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วินัยบนท้องถนน
บทนํา
การเดินทางถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์ วันหนึ่งๆคงไม่มี
ใครปฏิเสธได้ว่ามีใครไม่เดินทาง การเริ่มชีวิตของมนุษย์เมื่อตื่นขึ้นมาก็คงไม่อยู่กับที่ยกเว้น
คนที่ไม่สบายไปไหนมาไหนไม่ได้ การเดินทางระยะใกล้ ระยะไกลขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นว่า
มีภ ารกิ จหน้ า ที่ อะไร บางคนเดิ น ทางระยะใกล้ บางคนต้ อ งเดิน ทางระยะไกล การ
เดิ น ทางมี ห ลายรู ป แบบ อาจจะเดิ น ทางด้ ว ยเท้ า ด้ ว ยยานพาหนะ ไม่ ว่ า จะเป็ น
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถไฟ เรือ ไปจนถึงการเดินทางด้วยเครื่องบิน
แต่การเดินทางที่คนส่วนใหญ่ใช้นั้น คือ การเดินทางบนท้องถนน โดยใช้ยานพาหนะ
ชนิดต่างๆ ผู้เขียนก็เป็นผู้หนึ่งที่ใช้การเดินทางบนท้องถนน จึงได้สัมผัสพบเห็นเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าการขาดระเบียบวินัยของผู้ใช้ยานพาหนะ อุบัติเหตุบน
ท้องถนน แต่สิ่งที่พบเจอบ่อยๆ และซ้ําๆ นั้นคือ การขาดระเบียบวินัยบนท้องถนนของ
ผู้ใช้ยานพาหนะ อาทิ เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือสวมใน
บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่จราจรเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ถอดมาเก็บไว้หน้ารถ การเลี้ยวหรือกลับรถ
ในบริเวณที่ห้าม การเลีย้ วหรือกลับรถโดยไม่ใช้สัญณานไฟ การขับรถโดยใช้ความเร็วน้อย
แต่ไม่ขับชิดซ้าย การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดจนพูดโทรศัพท์ระหว่างขับรถ ที่กล่าวมา
นี้คือเหตุการณ์ที่ผู้เขียนพบเห็นเป็นประจํา ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการสํารวจของสํานักวิจัย
เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลการสํารวจเกี่ยวกับผลการจราจรบน
ถนน : กรณีศึกษาประชาชนผู้ขับรถยนต์ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ พบว่า
ประสบการณ์ที่ผู้ใช้รถบนท้องถนนเคยพบเห็นคนขับรถไม่เคารพกฎจราจร ร้อยละ ๙๗.๕๐
โดยแยกย่อยออกไปว่ามีการไม่เคารพกฎจราจรโดยไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๗๕.๕๐
ขับรถเร็วกว่าที่กําหนด ร้อยละ ๖๑.๓๐ ขับรถย้อนศร ร้อยละ ๖๐.๔๐ เปลี่ยนเลนหรือ
เลี้ยวไม่ให้สัญญาณ ร้อยละ ๒๓.๘๐ และขับรถฝ่าไฟแดง ร้อยละ ๑๖.๗๐ เป็นต้น จาก
การไม่เคารพกฎจราจรของผู้ใช้รถดังกล่าวเป็นบ่อเกิดแห่งอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

๒
ดังนั้นผู้เขียนจึงขอนําเรื่อง “วินัยบนท้องถนน” มากล่าวถึงเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของผู้ใช้รถบนท้องถนน เพื่อช่วยลดปัญหาวินัยจราจรบนท้องถนน รายละเอียด
ดังนี้
ความหมายของคําว่า “วินัย”
วินัย ระเบียบวินัยและวินัย มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย ดังนี้
กรมวิชาการ ( ๒๕๔๒ : ๒๑ ) ได้ระบุว่า วินัย หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลง
ที่ได้กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตร่วมกัน
เพื่อให้อยู่อย่างราบรื่นมีความสุข ความสําเร็จโดยอาศัยการฝึกให้ปฏิบัติตนรู้จักควบคุม
ตนเอง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายวินัยไว้ว่า ระเบียบแบบแผน
และข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย
พนัส หันนาคินทร์ ( ๒๕๔๒ : ๓๘ ) กล่าวว่า วินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง กติกาและกฎหมายตามที่สังคมได้วางไว้หรือกลุ่มได้กําหนดตกลง
นํามาซึ่งความสงบสุขความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและความปลอดภัย
จากแนวคิดที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า วินัย หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผนและ
ข้อบังคับของสังคม ความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังและเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสามัญสํานึกขึ้นมาเองซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีงามที่มีอยู่ในตัวบุคคลเกิดจากการได้รับการอบรม ปลูกฝังของมนุษย์ด้วย
ความสมัครใจและมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีงามแม้จะมีสิ่งเร้าภายนอกหรือภายในตนเอง
พฤติกรรมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะต้องไม่ขัดกับระเบียบของ
สังคมด้วย

