง 300 เซนติเมตร ) 
          ความหมาย ให้ขับรถในช่องเดินรถ ห้ามขับคร่อมเส้นหรือทับเสน้ เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับ
รถ 

 

 
          8. เครื่องหมาย "เสน้แบ่งช่องเดินรถเตือน" หมายความว่า เส้นแบ่งช่องเดินรถประเภทเตือนเป็น

เส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร  
          ความหมาย แสดงให้ทราบว่าใกลจ้ะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ห้ามขับคร่อมเส้นช่องเดินรถ เว้น

แต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ 
 

 
          9. เสน้แบ่งช่องเดินรถห้ามแซง (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร) 

          ความหมาย ห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้น หรือกลับรถ 
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          10. เส้นขอบทาง (เส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 60 

เซนติเมตร) 
          ความหมาย ให้ขับรถในช่องทางจราจรด้านขวาของเส้น 

 
          11. เส้นแบ่งเดินรถประจําทาง (เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร) 

          ความหมาย รถประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตํารวจกําหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถ
ด้านซ้ายของเส้นน้ี รถประเภทอ่ืนห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องน้ี 

 
          12. เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจําทาง 

          ความหมาย ให้รถประจําทางหรือรถที่กําหนดว่ิงในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งซ้ายและขวาของเส้นน้ี 

 
          13. เส้นแบ่งช่องเดินรถประจําทางสามารถข้ามผ่านได้ (เส้นทบึสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร 

ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร) 
          ความหมาย รถประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตํารวจกําหนด ให้ใช่ช่องเดินรถ

ทางด้านซ้าย ของเส้นน้ี รถประเภทอ่ืนให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว 
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          14. จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจําทาง 

          ความหมาย รถประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตํารวจกําหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่อง
เดินรถประจําทางหลังจุดน้ี รถประเภทอ่ืนห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจําทางหลังจุดน้ี 

 
          15. เส้นแนวหยุด (เส้นขวางถนน เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร) 

          ความหมาย ให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกคร้ังเพ่ือดูจังหวะรถว่างหรือรอให้คนขา้ม ในทาง
ข้ามข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อปลอดภัยจึงขับรถผ่านไป 

 
          16. เส้นให้ทาง (เส้นขวางถนน เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้น
ช่องห่าง 30 เซนติเมตร)  
          ความหมาย เป็นเส้นประสีขาวข้ามถนนให้ผู้ขับขี่ขบัรถให้ช้าลง แล้วดูให้รถอ่ืนทีอ่อกจากทางร่วม หรือ
คนเดินเท้าในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เห็นปลอดภัยแล้วจึงขับรถผ่านไป 

 

 
          17. เส้นทแยงสําหรับทางแยก (เป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทํามุม 

45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรองเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร )  
          ความหมาย เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี ้
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        เครื่องหมายจราจร ประเภท เครื่องหมายลูกศรบนพ้ืน  

 
          1. ลูกศรตรงไป 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องขับตรงไป ห้ามขับเลี้ยวซา้ย หรือขวา 

 
          2. ลูกศรเลี้ยวซ้าย 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องขับเลี้ยวซ้าย ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา 

 
          3. ลูกศรเลี้ยวขวา 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องขับเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย 

 

4. ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา 
          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องเลี้ยวขับซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไป 
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          5. ลูกศรตรงไป หรอืเลี้ยวซ้าย 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ห้ามขับเลี้ยวไปทางขวา 

       
6. ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวขวา 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับเลี้ยวไปทางซ้าย 

 
          7. ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 

  
         8. ลูกศรเลี้ยวกลบั 

          ความหมาย ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรน้ีต้องกลับรถไปใช้ช่องทางในทิศทางจราจรตรงข้าม ห้ามขบัตรงหรือ
เลี้ยวซ้าย (ต้องดูความปลอดภัยในรถที่สวนมาทางจราจรตรงข้ามเมื่อปลอดภัยจึงกลับรถได้) 

 

โครงการรักษาความปลอดภยั มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
โทรศพัท์ 045-353065 


