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เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําท่ีวา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1.1    ความเปนมา 
 สถิติอุบัติเหตุจากการจราจรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพยสินมูลคามหาศาล แนวทางการปองกันประการหนึ่งคือ  การทําใหถนนปลอดภัยดวยอุปกรณ
ควบคุมจราจร ประกอบกับตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ดังนี้ 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี   

ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (30) การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ       
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
   (24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นท่ีอยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 ฉะนั้น  การปองกันอุบัติภัยจึงเปนภารกิจหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งมาตรฐาน
การปองกันอุบัติภัยทางถนนที่จัดทําข้ึนนี้เปนมาตรฐานขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเปนหลักประกันการ
ไดรับบริการของประชาชนอยางเทาเทียมกัน  จึงไดจดัทํามาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขึ้น 

 

 

 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

2 บทที่ 1   บทนํา 

1.2   ขอบเขตมาตรฐาน 

 ปจจัยสําคัญของอุบัติภัยทางถนนแบงออกได 3 ดาน คือ ผูใชถนน ยานพาหนะ และถนน โดย
มาตรฐานนี้ เนนการทําใหเกิดความปลอดภัยดวยอุปกรณควบคุมการจราจร  ไดแก  ปายจราจร 
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกันอันตราย รวมถึง
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับผูขับข่ีและประชาชนผูรวมใชเสนทางจราจร 

1.3   วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดาน
การปองกันอุบัติภัยทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจในการ
ติดต้ังอุปกรณควบคุมจราจรเพื่อปองกันอุบัติภัยทางถนน 

 1.3.3 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดูแลอุปกรณควบคุมจราจรเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนอยางถูกตอง 

1.4   คํานิยาม  

 1.4.1 ทางหลวง  หมายถึง  ทางหรือถนนที่ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก 
ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพ้ืนดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น  

 1.4.2 ทางหลัก หมายถึง  คันทาง (Carriageway) ท่ีไดออกแบบไวสําหรับการจราจรที่สัญจร
จากตนทางไปยังปลายทาง บนทางหลวงหรือถนนท่ีมีหลายคันทางแยกการจราจรทองถิ่นออกจาก
การจราจรที่เดินทางไกลหรือการจราจรที่มีจดุหมายปลายทางจากทางแยกหนึ่งไปอีกทางแยกหนึ่ง 
 1.4.3 ทางเดินรถหรือคันทาง (Carriageway) หมายถึง สวนหนึ่งของถนน ซึ่งใชสําหรับ
การจราจรสาธารณะ ทางหลวงหรือถนนอาจมีหลายคันทางแยกจากกันอยางชัดเจนดวยเกาะหรือรอง 
ตามแนวยาว หรือตางระดับ 

 1.4.4 ชองเดินรถหรือชองจราจร (Lane) หมายถึง การแบงตามแนวยาวบนทางเดินรถหรือ
คันทาง อาจจะกําหนดดวยเครื่องหมายพื้นทางตามแนวยาว ชองจราจรตองมีความกวางพอสําหรับ
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตนอกเหนือจากจักรยานยนต 
 1.4.5 ทางแยก  (Intersection)  หมายถึง ทางหลวงหรือถนนที่ตัดกันหรือบรรจบกันในระดับ
เดียวกัน รวมถึงพื้นท่ีโดยรอบที่เกิดจากการตัดกันนั้น ถนนหรือทางเชื่อมเอกชนที่มีปริมาณจราจรต่ํากวา 
300 คันตอวัน ท่ีมาบรรจบทางหลวงไมนับเปนทางแยก 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 3 

 1.4.6 ความเร็วสําคัญ (Prevailing Speed)  หมายถึง  ความเร็วสําคัญ รอยละ 85 ของยวดยาน
ท้ังหมดใชความเร็วตํ่ากวาความเร็วนี้ 

1.5   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
 1.5.1 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 1.5.2 สํานักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง (สนข.) กระทรวงคมนาคม “มาตรฐาน
ความปลอดภัยการจราจรและขนสง: สวนท่ี 1 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และสัญญาณไฟ
จราจร” พ.ศ. 2546 

 1.5.3 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดท่ี 1 (ปายบังคับ)” พ.ศ. 2521 

 1.5.4 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดท่ี 2 (ปายเตือน)” พ.ศ. 2521 

 1.5.5 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดท่ี 3 (ปายแนะนําท่ัวไป)” 

พ.ศ. 2521 

 1.5.6 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  “ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไป (งานติดต้ัง
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 “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร (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 “มาตรฐานการติดต้ังและบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร”      

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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บทที่  2 
การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน 

                                    

 การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหไดผลอยางเปนรูปธรรม  จาํเปนตองกําหนด 

แนวทาง   มาตรการ  การดําเนินงานในดานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศ  (Thailand Road 

Safety Action  Plan)  พ.ศ. 2547 – 2551  ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน (5E) คือ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 :  ยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) 

 ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานวิศวกรรม  (Engineering) 

 ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยุทธศาสตรดานการใหความรู  การประชาสัมพันธ  และการมีสวนรวม   

    (Public  Relation,  Education and Public Participation) 

 ยุทธศาสตรที่ 4 :  ยุทธศาสตรดานการชวยเหลือฉุกเฉิน  (Emergency  Medical Service : 

EMS) 

 ยทุธศาสตรที่ 5 :  ยุทธศาสตรดานการติดตามและประเมินผล  (Evaluation and Information) 

จากแผนปฏิบัติการดังกลาว  จะเห็นวาเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับหลายฝาย  ท้ังผูรักษากฎหมาย 
ประชาชน  ตลอดจนองคกรภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งมีบทบาท
สําคัญและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการปองกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียดานชีวิต รางกาย
และทรัพยสินจากอุบัติเหตุ  โดยอาจเปนหนวยดําเนินการเองหรือเปนหนวยสนับสนุนใหการปองกัน
อุบัติภัยทางถนนบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกําหนดมาตรการปองกันอุบัติภัยทางถนน  ดังนี้ 

 1. มาตรการดานคน 

  การใหประชาชนผูใชรถ ใชถนน  ไดมีความรูและมีสวนรวมในการปองกันอุบัติภัยทาง
ถนนอยางถูกตอง  เพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของสภาพปญหา  และปลุกพลัง 
การเปน  “ผูมีวินัยจราจร”  ตลอดจนสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  ตามมาตรการ 3ม  2ข  1ร 
(มอเตอรไซดปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย  เมาไมขับ  ใบอนุญาตขับข่ี  เข็มขัดนิรภัย  และความเร็วไมเกิน
ท่ีกําหนด) อันจะนําไปสูการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุไดอยางแทจริง   
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 2. มาตรการดานการบําบัดรักษา 
  การจัดใหมีอาสาสมัครปองกันภัย  เพื่อเปนหนวยเฝาระวังและสนับสนุนเขารวม
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางทันทวงที 

 3. มาตรการดานระบบขอมูล 
  จัดทําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน  จํานวนผูเสียเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ  เพื่อใชในการวิเคราะห  
ประเมินผล   และวางแผนการปองกันอุบัติภัยทางถนนใหถูกตองตามสภาพปญหาของพื้นท่ี 

 4. มาตรการดานรถ 

  รณรงคใหผูใชรถตรวจสภาพรถกอนออกเดินทาง  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานพาหนะ  
เชน ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ําในถังพักน้ํา ตรวจระดับน้ํามันเบรคและน้ํามันเครื่อง 
เปนตน   

  นอกจากนี้ อุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงในระดับเสียชีวิต  สวนใหญเกิดในชวงเวลา 
18.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาใกลคํ่า  แสงสวางไมเพียงพอ  ทําใหผูขับข่ีมองเห็นทัศนวิสัยการจราจร 
ไมชัดเจน  จึงควรรณรงคใหรถยนตนั่งเปดไฟหนารถ  ต้ังแตเวลา 18.00 น. สําหรับรถจักรยานยนตใหเปด
ไฟหนารถตลอดวัน 

 5. มาตรการดานถนน 

  ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจุดท่ีเสี่ยงอันตรายหรือ
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โดยพิจารณาจัดทําปายสัญญาณเตือน เพื่อใหผูใชรถใชถนนเกิดความ
ระมัดระวัง กรณีถนนชํารุดเสียหายใหเรงแกไขซอมแซมใหแลวเสร็จกอนถึงเทศกาลที่มีผูใชถนนเปน
จํานวนมาก แตหากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จก็ใหติดปายสัญญาณเตือน และขอความรวมมือ 

ผูรับจางหยุดดําเนินงานกอสรางหรือซอมแซมในชวงเทศกาลดังกลาวตามความเหมาะสม เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนในการเดินทาง 
 6. มาตรการดานการประชาสัมพันธ 
  ใหพิจารณาจัดทําสื่อรณรงคและประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 
วิทยุชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค เพื่อใหประชาชน ประชาคมตําบล – หมูบาน  ชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนนอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะในชวงวันหยุดเทศกาลที่จะมี
ผูใชรถใชถนนเปนจํานวนมาก  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเปนพิเศษ  เชน  จัดกิจกรรมรณรงคใหมี
การตรวจสอบสภาพรถกอนเดินทาง  ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและคนขับกอนเดินทางเพื่อ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร  เปนตน 
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  ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 6 ขอขางตน  สามารถพิจารณาไดวาเปนการ
ดําเนินการเกี่ยวของกับ 3 ปจจัยของการเกิดอุบัติภัยทางถนน  คือ  คน  รถ  และถนน 

  โดยมาตรฐานฉบับนี้จะนําเสนอรายละเอียดเฉพาะมาตรการดานถนน เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทราบถึงเทคนิคและวิธีการเพิ่มความปลอดภัยดวยอุปกรณควบคุมจราจร 

2.1    มาตรการเพิ่มความปลอดภยัดานถนน    

 หัวใจสําคัญท่ีชวยใหถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น คือ อุปกรณควบคุมจราจร  ประกอบดวย  
ปายจราจร  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกันอันตราย 
โดยอุปกรณแตละประเภทมีวัตถุประสงคการใชท่ีแตกตางกันไป  สรุปไดดังนี้ 
 2.1.1 ปายจราจร 
  การติดต้ังปายจราจรบนถนน   เพื่อแนะนําใหผูใชยวดยานเดินทางไปสูจุดหมาย
ปลายทางไดสะดวก  หรือสามารถเดินทางในขณะที่ทัศนวิสัยไมดีหรือระยะการมองเห็นจํากัดไดอยาง
ปลอดภัย หลักการท่ัวไปในการติดต้ังปายจราจรมี  ดังนี้ 

-  ติดต้ังสอดคลองกับสภาพและการจราจรบนถนน 

-  ติดต้ังบริเวณทางโคงราบและโคงต้ัง 
- ติดต้ังบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกวางของผิวจราจร 
- ติดต้ังบริเวณท่ีตองการนําทาง  เพื่อมิใหยานพาหนะหลุดพลัดไปจากคันทางหรือใน
บริเวณทางแยกที่สับสน 

- ติดต้ังบริเวณอื่นใดท่ีวิศวกรผูออกแบบ พิจารณาแลวเห็นวามีอันตรายตอผูใชทาง
หรือเพือ่เพิ่มความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

 2.1.2 เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 
  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง   ติดต้ังเพื่อใหคนขับรถควบคุมยานพาหนะอยูในชอง
จราจรอยางถูกตอง สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชองทาง แซง  หรือหยุดรถไดอยางปลอดภัย  นอกจากนี้
อาจใชเปนอุปกรณเตือนเมื่อยานพาหนะวิ่งออกจากชองทางวิ่ง  เปนการปองกันและลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ  การตีเสนบนผิวจราจรมีเหตุอันควรในการพิจารณา  ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-1   เหตุอันควรในการตีเสนแบงทิศทางการจราจร 
 

จํานวนชองจราจรทั้งสอง  
ทิศทาง 

ความกวางผิวจราจร (เมตร) บริเวณที่ควรใช 
เสนแบงทิศทางจราจร 

4 หรือมากกวาที่ไมใชทางคู ทุกขนาด ตลอดสาย 

2 5.5  เมตร   ขึ้นไป ตลอดสาย 

2 5 – 5.5 เมตร 
(ปริมาณจราจร 300 คันตอวันขึ้นไป) 

ก. บริเวณยานชุมชนและที่อยูอาศัย  
ข. บริเวณหามแซง 
ค. ระยะ 30 เมตร กอนถึงและภายในโคง 
     ที่มีรศัมีตํ่ากวา 300 เมตร 
ง.  ระยะ 30 เมตร กอนถึงปายหยุด 

จ.  บริเวณที่มีอุบัติเหตุบอยครั้ง 

 

 2.1.3 สัญญาณไฟจราจร 
  การตัดสินใจติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  ตองพิจารณาถึงความจําเปนเปนสําคัญ เพราะการ
ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่ไมเหมาะสม  จะทําใหเกิดความลาชาแกคนขามทางและยวดยานที่
เขาสูทางแยก  ซึ่งอาจทําใหมีการฝาฝนสัญญาณไฟจราจรและเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้นในการตัดสินใจ
ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรควรอยูในดุลยพินิจของวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบ และควรคํานึงถึง  
เหตุอันควรในการติดต้ังสัญญาณไฟ  ดังตอไปนี้ 
  (1)  ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน 

(ก) กรณีติดขัดเนื่องจากปริมาณรถเขาสูทางแยกมีมากทั้งสองทิศทาง  พิจารณา
ตามรูปท่ี 2-2  โดยใชตารางที่ 2-2  ประกอบ 
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รูปที่ 2-2 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวน 

 

ตารางที่ 2-2  ขอกําหนดในการใชรูปท่ี 2-2 

จํานวนชองจราจร 
ทางสายหลัก ทางสายรอง 

เสนกราฟที่ 

1 1 I 

1 2 หรือมากกวา II 

2 หรือมากกวา 1 II 

2 หรือมากกวา 2 หรือมากกวา III 

(ข) กรณีติดขัดเนื่องจากมีปริมาณรถในทางสายหลักท่ีเขาสูทางแยกมากจนทําให
ทางสายรองติดขัดพิจารณาโดยใชเกณฑข้ันต่ํา ดังตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3   เกณฑข้ันต่ําของปริมาณจราจรที่ตองติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก 

ขอมูลปริมาณจราจร ปริมาณจราจรบนทางสายหลัก 
(รวมท้ังสองทิศทาง) 

ปริมาณจราจรบนทางสายรอง 
(ทิศทางที่ปริมาณจราจรสูงสุด) 

ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน 900 หรือมากกวา 100 หรือมากกวา 

 

ไมจําเปนตองติดต้ัง 
สัญญาณไฟจราจร 

จําเปนตองติดต้ัง 
สัญญาณไฟจราจร 

ปริมาณรถบนถนนสายหลัก (สองทิศทาง)
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  (2) จํานวนอุบัติเหตุ 
   พิจารณาจํานวนอุบัติเหตุโดยใหติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกที่เกิด
อุบัติเหตุแลวทําใหมีผูเสียชีวิต  ผูบาดเจ็บหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป จํานวนตั้งแต   
5 ครั้ง ในรอบป 
  (3) จํานวนคนขามถนน 

(ก) กรณีท่ัวไป 

 พิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนน ดังตารางที่ 2-4 

ตารางที่ 2-4 ความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนนที่ตองติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 

ขอมูลปริมาณจราจร ปริมาณจราจรทั้งสองทิศทาง จํานวนคนขามถนน 

ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน 650 หรือมากกวา 200 หรือมากกวา 

 

   (ข) ทางขามหนาสถาบันการศึกษา 
    พิจารณาตัวแปรที่ 1 คือ ความสัมพันธระหวางจํานวนความถี่ของชองวางท่ี
ขามถนนไดอยางปลอดภัยกับจํานวนเวลาเปนนาทีท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาขามถนน  และตัวแปรท่ี 2 คือ 

ขนาดของกลุมนักเรียน  หรือนักศึกษาที่ขามถนนบริเวณหนาสถาบันการศึกษา โดยพิจารณาติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร เมื่อจํานวนความถี่ของชองวางท่ีขามถนนไดอยางปลอดภัยนอยกวาจํานวนนาที         
ท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาใชขามถนนในชวงเวลาเดียวกัน และในชั่วโมงที่มีการขามถนนสูงสุดตองมีกลุม
ของนักเรียนหรือนักศึกษาขามถนนอยางนอย 200 คน โดยไมมีสัญญาณไฟจราจรติดต้ังบริเวณใกลเคียง
ภายในรัศมี 90 เมตร 
  (4) หลายปจจัยประกอบกัน 

   พิจารณาปจจัย ขอ (1)  ถึง (3) ประกอบกัน โดยแตละปจจัยมีปริมาณมากกวา 80% 

 2.1.4 ราวกันอันตราย 
  การเลือกชนิดของราวกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพของถนน  สามารถชวยลดความ 

เสียหายจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับยวดยานและผูขับข่ียวดยานได  อยางไรก็ตาม  ควรนําขอมูลของสภาพ
ถนนที่ไดจากการสํารวจในภาคสนามมาประกอบการตัดสินใจดวย และอาจตองพิจารณาถึงองคประกอบ
อื่นๆ  เชน  คาใชจาย  การบํารุงรักษา และความสวยงาม รายละเอียดชนิดของราวกันอันตรายและความ
แข็งแรงทนทาน รวมท้ังความเหมาะสมในการติดต้ังไดแสดงไวในบทที่ 7 
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 รูปท่ี 2-3 แผนผังการบริหารจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานการติดต้ังและซอมแซม 

การบริหารการจัดการและขั้นตอนการ
ดําเนินการติดตั้งและซอมแซมอุปกรณ

ควบคุมจราจร 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

(กายภาพของถนน, ขอมูลอุบัตเิหตุ และ อปุกรณควบคุมจราจร) 

การประมาณราคาคากอสราง คาติดตัง้ คาซอมแซม 

 

การควบคุมงานและการ
กําหนดบุคลากร 

การตรวจรับงาน 

ซอมแซมอุปกรณควบคุม
จราจร 

ตดิตั้งอุปกรณควบคุม
จราจรเพิ่มเติม 

การตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจร 
(ปายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง, สัญญาณไฟจราจร, ราวกันอันตราย, และเครื่องมอืการยับยั้งจราจร) 
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     อุปกรณควบคุมจราจร 

2.2    การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 การปองกันอุบัติภัยทางถนนใหบังเกิดผลดีนั้น  จะตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน   

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนงานปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง  ดังนี้ 
 2.2.1 กายภาพของถนน 

  เปนการตรวจสอบสภาพถนนทั่วไป  เชน  สภาพผิวทางมีความชํารุดเสียหาย  ตองไดรับ
การซอมแซมหรือไม  สภาพแวดลอมขางทางไมมีวัชพืชบดบังทัศนวิสัย  กําหนดความปลอดภัยบริเวณ
ทางโคง  ทางแยก  เปนตน 

 2.2.2 ขอมูลอุบัติเหตุ  

  เปนการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  เพื่อวางแผนปองกัน 

มิใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนอีก 

 2.2.3 อุปกรณจราจร 
  เปนการตรวจสอบอุปกรณจราจรใหอยูในสภาพใชการไดดี  หากพบวาชํารุดตองรีบ
ดําเนินการซอมแซม  หรือเปนการพิจารณาติดต้ังอุปกรณจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่พบวาเปนพื้นท่ีเสี่ยง
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ 
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2.3    การตรวจสอบอุปกรณควบคมุจราจร 
 อุปกรณควบคุมจราจรที่ติดต้ังใชงานอยูยอมมีลักษณะและปจจัยของการเสื่อมสภาพแตกตาง
กันไป ตามประเภทของอุปกรณควบคุมจราจร วสัดุท่ีใช  รวมท้ังความแตกตางของพื้นท่ีท่ีติดต้ัง   
 เพือ่ใหอุปกรณควบคุมจราจรมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาใชงาน  การตรวจสอบบํารุงรักษา
อุปกรณควบคุมจราจรจึงตองทําอยางเปนระบบ  มีแนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจไดวา
อุปกรณควบคุมจราจรจะมีสภาพท่ีดีตลอดเวลาหรือมีระดับความเสียหายมากนอยเพียงใด และยังอยูใน
ระดับมาตรฐานการใชงานไดหรือไม จําเปนตองมีการวางระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องหมายจราจร  
ดังนี้ 
 2.3.1 สิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบ 

  สิ่งท่ีจะตองไดรับการตรวจสอบ หมายถึง ช้ินสวนของอุปกรณควบคุมตางๆ ท่ีตอง
ไดรับการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบบํารุงรักษาเปนระยะๆ เพื่อเปนการประกันถึงสภาพการใชงาน
ท่ีดีอยูเสมอ โดยแยกตามรายการ  ดังนี้ 

• ช้ินสวนปายจราจร  เชน  แผนปายจราจร สัญลักษณหนาแผนปาย โครงสราง
รองรับอุปกรณยึดตางๆ  รวมไปถึงอุปกรณชุดโคมไฟสองสวางแผนปาย เปนตน 

• สวนตางๆ ของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เชน เสนจราจรบนผิวทาง ขอความ
และสัญลักษณตางๆ ท่ีจัดทําบนผิวทาง รวมถึงปุมเครื่องหมายจราจรตางๆ เครื่องหมายสันขอบทาง และ
หลักนําทาง  เปนตน 

• สวนตางๆ  ของสัญญาณไฟจราจร เชน ชุดโคมไฟสัญญาณ หลอดไฟสัญญาณ   

เลนสไฟสัญญาณ อุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในโคมไฟสัญญาณ โครงสรางรองรับโคมไฟสัญญาณ ตัวตูควบคุม 