๓
ความสําคัญของวินัย
วินัย เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนดังที่กล่าวมาในความหมาย
ของวินัยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้นระเบียบวินัยจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
สนั่น สุมิตร ( ๒๕๒๐ : ๒๐-๒๑ ) กล่าวถึง ความสําคัญของวินัยพอสรุปได้ว่า การ
ฝึกทางวินัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีนิสัยประจําใจดี คือ ให้มีความเคารพมีมารยาทและ
ความประพฤติอันดีงาม มีความเห็นอกเห็นใจกันมีความร่วมมือซึ่งกันและกันความสําคัญ
ของวินัยมีดังนี้
๑) วินัยทําให้ผู้รักษาเป็นคนดีเป็นเครื่องมือปกป้องความเสื่อมเสีย
๒) วินัยเป็นเครื่องมือวัดความดีของคนใครจะเป็นคนดีหรือคนเลว ดีมาก
ดีน้อยและไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือวัด ได้อย่างแม่นยําเท่ากับการสังเกตวินัยของผู้นั้นว่า
เคร่งครัดในวินัยของตนเองเพียงใด
๓) วินัยเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล
สมเกียรติ พ่วงรอด (อ้างถึงในชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ๒๕๓๑ : ๑๖๗) วินัยเป็นข้อ
กําหนดการปฏิบัติที่มีความสําคัญมากต่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหน่วยงานหรือ
องค์การ ซึ่งได้กล่าวถึงความสําคัญไว้ดังนี้
๑. ด้านการบริหารงานบุคคล ในหน่วยงานย่อมประกอบด้วยบุคคลหลายคน
หลายฝ่าย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขึ้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานได้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นปัญหาต่ อ
ระบบงาน
๒. ด้านพฤติกรรมของบุคคล ช่วยกําหนดขอบเขตในการปฏิบัติของบุคคลให้อยู่
ในแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ถูกต้องตามจารีตประเพณี และสิ่งที่สังคมต้องการเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง ย่อมต้องมีวินัยต่อผู้อื่นด้วย ซึ่งทําให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถ
ปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นปัญหาต่อหน่วยงานของตนเองและสังคม

๔
ลีลา สินานุเคราะห์ (อ้างอิงใน ปราชญา กล้าผจัญและพอตา บุตรสุทธิวงศ์,
๒๕๕๐ : ๑๑๑ )กล่าวว่า ความจําเป็นที่มนุษย์ต้องมีระเบียบวินัย ประกอบด้วยต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ความจํ า เป็ น ตามกฎหมาย กฎหมายต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความจําเป็นทางด้านแรงงานสัมพันธ์ องค์การจะทํางานได้อย่างราบรื่น และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างกันและ
กัน แต่ละฝ่ายต้องทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ และบทบาทของตน ทุกคน ทุกฝ่ายต้องมี
วินัย และรักษาระเบียบวินัย หากทุกคนประพฤติอยู่ในกรอบวินัยปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมด
ไป
๓. ความจําเป็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระเบียบวินัยเป็นเครื่องกําหนด
มาตรฐานความประพฤติในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ เป็นเครื่องมือสําคัญใน
การวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ
๔. ความจําเป็นต้องความเจริญก้าวหน้าขององค์การ เมื่อมนุษย์ในองค์กรมี
พฤติกรรมแห่งองค์กรที่ดี ต่างก็มีระเบียบวินัยในตนเอง เคร่งครัดในการรักษากฎ กติกา
วิ นั ย ส่ ว นรวมไม่ มี ใ ครละเมิ ด ไม่ มี ใ ครฝ่ า ฝื น องค์ ก ารนั้ น ก็ ย่ อ มที่ เ กิ ด ความสุ ข และ
สามารถที่จะพัฒนาความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในองค์การได้ดียิ่งขึ้น
จากแนวคิดของบุคคลดังกล่าวสรุปได้ว่า วินัยมีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นเป้าหมาย
หลักที่สังคมต้องการให้เกิดกับคนทุกคนและคงอยู่พัฒนาขึ้นติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะวินัย
เป็นเครื่องกําหนดทิศทางให้กับสมาชิกในสังคมใช้ยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นส่วนรวม
วินัยจราจร
วินัยจราจร หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของผู้ใช้ยานพาหนะบนท้อง
ถนนโดยเคร่งครัด