อุปกรณภายในตูควบคุม  สายไฟสัญญาณ  บอพักสายไฟสัญญาณ  รวมทั้งกลองสวิตซตัดตอน อุปกรณ
สวิตซตัดตอน  และสายไฟฟาหลัก  เปนตน 

 2.3.2 รายการตรวจสอบ 

  เปนการตรวจสอบลักษณะการเสื่อมสภาพตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับอุปกรณควบคุม
จราจร  โดยสามารถจําแนกรายการตรวจสอบได  ดังนี้ 

• ตรวจสอบดานการเปรอะเปอน  เชน  คราบสกปรกเนื่องจากฝุนละออง  หรือคราบ
เขมาควันของยวดยาน  รอยเลอะหมึกหรือสีจากการขีดเขียนโฆษณา เปนตน 

• ตรวจสอบดานการสึกหรอ เชน  การกัดกรอนของสนิมเหล็ก การซีดจาง ลบเลือน
ของเครื่องหมาย การสะทอนแสงในเวลากลางคืนลดนอยลง การสึกหรอของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
เปนตน 
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• ตรวจสอบดานการแตกชํารุดเสียหาย  เชน  สภาพของเครื่องหมายจราจรบุบเบี้ยว  
โคน  ลม  เอียง  หรือสูญหาย  เปนตน 

• ตรวจสอบดานอื่นๆ ไดแก การตรวจสอบความถูกตองของการใชงาน การ
ตรวจสอบความทันสมัยของเครื่องหมายอยูเสมอ เชน ตรวจสอบการหันทิศทางของแผนปายตรวจสอบ
ปายจราจรที่ไมไดใชงานแลว  เปนตน 

 2.3.3 รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ 

  รอบระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตาม
รายการตรวจสอบเพื่อตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกันความเสียหายรุนแรง
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการไมตรวจสอบหรือไมแกไขตั้งแตแรก 

   สิ่งสําคัญสําหรับการจัดทําระบบการบํารุงรักษา คือ การรูชวงเวลาที่ตองตรวจสอบ
สภาพ เนื่องจากการกําหนดชวงเวลาที่ถี่หรือเร็วจนเกินไปจะทําใหเกิดความสิ้นเปลือง แตหากกําหนด
ชวงเวลาที่นานจนเกินไปอาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายกอนตรวจสอบก็ได     
  รอบระยะเวลาที่เหมาะสม  นิยมแบงออกเปน ทุกๆ 1 สัปดาห  ทุกๆ 1 เดือน ทุกๆ 3 เดือน  

ทุกๆ 6 เดือน  ทุกๆ 1 ป  ทุกๆ 2 ป ข้ึนอยูกับระยะเวลาของการเกิดการเสื่อมสภาพ โดยสามารถหาไดจาก
การเก็บขอมูลทางสถิติ   

 2.3.4 วิธีการตรวจสอบสภาพ 

  การตรวจสอบสภาพสามารถกระทําไดอยางงายๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือวิธีอื่น
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 วิธี ดังนี้ 
  - การตรวจสอบสภาพโดยใชประสาทสัมผัส  เปนวิธีการท่ีกระทําไดงาย  สวนใหญ
จะใชการมองเห็นเปนหลัก  กระบวนการนี้ชวยใหประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง และสามารถ
กําหนดเปนลักษณะงานประจํา ขอสําคัญของการตรวจสอบนี้คือ  ชวงเวลาของการตรวจสอบจะตองไม
หางจนเกินไป เพื่อใหสามารถตรวจพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทีละนอยหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม
คาดหมายไดกอนท่ีจะลุกลามเปนปญหาใหญ 
  -  การตรวจเช็คสภาพโดยอาศัยเครื่องมือวัด  เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากจะไดผลการ
ตรวจสอบที่แนชัด 

  - การตรวจวัดแนวโนมของการเสื่อมสภาพ เปนวิธีการที่ใชกับอุปกรณควบคุม
จราจรท่ียังไมเขาใจถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพที่เกิดข้ึน  แตเมื่อทราบถึง
ลักษณะดังกลาวแลวก็ใหบันทึกเปนรายการเพื่อตรวจสอบสภาพตอไป 
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 ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจรแลว  อาจจําเปนตองดําเนินการ
ติดต้ังอุปกรณควบคุมจราจรเพิ่มเติมใหพอเพียง หรืออาจจะตองดําเนินการซอมแซมอุปกรณควบคุม
จราจรที่ชํารุด ท้ังนี้ การซอมแซมหรือติดต้ังอุปกรณควบคุมจราจรที่ตองใชเทคนิคเฉพาะทาง เชน การ
ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  ควรใชผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน แตหากไมมีบุคคลดังกลาวควรวาจาง
ศึกษาดําเนินการออกแบบและติดต้ังใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตอไป 

2.4    การประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคมุจราจร 
ในการประมาณราคาคาติดต้ังหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ตองประมาณราคาจากแบบที่

วิศวกรไดจัดทําข้ึน โดยบุคลากรผูประมาณราคาจะตองมีคุณวุฒิข้ันต่ํา ปวส. โยธา ซึ่งจะดําเนินการถอดแบบ
หาปริมาณของอุปกรณควบคุมจราจรที่ใช  ราคาตอหนวยในแตละรายการ และคาแรงการติดต้ังและ
ดําเนินการ รวมท้ังทําการสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเสนอตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาจัดทําโครงการตอไป 

 ตารางที่ 2-6 เปนราคาโดยประมาณในการติดต้ังหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ณ เดือน
กุมภาพันธ 2548 เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการประมาณราคาคาติดต้ังหรือ
ซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร  
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ตารางที่ 2-6    ตัวอยางราคาการติดต้ังหรอืซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจรโดยประมาณ 

 

รายละเอียด หนวย ราคา/หนวย 
(บาท) 

-  ปายเตือนทางแคบ ชุด 1,290.00 

- ปายเตือนทางสามแยก ชุด 1,290.00 

- ปายแนะนําจุดหมายปลายทาง ชุด 3,000.00 

- ปาย Chevron ชุด 1,050.00 

- ปายเตือนหัวเกาะ ชุด 1,050.00 

 - ปายเตือนทางโคง ชุด 1,290.00 

- ปายจํากัดความเร็ว ชุด 1,050.00 

- ทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตารางเมตร 246.00 

- ทาสีคนัหิน ตารางเมตร 100.00 

- ทาสีขาว-ดําที่คอสะพาน ตารางเมตร 150.00 

- ทาสีตีเสนเสนขอบทางและเสนแบงชองจราจร ตารางเมตร 246.00 

- ทาสีขาว-ดําที่หัวเกาะ ตารางเมตร 150.00 

- งานติดต้ังราวกันตก (Guard Rail) เมตร 1,250.00 

- งานติดต้ังสัญญาณไฟจราจร (แบบ Real Time Management) เหมารวม 650,000.00 

- ติดแผนสะทอนแสง ตารางเมตร 200.00 

- ติดต้ังเปาสะทอนแสง แผน 120.00 

- ติดต้ังหมุดสะทอนแสง ตัว 500.00 

- Timber barricade เมตร 3,000.00 

- Rumble Strips เหมา 5,000.00 

  

2.5    การกําหนดบุคลากรและการตรวจรับงาน   

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดบุคลากรหรือผูมีความรูดําเนินการในขั้นตอนตางๆ  

เพื่อใหการติดต้ังหรือซอมแซมเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของสัญญา  ดังนี้ 
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มาตรฐาน การออกแบบ การประมาณราคา การควบคุมดูแล การตรวจรับงาน การบํารุงรกัษา 
1.  ปายจราจร วิศวกรจราจร 

หรือวิศวกรโยธา  
นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา 

2. เคร่ืองหมายจราจร    
    บนพื้นทาง 

วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา 

3. สัญญาณไฟจราจร วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

4. เคร่ืองมือยับยั้ง    
    จราจร 

วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา 

5. ราวกันอันตราย วิศวกรจราจร 
หรือวิศวกรโยธา  

นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา 

หมายเหตุ : ผูรบัผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ท่ีไดระบุไวในตารางควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณควบคุม
จราจรตามมาตรฐานฉบับนี้ หรือของ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สนข.)  กระทรวงคมนาคม 

 

 ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงลักษณะงานและความจําเปน  ตองมีบุคลากรเพิ่มข้ึนตามความยากของงาน
คุณภาพ  และปริมาณงาน  ตลอดจนคาใชจายตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 อนึ่ง  กรณีมีความตองการใชบุคลากรเปนการชั่วคราว  อาจขอความรวมมือจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของใหความชวยเหลือหรือใชวิธกีารจางตามระเบียบของทางราชการ 

2.6    การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา 
 การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลความถูกตองของวิธีการ
บํารุงรักษา โดยใชดัชนีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครั้งท่ีอุปกรณควบคุมจราจรเกิดความเสียหาย หรือ
การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย  หรืออาจใชขอมูลดิบตาง ๆ  ดังนี้ 

• ขอมูลการตรวจสอบบํารุงรักษา 
• ขอมูลการวิเคราะหสาเหตุของการเสียหาย 
• ตารางวิเคราะหจํานวนครั้งของความเสียหาย 
• คูมือการใชงาน หรือคูมือการทํางาน 

• บันทึกคาใชจายดานการบํารุงรักษา 
• อื่นๆ 
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 ดัชนีท่ีใชวัดเพื่อพิจารณาวา  กิจกรรมการบํารุงรักษาไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น  

ข้ึนกับเนื้อหาของงานบํารุงรักษาและรูปลักษณะของการบํารุงรักษา โดยสามารถพิจารณาจุดสําคัญตางๆ  

ตอไปนี้ 
• เจาหนาท่ีทํางานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
• การบํารุงรักษาดําเนินไปอยางมีแบบแผน  ประหยัดคาใชจาย และประสิทธิภาพการ

ทํางานของอุปกรณสูงข้ึนหรือไม 

2.7    การประสานงาน 

 การดําเนินงานปองกันอุบัติภัยทางถนน  เปนงานที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและหนวยงานตางๆ    

จึงจําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดประโยชนเชื่อมโยงตอกันอยางเปนรูปธรรม        

ท่ีชัดเจนและเปนระบบ  หนวยงานและองคกรท่ีสําคัญ  มีดังนี้   
 2.7.1 หนวยงานระดับจังหวัด, อําเภอ  

• โรงพยาบาลศูนยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเรื่องขอมูลผูประสบ
อุบัติเหตุและการชวยเหลือฉุกเฉิน 

• ตํารวจทองท่ี ในเรื่องขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ การควบคุมจราจร การบังคับใช
กฎหมาย และการอบรมใหความรูดานการจราจร 

• สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ในเรื่อง 
การประสานงานดานถนนและดานวิศวกรรม 

• ประชาสัมพันธจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธขาวสารดานความปลอดภัยจราจร 
 2.7.2 องคกรเอกชน   

• เชน มูลนิธิตางๆ  ในเรื่องการการกูภัย และชวยเหลือฉุกฉินแกผูประสบอุบัติเหตุ 
 2.7.3 สถาบันการศึกษา 
  สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี  เพื่อประสานการอบรมและใหความรูดานการจราจร  
ตลอดจนการวิจยัดานอุบัติเหตุจราจร  เพือ่ประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการตอไป 

 2.7.4 ประชาชน 

  การกําหนดชองทางการประสานจากภาคประชาชน  ดังนี้ 
• สนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาสาสมัครเพื่อเฝาระวังอุบัติเหตุ 
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• จัดฝกอบรมใหความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยทางถนนใหแก
ประชาชน 

• จัดระบบรับแจงเหตุเพื่อใหประชาชนที่พบเห็นจุดหรือบริเวณท่ีอุปกรณควบคุม
จราจรชํารุดเสียหายหรืออาจกอใหเกิดอันตราย  สามารถแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของดําเนินการได 
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บทที่  3 

มาตรฐานปายจราจร 
 

3.1   ประเภทปายจราจร 
 มาตรฐานปายจราจรแบงออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการใชงาน ดังนี้ 
 1) ปายบังคับ ใชเพื่อสื่อใหผูขับข่ียวดยานทราบถึง  การบังคับ  การหามหรือขอจํากัด     

บางประการและคําสั่งใหปฏิบัติ   ท้ังนี้ จะใชรวมกับการบังคับตามพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบกและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2) ปายเตือน  ใชเพื่อสื่อใหผูขับข่ียวดยานระมัดระวังอันตรายหรือทราบลวงหนาถึงสภาพทาง 
หรือสภาวะอยางอื่นท่ีเกิดข้ึนบนสายทางอันอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ  

 3) ปายแนะนํา ใชเพื่อแนะนําใหผูขับข่ียวดยานไดทราบทิศทางของการเดินทางไปสู
จุดหมายปลายทาง  หรือทราบถึงขอมูลขาวสารที่สําคัญในการเดินทางรวมทั้งสถานที่
และบริเวณตางๆ ท่ีต้ังอยูตามเสนทางที่ตัดผาน  เพื่อใหเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง
ไดถูกตอง  สะดวก  และปลอดภัย  

 สําหรับตัวอยางปายชนิดตาง ๆ  สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากภาคผนวก 

3.2   การออกแบบปายจราจร 
 ในมาตรฐานฉบับนี้ ไดออกแบบปายบังคับและปายเตือนท่ีแสดงดวยขอความ สัญลักษณ   
หรือท้ังสองอยางรวมกัน รวมท้ังปายแนะนําตางๆ ตามขอกําหนดของคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชปฏิบัติ  แตมิไดหามท่ีจะปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี  โดยใหรักษาหลักการสําคัญเรื่องรูปรางและสีของปาย กลาวคือปายในลักษณะเดียวกันใหออกแบบ
เหมือนกัน รูปรางและสีของปายใหมีลกัษณะเชนเดียวกันกับปายท่ีทําหนาท่ีเหมือนกัน 

 ปายจราจรจะตองมีลักษณะสําคัญคือ  ผูใชทางตองอานออกและเขาใจ  สามารถปฏิบัติตามได
ในเวลาอันสั้น โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
 1) มองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  

 2) อานออกไดดี  หมายถึง  การท่ีมีขนาดตัวอักษรและสัญลักษณท่ีใหญเพียงพอ ขอความ
สั้น สามารถเขาใจไดรวดเร็ว 
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 การกําหนดใหสีและรูปรางของปายชนิดตางๆ เปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงรูปแบบ ตําแหนง
ท่ีติดต้ัง และการใชงานที่เปนแบบอยางเดียวกัน จะทําใหผูใชทางจดจําปายจราจรตางๆ ไดงายข้ึน     

ความเปนอยางเดียวกันของปายจราจรใหหมายรวมถึง ขนาด ขอความและสัญลักษณ เสนขอบปาย และ
การสองสวางหรือการสะทอนแสง 

3.3   ลักษณะปายจราจร 
    ปายจราจรจะมีลักษณะตางกันไปตามขอกําหนดมาตรฐานสากล ซึ่งรูปแบบและสัญลักษณตางๆ 

เชน รูปแบบ  ตัวเลข  สี  ขอบปาย  จะมีความหมายและสื่อถึงประเภทและการใชงานที่แตกตางกัน 

ตารางที่ 3-1  แสดงลักษณะรูปแบบปายจราจรแยกตามประเภทการใชงาน 

รูปแบบ ลักษณะ ประเภท 

 ปายทรงแปดเหลี่ยมดานเทา(Octagon Shape) ใชเฉพาะปายหยุด 

 ปายทรงสามเหลี่ยมดานเทา(Equilateral Triangle 

Shape)  หันดานแหลมชี้ลง     
ใชเฉพาะปายใหทาง 

 ปายทรงกลม (Round Shape)  ใชเฉพาะปายบังคับ 

 ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้ังมุมขึ้น(Diamond Shape) ใชเฉพาะปายเตือน 

 ปายทรงสี่เหลี่ยมพื้นผาไขวกันเปนรูปกากบาท 

(Diamond cross) 

ใชเฉพาะปายเตือนทางรถไฟ     

ตัดผาน 

 ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Shape) 

แนวนอนและแนวตั้ง 
ใชเฉพาะปายเตือนและปาย
แนะนําบางประเภทและปายเสริม
ทีใ่ชคูกับปายหลัก 

 ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Shape)  ใชเฉพาะปายเตือนและปาย
แนะนําบางประเภทและปายเสริม
ที่ใชคูกับปายหลัก 
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ตารางที่ 3-1  แสดงลักษณะรูปแบบปายจราจรแยกตามประเภทการใชงาน  (ตอ) 

 ปายทรงสามเหลี่ยมหนาจั่ว (Isosceles Triangle 

Shape) มุมแหลมชี้ไปทางซาย หรือ เปนรูปทรงอื่น
เพื่อกําหนดใชเฉพาะแหงจะตองไดรับการอนุมัติ
จากอธิบดีกรมทางหลวง  

ใชเฉพาะปายเขตหามแซง  
 

 ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนปลายแหลม     

หน่ึงดาน 

 

ใชเฉพาะปายแนะนําประเภท
ช้ีบอกทิศทางบริเวณทางแยก 

 ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนปลายแหลม     

สองดาน 
ใชเฉพาะปายแนะนําช่ือถนนและ
ซอยตาง 

 3.3.1 สีปาย 
  1) ปายบังคับ  

   โดยท่ัวไปใชสีขาวเปนพื้น  เสนขอบปาย  เสนขีดเฉียง (ถามี) ใชสีแดง เครื่องหมาย
สัญลักษณ   ตัวเลข   และตัวอักษรบนปายใชสีดํา 
  ยกเวน 
   ปายหามจอด พื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปายและเสนขีดกลางใชสีแดง 
   ปายหยุด พื้นปายสีแดง เสนขอบปายและตัวอักษรใชสีขาว 
   ปายสุดเขตบังคับ พื้นปายสีขาว เสนขอบปายและเสนขีดกลางสีดํา 
   ปายคําสั่งใหปฏิบัติ พื้นปายสีน้ําเงินและขอบนอก เสนขอบในและสัญลักษณสีขาว 
  2) ปายเตือน   

   โดยท่ัวไปใชสีเหลืองเปนพื้น เสนขอบปาย   เครื่องหมายสัญลักษณตัวเลข และ   
ตัวอักษรบนปายใชสีดํา  ปายเตือนเกี่ยวเนื่องกับงานกอสรางและงานบํารุงทางใชพื้นสีสม (Orange)    

เสนขอบปาย  เครื่องหมาย  สัญลักษณ  ตัวเลขและตัวอักษรบนปายใชสีดํา  
  3) ปายแนะนํา 
   • ปายแนะนําท่ัวไป  มี 4 แบบ คือ 

    แบบที่ 1 พื้นปายสีขาว เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณใชสีดํา 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

24 บทที่ 3   มาตรฐานปายจราจร 

    แบบที่ 2 พื้นปายสีน้ําเงิน  เสนขอบปาย  เครื่องหมาย  ตัวเลข  และตัวอักษร
ใชสีขาว   สัญลักษณใชสีขาวหรือสีอื่นท่ีกําหนดเฉพาะปาย 

    แบบที่ 3 พื้นปายสีน้ําเงิน ภาพสัญลักษณสีน้ําเงินบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

สีขาวเสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีขาว (ปายแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ) 

    แบบที่ 4 พื้นปายสีขาว ภาพสัญลักษณสีขาวบรรจุในรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส        

สีน้ําตาลเสนขอบปาย  เครื่องหมาย  ตัวเลข  ตัวอักษรสีน้ําตาล   

(ปายแหลงทองเที่ยวโบราณสถาน) 

   • ปายแนะนําชนิดพิเศษหรือใชติดต้ังบนทางหลวงพิเศษ มี 2 แบบ คือ 

    แบบที่ 1 พื้นปายสีเขียว เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวอักษรและ สัญลักษณ
ใชสีขาว 

    แบบที่ 2  พื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช
สีขาวใชสีขาวหรือสีอื่นท่ีกําหนดเฉพาะปาย 

 3.3.2 ขนาดและเงื่อนไขการใชปาย 
  ตาราง 3-2 เปนการแนะนําการเลือกใชขนาดปายจราจรแยกตามประเภทถนนตางๆ 

ตารางที่ 3-2 แสดงขนาดปายและเงื่อนไขการเลือกใช 
ท่ีความเร็ว 

(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
ควรติดต้ังปายขนาด 

(เซนติเมตร) ประเภททาง 

0 - 40 ≤45 

(เล็กที่สุด) 

สําหรับทางหลวงชนบทขนาดเล็ก ตรอก ซอย หรือถนนใน
เมืองที่มเีขตทางจํากัด และการจราจรใชความเร็วตํ่า 

41 - 60 60 

(เล็ก) 

สําหรับทางหลวงแผนดินเขตเมือง ทางขนานทางหลวงชนบท
ช้ันที่ 2 และ3  ทางหลวงเทศบาล ช้ันที่ 1 ถึง 4   

61 - 80 75 

(กลาง) 
สําหรับทางหลวงแผนดินสายรอง ทางหลวงแผนดินสายรอง
ระหวางอําเภอ ทางหลวงชนบท ถนนในเมอืง มาตรฐานทางที่
มีจาํนวนชองจราจรไมเกิน 4 ชองจราจร 

81 -90 90 

(ใหญ) 
สําหรับทางหลวงแผนดินสายหลักและสายรอง  ทางดวนของ
การทางพิเศษ และถนนสายหลักในเมือง และทางอื่นๆ 

มาตรฐานทางเปนทางคู (Divided Highway) หรือทางหลาย
ชองจราจรที่มีจํานวนชองจราจร  ต้ังแต 4 ชองจราจรขึ้นไป 
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ตารางที่ 3-2 แสดงขนาดปายและเงื่อนไขการเลือกใช  (ตอ) 

91 -120 ≥120 

(ใหญพิเศษ) 

สาํหรับทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ทางหลวงแผนดินสาย
ประธาน  ทางหลวงสัมปทาน  ซึ่งเปนลักษณะทางคู (Divided 

Highway)  ที่มีจํานวนชองจราจรรวมทั้งสิ้น  ต้ังแต 6 ชองจราจร
ขึ้นไป และ/หรือการจราจรใชความเร็วตอเนื่องสูง  

 

 3.3.3 สัญลักษณ 
  เครื่องหมายและสัญลักษณบนปาย ใหถือตามแบบที่ไดกําหนดไวในคูมือและมาตรฐาน
ปายจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติม
ไดจาก   http://www.otp.go.th) 

 3.3.4 ตัวอักษร 
  ตัวเลข ตัวอักษร และการจัดระยะ ใหใชตาม  “มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขสําหรับ
ปายจราจร” สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติม
ไดจาก http://www.otp.go.th) 

3.4   การติดตั้ง 
 การท่ีจะกําหนดตําแหนงการติดต้ังปายใหเปนมาตรฐานเดียวเปนเรื่องยากในทางปฏิบัติ  

เนื่องจากความหลากหลายของสถานการณและขอจํากัดตางๆ  ทางกายภาพ   ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการ
ติดต้ังของปายจราจรในบริเวณตางๆในรูปท่ี  3-6   และ 3-7    
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ค) ถนนนอกเมอืง  (ปายคู) ง) ถนนนอกเมอืง (ปายชุด) 

 

รูปท่ี 3-6  ระยะการติดต้ังปายขางทาง ถนนในเมือง และถนนนอกเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

  

ก) ถนนในเมือง ข) ถนนนอกเมอืง (ปายเดีย่ว) 
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ก)   การติดต้ังปายแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข)   การติดต้ังปายแขวนสูงแบบแขนยื่นขางเดียว 
 

รูปท่ี 3-7 ระยะการติดต้ังปายแขวนสูง 
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ค)   การติดต้ังปายแขวนสูงแบบยื่น 2 ขาง 

รูปท่ี 3-7 ระยะการติดต้ังปายแขวนสูง  (ตอ) 

อยางไรก็ตาม  ไดกําหนดเกณฑเบ้ืองตนในการติดต้ังปายไว ดังนี้ 
 3.4.1 หลักการทั่วไป 

ก) ปายจราจรตางๆ ท่ีตองการใหผูใชทางตัดสินใจแตกตางกัน จะตองติดต้ังใหหางกัน  

เพียงพอสาํหรับการตัดสินใจไดอยางปลอดภัย ปจจัยท่ีสําคัญอันหนึ่งในการพิจารณาระยะหางของปายคือ 

ความเร็วสําคัญของการจราจรในบริเวณนั้น 

ข) การปกหรือติดต้ังปายจราจร โดยปกติถนน 2 ชองจราจรจะติดต้ังปายจราจรทาง
ดานซายของผิวจราจร ยกเวนปายเขตหามแซง  สําหรับถนนที่มีชองจราจรใหรถวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน
ต้ังแต 2 ชองจราจรขึ้นไป โดยมี เกาะกลาง (Median) แบงทิศทางการจราจร หรือถนนที่จัดการจราจรให
รถเดินทางเดียว (One way roadway)  ควรพิจารณาติดต้ังปายเพิ่มทางดานขวาที่เกาะแบงแยกชองจราจร 
(Channelizing islands)  หรือเกาะกลาง (islands) ทางดานขวา จะเปนประโยชนตอผูขับข่ียวดยานมาก 

เนื่องจากผูขับข่ียวดยวดซึ่งอยูบนชองจราจรดานขวา ไมสามารถจะมองเห็นปายจราจรทางดานซายได
ชัดเจน  เพราะถูกรถทางดานซายบังสายตา 
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ค) ท่ีเสาหรือท่ีติดต้ังปายสําหรับการจราจรในทิศทางหนึ่ง 
 - หามติดต้ังปายแนะนํารวมกับปายประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดไวโดยเฉพาะ 
- ไมควรติดต้ังปายบังคับหรือปายเตือนเกิน 1 ปาย   ยกเวนปายเตือนความเร็วท่ี
ใชติดต้ังรวมกับปายเตอืนอื่นๆ 

- การติดต้ังปายบังคับและปายเตือนรวมกันจะตองเปนปายท่ีมีความหมายเสริมกัน 

- ปายหยุดใหติดต้ังเดี่ยว 
ง)   สําหรับถนนท่ีมีปริมาณจราจรสูงและมีพื้นท่ีจํากัดในการติดต้ังปายหลายชนิด        

มีความจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของปายจราจร เพราะตองไมใหขอมูลขาวสารท่ีมากจนเกิน
ความสามารถในการรับรูของผูขับข่ี ปายบังคับและปายเตือนมีความสําคัญตอผูใชทางมากกวาปายแนะนํา 
หากเปนไปไดจึงควรยายปายแนะนําไปยังจุดอื่นท่ีมีความวิกฤตนอยกวาหรือยกเลิกการติดต้ังปายแนะนํา
ท่ีมีความสําคัญนอย 
 3.4.2 การติดต้ังปายแขวนสูง 
  วัตถุประสงคในการใชปายจราจรแขวนสูง ก็เพื่อใหมองเห็นไดเดนชัดบนถนนที่กวาง
และมีการจราจรหนาแนน  หรือบนถนนที่ออกแบบใหรถใชความเร็วสูง หรือบนทางที่มีบริเวณพื้นท่ี  

ขางทางจํากัด  

  การติดต้ังปายจราจรแขวนสูงจะใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
ก) เมื่อตองการใชปายจราจรกํากับรถใหเดินทางตามชองจราจรแตละชองใหถูกตอง    

(Lane Control) 

ข) บริเวณทางแยกตางระดับท่ีมีการออกแบบซับซอน (Complex interchange design) 

ค) ในกรณีท่ีทางแยกตางระดับ (Interchange) บนถนนหางกันอยางนอย 2 เมตร 
ง) ในกรณีท่ีไมสามารถติดต้ังปายขางทางได เชน  ถนนในเมืองท่ีอยูตํ่าหรือสูงกวา

ระดับถนนขางเคียง 
จ) บนถนน ซึ่งมีชองจราจรใหรถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต 3 ชองจราจรข้ึนไป 

และมีปริมาณการจราจรสูง ทําใหผูขับรถมองเห็นปายขางทางไมถนัด 

ฉ) ในกรณีท่ีมองเห็นปายจราจรขางทางไมชัดเจน เนื่องจากสองขางทางมีไฟสองสวางมาก
หรือมีอุปสรรคอื่นๆ 

ช) มีสดัสวนของรถบรรทุกขนาดใหญจาํนวนมาก 
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 3.4.3 ความสูงของการติดต้ัง 
ก) ปายจราจรซึ่งติดต้ังขางทางนอกเมือง  จะตองสูงอยางนอย 1.50 เมตร แตถาติดต้ัง

ปายประกอบหรือปายเสริมใตปายปกติ เชน ปายแนะนําความเร็วใตปายทางโคงขางหนา สวนลางของปาย
เสริมตองสูงจากขอบผิวจราจรอยางนอย 1.20 เมตร 

ข) สําหรับปายท่ีติดต้ังในเมืองบนถนนหรือในท่ีซึ่งคาดวาอาจจะมีสิ่งกีดขวางระดับ
สายตา สวนลางของปายอันลางสุดท่ีเปนปายเดียวหรือเกิน 1 ปายท่ีติดต้ังบนที่เดียวกันตองสูงจากขอบ   

ผิวจราจรไมนอยกวา 2.00 เมตร  
ค) ในกรณีท่ีติดต้ังปายตรงเสาไฟจราจรใหติดต้ังขางใตสัญญาณไฟจราจรได 
ง) ปายเตือนแนวทางตางๆ ซึ่งทําหนาท่ีแสดงตําแหนงของอุปสรรคบนถนน ความสูง

ของการติดต้ังจากผิวจราจรถึงขอบดานลางปายเทากับ 1.20 เมตร 
 3.4.4 ระยะการติดต้ังทางขวาง 

ก) ปายจราจรที่ติดต้ังขางทางบนถนนนอกเมือง ระยะจากขอบปายจราจรท่ีใกลสุด
ตองหางจากขอบของทางเดินรถไมนอยกวา 3.60 เมตร หรือหางจากขอบไหลทาง 1.00 เมตร หรือหาง
จากสันขอบทาง (Curbs) หรือราวกั้น (Guardrails) ไมนอยกวา 0.60 เมตร  

ข) เสาของโครงสรางปายจราจรแขวนสูงตองหางจากขอบทางเดินรถอยางนอย     
4.00 เมตร หรือหางจากไหลทางอยางนอย 1.20 เมตรโดยใหติดต้ังราวกันอันตรายปองกันไวดวย 

ค) ในเขตเมืองท่ีมีพื้นท่ีจํากัด ใหระยะหางจากขอบไหลทางหรือจากสันขอบทาง      
ถงึขอบปายดานใกลสุด 0.60 เมตร และถาจําเปนอาจอนุโลมใหหางจากสันขอบทาง 0.30 เมตร 

ง) ปายท่ีไมมีประโยชนตอการจราจรโดยตรง เชน ปายบอกสถานที่ใหติดต้ังหางจาก      

ขอบทางเดินรถไมนอยกวา 6.00 เมตร 
จ)    ในกรณีท่ีจะตองใชราวกั้นเสาปายจราจรแขวนสูง ราวกั้นนั้นจะตองหางจากขอบ      

ผิวจราจรอยางนอยท่ีสุดเทากับความกวางของไหลทาง หรือหางจากสันขอบทางอยางนอย 0.30 เมตร 
 3.4.5 ตําแหนงการติดต้ังปายจราจร 
  บนถนนนอกเมือง  ปายจราจรสองปายท่ีมีวัตถุประสงคแตกตางกัน ควรจะติดต้ังหางกัน
อยางนอย 60 เมตร แตถาเปนปายแนะนํา จะตองติดต้ังหางกันไมนอยกวา 100 เมตร ปายจราจรที่อยูใกล
กันเกินไปจะทําใหอานไมทัน โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่รถวิ่งดวยความเร็วสูง 
  ปายเตือนโดยปกติติดไวลวงหนา กอนท่ีจะถึงจุดตองการเตือนผูขับข่ี สําหรับการติดต้ัง
ปายบังคับใหติดในที่ซึ่งตองการบังคับหรือหามกระทํา เชน ปายหยุดใหติดต้ังใกลจุดท่ีตองการใหรถหยุด
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เทาท่ีจะทําได   ปายบังคับบางปายใหติดต้ังซ้ํากันเปนชวง ๆ  ตลอดระยะทางที่ตองการบังคับนั้น ๆ   ปาย
แนะนําใหติดต้ังกอนท่ีจะถึงทางแยกเพื่อใหผูขับข่ีมีเวลาพอในการเลือกเสนทาง  กอนท่ีจะถึงจุดตัดสินใจ
พอสมควร  
 3.4.6 การปรับใหเขากับสิ่งแวดลอม 
  ปายจราจรทุกปายจะตองปกหรือติดต้ังเขาหาทิศทางของยวดยานโดยติดต้ังใหเอียงออก
จากแนวตั้งฉากการจราจรเล็กนอยประมาณ 5 องศา เพื่อไมใหเกิดการสะทอนแบบกระจกเงา (Mirror 

Reflection) จากปาย 
  ปายจราจรจะตองปกหรือติดต้ังใหอยูในแนวดิ่ง นอกจากในกรณีของทางขึ้นเขาหรือ
ทางลงเขา แผนปายจราจรอาจจะติดต้ังทํามุมกับแนวดิ่งเล็กนอย เพื่อชวยใหผูขับรถมองเห็นปายไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

 3.4.7 เสาและการแขวนปาย 
  เสาปายจราจรจะตองตอกหรือฝงลงในดิน ไมโยกคลอนหรือบิดไปมาได ปายท่ีติดต้ัง
ถาวรควรเทคอนกรีตหรือยึดโคนเสาระดับใตดินดวย  เสาปายจราจรสําหรับปายบังคับ ปายเตือน และ
ปายหมายเลขถนนใหใชเสาเดี่ยว สวนปายแนะนําอื่นๆ และปายเตือนท่ีใชขอความมีรูปรางเปน     

สี่เหลี่ยมผืนผาใหใชเสาคู  
  ปายจราจรในเขตชุมชนอาจจะทําการติดต้ังบนสวนรองรับอื่นๆ ได เชน บนเสา
ไฟสัญญาณ เสาไฟสองสวาง  เสาโทรเลข  สวนของสะพาน ฯลฯ   เพื่อลดคาใชจายและลดสิ่งกีดขวางบน
ทางเทาใหนอยลง  แตท้ังนี้ตองใหเปนไปตามตําแหนงท่ีถูกตองและไดรับความยินยอมจากหนวยงานที่มี
หนาท่ีเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นเสียกอน 

3.5   วัสดุ 
 ปายจราจรรวมทั้งสวนประกอบจะตองใชวัสดุท่ีมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย  คุณภาพวัสดุท่ีเกี่ยวกับเสา (Mounting posts) ฐานรับเสา (Base housings) แผนปาย 
(Sign plates) โครงปาย (Frames and Stiffening) และตัวยึดเกาะตางๆ (Fixtures and Fitting) โดยมีรายละเอียด
แบบวัสดุและคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนี้ 

1) แผนปายเปนแผนเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตาม มอก. 50-2538 

2) แผนสะทอนแสงที่ใชปดดานหนาปายใชแผนสะทอนแสง ชนิดท่ี 1 สัมประสิทธิ์การ
สะทอนแสงระดับ 1 ตาม มอก. 606-2529 และมีคุณลักษณะตาม มอก. 674-2539 
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3) ตัวอักษรหรือสัญลักษณใชแผนวัสดุสะทอนแสงตาม มอก. 606-2529 และมีคุณสมบัติ
ตาม มอก. 674-2539 

4) เสาเปนเสาเหล็กท่ีมีคุณสมบัติตาม มอก. 1228-2537 

3.6   การบํารุงรักษา 
 ปายจราจรทุกปายจะตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่เหมาะสม สะอาด และสามารถ
อานชัดเจนทุกเวลา  ปายจราจรซึ่งขาดการบํารุงรักษาจะเสียความสําคัญในการควบคุมการจราจร จําเปนจะตอง 
มีการตรวจสอบเปนประจํา อยางนอยปละ 2 ครั้ง และควรมีตารางการบํารุงรักษา เชน ลางทําความสะอาด
และเปลี่ยนปายท่ีชํารุดเสียหาย  หรือจัดตารางการตรวจสอบปายจราจรทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ท้ังนี้เนื่องจากคุณสมบัติของการสะทอนแสงไมสามารถตรวจพบไดในเวลากลางวัน  

 ในกรณขีองปายจราจรที่ใชแสงสวางสองปายจะตองมีการตรวจสอบระบบไฟฟาเพิ่มเติมจากที่
ไดกําหนดไวขางตน 
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บทที่  4 

มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
                                      

4.1   ประเภทเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 
 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบงออกเปน 7 ประเภทดังตอไปนี้ 

1) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ  (Longitudinal Pavement Markings)  

2) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขวางแนวทางเดินรถ  (Transverse Pavement Markings) 

3) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ  (Other Pavement Markings) 

4) เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง  (Curb Marking)  

5) เครื่องหมายจราจรแสดงตําแหนงของวัตถุหรือส่ิงกีดขวาง  (Object Markers)  

6) เครื่องหมายปุมบนพื้นทางจราจร (Raised Pavement Markings) 

7) เครื่องหมายนําทาง (Delineators)  

4.2   สีของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางใหใชสีขาวและสีเหลือง สวนสีดําใชเพือ่เพิ่มการตัดสี  
 สีขาว ใชเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  ดังนี้  

ก) เสนแบงชองเดินรถหรือชองจราจร  
ข) เสนขอบทางดานซาย  
ค) รูปบ้ังบริเวณหัวเกาะ 
ง) เสนหยุด  

จ) เสนใหทาง  
ฉ) ทางคนขาม  

ช) เสนแสดงการจอดรถ 

ซ) รูปเกาะบริเวณทางแยก  

ฌ) เครื่องหมายและขอความบนพื้นทางจราจร  
 สีเหลือง ใชเปนเครื่องหมายจราจร ดังนี้  

ก) เสนแบงทิศทางจราจร  
ข) เสนขอบทางดานขวาบนทางคู  
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ค) เสนเฉยีงบริเวณเกาะแบงทิศทางจราจร 
ง) เสนทแยงหามหยุดขวาง  

 เครื่องหมายจราจรอื่นๆ ใหใชท้ังสีขาว สีดํา สีเหลืองและสีแดง แลวแตความหมายและการ   
ใชงานเฉพาะแหง  เชน  สันขอบทางบริเวณใดที่ทาสีเหลืองสลับขาวหมายความวาบริเวณนั้นหามจอดรถ 

แตสามารถหยุดรับ-สงช่ัวขณะ บริเวณใดทาสีแดงสลับขาวหมายความวา หามหยุดรถหรือจอดรถ สวน   

สันขอบสีดําสลับขาวมีไวเพื่อแสดงตําแหนงอุปสรรค สําหรับสีแดงใชเปนเครื่องหมายหาม ทิศทาง
การจราจรที่มองเห็นปายสีแดงหมายความวาหามเขา  
 ในปจจุบัน  หลายประเทศไดกําหนดสีฟาสําหรับใชเสนแสดงขอบเขตที่จอดรถของคนพิการ       
หรือท่ีจอดรถในเวลาสั้นๆ เพือ่การรอคอยหรือรับสงผูโดยสารในเวลาที่กําหนด 

4.3   วัสดุสําหรับเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 
 วัสดุท่ีใชทําเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  โดยท่ัวไปมีดังนี้  
 4.3.1 สีทาหรือพน  

  เปนวัสดุท่ีมีอายุใชงานสั้น  มีราคาถูก จึงเหมาะที่จะใชงานบนถนนที่จะตองบูรณะ
ซอมแซมในอนาคตอันใกล  หรือบนถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ํา  วัสดุสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 

415-2541 ลูกแกวท่ีใชกับสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528 

 4.3.2 สีเทอรโมพลาสติก 
  เปนวัสดุท่ีมีอายุใชงานนานและคงทนตอการเสียดสีของการจราจร  แตมีราคาแพงกวาสี
ทาหรือสีพนธรรมดา สีเทอรโมพลาสติกจึงเปนวัสดุท่ีเหมาะสมและประหยัดในการใชเปนเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางบนถนนที่ไดมาตรฐานและมีปริมาณจราจรสูง  
  วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง ตองมีคุณสมบัติและอัตราสวนของลูกแกวใน
สวนผสมไมนอยกวา 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และมีคุณสมบัติตาม มอก. 542-2530 ลูกแกวท่ีใชกับ
วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง มีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528 

 4.3.3 แผนเทปสําเร็จรูป ใชติดบนผิวจราจร       
  คุณสมบัติของแผนเทปที่ใชจะตองมีความทนทานตอการเสียดสีของยางรถ มีสีท่ีถาวร
ไมซีดหรือเปลี่ยนสีเมื่อใชงานเปนเวลานาน   สารยึดแนนจะตองสามารถยึดแผนเทปใหติดกับผิวจราจร
ไดแนน  ไมหลุดหรือเคลื่อนท่ี แผนเทปสําเร็จรูปสวนมากจะมีอายุใชงานไดทัดเทียมหรือนานกวา          
สีเทอรโมพลาสติก และมีคุณสมบัติท่ีดีกวาคือสามารถเปดการจราจรไดทันทีท่ีติดต้ังเสร็จ จึงเหมาะที่จะ
ใชเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง บนถนนในเมืองท่ีมีการจราจรหนาแนน  
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 4.3.4   ปุมติดบนผิวจราจร  
  เมื่อติดต้ังแลวจะนูนข้ึนจากผิวทาง ซึ่งมีขอดีคือ ทําใหผูขับข่ีมองเห็นไดชัดเจนกวา
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่แบนราบกับผิวทางและเมื่อขับรถผานปุมผูขับข่ีจะมีความรูสึกสะดุดเล็กนอย
ทําใหระมัดระวังมากขึ้น การติดต้ังตองทําอยางถาวร โดยการฝงเดือย (Anchor Bolts) หรือใชสารยึดแนน 

เชน อีพอกซี่ (Epoxy Resin) ปุมอาจทําดวยโลหะหรืออโลหะก็ได แตจะตองมีสีตามความหมายที่ใช ปุมท่ี
มีไฟกระพริบในตัวเปนวิวัฒนาการใหม อาจจะมีประโยชนสําหรับบริเวณที่มีอันตรายสูง แตในปจจุบัน
ยังไมมีรายงานการวิจัยขอดีท่ีชัดเจน ท้ังนี้ ความสูงและลักษณะของปุมจะตองไมกอใหเกิดอันตราย      
ตอการจราจร 
 4.3.5 วัสดุฝงในผิวจราจร  
  ในการกอสรางทางใหม หรือทําผิวจราจรใหม อาจใชวัสดุท่ีมีสีตางจากผิวทางฝงไว
แสดงเปนเครื่องหมายจราจรก็ได วัสดุท่ีใชควรมีความแข็งแรงเทียบเทาวัสดุผิวทาง  