๕
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ได้แก่ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งได้กําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะบนท้อง
ถนน เช่น ลักษณะของรถที่ใช้ทาง การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ การบรรทุก
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การขับรถ การขับแซงและผ่าน
ขึ้นหน้า การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ การหยุดรถและจอดรถ การใช้ทางเดิน
รถประจําทาง และ ข้อกําหนดความเร็วรถ เป็นต้น
การฝ่าฝืนวินัยจราจร
การฝ่ า ฝื น กฎจราจร คื อ การที่ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรตามที่
กฎหมายได้กําหนดไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ผลกระทบที่เกิดจากการฝ่า
ฝืนดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน ไม่ว่าจะทําให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่า ย
เสียสุขภาพ ตลอดจนถึงเสียชีวิต
การไม่ มี วิ นั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ถใช้ ถ นนของคนไทยนั้ น ถึ ง ขนาดมี ผู้ ก ล่ า วว่ า
“วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ” เลยทีเดียว สืบเนื่องจากการที่เขาพบเห็นการฝ่าฝืนกฎ
จราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนคนไทย โดยมีการนําไปเปรียบเทียบกับวินัยจราจร
ของคนชาติอื่น ซึ่งถือเป็นภาพลบของคนไทยที่ถูกมองในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นผู้ใช้รถใช้
ถนน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน จะต้องหันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
วินัยจราจร
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยจราจร
ผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดวินัยจราจรบนท้องถนน ดังนี้
๑. จะต้องยึด หลักนิติธรรม คือ จะต้ องถือปฏิบัติต ามกฎจราจรโดยเคร่งครั ด
สร้างวินัยจราจรสําหรับตนเองให้เป็นนิสัย
๒. จะต้องยึดถื อหลัก ความเสมอภาค คือ จะต้องมีความเสมอภาคในการถื อ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่ถืออภิสิทธิ์ด้วยประการใดๆ ยกเว้นมีเหตุจําเป็นจริงๆ

๖
๓. จะต้องยึดถือหลักเหตุผล คือ ต้องยอมรับฟังเหตุผลผู้อื่น รู้ผิดหรือถูกไม่ดื้อดึง
๔. จะต้องยึดหลักประนีประนอม คือ การมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมทาง
สํ า หรั บ องค์ ก รต่ า งๆ ไม่ ว่ า ของภาครั ฐ หรื อ เอกชนจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการ
เสริ ม สร้ า ง รณรงค์ วิ นั ย จราจร ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน เช่ น จั ด การอบรมให้ ค วามรู้
ประชาสัมพั นธ์ ถึ งโทษภัยของการฝ่าฝืน กฎจราจร ให้ค วามรู้ ในเรื่ องกฎหมายจราจร
ที่ออกมาบังคับใช้ใหม่ๆ เป็นต้น
สรุป
ปัญหาการฝ่า ฝืนวิ นัย จราจรในบ้า นเรา มัก จะถูก มองว่า เป็ นเรื่อ งเล็ กน้ อยที่ถู ก
ละเลยมานาน จนต้ อ งมี ก ารรณรงค์ อ อกมาเป็ น ระยะๆ เพื่ อ กระตุ้ น เตื อ นให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
อย่างกรณีการเมาสุราขณะขับขี่ ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กําหนด
วินัยจราจร เป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้นทุกส่วนต้องให้ความสําคัญต้องช่วยกันสร้าง
วินัยจราจรให้เกิดขึ้นบนท้องถนน หากแก้ปัญหาการขาดวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ก็จะ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลดการสูญเสียประชากร
ซึ่งเมื่อสูญเสี ยไปแล้วหาทดแทนไม่ได้ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ ายของรัฐบาลในเรื่องค่ า
รักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยบนท้องถนน เป็นต้น
วินัยจราจรเป็นกฎแห่งความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่รับรู้และได้ยิน ได้ฟังกันอยู่เสมอ
จําเป็นต้องสอนกันด้วยการปฏิบัติ อย่างน้อยผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนในตอนนี้ก็ต้องทําให้เด็กและ
เยาวชนได้เห็นตัวอย่างในสิง่ ที่ถูกต้อง บทเรียนที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การรณรงค์
โดยผ่ า นสื่ อ เรี ย นกั น เพี ย งแค่ ใ นตํ า รา เพี ย งแค่ ก ารโฆษณาหรื อ เรี ย นเพี ย งแค่ ไ ปสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ คงไม่ได้ผลอีกต่อไป การสร้างวินัยจราจรจะต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
สม่ําเสมอ จนเป็นนิสัย เมื่อประชาชนคนใช้รถใช้ถนนมีวินัยจราจร ปัญหาสังคมก็จะลดลง
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย สังคมสงบสุข ประเทศชาติพัฒนา
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