4.4   การบํารุงรักษา 
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทุกแหงจะตองไดรับการดูแลรักษา ใหอยูในสภาพเรียบรอย

และมองเห็นไดงายและชัดเจนอยูตลอดเวลา รวมท้ังการสะทอนแสงในเวลากลางคืนดวย  
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทุกประเภท  รวมทั้งปุมติดบนพื้นทางจราจรจะตองไดรับ

การตรวจสอบเปนระยะ ๆ  ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน หากชํารุดบกพรองตองรีบเปลี่ยน  แกไขหรือ
ทาสีตีเสนใหม  

• ใหจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางโดยเร็วท่ีสุดหลังจากการกอสรางปูพื้นผิวจราจร
ใหม เวนแตกรณีท่ีเสนและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอาจถูกรถงานกอสรางทําใหสกปรกหรือชํารุด
ใหจัดทําแบบชั่วคราวกอน โดยเฉพาะบริเวณที่จะเกิดอันตรายไดงายถาเสนจราจรหรือ เครื่องหมายจราจร
ไมปรากฏบนพื้นทาง  

4.5   เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ 

 1) เสนแบงทิศทางจราจรปกติ  มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง หมายความวา เปนเสน
แสดงการแบงแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงกันขาม ใหขับรถไปตามดานซายของเสนแบง
ทิศทางการจราจร ยกเวนในกรณีท่ีตองการแซงขึ้นหนารถคันอื่น  

 

 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

36 บทที่ 4   มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 

 2) เสนแบงทิศทางจราจรหามแซง  มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองเดี่ยว หรือคู หมายความวา 
ใหขับรถไปตามดานซายของเสน หามมิใหขับรถผาน หรือครอมเสนโดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 3) เสนแบงทิศทางจราจรหามแซงเฉพาะดาน   เปนเสนท่ีกําหนด รถท่ีขับอยูดานซายของ
เสนทึบ หามมิใหขับรถผานหรือครอมเสนโดยเด็ดขาด สวนรถท่ีขับอยูทางดานเสนประ เมื่อเห็นวา
ปลอดภัยสามารถแซงขึ้นหนาคันอื่น หรือล้ําออกไปทางขวาของเสนได  
 

 

 

 

 4) เสนแบงชองเดินรถปกติ  เปนเสนแบงชองเดินรถ หรือทางจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน 

หมายความวา ใหขับรถภายในชองจราจร หรือชองเดินรถ  หามขับครอมเสน เวนแตจะเปลี่ยนชองจราจร
หรือชองเดินรถ 
  

 

  

 

 5) เสนหามเปลี่ยนชองจราจร เปนเสนแบงทางเดินรถหรือทางจราจรในทิศทางเดียวกัน ให
เปนชองทางเดินรถหรือชองจราจร หมายความวา ใหขับรถภายในชองจราจร หรือชองเดินรถ หามขับ
ผาน หรือครอมเสน  
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 6) เสนขอบทางดานนอก มีลักษณะเปนเสนทึบแถบสี ขาว หมายถึง เสนท่ีมีไวใหผูขับข่ีรถ
ทราบถึงขอบผิวจราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 
 

 

 

 

 7) เสนขอบทางดานใน มีลักษณะเปนเสนทึบแถบสีเหลือง หมายถึง เสนท่ีมีไวใหผูขับข่ีรถ
ทราบถึงขอบทางดานในของผิวจราจรดานติดกับเกาะกลางหรือฉนวนแบงทิศทางจราจรที่กลางทาง 
 

 

 

 

ตารางที่ 4-1  แสดงความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจรบนถนน 2 ชองจราจร 

        (หนวยเปนเซนติเมตร) 

ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง (เมตร) ปริมาณการจราจร 
(คัน/วัน) 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 มากกวา 7.00 

นอยกวา 500 7 7 10 10 10 10 

มากกวา 500 10 10 10 10 10 10 

มากกวา 4,000 10 10 15 15 15 15 

มากกวา 8,000 10 10 15 15 15 20 

 

หมายเหตุ บริเวณยานชุมชนท่ีมีการปรับปรุงเต็มเขตทางที่ความกวางของผิวจราจรรวม 2 ทิศทาง       
นอยกวา 13 เมตร ใหตีเสนแบงทิศทางการจราจรแบบถนนสองชองจราจร  
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ตารางที่ 4-2  ความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจรบนถนนหลายชองจราจรไมมีเกาะกลาง  (เสนทึบคู) 
                                                                                            (หนวยเปนเซนติเมตร) 

ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง ปริมาณการจราจร 
(คัน/วัน) นอยกวา 14 เมตร 14 เมตร มากกวา 14 เมตร 

กวาง 10 กวาง 10 กวาง 10 
มากกวา 800 

ระยะหาง 10 ระยะหาง 10 ระยะหาง 10 

กวาง 10 กวาง 15 กวาง 15 
มากกวา 16,000 

ระยะหาง 10 ระยะหาง 15 ระยะหาง 15-30 

กวาง 15 กวาง 20 กวาง 20 
มากกวา 32,000 

ระยะหาง 15 ระยะหาง 20 ระยะหาง 20-40 

 

4.6  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง 
 1) เสนแนวหยุด (Stop Line)  

  มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาวกวางและขวางแนว
การเดินรถ หมายความวา เมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับ หยุดหรือ
ปายหยุด ใหผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุดและเมื่อ
ไดรับสัญญาณจราจรใหไปหรือเมื่อไมเปนเหตุใหกีดขวาง
การจราจรแลวใหผานเสนแนวหยุดไปได  
 2)  เสนทางคนขาม (Crosswalks)  

  มีลักษณะเปนแถบสีขาวหลายๆ แถบ ประกอบกัน
ขวางทางเดินรถ หรือเปนเสนทึบสีขาว สองเสนขนานกันขวาง
แนวทางเดินรถ และมีเสนแนวหยุด หรือเสนใหทางประกอบ 

หมายความวา ผูขับรถทุกชนิดจะตองขับรถใหชาลง และพรอม
ท่ีจะหยุดรถไดทันทวงทีเมื่อมีคนเดินขามถนน  ณ ทางขามนั้น 

ในเขตทางขามถนนที่ไมมีเจาหนาท่ี หรือสัญญาณควบคุมให
คนเดินขามถนนมีสิทธิไปกอน  ฉะนั้นในขณะที่มีคนกําลังเดิน
อยูในทางขามถนนใหผูขับข่ีหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทาง และเมื่อคนเดินขามถนนไดขามไปแลวจึงจะเคลื่อน
รถตอไปได  

หยดุ

เสนหยุด 

1 

2 
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4.7   เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ 
 1) เขตปลอดภัย หรือเกาะสี  
  มีลักษณะเปนแถบหรือเสนทึบสีขาว หรือสีเหลืองตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร  หรือ
เปนลักษณะกางปลา และลอมรอบดวยเสนทึบสีขาว  หรือสีเหลือง หมายความวาหามมิใหขับรถล้ําเขาไป
ในพื้นท่ีดังกลาว 
 2) ขอความบนพืน้ทาง  

มีลักษณะเปนขอความสีขาวบนพื้นทาง เชน    

คําวา “หยุด”  “ลดความเร็ว”   “ขับชาๆ” หมายความวา ใหผูขับข่ีรถ
ตองปฏิบัติตามขอความนั้นๆ หรือเพือ่เตือนใหระมัดระวังสภาพ
ทาง หรือการจราจร หมายความวา ใหคนขับรถหรือคนเดินเทา
ปฏิบัติตาม และระมัดระวังการใชชองจราจร หรือเดินรถให
ถูกตอง 
 

 3) ลูกศร  
  มีลักษณะเปนลูกศรสีขาวแสดงทิศทางของ
การจราจร ใหรถตรงไป เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา เลี้ยวกลับหรือ
รวมกัน หมายความวา เมื่อปรากฏในชองจราจรหรือชองเดินรถ
ใดใหผูขับรถท่ีอยูในชองจราจรหรือชองเดินรถปฏิบัติตาม
เครื่องหมายนั้น  

 

 

 สําหรับตัวอยางเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่น ๆ  สามารถศึกษาไดจากภาคผนวก 

 

 

 

1 

2 
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4.8   เคร่ืองหมายจราจรบนสันขอบทาง 
 1) เคร่ืองหมายหามหยุดรถ  

        มีลักษณะเปนแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบ
คันหิน หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ หรือทางจราจร 
หรือท่ีอื่นๆ หมายความวา หามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรง
แนวนั้นเปนอันขาด 

 2)  เคร่ืองหมายขาวดํา  
         มีลักษณะเปนแถบสีขาวสลับสีดําแสดงหรือ  

ทําใหปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อใหผูขับข่ีและ
ผูใชทางไดเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

4.9   เคร่ืองหมายวัตถุหรือส่ิงกีดขวางในเขตทาง 
 1)  เคร่ืองหมายแถบเฉียงสลับส ี 

        ลักษณะเปนแถบสีขาวสะทอนแสงสลับสีดํา
หรือสีเหลืองสลับดํา แถบทะแยงเฉียง 45 องศา ลงมาทางดานท่ี
รถวิ่งผาน ถาติดต้ังดานซายของทางเดินรถ แถบสีเริ่มจากบน
ซายลงมาลางขวา และถาอยูทางดานขวาของทางเดินรถ แถบ
เฉียงก็จะทะแยงจากขวาลงซาย ในกรณีท่ีใหรถไปไดท้ังทาง
ดานซายหรือขวา แถบเฉียงทะแยงกลางลงไปทางซายและขวา   
สําหรับสิ่งกีดขวางที่อยูเหนือทางเดินรถแถบสลับสีต้ังฉากกับ
ทางเดินรถ 

 2) เคร่ืองหมายเปาสะทอนแสง (Reflector Markers) 

  เครื่องหมายเปาสะทอนแสง  เปนแผนปายท่ีมี
การสะทอนแสงสูงมากเพื่อใชติดต้ังบนวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่
เกิดอุบัติเหตุรถชนเปนประจํา หรือวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่อยูใน
ทางเดินรถหรือใกล หรือติดกับทางเดินรถหรือใชติดต้ังเสริม
บนเครื่องหมายแถบเฉียงสลับสีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยตอ
การจราจร  

แบบที่ 1 

แบบที่ 2 
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4.10   เคร่ืองหมายปุมบนพื้นทาง 
 4.10.1 การใชเคร่ืองหมายปุมนําทางตามแนวทางเดินรถทั่วไป 

  การใชเครื่องหมายปุมบนพื้นทางเพื่อการนําทาง ซึ่งไมคํานึงถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การแซงหรือขอกําหนดการใชชองจราจร การติดต้ังใหวางอยูระหวางเครื่องหมายแบงทิศทางจราจร    
เสนทึบสองเสนซึ่งหามแซงทั้งสองดาน  หรือวางอยูระหวางเสนทึบคูกับเสนประ  ซึ่งหามการจราจร         
ดานหนึ่งแซง หรือวางอยูบนหรือติดกับกับเสนทึบเดี่ยว หรือเสนประทั้งเครื่องหมายแบงทิศทางจราจร
และแบงชองจราจร 
  ระยะการติดต้ังในกรณีนี้  ใหเทากับสองเทาของความยาวเสนประรวมกับระยะเวน
ชองวาง ตัวอยางคือ  ถาการตีเสนประยาว 3.00 เมตร เวนชองวาง 9.00 เมตร ระยะหางของการติดต้ัง
เครื่องหมายปุม  = 2  x (3 + 9)   =  24  เมตร  ในบริเวณที่ตองการใหผูขับข่ีต่ืนตัว เชน ทางโคงรัศมีแคบ 

หรือบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแนวทางเดินรถท่ีลดชองจราจรลง ใหระยะการติดต้ังหางกัน 12 เมตร หรือ  

นอยกวาโดยตรวจสอบความเหมาะสมจากสภาพจริง ซึ่งรายละเอียดในการติดต้ังเครื่องหมายปุมบนพื้นทาง
สามารถศึกษาไดจากตาราง 4-3 
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ตาราง 4-3  สรปุการติดต้ังเครื่องหมายปุมบนพื้นทาง เพื่อการนําทางโดยทั่วไป 

ระยะหางตามยาว
(เมตร) ประเภทเสน สี 

ทางนอก
เมือง 

ทางใน
เมือง 

ตําแหนงตามตัดขวาง
(เมตร) หมายเหตุ 

เสนแบงทิศทางจราจร 
เสนประ 
เสนทึบเดี่ยว 
เสนทึบคูกับเสนประ 
เสนทึบคู 

 

เหลือง 
เหลือง 
เหลือง 
เหลือง 

 

24.00 

24.00 

24.00 

24.00 

 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

 

ระหวางเวนชอง
เสนประ 
บนเสนทึบ 

ระหวางเสนทั้งสอง 
ระหวางเสนทั้งสอง 

 

บนทางโคง ทางเปลี่ยน
แนว หรือชองจราจร 
ลดลงใหลดระยะหาง
ลงครึ่งหนึ่ง 

เสนแบงชองจราจร 
เสนประ 
เสนทึบ 

 

ขาว 
ขาว 

 

24.00 

24.00 

 

8.00 

8.00 

 

ระหวางเวนชอง
เสนประบนเสนทึบ 

 

เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร 

เสนขอบทาง 
ขอบทางดานใน 

ขอบทางดานนอก 

 

เหลือง 
ขาว 

 

24.00 

48.00 

 

8.00 

8.00 

 

บนเสนหรือติดกับเสน
ดานนอกชองเดินรถ 

 

เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร 

เสนขอบทาง 
ขอบทางดานใน 

ขอบทางดานนอก 

 

เหลือง 
ขาว 

 

24.00 

48.00 

 

8.00 

8.00 

 

บนเสนหรือติดกับเสน
ดานนอกชองเดินรถ 

 

เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร 
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4.11   เคร่ืองหมายนําทาง 
 1) หลักนําทาง (Guide Post)  

  หมายถึง หลักไม คอนกรีต โลหะ หรืออโลหะอื่นๆ  และมีการติดต้ังแถบสะทอนแสง  
หรือเปาสะทอนแสง  ซึ่งมีคุณสมบัติสะทอนแสงใหมองเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน เมื่อฉายดวย
ไฟสูงของรถยนตท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

  ชนิดหลักคอนกรีต ชนิดหลักโลหะ 

ตารางที่ 4-4 ระยะหางของเครื่องหมายนําทางบนทางโคงราบ 

 

รัศมีโคง 
 

ระยะหางของ 
เคร่ืองหมายนําทาง 
ตอนที่อยูในโคง 

ระยะหางของเครือ่งหมายนําทางตอนที่อยูนอกโคง กอน
ถึงตนโคง และเลยจุดปลายโคง 

(เมตร) (เมตร) ชวงที่ 1 

(เมตร) 
ชวงที่ 2 

(เมตร) 
ชวงที่ 3 

(เมตร) 
15 – 74 4 7 12 24 

75 – 99 6 11 18 36 

100 – 149 7 13 21 42 

150 – 199 8 14 24 48 

200 – 299 9 16 27 54 

300 – 499 10 18 30 60 

500 – 999 15 27 45 60 

1000 – 1500 21 38 60 60 
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2)  เปาสะทอนแสง (Reflectors)  

       หมายถึง วัสดุสะทอนแสงที่ประกอบขึ้นเปน    

รูปรางตาง ๆ  ใชติดต้ังในงานทางเพื่อชวยนําทางการจราจร 
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บทที่  5 

มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 
 

5.1   มาตรฐานและรูปแบบหัวสัญญาณไฟจราจร 
 5.1.1 มาตรฐานหัวสัญญาณไฟจราจร 
  ในทางแยกปกติใหพิจารณาขนาดมาตรฐานหัวสัญญาณไฟจราจร 2 ขนาด คือ หัวสัญญาณไฟ
จราจรขนาด 200 มิลลิเมตร และ 300 มิลลิเมตร โดยจะเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาดใดใหเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 5.1.2 อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาใชหัวสัญญาณไฟขนาดใหญกวาเกณฑ                      
ท่ีกําหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีท่ีมีการจัดการจราจรแบบพิเศษ เชน การใชสัญญาณไฟสลับ
ชองทาง เปนตน 
 5.1.2 การเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจร 
  การเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรใหพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้ 

ก) เลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาด 200 มิลลิเมตรในทางแยกปกติ ในกรณีท่ี
บริเวณทางแยกที่จะติดต้ังมีลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี หรือลักษณะการควบคุม
จราจรแตกตางไปจากทางแยกปกติ หรือในกรณีตอไปนี้ 

ข) เลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาด 300 มิลลิเมตร  
• หัวสัญญาณไฟจราจรดานใกลท่ีติดต้ังหางจากเสนหยุดระหวาง 35-45 เมตร 
และไมมีการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรดานใกลเพิ่มเติม 

• หัวสัญญาณไฟจราจรดานใกลที่ติดตั้งหางจากเสนหยุดมากกวา 45 เมตร      
ในกรณีนี้ควรติดต้ังสัญญาณไฟจราจรดานใกลเพิ่มเติมดวย 

• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดต้ังบนเสาสูง 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดต้ังในตําแหนงท่ีผูขับข่ีคาดไมถึง 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ ติดต้ังในบริเวณท่ีมีสัดสวนผูใชรถใชถนนเปน
ผูสงูอายุมาก 

• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดต้ังในบริเวณที่มีระยะมองเห็นนอยกวาตารางที่ 5-1 

• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดต้ังในบริเวณเฉพาะอื่นๆ ตามความเห็นของวิศวกร 
หรือผูเชี่ยวชาญ 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

46 บทที่ 5   มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 

ตารางที่ 5-1  ระยะมองเห็นท่ีนอยท่ีสุด 

ความเร็วที่ 85 Percentile (กม./ซม.) ระยะมองเห็นที่นอยที่สดุ (เมตร) 
30 50 

40 65 

50 85 

60 110 

70 140 

80 165 

90 195 

100 220 

      

 5.1.3 รูปแบบและชนิดหัวสัญญาณไฟจราจร 
  รูปแบบของหัวสัญญาณไฟจราจรที่ใชเปนมาตรฐานในปจจุบัน ไดแสดงตัวอยางไวใน
รูปท่ี  5-1 เปนหัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง 

 

รูปท่ี 5-1  หัวสญัญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง 
 

  หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง แนวตั้ง        หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง แนวนอน 
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5.2   การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจร 
 5.2.1 ตําแหนงการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจร 
  การติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรใหเพียงพอ ในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก 

ควรติดต้ังอยางนอย 2 ดานในหนึ่งทิศทาง คือ ดานใกล (Primary) และดานไกล (Secondary) สวน
ตําแหนงท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังใหพิจารณาจากรูปท่ี 5-2   ประกอบกับรายละเอียดในขอ ก) ถึง ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-2  ตัวอยางการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกขนาดเล็ก 

 

ก) ซุมสัญญาณไฟจราจรดานใกล (Primary) 

 ในทางแยกปกติมีการติดต้ังใน 2 ตําแหนง คือ 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายใกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรหลัก ใหติดต้ัง
บนทางเทาหรือไหลทางดานซายหลังแนวเสนหยุด โดยติดต้ังอยูในระดับเดียวกับแนวเสนหยุดหรือ
ใกลเคียงมากที่สุด แตถาจําเปนตองติดต้ังหางจากแนวเสนหยุด ระยะหางจะตองไมเกิน 3  เมตร 

GROUND 

ROD 

กลองอุปกรณตัดตอน 
และปองกันวงจรสัญญาณไฟจราจร

ตูเคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

ไมเกิน 3 เมตร  
จากแนวเสนหยุด 

ไมนอยกวา 
60 เซนติเมตร 
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• ซุมสัญญาณไฟจราจรมุมขวาใกล   ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรเสริม ใหติดต้ัง      
บนเกาะกลางถนนบริเวณกึ่งกลางเกาะ  แตถาเกาะกลางมีขนาดกวางมาก  ควรติดต้ังหางจากขอบเกาะกลาง    
ไมเกิน 2 เมตร และหางจากจมูกเกาะไมนอยกวา 1.2 เมตร 

ข) ซุมสัญญาณไฟจราจรดานไกล (Secondary) 

 ในทางแยกปกติใหติดต้ังใน 2 ตําแหนง คือ 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายไกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรรอง ใหติดต้ัง 
บนทางเทาหรือไหลทางดานซายไกล หรืออาจจะติดต้ังบนเสาตนเดียวกันกับซุมสัญญาณไฟดานซาย  
ใกลท่ีใชสําหรับควบคุมการจราจรบนถนนดานซายมือ 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล  ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรรองเชนกัน     

ใหติดต้ังบนทางเทาดานขวาไกลหรือบนเกาะกลางถนน  หรืออาจติดต้ังบนเสาตนเดียวกันกับซุมสัญญาณไฟ
จราจรดานใกลท่ีใชสําหรับควบคุมการจราจรบนถนนตรงกันขาม 

ค) ซุมสัญญาณไฟแบบเสาสูง 
        เปนสัญญาณไฟจราจรที่ใชในกรณีท่ีการติดต้ังแบบบนเสาธรรมดา ไมสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนหรือบรเิวณที่มีจาํนวนชองจราจรมาก 

 5.2.2 ความเหมาะสมในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรในตําแหนงตางๆ 
  ก) ความเหมาะสมขั้นต่ํา 

• ในทางแยกขนาดเล็กท่ีมีจํานวนชองจราจรไมเกิน 2  ชองตอทิศทาง ควรติดต้ัง
ซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดาอยางนอย 2 ชุดตอทิศทาง คือ ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซาย
ใกลกับซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล แตถากรณีข้ันตนไมเหมาะสม ใหติดต้ังแบบบนเสาสูงแทน 

• ในทางแยกขนาดใหญท่ีมีจํานวนชองจราจรมากกวา 2 ชองตอทิศทาง ควร
ติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายใกล  ซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล  และซุมสัญญาณไฟจราจร
ดานซายไกล  แตถากรณีขางตนไมเหมาะสม ใหติดต้ังแบบบนเสาสูงแทน 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรที่ใชบังคับท้ังทิศทางและการใชชองจราจร (สัญญาณไฟ
แบบหัวลูกศร)  ควรติดต้ังอยางนอย 2 ชุดตอทิศทาง ยกเวนท่ีใชสําหรับควบคุมชองเลี้ยวซาย สามารถ
ติดต้ังแบบดานซายใกลเพยีงชุดเดียวได 
  ข) ความเหมาะสมในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรแบบเสาธรรมดาดานขวาใกล 
    การติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาใกล ควรติดต้ังบริเวณทางแยกที่มีขนาด
เกาะกลางกวางเพียงพอ โดยบริเวณดังกลาวควรมีชองจราจรอยางนอย 2 ชองตอทิศทาง หรือมีการใช
สัญญาณไฟจราจรแบบควบคุมการใชชองเดินรถเลี้ยวขวา 
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  ค) ความเหมาะสมในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง 
   การติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง ใหพิจารณาติดต้ังเมื่อลักษณะทาง
กายภาพของทางแยกไมเหมาะสม คือ มีจํานวนชองจราจรมาก หรือมีสิ่งกีดขวางจนผูขับข่ีไมสามารถ
มองเห็นสัญญาณไฟจราจรไดชัดเจน โดยพิจารณามุมการมองเห็นตามเกณฑในรูปท่ี 5-4  

 

รูปท่ี 5-4 มุมการมองเห็นท่ีความเร็ว รูปท่ี 5-4  มุมการมองเห็นท่ีความเร็ว 
 นอยกวา 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง    มากกวา 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
     โดยใชหัวสัญญาณไฟขนาด 200 มิลลิเมตร โดยใชหวัสัญญาณไฟขนาด 300 มิลลิเมตร 

280 m. 

270 m. 

260 m. 

250 m. 

240 m. 

140 m. 

130 m. 

120 m. 

110 m. 

100 m. 
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 5.2.3 ระยะปลอดภัยในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจร 
  ก) ระยะปลอดภยัในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดา 
   การติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดา  ควรติดต้ังท่ีทางเทาหรือ    

ไหลทางโดยใหขอบดวงโคมอยูหางจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 0.6 เมตร และขอบดานลาง
ของดวงโคมอยูสูงจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 2.5 เมตร รายละเอียดดูไดจากรูปท่ี 5-5 

  ข) ระยะปลอดภยัในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง 
   การติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง ควรติดต้ังใหจุดศูนยกลางของเสา
สัญญาณไฟ หางจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 0.8 เมตร โดยขอบดานลางของดวงโคมควรอยู
สูงจากผิวจราจรอยางนอย 5.5 เมตร และความยาวแขนยื่น ไมควรเกิน 4.5 เมตร สวนกรณีท่ีมีการติดต้ัง
หัวสัญญาณไฟจราจรมากกวา 2 ชุดบนเสาตนเดียวกัน ระยะหางระหวางดวงโคมไมควรนอยกวา 0.3 

เมตร รายละเอียดดูไดจากรูปท่ี 5-6 

 

  

รูปท่ี 5-5   ตําแหนงการติดต้ังหัวสัญญาณไฟจราจร     
                 บนเสาธรรมดา 

รูปท่ี 5-6   ตําแหนงการติดต้ังหัวสัญญาณ 

                 ไฟจราจรบนเสาสูง 
 

 

 

ระดับผิวจราจร ขอบไหลทางหรือขอบคันทาง 

ระดับผิวจราจร 

5
.5

0
 2
.5

0
 

4.50 

0.80
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5.3   อุปกรณสัญญาณไฟจราจรอื่นๆ 
 อุปกรณสัญญาณไฟจราจรอื่นๆประกอบดวย 

1) เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร เปนอุปกรณควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร 
2) สายเคเบิ้ล  เปนสายที่นํากระแสไฟฟาไปบรรจบเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรหรือ

สายท่ีนํากระแสไฟฟาไปยังหัวสัญญาณไฟจราจร 
3) ทอรอยสาย เปนทอท่ีติดต้ังเพื่อชวยในการเดินสายเคเบิ้ลและปองกันความเสียหายแก

สายเคเบิ้ล 

4) กลองอุปกรณตัดตอนและปองกันวงจรสัญญาณไฟจราจร เปนอุปกรณท่ีใชปองกัน
อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟาของสัญญาณไฟจราจร 

5) บอพักสายเคเบิ้ล เปนบอท่ีสรางข้ึนเพื่อชวยใหการรอยสายเคเบิ้ลในทอรอยสามารถทํา
ไดสะดวกขึ้น 

6) ระบบสายดิน เปนสวนท่ีปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
 โดยมีลักษณะการติดต้ัง ดังรูปท่ี 5-7 รายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณสัญญาณไฟจราจร

อื่นๆ ใหดูท่ีมาตรฐานสัญญาณไฟจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซท  http://www.otp.go.th) 
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5.4   การบํารุงรักษา 
 สัญญาณไฟจราจรที่ใชงานอยูจําเปนท่ีจะตองไดรับการบํารุงรักษาดูแลปองกัน และซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่ดี มีสภาพการมองเห็นไดตลอดเวลาที่ติดต้ังใชงานอยู  ดังนี้ 
 5.4.1 การตรวจสอบสัญญาณไฟ 
  มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาขอบกพรองของอุปกรณสัญญาณไฟจราจรหรือสิ่งผิดปกติ
อื่นๆ เพื่อปองกันเหตุอันจะนําไปสูการเสียหายของสัญญาณไฟจราจร การตรวจสอบสภาพสัญญาณไฟ
จราจรประกอบดวย 

• สิ่งท่ีจะตองตรวจสอบ คือ อุปกรณตางๆ ของสัญญาณไฟจราจรที่ตองไดรับการ  
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ไดแก  ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร หัวสัญญาณไฟจราจร โครงสรางเสา
สัญญาณไฟจราจร เปนตน 

• รายการตรวจสอบ ไดแก รายการตรวจสอบลักษณะความผิดปกติตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดกับสัญญาณไฟจราจร ตัวอยางลักษณะความผิดปกติของสัญญาณไฟจราจร เชน ความสกปรก
ของโคมไฟสัญญาณ มีสัตวหรือแมลงอาศัยอยูในตูควบคุม  เกิดสนิมท่ีโครงสรางเสาสัญญาณไฟจราจร 
เปนตน 

• รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการ     
ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรเปนระยะ ๆ ตามรายการตรวจสอบ เพื่อตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 

ท้ังนี้ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายรุนแรงที่จะเกิดข้ึนจากการขาดการตรวจสอบ 

  สําหรับรายการตรวจสอบความผิดปกติ และรอบระยะเวลาที่ เหมาะสมสําหรับ
ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร  แสดงดังตารางที่ 5-7 
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ตารางที่ 5-7  การตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร 
รอบเวลาตรวจสอบ รายการชิ้นสวนอุปกรณ ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น 

ตูควบคุม 1. ตูควบคุมสกปรก เลอะฝุน โคลน 
2. สภาพตูควบคุมบุบเบี้ยวเสียหาย 
3. ตูควบคุมมีรอยรั่วซึม มสีภาพน้ําขัง หรือมีไอน้ําภายใน 
4. มีสตัว แมลงอาศัยอยูภายในตูควบคุม 
5. มไีฟฟารั่วที่ตูควบคุม 

ไฟสัญญาณ 1. หลอดไฟสัญญาณเสื่อม ไมสวาง หรือดับ 
2. หมอแปลงไฟฟาเสื่อมคุณภาพ 

ทกุๆ 1 เดือน 

ระบบ 1. ตรวจสอบระบบปองกันการใหสัญญาณไฟจราจรผิดพลาด 
ตูควบคุม 1. ตัวตูควบคุมเกิดสนิม 

โคมไฟสัญญาณ 1. ชุดโคมไฟสัญญาณสกปรก เลอะคราบฝุน 
2. สภาพของโคมไฟสัญญาณบุบเบี้ยวเสียหาย 
3. โคมไฟสัญญาณ มีนํ้าขังภายใน หรือมีความชื้นภายใน 
4. เลนสไฟสัญญาณขุนมัว ซดีจาง ไมแจมใส 

กลองสวิตซตัดตอน 1. กลองสวิตซตัดตอนบุบเบี้ยวเสียหาย หรือมีรอยรั่วซึม 
2. กลองสวิตซตัดตอนเกิดสนิม 
3. อุปกรณไฟฟาภายในชํารุด เสื่อมคุณภาพ 

ทกุๆ 6 เดือน 

สายไฟฟาหลัก 1. สายไฟฟาหลักเสื่อมสภาพ ชํารุด ฉนวนแตกหลุดรอน 

โครงสรางรองรับโคม
ไฟสัญญาณ 

1. เสาสัญญาณไฟจราจรสกปรกเลอะคราบฝุนโคลน 

2. เสาสัญญาณไฟจราจรเอียง สม หรือหักโคน 

3. เสาสัญญาณไฟจราจรบุบ บิดเบี้ยว โกงงอ 

4. ฝาปดหัวเสาสัญญาณไฟจราจร 
5. เกิดสนิมบนเสาสัญญาณไฟจราจร 

สายไฟสัญญาณ 1. สายไฟสัญญาณชํารุด เสื่อมคุณภาพ 

2. สายสัญญาณ Loop Detector ชํารุดเสียหาย 
บอพักสายสัญญาณ 1. บอพักสายสัญญาณมีตะกอนดิน 

2. บอพักสายสัญญาณมีสภาพน้ําทวมขัง หรือเปยกช้ืน 

3. มีสตัวแมลงอาศัยทํารังภายในบอพักสายสัญญาณ 

ทกุๆ 1 ป 

ระบบ 1. ตรวจสอบการทํางานของระบบ Vehicle Actuated (VA) 

2. ตรวจสอบการใหจงัหวะสัญญาณที่ถูกตอง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 55 

 5.4.2 เทคนิคการตรวจสอบสภาพ 
  การตรวจสอบสภาพในทางปฏิบัติสามารถทําไดโดยอาศัยตาเปลาและการใชเครื่องมือ
วัด สําหรับการตรวจสอบโดยอาศัยตาเปลา พนักงานซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบสภาพจะตองมีทักษะ
ความสามารถที่จะใชประสาทสัมผัสและความรูสึกไดดี  อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดผลการตรวจสอบที่แนชัด  
การตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวัดจะไดผลท่ีดีท่ีสุด 
  สําหรับการประเมินระดับความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบอุปกรณ เปนการ
ประเมินโดยอาศัยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความผิดปกติของอุปกรณ แสดงดังตารางที่ 5-8 

ตารางที่ 5-8   การประเมินความรุนแรงของความผิดปกติท่ีตรวจพบ 
ระดับผลกระทบ คาประเมิน เกณฑการพิจารณา 

ไมมีผลกระทบ 0 ไมมคีวามผิดปกติใด ๆ 

เกิดผลกระทบเล็กนอย 1 เกิดความผิดปกติขึ้นเล็กนอย   มผีลกระทบตออุปกรณสญัญาณไฟ
จราจรบาง แตไมมผีลกระทบตอการใชงาน ผูขบัขี่ไมสงัเกตเห็น
ความผิดปกติและสามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไฟจราจรได
อยางชัดเจน 

เกิดผลกระทบปานกลาง 2 เกิดความผิดปกติขึ้นพอประมาณ  จนอาจมีความเสียหายตอตัว
อุปกรณสญัญาณไฟจราจรไดในอนาคต  แตไมมีผลกระทบตอการ
ใชงาน  ผูขบัขี่ยังสามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไฟจราจรได  
ควรซอมแซมเมื่อมีโอกาส 

เกิดผลกระทบมาก 3 เกิดความผิดปกติมาก  ตัวอุปกรณสัญญาณไฟจราจรเกิดความ
เสียหาย ผูขับขี่สามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไดอยางลําบาก 

จําเปนตองซอมบํารุง 
เกิดผลกระทบรุนแรง 4 เกิดความผิดปกติอยางรุนแรง  ตัวอุปกรณสญัญาณไฟจราจรเกิด

ความเสียหายอยางหนัก  ผูขับขี่แทบจะไมสามาถมองเห็นและ
เขาใจสัญญาณไฟจราจรได จาํเปนตองซอมบํารุงใหมทันที 

 5.4.3 แนวทางการดําเนินการแกไข 
  ภายหลังจากการตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร และประเมินระดับความรุนแรงของความ  

ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแลว หากมีความจําเปนตองมีการดําเนินการแกไขซอมแซม จะตองดําเนินการแกไข     

ซอมแซม หรือปรับแตงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติโดยเร็ว  สําหรับอุปกรณท่ีเกิดความเสียหายแตยัง
สามารถเลื่อนการซอมแซมออกไปกอนเนื่องจากปจจัยใดก็ตาม  ควรรีบดําเนินการแกไขทันทีท่ีสามารถ
กระทําได เพราะการปลอยใหเกิดความเสียหายเนิ่นนานออกไป อาจจะทําใหระดับความรุนแรงเพิ่มมาก
ข้ึนจนไมสามารถแกไขได 
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  สําหรับการดําเนินการแกไขความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนสามารถกระทําไดหลายวิธีแลวแต
ความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี   แนวทางเบื้องตนสําหรับการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ  ท่ีอาจ
พบไดจากการตรวจสอบสภาพ แสดงดังตารางที่ 5-9 

ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
1. ตูควบคุมเลอะฝุน โคลนสกปรก ดําเนินการเปาหรือดูดฝุนออกใชผาชุบน้ําเช็ดลางทําความสะอาดและ

อาจปรับแตงตูควบคุมใหมแีผนยางกันฝุนตามจุดตอ เชน บานประตู 
2. ตูควบคุมมีรอยขีดเขียน หรือระบาย
ดวยสี หมึก 

ควรลางทําความสะอาด โดยอาจใชนํ้ามันหรือนํ้ายาที่ไมทําอันตราย
ตอตัวตูควบคุม และสีทีท่าอยูบนตัวตูควบคุม หากไมสามารถทํา
ความสะอาดไดใหพนหรือทาสีทับดวยสีเดียวกับสีตูควบคุม 

3. ตูควบคุมบุบเบี้ยว ใหปรับแตงโดยใชคอนยางเคาะตกแตงเขารูป และยึดตูใหเรียบรอย
หากเกิดความเสียหายอยางมากใหจัดทําตูควบคุมใหม 

4. ตูควบคุมมีรอยรั่ว ใหแกไขซอมแซมใหมดิชิด โดยใชกาวซีเมนต หรือใชแผนยางรอง
ปองกันรอยรั่วตามจุดตอ เชน บานประตู และทําความสะอาดภายใน
ตรวจหาและกําจัดสัตวแมลงภายในตูควบคุม 

5. มีสตัว แมลงอาศัย ทํารังในตูควบคุม ดําเนินการกําจัดออก และทําความสะอาดภายใน พรอมตรวจสอบ
หารอยรั่วซึมเปนทางเขาของสัตวหรือแมลงแลวอุดใหมดิชิด อาจใช
อปุกรณดับกลิ่น หรือลูกเหม็นเพื่อปองกันสัตว แมลงมาอาศัย 

6. ช้ินสวนของตูควบคุมหลุดเสียหาย ใหดําเนินการขั้นยึดใหแนนดังเดิม หากเกิดความเสียหายอยางหนัก
ใหจัดหาชิ้นสวนมาใสทดแทน 

7. เกิดสนิมที่ตูควบคุม หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ใหขัด
สนิม หรือใชนํ้ายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิมใหม หากเกิด
ความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงแกไขเฉพาะบริเวณ หรือจัดทําตัว
ตูควบคุม โดยใหพนหรือทาดวนสีกันสนิมกอน หากเปนไปไดควร
ใชตูควบคุมที่ผานการปองกันสนิมดวยกระบวนการกัลวาไนต 

8. เสาสัญญาณเอียง ใหดําเนินการปรับพื้นที่ ปรับระดับ และเสริมฐานรองรับใหแข็งแรง
กอนจึงคอยติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจรใหมใหตรง 

9. เสาสัญญาณลม หักโคน ใหดําเนินการติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจรใหมโดยดวน 
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ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ) 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
10. เสาสัญญาณบุบ บิดเบี้ยว โกงงอ ใหดําเนินการตัดแตงซอมแซม หรือตัดเสาสัญญาณใหตรง หาก

เสียหายหนักใหเปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจรใหมทดแทนของเดิม 
11. ฝาปดหัวเสาสัญญาณหลวม หลุด ดําเนินการขันคืนใหแนน อาจใชแผนสังกะสีรองแลวขันยึดเขาที่เดิม 

หากฝาปดหัวเสาสัญญาณหลุดหายควรหาฝาปดหัวเสาสัญญาณใหม
มาใสทดแทนเพื่อปองกันน้ําเขา 

12. เสาสัญญาณเกิดสนิม หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ ให
ดําเนินการขัดสนิมหรือใชนํ้ายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิม
ใหมหากเกิดความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงเสาสัญญาณใหม โดย
ใหพนหรือทาดวยสีกันสนิมรองพื้นกอน หากไมสามารถปรับแตง
ไดใหดําเนินการรื้อถอนแลวกอสรางเสาสัญญาณไฟจราจรใหม 

13. กลองสวิตซตัดตอนบุบเบี้ยว ดําเนินการดัด เคาะ ปรับแตงใหอยูในสภาพเดิม หากเกิดความ
เสียหายรุนแรงควรเปลี่ยนกลองสวิตซตัดตอนอันใหมทดแทน 

14. เกิดสนิมบนตัวกลองสวิตซตัดตอน หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ ให
ดําเนินการขัดสนิมหรือใชนํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิม
ใหมหากเกิดความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงกลองสวิตซตัดตอน
ใหมโดยใหพนหรือทาดวยสีกันสนิมรองพื้นกอน หากไมสามารถ
ปรับแตงไดใหดําเนินการรื้อถอนแลวติดต้ังกลองสวิตซตัดตอนใหม 

15. โคมไฟสัญญาณสกปรก เลอะฝุน ใหเช็ดทําความสะอาด หรือใชแปรงปดฝุนไมใหเกิดความสกปรก 

ซึง่จะทําใหความสวางของไฟสัญญาณลดนอยลง 
16. โคมไฟสัญญาณบุบ เบี้ยว ใหปรับแตงใหอยูในสภาพที่ดี หากไมสามารถปรับแตงไดควร

เปลี่ยนชุดโคมไฟสัญญาณใหมทดแทน 

17. เลนสไฟสัญญาณขุนมัว ใหขัดลางทําความสะอาดคราบฝุนละอองออก หากความขุนมัวเกิด
จากเลนสเสื่อมคุณภาพใหเปลี่ยนเลนสใหมที่มีสีเชนเดียวกับ
ของเดิมทดแทน 

18. เลนสซีดจาง ควรดําเนินการเปลี่ยนเลนสช้ินใหมที่มีสเีชนเดียวกับของเดิม
ทดแทนเพื่อใหสามารถแสดงสีสัญญาณไฟจราจรไดชัดเจน 
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58 บทที่ 5   มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 

ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ) 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
19. อปุกรณยืดหลวม ดําเนินการขันยุดอุปกรณยึดที่หลวมใหแนน ทั้งอุปกรณยึดกลอง

สวิตซตัดตอน ยึดตูควบคุม ยึดเสาสัญญาณ และอุปกรณยึดโคม
ไฟสัญญาณ 

20. อปุกรณยึดหลุด หรือไมครบจํานวน ดําเนินการติดต้ังอุปกรณยึดใหครบตามจํานวน และขันยึดใหแนน
ทั้งอุปกรณยึดกลองสวิตซตัดตอน ยึดตูควบคุม ยึดเสาสัญญาณ และ
อุปกรณยดึโคมไฟสัญญาณ 

21. อปุกรณยึดเกิดสนิม ใหทําความสะอาดทาสีกันสนิมและยันยึดกลับคืน หากเกิดสนิม
รนุแรงใหดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณยึดใหมทดแทน ควรใชอุปกรณ
ยดึชนิดชุบสังกะสีเพื่อกันการเกิดสนิม 

22. ไฟสัญญาณจราจรไมสวาง ไฟสัญญาณจราจรที่ไมสวางอาจทําใหการมองเห็นสัญญาณไฟ
จราจรนอยลง ใหดําเนินการเช็ดลางทําความสะอาดภายในชุดโคม
ไฟสัญญาณ ตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณ ขัว้หลอดและอุปกรณ
อื่นๆ หากจําเปนใหเปลี่ยนใหม 

23. สญัญาณไฟจราจรดับ หรือเกิด
สัญญาณไฟกระพริบ 

ใหตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณ ขั้วหลอดและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 

ภายในโคมไฟสัญญาณหากจําเปนใหเปลี่ยนใหม สัญญาณไฟจราจร
ดับอาจเกิดสาเหตุจากกระแสไฟฟารั่ว สวิตซตัดตอนตัดกระแสไฟ 

สายไฟฟาหลัก สายไฟสัญญาณชํารุดหรืออุปกรณภายในตูควบคุม
เกิดความเสียหาย ใหตรวจสอบและแกไขใหอยูในสภาพที่ดีและ
ปลอดภัย 

24. เกิดกระแสไฟฟารั่ว ใหตรวจสอบคาความตานทานไฟฟาของสายลงดิน โดยอาจขอ
ความรวมมือจากการไฟฟาฯ หากจําเปนใหแกไขสายลงดินหรือ
ติดต้ังสายลงดินเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรตรวจหาจุดที่เกิดกระแสไฟฟารั่ว 
แลวดําเนินการแกไขใหอยูในสภาพที่ดีทั้งที่ตูควบคุม และเสา
สญัญาณไฟจาราจร 

25. สายไฟฟาหลักเสื่อมคุณภาพ 

ฉนวนหุมแตก หลุดรอน 

ควรดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟาหลักเสนใหมและไดมาตรฐาน
ทดแทนสายไฟฟาเสนเดิม หรืออาจใชเทปพันสายไฟพันหุมในสวน
ที่แตกรอยไปกอนหากไมเกิดความเสียหายมากนัก 
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ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ) 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
26. บอพักสายสัญญาณมีตะกอนดิน ใหดําเนินการตักดินตะกอนออกใหสะอาดเพื่อไมใหชองระบายน้ํา

อุดตันซึ่งจะทําใหเกิดน้ําทวมขังภายในบอพัก 

27. บอพักสายสัญญาณมีสภาพน้ําทวม
ขังหรือเปยกช้ืน 

หากเกิดสภาพน้ําทวมขังดําเนินการสูบน้ําออกใหแหงเสียกอน และ
แกชองระบายน้ําไมใหอุดตัน และปรับแตงฝาบอพักสายสัญญาณให
มรีอยรั่วนอยที่สุด 

28. มีสตัวแมลงอาศัยทํารังภายในบอ
พักสายสัญญาณ 

ใหจํากัดสัตวหรือแมลงออกและทําความสะอาดภายใน อาจใช
อุปกรณดับกลิ่น หรือลูกเหม็นเพื่อปองกันสัตว แมลงมาอาศัยอันจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอสายไฟสญัญาณ 

29. ระบบ Vehicle Actuated (VA.) ใหตรวจสอบสายสัญญาณ Loop Detector หรืออปุกรณตรวจนับ
ยานพาหนะ หากมีขอบกพรองหรือชํารุดใหดําเนินการแกไขใหอยู
ในสภาพที่ใชงานได หากจําเปนใหเปลี่ยนหรือติดต้ังใหมทดแทน 

30. ระบบการใหจังหวะสัญญาณไฟ
จราจรทํางานไมถูกตอง 

ใหปรับแตงระบบของเครื่องควบคุมใหมโดยชางผูชํานาญงาน หรือ
ติดตอผูผลิตหรือผูติดต้ังดําเนินการ 
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60 บทที่ 6   มาตรฐานเครื่องมือการยับยั้งจราจร 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานเครือ่งมอืการยับยัง้จราจร 
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บทที่ 6 

มาตรฐานเครื่องมือการยับยั้งจราจร 
 

6.1   ลูกเนินชะลอความเร็ว (Speed Hump) 

 คือ พื้นท่ีผิวจราจรที่ยกสูงข้ึนมีลักษณะโคงเปนรูปหลังเตา ใชติดต้ังขวางทิศทางการจราจร   
เพื่อลดความเร็วของยวดยาน   แตไมเหมาะสมกับถนนที่มีปริมาณจราจรเกิน 500 คันตอวัน  ปกติลูกเนิน
ชะลอความเร็วจะมีความยาว  (ตามแนวทิศทางการจราจร)  ประมาณ 3.4 - 4.0 เมตร ซึ่งจะแตกตางกันจาก           

ลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Hump) ท่ีมีความยาวสั้นๆ ลูกเนินชะลอความเร็วจะมีความสูงจาก       

ผิวจราจรประมาณ 7.5 - 10.0 เซนติเมตร และควรติดต้ังโดยมีระยะหางประมาณ 80 - 130 เมตร 
 ลักษณะหนาตัดขวางของลูกเนินชะลอความเร็วมีอยู  4  ลักษณะ คือ โคงหลังเตา (Sinusoidal)     

โคงวงกลม (Circular)  โคงพาราโบลา (Parabolic)  และผิวบนแบนราบ (Flat-Topped)  

 

ลักษณะของลูกเนินชะลอความเร็วแสดงไวในรูปท่ี 6-1 และขนาดของลูกเนินแสดงไวในรปูท่ี 6-2 

 

 
 

 

รูปท่ี 6-1  ลูกเนนิชะลอความเร็วแบบโคงพาราโบลา 
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รูปท่ี 6-2  ลูกเนินชะลอความเร็วแบบโคงพาราโบลา 
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6.2   วงเวียน  (Roundabout) 

 วงเวียน (Roundabout) เปนอุปกรณท่ีเปนเกาะกลางยกระดับจากพื้น ต้ังอยูกลางทางแยกใน
พื้นท่ีพักอาศัยหรือถนนสายยอย เพื่อใหผูขับข่ีมองเห็นทางแยกไดอยางชัดเจนและลดความเร็วเมื่อเขาสู
ทางแยก โดยเบนทิศทางการจราจรไปตามทิศทางเข็มนาฬิกากอนท่ีจะผานทางแยกไป อยางไรก็ดี เพื่อให
รถฉุกเฉินขนาดใหญสามารถผานไปไดสามารถออกแบบเปนวงเวียนท่ีรถสามารถไตข้ึนไปได 
(Mountable Traffic Circle) ดังแสดงในรูปท่ี 6-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6-3  วงกลมจราจรที่สามารถไตข้ึนไปได 
 

6.3   การบํารุงรักษาเครื่องมือการยับยั้งจราจร 
 การบํารุงรักษาเครื่องมือการยับยั้งจราจร จะตองหมั่นตรวจตราอยูเสมอ  เพื่อปองกันมิใหเกิด
การชํารุดเสียหาย โดยเฉพาะลูกเนินชะลอความเร็วจะตองตรวจสอบความสกปรกของเสนสี เมื่อ
ตรวจสอบแลวใหดําเนินการทําความสะอาดโดยการขูดลาง ปดกวาดดวยไมกวาดใหสะอาดอยูในสภาพ
ชัดเจน  หรือกรณีเลือนรางหลุดลอก ใหดําเนินการขูดออกแลวปรับผิวทางใหเรียบรอยแลวจึงทาสี
เครื่องหมายจราจรใหม 
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มาตรฐานราวกันอันตราย 
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บทที่  7 

มาตรฐานราวกันอันตราย 
 

7.1   แนวทางการเลือกใชราวกันอันตราย 
 การเลือกรูปแบบและติดต้ังราวกันอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญท่ีจําเปนตอง
พิจารณาคือ ปจจัยดานความปลอดภัย  คาใชจาย  และลักษณะที่ดีของระบบราวกันอันตราย  ดังนี้ 

1) สามารถเหนี่ยวรั้งยวดยานที่พุงเขาชนได โดยมีระยะโกงตัวของราวท่ีเหมาะสมไมมาก
จนเกินไป 

2) สามารถยับยั้งหรือลดความเรงของยวดยานที่พุงเขาชนอยางชา ๆ  (คอย ๆ  ลดความเรง) 
3) ควรเบี่ยงเบนทิศทางของยวดยานที่พุงเขาชนไดอยางราบรื่น 

4) ควรคงสภาพและใชงานไดหลังจากถูกชน 

5) สามารถปองกันความเสียหายหรือลดอันตรายใหแกผูขับข่ีและคนเดินเทาได 
6) ควรเก็บสวนปลายของราวกันอันตรายใหเหมาะสม  เพื่อปองกันอันตรายจากการชน

ปะทะที่สวนปลายของราวกันอันตราย 
7) สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

8) ไมควรมีสวนใดสวนหนึ่งของราวกันอันตรายยื่นลงมาในสวนขอบทาง (Curb) 

9) สามารถซอมแซมไดสะดวกและรวดเร็ว 
10) มีความปลอดภัยในการใชงาน  คาใชจายในการติดต้ังและบํารุงรักษาไมสูงมากนัก  

รวมท้ังมีรูปลักษณภายนอกที่สวยงาม     

7.2   ลักษณะของราวกันอันตราย 
 7.2.1 ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล 
  1) ลักษณะทั่วไป 

   ระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลประกอบดวย ลวดเคเบิ้ลท่ีมีเสนผานศูนยกลาง
ต้ังแต 18 มิลลิเมตร รอยอยูบนเสาเหล็กท่ีมีลักษณะออน (Weak post) โดยจัดเรียงใหลวดเสนบนสุดมี
ความสูงจากพื้นตั้งแต 67.5 เซนติเมตร ถึง 75 เซนติเมตร และมีระยะหางระหวางลวดแตละเสนตั้งแต 7.5 

เซนติเมตรถึง 10 เซนติเมตร เมื่อใชราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลเปนแผงกันเกาะกลางถนน จะตองเรียง 
ลวดเคเบิ้ล 1 เสน (หรือ 2 เสน) ใหอยูดานตรงขามของเสากับลวดเคเบิ้ลท่ีเหลือ 
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  2) สมรรถนะตอการชน 
   ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลสามารถเปลี่ยนวิถีของยวดยานที่พุงเขาชนไดอยางมี            
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดแรงดึงในเสนเคเบิ้ลมากพอ จากผลการทดสอบพบวาระบบราวกันอันตรายแบบ
เคเบิ้ลสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานขนาดตั้งแต 818 กโิลกรัม ถึง 2,045 กิโลกรัม วิ่งดวยความเร็ว 
96 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ชนท่ีมุม 25 องศาไดโดยมีระยะการโกงตัวสูงสุด เนื่องจากการชนประมาณ 3.5 เมตร 
ดังนั้นในการใชงานจะตองกําหนดใหมีระยะหางจากราวกันอันตรายถึงสิ่งกีดขวางขางทางไมนอยกวา
ระยะโกงตัวท่ีไดจากผลการทดสอบการพุงชน 
    ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน 

ไมสงูมาก (ไมเกิน 6:1) ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลท่ีใชในบริเวณทางโคงเมื่อถูกยวดยานชนจะมีระยะการ
โกงตัวไประดับหนึ่ง กอนท่ีจะมีแรงดึงเกิดข้ึนในเสนเคเบิลเพื่อรับแรงกระแทก ดังนั้น เมื่อใชติดต้ัง
ในทางโคงควรจัดระยะหางระหวางเสารองรับใหใกลกันมากขึ้น เพื่อไมใหมีระยะการโกงตัวมากจนเกินไป 

   สําหรับขอดีของการใชราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล คือ มีคาใชจายไมสูงมากและ
เมื่อยวดยานพุงเขาชนจะมีแรงเฉื่อยกระทําตอผูขับข่ีนอย สวนขอเสีย คือ เมื่อยวดยานชนราวกันอันตราย
จะสูญเสียประสิทธิภาพอยางมาก  และมีความเสียหายท่ีตองซอมแซมมาก ดังนั้น จึงควรเลือกการติดต้ัง
ในบริเวณที่คาดวาจะมีการพุงชนไมมาก นอกจากนี้ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลยังตองการพื้นท่ีบริเวณ
ดานหลังราวกันอันตรายที่ตองไมมีสิ่งกีดขวางเปนระยะคอนขางมาก และประสิทธิภาพการใชงานจะ
ลดลงเมื่อติดต้ังในบริเวณทางโคง 
  3) ขอแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
   (1) สวนปลายของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลจะตองเยื้องออกดานขางจากแนวเดิม
เปนระยะ 1.10 เมตร   และจะตองดึงลวดเคเบิ้ลทุกเสนลงมายึดท่ีฐานปลายสุดท่ีทําจาก คอนกรีตและฝง
อยูในดิน ดังรูปท่ี 7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7-1  สวนปลายของราวกนัอันตรายแบบเคเบิ้ล 
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   (2) ระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลจะตองรอยอยูบนเสาที่มีลักษณะออน  

สําหรับฐานปลายสุดอาจทําใหมีลักษณะออนไดโดยใชฐานแบบ Slip Base  ดังรูปท่ี 7-1 

   (3) สวนปลายสุด (End Terminal) ของราวกันอันตรายเปนสวนท่ีมีอันตราย  
อยางมากตอการพุงเขาชนของยวดยาน ดังนั้นสวนปลายที่อยูในบริเวณปลอดภัย (Clear Zone) จะตอง
ออกแบบใหมีความปลอดภัยตอการพุงเขาชน 
   (4) โครงสรางเหล็กท่ีใชจะตองผานการชุบสังกะสีหนาไมนอยกวา 550 แกรมตอ
ตารางเมตร 
   (5) แผนสะทอนแสงใชประเภทที่มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงไมนอยกวา
ระดับท่ี 1 ตาม มอก. 606 การติดแผนสะทอนแสงแสดงดังรูปท่ี 7-2 

 

รูปท่ี 7-2  การติดแผนสะทอนแสงในระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล 

 

   (6) ชวงหางระหวางเสา (S) จะมีคาลดลงตามทางโคง (R) โดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนด ดังนี้ 
    ON TANGENT OR R ≥ 700 :  S = 4.00 เมตร 
    450 ≤ R < 700   : S = 3.00 เมตร 
    150 ≤ R < 4501   : S = 2.00 เมตร 
    R < 150    : S = 1.00 เมตร 
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   (7) ชวงหางระหวางเสา (S) จะมีคาลดลงความสูงของดินถม โดยใหเปนไปตาม           

ขอกําหนด ดังนี้ 
    H ≤3.00    : S = 4.00 เมตร 
    3.00 < H ≤ 4.00   :  S = 3.00 เมตร  
    4.00 < H ≤5.00   :  S = 2.00 เมตร 
    5.00 < H ≤ 7.00   :  S = 1.00 เมตร 
 7.2.2 ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออน 

  1) ลักษณะทั่วไป 

   ระบบราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออนประกอบดวยสวนโครงสราง
ราวเหล็กท่ีมีรูปตัดคลายตัวอักษร W ยึดติดอยูบนเสาเหล็กเปนระยะหางเทาๆ กัน ราวกันอันตรายดังกลาว
มีคุณสมบัติคลายกับราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล คือ เสารองรับทําหนาท่ีเพียงยึดราวใหอยูในตําแหนงท่ี 

เหมาะสมและจะแยกตัวออกจากราวอยางงายดายเมื่อถูกชน ขนาดของเสาที่ใชมีขนาดใกลเคียงกับเสา
ของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล แตจะจัดระยะหางกันประมาณ 3.75 เมตร ความสูงท่ีแนะนําใหใชควรสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร 
  2) สมรรถนะตอการชน 
   ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยาน 

ขนาดตั้งแต  818 กิโลกรัม ถึง 1,818 กิโลกรัม ไดโดยมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 

2.2 เมตร และเมื่อใชเปนแผงเหล็กกนัเกาะกลางถนนจะมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 

2.1 เมตร 
   ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออนมีขอดีกวาแบบเคเบิ้ล  คือ  เมื่อถูก
ยวดยานเฉี่ยวชนแบบไมรุนแรง ราวกันอันตรายจะยังใชงานไดอยู  ซึ่งหากเปนแบบเคเบิ้ลจะเสียหาย  
อยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสรางราวเหล็กลูกฟูกมีมากกวาแบบเคเบิ้ล 

   หากตองการลดระยะการโกงตัวเมื่อถูกชน ผูออกแบบสามารถลดระยะหางระหวาง  
เสารองรับใหใกลกันมากขึ้น การติดต้ังราวกันอันตรายนี้บนเสนทางท่ีมีภูมิประเทศไมสม่ําเสมอจะทําให
ประสิทธิภาพของการปองกันอันตรายแปรเปลี่ยนไปอยางมาก  ดังนั้น จึงแนะนําใหใชราวกันอันตราย  
แบบนี้บนพื้นท่ีท่ีคอนขางราบ  สําหรับการใชเปนแผงกันเกาะกลางถนนก็เชนเดียวกับใชเปนราวกัน
อันตรายขางทางคือ  แนะนําใหใชในเกาะกลางที่คอนขางราบที่ไมมีขอบทางหรือคลอง 
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  3) ขอแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
   (1) มิติตางๆ ของราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสา แสดงดังรูปท่ี 7-3    

และ 7-4 โดยมีหนวยเปนมิลลิเมตร 
   (2) ราวกันอันตรายควรมีคุณสมบัติของวัสดุดังตอไปนี้ 
    - วัสดุท่ีใชทําราวเหล็กลูกฟูกตองทําจากเหล็กท่ีมีความหนา และมีการ

เคลือบสังกะสีไมตํ่ากวาคาในตารางที่ 7-1 

    - คุณสมบัติของราวเหล็กลูกฟูก  แสดงดังตารางที่ 7-2 

ตารางที่ 7-1  คุณสมบัติของวสัดุท่ีใชทําราวเหล็กลูกฟูก 

ราว 
ชั้น ประเภท 

ความหนาตํ่าสุด (เมตร) นํ้าหนักสังกะสีเคลือบตํ่าสุด 

(กรัม/ตารางเมตร) 
1 1 

2 

3.2 

3.2 

550 

1,100 

2 1 

2 

2.5 

2.5 

550 

1,100 

ตารางที่ 7-2  คุณสมบัติของราวเหล็กลูกฟูก 

ราว การโกงตัว 

MAX.LOAD 

TRAFFIC FACE UP 

MAX.LOAD 

TRAFFIC FACE 

DOWN ชั้น ประเภท 

กําลังดึงประลัยตํ่าสุด 

(กิโลกรัม/เมตร2
) 

รอยละการ
ยืดตัวตํ่าสุด 

กิโลกรัม 
ระยะโกง 
(เมตร) กิโลกรัม 

ระยะโกง 
(เมตร) 

1 1 

2 

41 21 910 

1,360 

50 

75 

720 

1,090 

50 

75 

2 1 

2 

41 21 680 

910 

50 

75 

545 

720 

50 

75 

    - เสาท่ีใชรองรับราวจะตองเปนทอเหล็กเคลือบสังกะสี  มิติของเสาแสดง       
ดัง รูปท่ี  7-5 
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    - การเคลือบสังกะสีสําหรับสลักเกลียว แปนเกลียว แหวนรองแปนเกลียว และ
ตัวยึดท่ีมีเกลียวจะตองเปนไปตามมาตรฐาน มอก.171ช้ันคุณสมบัติ 5.8 

   (3) หากมิไดมีการระบุเปนอยางอื่น ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 1 กับงาน
ทางชั้น 1 สวนงานทางชั้นอื่นๆ ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 2 

   (4) ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 2 กับงานที่ตองทนการกัดกรอนสูง 
   (5) ชวงหางระหวางเสา (S) ใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 
 

รัศมีของโคง, R 

(เมตร) 
ระยะหางเสา, S 

(เมตร) 
on tangent or R ≥700 4.00 

450 ≤ R < 700 3.00 

150 ≤  R < 450 2.00 

R ≤ 150 1.00 

  

 * สําหรับความชัน (side slope) ต้ังแต 2 : 1 ข้ึนไป 

   สําหรับโคงราบที่มีดินถมดวย ใหพิจารณาใชระยะหางต่ําสุดท่ีไดจากทั้งสองกรณีขางตน 

 

   (6) สําหรับโคงราบที่มีดินถมสูงกวา 5 เมตร  (และความชันมากกวา 3:1)  การใช     
ราวกันอันตรายจะเหมาะสมกวา Guide Post  แตไมแนะนําใหใชกับบริเวณที่มีดินถมสูงกวา 7 เมตร 
   (7) ราวกันอันตรายท่ีติดต้ังบนโคงท่ีรัศมีแคบกวา 50 เมตร การดัดโคงราวใหทํา
จากโรงงาน 

   (8) ใหติดต้ังแผนเหล็กรองดานหลัง  ซึ่งเปนชั้นและประเภทเดียวกับราวรวมกับ
เสาชวงใน   หากราวกันอันตรายมีระยะหางเสาเทากับ 2S เมตร ดังรูป 7-6  

   (9) หากมิไดมีการระบุเปนอยางอื่น คุณสมบัติของราวกันอันตรายตองเปนไป
ตามมาตรฐาน มอก. 248 

   (10) แผนสะทอนแสงใชประเภทที่มีคาสัมประสิทธการสะทอนแสงไมนอยกวา
ระดับท่ี 1  ตามมอก. 606 การติดแผนสะทอนแสงแสดงดังรูปท่ี 7-5 

 

 

* ความสูงดินถม, H 

(เมตร) 
ระยะหางเสา, S 

(เมตร) 
H ≤ 3.00 4.00 

3.00≤ H ≤ 4.00 3.00 

4.00 ≤ H≤ 5.00 2.00 

5.00 ≤ H  7.00 1.00 
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รูปท่ี 7-3  ราวเหล็กลูกฟูก 
 

 
รูปท่ี 7-4  ราวกนัอันตรายแบบเหล็กลูกฟูกบนเสาออน 
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รูปท่ี 7-5  เสาที่ใชรองรับราวเหล็กลูกฟูก 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7-6 การติดแผนเหล็กรองดานหลัง 
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 7.2.3 ราวกันอันตรายแบบกลอง 
  1) ลักษณะทั่วไป 

   ระบบของราวกันอันตรายประกอบดวยคานเหล็กรูปกลองขนาด 15 X 15 เซนติเมตร 
หนา 4.57 เมตร และเสาเหล็ก S3 X 5.7 (S Shape  ความลึก 3 นิ้ว  น้ําหนัก 5.7 ปอนดตอฟุต)  สวนกรณีท่ีใช
เปนแผงกันเกาะกลางถนน ใหใชคานเหล็กรูปกลอง  ขนาด 20 X 15 เซนติเมตร  หนา 6.35 เมตร  และเสา
เหล็ก S3 X 5.7  เมือ่ราวกันอนัตรายแบบนี้ถูกชน แรงกระแทกจากการชนของยวดยานจะถูกตานทานโดย
กําลังตานทานการดัด (Flexural Stiffness) และกําลังตานทานแรงดัน (Tensile Stiffness) ของคานเหล็ก     

รปูกลอง จากนั้นแรงกระแทกจากคานจะถายเทไปสูเสารองรับบริเวณที่ถูกชนและเสาใกลเคียง 
   แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบราวกันอันตรายแบบกลอง คือ ใหคานเปนสวน
โครงสรางท่ีแข็งแรงและเสาเปนสวนโครงสรางท่ีออน  ลักษณะเฉพาะของราวกันอันตรายแบบกลอง          
มีดังตอไปนี้ 
   (1) สามารถกระจายแรงกระแทกจากการชนไดดี  เบ่ียงเบนทิศทางของยวดยานที่
พุงเขาชนไดอยางนุมนวล   และสามารถปองกันการหลุดออกนอกเสนทางของยวดยานได  เนื่องจากคาน
เหล็กรูปกลองมีความแข็งแรงสูง 
   (2) กอความเสียหายนอยตอยวดยาน เนื่องจากเสาที่รองรับคานถูกออกแบบให
แยกตัวออกจากคานไดงายเมือ่ถูกชน  ทําใหมีแรงปะทะกลับไปสูยวดยานต่ํา 
  2) สมรรถนะตอการชน 
   ราวกันอันตรายแบบกลองสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานขนาดตั้งแต 818

กิโลกรัมถึง  1,818 กิโลกรัมได  โดยมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 1.5 เมตร เมื่อใช
เปนราวกันอันตรายขางทาง และ 1.65 เมตร เมื่อใชเปนแผงกันเกาะกลางถนน ราวกันอันตรายแบบนี้ไว
ตอการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงและพื้นท่ีท่ีมีระดับไมสม่ําเสมอ เชนเดียวกับราวกันอันตรายแบบ    

ราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออน  ดังนั้นหากใชเปนราวกันอันตรายขางทาง  แนะนําใหติดต้ังคานเหล็กรูปกลอง
โดยมีระยะหางจากพื้นดินถึงขอบบนสุดของคานเทากับ 67.5 เซนติเมตร และหากใชเปนแผงกัน        

เกาะกลางถนนแนะนําใหติดต้ังคานเหล็กรูปกลองโดยมีระยะหางจากพื้นดินถึงขอบสุดของคาน เทากับ 

75.0 เซนติเมตร 
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  3) ขอแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
   สวนประกอบของราวเหล็กกันอันตรายแบบกลองเมื่อผานการติดต้ังแลวแสดงใน
รูปท่ี 7-7  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รูปท่ี 7-7  สวนประกอบของราวกันอันตรายแบบกลองเมื่อใชติดต้ังบริเวณแผงกันเกาะกลางถนน 

   (1) คาน  

    ใชคานเหล็กรูปกลอง ดังรูปท่ี 7-8 

   (2) เสารองรับ 

    เสารองรับใชเสาเหล็ก โดยใหแกนรองอยูในทิศทางการจราจรเพื่อปองกัน
ความเสียหาย อันอาจเกิดกับลอของยวดยานเมื่อมีการพุงชน ในกรณีท่ีตองการเพิ่มความแข็งแรงของเสา 
ในทิศทางที่ต้ังฉากกับทิศทางการจราจร ใหติดต้ังแผนเหล็กเสริมกําลังท่ีแผนปกของเสา ดังแสดงใน      

รูปท่ี 7-8 

   (3) รอยตอระหวางคาน 
    รอยตอระหวางคานจะตองออกแบบใหสามารถสงถายแรงดัดและแรงดึงท่ี
เกิดข้ึนในคานไดเมือ่เกดิการชน ตัวอยางของรอยตอระหวางคานแสดงในรูปท่ี 7-9 

   (4) แผนเหล็กยึด 

    แผนเหล็กยึดใชยึดระหวางคานกับเสา รูปรางหนาตัดของแผนเหล็กยึดแสดง
ในรูปท่ี 7-10 
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รูปท่ี 7-8  หนาตัดมาตรฐานของเสารองรับและการติดแผนเหล็กเสริมกําลัง 
 

 
 

รูปท่ี 7-9  รอยตอระหวางคานเหล็ก 
 

 
  

รูปท่ี 7-10  แผนเหล็กยึดสําหรับราวกันอันตรายแบบกลอง 
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 7.2.4 ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  1) ลักษณะทั่วไป 
   ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเปนราวกันอันตรายระบบแกรงท่ีนิยมใช
กันมากในปจจุบัน  เนื่องจากมีขอดีหลายประการคือ มีประสิทธิภาพการใชงานที่ดีสําหรับรถยนตขนาด
มาตรฐาน  มีคาใชจายเริ่มตนท่ีไมสูง  และไมตองบํารุงรักษามาก  รูปแบบที่นิยมใชกันโดยทั่วไปเรียกวา  
แบบนิวเจอซี่ (New Jersey) ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงโดยประมาณ คือ 80 

เซนติเมตร  แตหากพบวาความสูงดังกลาวไมเพียงพอตอการใชงานก็สามารถปรับเพิ่มความสูงได โดยให
ปรับเพิ่มความสูงไดเฉพาะตั้งแตจุดตัดกันของเสนความชันเปนตนไป  การกอสรางราวกันอันตรายแบบ
คอนกรีตสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชแบบหลอแบบเลื่อน (Slipformed)  การหลอสําเร็จ หรือการ
หลอในท่ีซึ่งผูออกแบบสามารถเลือกไดตามสภาพความเหมาะสม  สําหรับการใชงานราวกันอันตราย
คอนกรตีเสริมเหล็กท่ีบริเวณ ขางทางจะมีรูปรางดังแสดงในรูปท่ี 7-11 และ 7-12 

 

 

รูปท่ี 7-11  ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับบริเวณขางทาง 
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รูปท่ี 7-12  ราวกันอันตรายคอนกรีตเสริมเหลก็แบบหลอสําเร็จสําหรับบริเวณขางทาง 
 

  2) สมรรถนะตอการชน 

   การทดสอบการพุงชนของราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป    

มักทําการทดสอบกับรูปรางแบบนิวเจอซี่  และใชทดสอบเมื่อใชเปนแผงกัน กันเกาะกลางถนน จากผลการ
ทดสอบพบวา  ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีความสูง 80 เซนติเมตร สามารถเปลี่ยนวิถีการ
ชนของยวดยานตั้งแต 818 กิโลกรัม ถึง 2,045 กิโลกรัม ไดอยางดีโดยไมมีการโกงตัว และบางครั้ง
สามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานไดถึงขนาด 18,145 กิโลกรัม เมื่อถูกชนแบบปานกลาง 
  3) ขอแนะนําหรับการติดต้ัง 
   (1) คอนกรีตท่ีใชควรมีกําลังตานทานแรงอัดอยางนอยเทากับ 210 กิโลกรัม/

ตารางเซนติเมตร สําหรับตัวอยางทดสอบรูปลูกบาศกขนาด 15 X 15 X 15 เซนติเมตร ท่ีอายุ 28 วัน 

สวนผสมของคอนกรีตตอ 1 ลูกบาศกเมตรอาจใชคาดังตอไปนี้ 
    ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่ง 350 กิโลกรัม (ตํ่าสุด) 

    ทราย     0.43 เมตร3
 

    หินยอย หรือกรวด   0.86 เมตร3
 

    คาความยุบตัว (Slump test)   10 เซนติเมตร (สูงสุด) 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

78 บทที่ 7   มาตรฐานราวกันอันตราย 

   (2) ความหนาของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริมมีคาเทากับ 5 เซนติเมตร   
   (3) เหล็กเสริมจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 ช้ันคุณภาพ SR24 

สําหรับเหล็กกลมเรียบ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 24-2527 ช้ันคุณภาพ SD30 สําหรับเหล็ก     

ขอออย 
   (4) ทุกระยะ 10 เมตร จะตองมีรอยตอ รายละเอียดของการเสริมเหล็กบริเวณ
รอยตอแสดงในรูปท่ี 7-13 

 
รูปท่ี 7-13  การเสริมเหล็กบริเวณรอยตอ (Construction Joint) 

   (5) ทุกระยะ 60 เมตร จะตองมีรอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) รายละเอียด
ของรอยตอเพือ่การขยายตัวแสดงในรูปท่ี 7-13 
 

 
รูปท่ี 7-14  รายละเอียดของรอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 
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   (6) สวนปลายของราวกันอันตรายจะตองทาสีขาว-ดํา ความกวาง 0.50 เมตร โดย
ใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 327 

 การเลือกชนิดของราวกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพของถนนสามารถชวยลดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับยวดยานและอันตรายท่ีอาจเกิดกับผูขับข่ียวดยานได ตารางที่ 7-3 แสดง
ขอดีและขอเสียของราวกันอันตรายชนิดตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการเลือกใชงานใหเหมาะสม     

ตารางที ่7-3  คุณลักษณะของราวกันอันตรายชนิดตาง ๆ 

ราวกันอันตราย ขอดี ขอเสีย 
1. แบบเคเบิ้ล -  ลวดเคเบิ้ลนํามาใชใหมได 

-  ไมบดบังทัศนะวิสยัของผูขับขี่ยวดยาน 

-  กําหนดตําแหนงการติดต้ังเสาได
สะดวก 

-  ยอมใหเสาแตละตนเกิดการทรุดตัวที่
ไมเทากัน 

-  ติดต้ังยากในทางโคงที่รัศมีความ
โคงแคบ 

-  ไมประหยัดหากติดต้ังในระยะสั้น ๆ 

-  การซอมแซมสวยปลาย                    
(End terminal) ทําไดลําบาก 

2. แบบราวเหล็กลูกฟูก -  มีความแข็งแรงและความยืดหยุน 

-  ติดต้ังและซอมแซมสวนที่เสียหายไดงาย 
-  สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

-  ใชกับทางโคงที่มีรัศมีความโคงแคบได

-  เกิดความสกปรกไดงาย 

3. แบบกลอง -  เหมาะกับเกาะกลางถนนที่มรีะยะแคบๆ 

-  ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน 

-  ติดต้ังยากในทางโคงที่มีรัศมีความ
โคงแคบ 

4. แบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

-  ปองกันไมใหรถเสียหลักออกนอกแนว
ถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ทนทานการกัดกรอนไดดี 

-  ลําบากในการขนยายและติดต้ัง 
-  เมื่อเกิดการชนยวดยานจะไดรับ
ความเสียหายอยางมาก 

 ตารางที่ 7-4 แสดงความเหมาะสมในการใชงานของราวกันอันตรายแบบตางๆโดยขอมูล
ดังกลาวสามารถใชเปนพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเลือกใชราวกันอันตรายได อยางไรก็ตามควรนํา
ขอมูลจริงของสภาพถนนที่ไดจากการสํารวจในสนามมาประกอบการตัดสินใจดวย และอาจตองพิจารณา
ถึงองคประกอบอื่น ๆ เชน คาใชจาย การบํารุงรักษา และความสวยงาม ดังจะไดกลาวถึงอยางละเอียด
ตอไป 
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ตารางที่ 7-4   ประสิทธิภาพของราวกันอันตรายบนสภาวะของถนนตางๆ 

ชนิดของราวกันอันตราย 
สภาวะของถนน เคเบิล ราวเหล็ก 

ลูกฟูก 
แบบกลอง คอนกรีต

เสริมเหล็ก 
รัศมีความโคงนอย (R < 300 เมตร) ∆ ⊗ ♦ ♦ 

ใชเปนสิ่งชวยบอกแนวถนน ♦ ⊗ ∆ Ο 

ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขบัขี่ยวดยาน ⊗ ♦ ∆ ♦ 

มีระยะเกาะกลางถนนแคบ Ο ∆ ⊗ ⊗ 

ถนนที่มีการทรุดตัวที่แตกตางกันมาก ๆ ⊗ ♦ ♦ ♦ 

ทนตอการกัดกรอน Ο ∆ ∆ ⊗ 

เสนตรงกอนเขาโคง ⊗ Ο Ο ♦ 

สะพานและทางยกระดับ ♦ ∆ ♦ ⊗ 

 

 หมายเหตุ ;  ⊗ : ใชไดดีและเหมาะสม 

    Ο : ใชได 
    ∆ : ใชไดในบางสถานการณ 
    ♦ : ไมเหมาะสม 

 

7.3   การบํารุงรักษาราวกันอันตราย 
 ราวกันอันตรายเมื่อผานการใชงานไประยะหนึ่ง ยอมมีการเสื่อมสภาพลง การเสื่อมสภาพอาจ
เกิดข้ึนไดหลายสาเหตุ  เชน  การกัดกรอนจากสภาพแวดลอม หรือการเกิดอุบัติเหตุยวดยานพุงชนทําให
ไดรับความเสียหาย  การบํารุงรักษาราวกันอันตรายใหอยูในสภาพการใชงานที่ดีจะชวยใหผูขับข่ีไดรับ
ความปลอดภัย และชวยใหราวกันอันตรายมีอายุการใชงานที่ยาวนานซึ่งชวยลดคาใชจายไดระยะยาว   
 การตรวจสอบสภาพของราวกันอันตราย  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเสียหายหรือ    

สิ่งบกพรองท่ีเกิดข้ึนกับสวนประกอบของราวกันอันตราย โดยปกติควรมีการตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไป
ของโครงสรางราวกันอันตรายอยางนอยทุกๆ เดือน  และควรตรวจสอบอยางละเอียดอยางนอยปละครั้ง        
อยางไรก็ตาม  ความถี่ในการตรวจสอบสภาพของราวกันอันตรายยังข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ประเภท
ของราวกันอันตรายที่ใช หากใชราวกันอันตรายประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานตอการชน
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ของยวดยานและทนตอการกัดกรอนของสภาวะแวดลอมสูง  ความถี่ในการตรวจสอบจะนอยกวาการใช         
ราวกันอันตรายประเภทราวเหล็กลูกฟูกหรือแบบคานรูปกลอง และการใชราวกันอันตรายในพื้นท่ีซึ่ง     
มีปริมาณการจราจรสูงยอมมีโอกาสเกิดความเสียหายของราวกันอันตรายมากกวาการใชในพื้นท่ีท่ีมี
ปริมาณการจราจรต่ํา นอกจากนี้ อุปกรณบางชนิดของราวกันอันตรายยังเกิดความเสียหายไดงาย เชน   

เปาสะทอนแสง เปนตน  ดังนั้น รอบเวลาในการพิจารณาตรวจสอบสภาพราวกันอันตรายจึงข้ึนอยูกับ
ดุลพินิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับแตละพื้นท่ีและสภาวะการใชงาน 
 สวนประกอบของราวกันอันตรายที่ควรไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ไดแก โครงสรางราว 
โครงสรางเสารองรับ  อุปกรณยึด และเปาสะทอนแสง  ตารางที่ 7-5  แสดงลักษณะความเสียหายตางๆ  

ของราวกันอันตราย ท่ีมักจะถูกตรวจพบ  ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถใชขอมูลในตารางเพื่อเปน
แนวทางในการตรวจสอบได เมื่อไดทําการตรวจสอบแลวพบวา สวนประกอบของราวกันอันตรายไดรับ
ความเสียหาย  ควรรีบทําการซอมแซมแกไขเพื่อใหราวกันอันตรายมีประสิทธิภาพในการใชงานไดดีดังเดิม 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาราวกันอันตรายดังท่ีไดกลาวมา ควรมีการบันทึกขอมูลของการตรวจสอบ
ลงในเอกสารอยางเปนระบบ ซึ่งขอมูลท่ีควรบันทึก เชน รายละเอียดของราวกันอันตรายที่ติดต้ัง       
ความเสียหายของราวกันอันตรายท่ีตรวจพบ และวิธีแกไข การบันทึกขอมูลดังกลาวเพื่อใชเปน
เอกสารอางอิงเมื่อตองการคนหาและตรวจสอบ รวมท้ังเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประเมินผลในดาน
ตางๆ ตอไป 
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ตารางที่ 7-5    รายการตรวจสอบสภาพของราวกันอันตราย 

สวนโครงสรางของ 
ราวกันอันตราย 

รายการตรวจสอบ 

โครงสรางโดยรวม • สภาพโครงสรางทั่วไป 

 

 

 

สวนโครงสรางราว 

• ราวกันอันตรายมีรอยขูด หรือครูดจากการชนของยวดยาน 

• รูปรางของราวกันอันตรายบิดเบี้ยว หัก งอ หรือฉีกขาด 

• ระดับความสูงของราวกันอันตรายไมตรงตามมาตรฐาน 

• การทรุดตัวของคันทางทําใหระดับความสูงของราวกันอันตรายไมเทากัน 

• เกิดการหลุดลอกของสี หรือเกิดความสกปรก ทําใหไมสามารถมองเห็น     

ราวกันอันตรายไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน 

•     เกิดสนิมบนสวนโครงสรางของราวกันอันตราย 

สวนโครงสรางเสารองรับ • รูปรางของเสารองรับบิดเบี้ยว หัก งอ เอียง หรือฉีกขาด 

• โครงสรางคอนกรีตยึดเสาแตกราวเสียหาย 
•     เกิดสนิมบนโครงสรางเสารองรับ 

อุปกรณยึด • อุปกรณยึดเกิดการคลายตัวทําใหหลวม หรือหลุดลอก 

• เกิดสนิมบนอุปกรณยึด 

เปาสะทอนแสง • การสะทอนแสงของเปาสะทอนแสงต่ําทําใหไมสามารถมองไดอยาง
ชัดเจนในเวลากลางคืน 

• เกิดความสกปรก ทําใหลดคุณสมบัติในการสะทอนแสง   
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ภาคผนวก  ก 
ตัวอยางการใชงาน 

 

1.   การใชเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางแยก 
 การวางแผนและติดต้ังเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางแยกในแตละกรณีมีความแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  ลักษณะพื้นท่ีการใชงาน  การใชงานในเขตเมืองหรือนอกเขตเมือง   
ชนิดของถนนที่ประกอบเปนทางแยก ชนิดของทางแยก รูปแบบของทางแยก  ลักษณะการออกแบบทาง
กายภาพของถนน  ผูใชรถใชถนน  ปริมาณการจราจร  ประเภทของยานพาหนะ  และการจํากัดความเร็ว 
เพราะฉะนั้น การวางแผนและติดต้ังเครื่องหมายจราจรในแตละพื้นท่ีตองพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง 
 ตัวอยางการใชงานเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกแบงตามพื้นท่ีการใชงานชนิดของถนนที่
ประกอบเปนทางแยก และชนิดของทางแยกที่พบเปนกรณีท่ัวไป ในกรณีท่ีสภาพพื้นท่ีทางแยกและการใชงาน
แตกตางจากกรณีตัวอยาง ใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใชงานเครื่องหมายจราจรใหเหมาะสมกับลักษณะของ
ทางแยกนั้นๆ ได โดยยึดตามหลักการดานวิศวกรรมจราจรหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือวิศวกรจราจรและขนสง 
 1.1 บริเวณสี่แยก (4-Way Intersection) 

  1.1.1 บริเวณสี่แยกมีสัญญาณไฟในเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
    ใชในกรณีทางสี่แยกในเขตเมืองเมื่อถนนสายรองตัดกับถนนสายรองที่

ปริมาณการจราจรสูงพอ หรือมีเหตุอนัควรท่ีจะสามารถติดต้ังสัญญาณไฟจราจรได 
(1) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะ  ระหวาง 30-60 เมตร จากจุด  

เริม่ตนทางแยก 

(2) ควรติดต้ังปายช่ือทางแยกใหถูกตองชัดเจนสามารถมองเห็นไดจาก        

ทุกทิศทาง 
(3) ควรติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร 2 ตน 

   2) ทางเลือกเสริม 
(1) สามารถใชปายบอกชื่อถนน และชื่อทางแยกติดต้ังกับสัญญาณไฟจราจรได 
(2) ในกรณีท่ีมีชองจราจรสําหรับรอเลี้ยวซาย สามารถเสริมปาย “ใหทาง” 

หรือปาย “ใหรถทางขวางไปกอน” ท่ีขอบผิวจราจรของถนนดานใกล
ของถนนขวางหนา 
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บริเวณสี่แยกมสีัญญาณไฟในเขตเมือง 
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  1.1.2 บริเวณสี่แยกไมมีสัญญาณไฟนอกเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
     ใชในกรณีทางแยกนอกเขตเมืองเมื่อถนนสายหลักตัดกับถนน     

สายรองที่ถนนทั้งสองสายมีปริมาณจราจรไมสูงพอท่ีจะสามารถติดต้ังสัญญาณไฟจราจรได 
   2) บนถนนสายหลัก 

(1) ติดต้ังปายบอกหมายเลขทางหลวงที่จุดเริ่มตนทางแยกหรือท่ีระยะ      
ไมเกิน 150 เมตรหางจากจุดเริ่มตนทางหลวง 

(2) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะ ระหวาง 100-200 เมตรจาก         

จุดเริ่มตนทางแยก 

(3) ติดต้ังปายเตือนสัญญาณไฟจราจรที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปาย
บอกจุดหมายปลายทางติดต้ังปายบอกระยะทางที่ดานตรงขามทางแยก     

ท่ีระยะระหวาง 200-300 เมตร จากจุดเริ่มตนทางแยก 

   3) บนถนนสายรอง 
1) ติดต้ังปาย “หยุด” หรือปาย “ใหทาง” ท่ีขอบผิวจราจรดานใกลถนนหลัก 

2) ติดต้ังปายบอกหมายเลขทางหลวงที่จุดเริ่มตนทางแยกหรือท่ีระยะ
ระหวาง 100-150 เมตร หางจากจุดเริ่มตนทางหลวง 

3) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 100-150 เมตร จาก
จุดเริ่มตนทางแยก 

4) ติดต้ังปายเตือนปายหยุดขางหนาท่ีระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปาย
บอกจุดหมายปลายทาง 

   4) ทางเลือกเสริม 

1) ในกรณีท่ีมีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรปายบอกจุดหมายปลายทาง   
อาจใชแบบแขวนสูงหรือแบบครอมสําหรับกรณีท่ีมีเกาะกลาง 

2) ในกรณีท่ีระยะมองเห็นปายหยุดไมเพียงพอหรือมีสิ่งบดบังทําใหผูขับข่ี 

ไมสามารถสังเกตเห็นปายหยุดไดสามารถติดต้ังปายเตือนปายหยุด
ขางหนาได 

3) ในกรณีท่ีเปนทางแยกอันตรายบนถนนรองสามารถใชแถบสีลดความเร็ว 
และตัวอักษร “ลดความเร็ว” เพื่อเตือนใหผูขับข่ีลดความเร็วกอนถึง   
ทางแยก 
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 1.2 บริเวณสามแยก (3-Way Intersection) 

  1.2.1 บริเวณสามแยกมีสัญญาณไฟในเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
    ใชในกรณีทางสามแยกในเขตเมืองเมื่อถนนสายรองมาบรรจบกับถนนสายหลัก 

โดยมีปริมาณจราจรสูงพอหรือมีเหตุอันควรท่ีจะสามารถติดต้ังสัญญาณไฟจราจรได  
   2) บนถนนสายหลัก 

(1) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากจุดเริ่มตน
ทางแยก 

(2) ควรติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร 2-3 ตนตอทิศทางเรียงลําดับใหคลายกัน
ทุกแบบ 

(3) ควรติดต้ังปายช่ือทางแยกใหถูกตองชัดเจนสามารถมองเห็นไดจากทุก
ทิศทาง 

   3) บนถนนที่มาบรรจบ 

(1) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากจุดเริ่มตน
ทางแยก 

(2) ดานตรงขามกับถนนที่มาบรรจบติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทาง และ
ปายเตือนแนวทาง 

(3) ควรติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร 2 ตน  

   4) ทางเลือกเสริม 
(1) ในกรณีท่ีมีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรขึ้นไป เสาสัญญาณไฟจราจร 
ควรใชแบบแขนยื่นและติดต้ังสองจุดเพื่อใหผูขับข่ีสามารถมองเห็นได
ชัดเจน 

(2) ในกรณีท่ีมีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรขึ้นไป ปายบอกจุดหมาย
ปลายทางอาจใชแบบแขวนสูง หรือแบบครอมสําหรับกรณีท่ีมีเกาะกลาง 

(3) ในกรณีท่ีมีปริมาณรถจักรยานยนตมาก  สามารถเพิ่มชองจอดรอ
สัญญาณไฟจราจรสําหรับรถจักรยานยนตโดยอยูหลังจากทางมาลาย 

(4) สามารถใชปายบอกชื่อถนน และชื่อทางแยกติดต้ังกับสัญญาณไฟจราจรได 
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  1.2.2 บริเวณสามแยกไมมีสัญญาณไฟนอกเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
    ใชในกรณีทางสามแยกนอกเขตเมืองเมื่อถนนซอยมาบรรจบกับถนนสายรอง 

โดยมปีริมาณจราจรของถนนทั้งสองสายไมสูงพอท่ีจะติดต้ังสัญญาณไฟจราจรได  
   2) บนถนนสายหลัก 

(1) ในกรณีท่ีถนนซอยมีสถานที่สําคัญๆ ติดต้ังปายช้ีทางท่ีหวัมุมทางแยก 

(2) ติดต้ังปายบอกหมายเลขทางหลวงที่จุดเริ่มตนทางแยก หรือไมเกิน    

150 เมตร จากจุดเริ่มตนทางหลวง 
(3) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 100-150 เมตร จาก
จดุเริ่มตนทางแยก 

(4) ควรติดต้ังปายเตือนทางแยกที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปายบอก  

จุดหมายปลายทาง 
(5) ติดต้ังปายบอกระยะทางที่ดานตรงขามทางแยกที่ระยะระหวาง  100-

120 เมตร จดุเริ่มตนทางแยก 

   3) บนถนนที่มาบรรจบ 

(1) ติดต้ังปายหยุดท่ีขอบผิวจราจรดานใกลถนนทางขวาง 
(2) ติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 75-100 เมตร จาก
จดุเริ่มตนทางแยก 

(3) ติดต้ังปายเตือน ปายหยุด หรือปายใหทางขางหนาท่ีระยะระหวาง 30-60 

เมตร จากปายบอกจุดหมายปลายทาง 
(4) ดานตรงขามกับถนนที่มาบรรจบติดต้ังปายบอกจุดหมายปลายทาง และ
ปายเตือนแนวทาง 

   4) ทางเลือกเสริม 

(1) ในกรณีท่ีระยะมองเห็นปายหยุดไมเพียงพอหรือมีสิ่งบดบังทําใหผูขับข่ี        

ไมสามารถสังเกตเห็นปายหยุดไดสามารถติดต้ังปายเตือนปายหยุด
ขางหนาได 
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บริเวณสามแยกไมมีสัญญาณไฟนอกเขตเมอืง 
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2.   การใชเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางโคง 
รูปแบบการติดต้ัง (Installation Guide) 

 การวางแผนและติดต้ังเครื่องหมายจราจรในบริเวณพื้นท่ีทางโคงในแตละกรณีมีความแตกตาง
กัน ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดของถนน ลักษณะการออกแบบทางกายภาพของถนน รัศมี
ความโคงแนวราบและรัศมีความโคงแนวดิ่ง  ระยะหางจากทางแยก ทางแยกตางระดับ  ผูใชรถใชถนน 

ปริมาณการจราจร  ประเภทของยานพนะ   และการจํากัดความเร็ว 
 เพราะฉะนั้น  การวางแผนการติดต้ังเครื่องหมายจราจรในแตละพื้นท่ีตองพิจารณาตามความ       

เหมาะสมของแตละพื้นท่ีโดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปนอันดบัหนึ่ง 
 2.1 ทางโคงนอกเมือง 
  1) คาํแนะนํา 
   ใชในกรณีทางโคงนอกเมืองท่ีมีรัศมีความโคงมากกวา 100 เมตร 

(1) ติดต้ังปายหามแซงฝงเดียวกับการจราจร และปายเตือนเขตหามแซงฝงตรงขาม
กับการจราจรที่จดุเริ่มตนของเขตหามแซงซึ่งจะกําหนดโดยวิศวกร 

(2) ติดต้ังปายเตือนทางโคงพรอมปายเตือนความเร็วท่ีเหมาะสมในการเขาโคงท่ี
ระยะไมนอยกวา 100 เมตร  แตไมเกิน 200 เมตรจากจุดเริ่มโคง 

(3) ติดต้ังปายเตือนแนวทางตลอดทางโคงดานนอก ซึ่งระยะในการติดต้ังกําหนด 

โดยการติดต้ังกําหนดโดยวิศวกร จราจร 
(4) ระยะระหวางปาย ข  ไมควรตํ่ากวา 30 เมตร 

  2) ทางเลือกเสริม 

(1) ในกรณีท่ีขางทางเปนเหวหรือทางลาดชันมาก อาจติดต้ังรั้วกันตลอดแนวทางโคง 
(2) สามารถติดต้ังแถบสีลดความเร็ว (Rumble Strip) เพื่อเตือนผูขับข่ีกอนถึงทาง
โคง ซึ่งระยะการติดต้ังตองไดรับคําปรึกษาจากวิศวกรจราจรและขนสง  
อยางไรก็ตาม  การติดต้ัง Rumble Strip อาจสงผลตอความเสียหายตอรถยนต
ได  ถาไดรับการติดต้ังท่ีไมถูกตอง เชน การติดต้ัง Rumble Strip ท่ีมีความหนา
มากเกินไปทําใหเกิดการสั่นสะเทือนมากตอรถยนตท่ีขับผาน  

  การติดต้ัง Rumble Strip ควรเนนใหเกิดเสียง เพื่อใหเกิดความระมัดระวัง
ในการขับข่ีมากกวาการสั่นสะเทือนแกผูขับข่ีรถยนต  
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ทางโคงนอกเมอืง 
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3.   การใชเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางคนขามถนนยานชุมชนเมือง 
รูปแบบการติดต้ัง 
 การติดต้ังอุปกรณควบคุมจราจรในบริเวณพื้นท่ีทางขาม เปนการจัดการทางขามใหมีความ
ปลอดภัยตอผูใชรถใชถนน   รูปแบบการติดต้ังและการใชงานอุปกรณควบคุมจราจรบริเวณทางคนขาม
ถนนยานชุมชนเมืองแบงไดเปน 2 บริเวณดวยกัน คือ ทางขามบริเวณทางแยกและทางขามบริเวณบนชวง
ถนน ซึ่งท้ังสองบริเวณมีรูปแบบการติดต้ังอุปกรณควบคุมจราจรที่แตกตางกัน โดยแบงตามลักษณะพื้นท่ี        

และเงื่อนไขดานการจราจรตางๆ เชน ความกวางของถนน จํานวนชองจราจร ปริมาณจราจร ปริมาณ     

คนเดินเทา ฯลฯ 

 3.1 ทางขามบริเวณทางแยก 
  การใชทางแยกเปนทางขามของคนเดินเทา แตสิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการขามถนน
บริเวณนี้ก็คือ ระยะทางและเวลาในการเดินขามถนนของคนเดินเทา  ซึ่งจะตองมีการควบคุมการจราจร 
ในแตละขาของทางแยกใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด ทางขามบริเวณทางแยกแบงตาม
ลักษณะทางแยกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  

  3.1.1 ทางขามใกลบริเวณทางแยกที่ไมติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  
   1) คําแนะนํา 

(1) ใชในกรณีทางแยกที่มีปริมาณการจราจรไมสูงมาก และมีจํานวนชอง
จราจรนอยกวา 4 ชองจราจร 

(2) ติดต้ังปายเตือนระวังคนเดินขามถนนและสัญลักษณบนพื้นทางในทุก
ขาของทางแยก 

(3) ในชวงเวลากลางคืนตองมีการติดต้ังไฟฟาสองสวาง เพื่อใหผูขับข่ี 

สามารถมองเห็นคนเดินขามถนนไดอยางชัดเจน 

   2) ทางเลือกเสริม 

(1) สามารถใชปายสัญลักษณขอความ  “ระวังคนเดินขามถนน” หรือ “เขต
ชุมชนลดความเร็ว” รวมกับปายเตือนระวังคนเดินขามถนนได 

(2) กรณีท่ีบริเวณทางแยกมีปริมาณการจราจรไมสูงมาก ในแตละขาซึ่ง      
ผูขับข่ีใชความเร็วในการขับข่ีสูง สามารถเพิ่มการติดต้ังไฟสัญญาณ    

คนเดินขาม หรือไฟกระพริบ บริเวณเขตทางขาม 
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ทางขามใกลบริเวณทางแยกที่ไมติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
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  3.1.2 ทางขามบริเวณชวงกลางถนนที่ไมมีเกาะกลางไมมีสัญญาณไฟ 

   การสรางทางขามบริเวณชวงกลางถนนอาจทําใหคนเดินขามถนนไดรับอุบัติเหตุ
ไดงาย   เนื่องจากบริเวณนี้รถจะมีการใชความเร็วสูงและมีการใชอุปกรณควบคุมจราจรนอยจึงควร
หลีกเลี่ยง  ยกเวนกรณีจําเปน   

   1) คาํแนะนํา 
(1) ใชในกรณถีนนที่มีชองจราจรนอยกวา 4 ชองจราจร  และไมมีเกาะกลาง
แบงทิศทางจราจรชัดเจน 

(2) ติดต้ังปายเตือนระวังคนเดินขามถนน  ปายจํากัดความเร็ว  และ
สัญลักษณบนพื้นทางกอนถึงบริเวณเขตทางขาม 

(3) ในชวงเวลากลางคืนตองมีการติดต้ังไฟฟาสองสวาง เพื่อใหผูขับข่ี
สามารถมองเห็นคนเดินขามถนนไดอยางชัดเจน 

(4) สามารถประยุกตใชเทคนิคการยับยั้งจราจร (Traffic Claming) ใน
บริเวณนี้ได  

   2) ทางเลือกเสริม 
(1) สามารถใชปายสัญลักษณขอความ  “ระวังคนเดินขามถนน”  หรือ “เขต
ชุมชนลดความเร็ว”  รวมกับปายเตือนระวังคนเดินขามถนนได 

(2) สามารถเพิ่มการติดต้ัง ไฟสัญญาณคนเดินขาม หรือไฟกระพริบบริเวณ
เขตทางขามได 

(3) ในกรณีท่ีบริเวณเขตทางขามเปนถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง  สามารถ 

ติดต้ังสะพานลอยคนเดินขามแทนการใชสัญญาณไฟคนเดินขามและ
ทางมาลายได 
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4.   การใชเคร่ืองหมายจราจรบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา 
รูปแบบการติดต้ัง 
 การวางแผนและติดต้ังเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางขามโรงเรียนและสถานศึกษา สามารถ     

แยกเปนกรณีตัวอยางท่ีพบไดท่ัวไป โดยแตละกรณีมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการไดแก 
ลักษณะพื้นท่ีการใชงาน เชน การใชงานในเขตเมืองหรือนอกเขตเมือง ชนิดของถนนที่โรงเรียนหรือ      

สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู  ผูใชรถใชถนน ปริมาณการขามถนน อายุของนักเรียน  ปริมาณจราจร และ
ประเภทของยานพาหนะ เพราะฉะนั้นการวางแผนและติดต้ังเครื่องหมายจราจรในแตละโรงเรียนและ
สถานศึกษา ตองพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ีโดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปน
อันดบัหนึ่ง 
 ตัวอยางการใชงานเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางขามโรงเรียนและสถานศึกษา แบงตาม
พื้นท่ีการใชงาน  และชนิดของถนนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ ต้ังอยู ในกรณีท่ีโรงเรียนและ
สถานศึกษามีลักษณะพิเศษแตกตางจากกรณีตัวอยาง ใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใชงาน เครื่องหมาย
จราจรใหเหมาะสมกับลักษณะของโรงเรียนและสถานศึกษานั้นๆ ได โดยยึดตามหลักการดานวิศวกรรม
จราจร หรือปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือวิศวกรจราจรและขนสง 
 4.1 บริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษานอกเขตเมือง 
  1) คําแนะนํา 

(1) ใชในกรณีท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต้ังอยูริมถนนสายรองนอกเขตเมือง  
ซึ่งมักเปนถนนที่รถใชความเร็วสูง  

(2) ตองติดต้ังปายแสดงเขตโรงเรียนกอนถึงเขตโรงเรียนท้ังสองทิศทาง  อยางนอย   
100-150 เมตร 

(3) หากเปนไปไดควรจัดใหมีสะพานลอยคนขามอยูบริเวณหนาโรงเรียน 

(4) หากไมมีสะพานลอยคนขามตองจัดทําเครื่องหมายทางมาลายหนาบริเวณ
โรงเรียนโดยจัดใหมีผูดูแลดานความปลอดภัยในชวงเวลาที่มีนักเรียนขามถนน
เปนจํานวนมาก  และอาจเพิ่มเติมสัญญาณไฟคนขามถาไมเปนการรบกวน
การจราจรมากเกินไป 

(5) ตองติดต้ังปายเตือน  “ทางขาม”  หรือปายเตือน  “โรงเรียนระวังเด็ก”  กอนถึง
เขตทางขามอยางนอย 30-60 เมตร 
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  2) ทางเลือกเสริม 

(1) อาจจัดใหมีบริเวณสําหรับจอดรับ-สงนักเรียนใหเปนสัดสวน เพื่อลดการรบกวน
การจราจรบริเวณหนาโรงเรียน และจัดใหมีปายหามจอดตามกําหนดเวลา            

(2) อาจเพิ่มเติมปาย  “ขับชาๆระวังเด็ก”  ไวพรอมกับปาย  “เขตโรงเรียน”  ดวย 
(3) อาจจัดใหมีขอความบนพื้นทาง  “ลดความเร็ว”  หรือ  “โรงเรียน”  กอนถึงเขต     

โรงเรียนอยางนอย 100-200 เมตร 
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บริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษานอกเขตเมือง 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

102 ภาคผนวก 

 

5.   ตัวอยางการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 

 

การปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางโคง 
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เปรียบเทยีบสภาพถนนบริเวณทางแยก กอน – หลัง การปรับปรุง 
 

ทัศนวิสัยไมด ี

ทัศนวิสัยดีข้ึนมาก
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เปรียบเทยีบสภาพถนนบริเวณทางแยกในชมุชน กอน – หลัง การปรับปรุง 

สีราวกันอันตรายไมชดัเจน

ผิวทางชํารุด 

ไมมีปายหยดุ 

ปรับปรงุผิวทางและตีเสนจราจร 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางปาย 

 

1.    ตัวอยางปายบังคับ 

 

ปายหยุด  หมายความวา ผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงทางขวางขางหนาหรือ
เสนแนวหยุด  และรอใหรถและหรือคนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผาน  

ไปกอน เมือ่เหน็วาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณ  

ทางแยกนั้นแลว  จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง 

หยุด
 

ปายหามแซง หมายความวา  หามขับรถแซงขึ้นหนารถคันอืน่ในเขตทางที่
ติดต้ังปาย 

 

ปายหามเขา   หมายความวา หามรถทุกชนิดเขาไปในทิศทางที่ติดต้ังปาย 

 

ปายหามกลับรถไปทางขวา   หมายความวา  หามกลับรถไปทางขวาไมวา
ดวยวิธีใดๆ  

 

ปายหามเลีย้วขวา   หมายความวา  หามเลี้ยวรถไปทางขวา  

 

ปายหามใชเสยีง  หมายความวา  หามใชเสยีงสัญญาณ หรือทําใหเกิดเสียง      
ท่ีกอการรบกวนดวยประการใดๆ ในเขตทางที่ติดต้ังปาย 
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ปายหามจอดรถ   หมายความวา  หามจอดรถทุกชนิดระหวางแนวเขต         

ท่ีกาํหนด  เวนแตการหยุดรับสงคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทําโดย  
มิชักชา   

ปายใหชิดซาย  หมายความวา ผูขับข่ีตองขับรถผานไปทางดานซาย      
ของปาย 

 

 

2.    ตัวอยางปายเตือน 

 

ปายเตือนทางโคง (ซายหรือขวา)  หมายความวา ใหระวัง
ทางขางหนาเปนทางโคง 

  

ปายเตือนทางคดเคีย้วรัศมีแคบ (ซายหรือขวา) หมายความวา   
ใหระวังทางขางหนาเปนทางคดเคี้ยวรัศมีแคบ 

  

ปายเตือนทางแยก   หมายความวา ใหระวังทางขางหนาเปน
ทางแยก 

  

ปายเตือนทางขึน้ลาดชัน หมายความวา ทางขางหนาเปนทางลาดชันข้ึน ทางข้ึน
เขาหรือข้ึนเนิน   สันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามจํานวนตัวเลขท่ีกําหนด
เปน  “รอยละ”  ตามที่ระบุในปาย ซึ่งอาจกําบังสายตาไมใหมองเห็นรถท่ีสวน
มา ควรขับรถใหชาลง เดินรถใกลขอบทางดานซายใหมากและระมัดระวัง
อันตรายจากรถที่สวนทางมา 
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ปายเตือนรถกระโดด  หมายความวา ทางขางหนาเปลี่ยนระดับอยางกระทันหัน 

เชน บริเวณคอสะพาน ทางขามทอระบายน้ํา และคันชะลอความเร็ว เปนตน    

ควรขับรถใหชาลงและเพิ่มความระมัดระวัง 
 

ปายเตือนทางลืน่(Slippery Road)  หมายความวา ทางขางหนาอาจเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย   ควรขับรถใหชาลงและระมัดระวังการลื่นไถล  ไมควรใชหามลอ        

โดยแรงๆ ทันที   การหยุดรถ   การเบารถ   หรือเลี้ยวรถในทางลื่น ตองกระทํา
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ  

ปายเตือนสัญญาณจราจร  หมายความวา ทางขางหนามีสัญญาณไฟจราจร      
ควร ขับรถใหชาลงและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร 

 

ปายเตือนหยุดขางหนา   หมายความวา ทางขางหนามีปายหยุดติดต้ังอยู        
ควรขับรถใหชาลง   และเตรียมพรอมท่ีจะหยดุรถ เมื่อถงึปายหยุด 

 

ปายเตือนระวงัคนขามถนน   หมายความวา ทางขางหนามีทางสําหรับคนขาม 

หรอืมหีมูบานราษฎรอยูขางทาง ซึ่งมีคนเดินขามไปมาอยูเสมอ  ควรขับรถ        
ใหชาลง  และระมัดระวงัคนขามทาง   ถามีคนกําลังเดนิขามทาง  ควรหยดุให คน
เดินขามทางไปไดโดยปลอดภยั  

ปายโรงเรียนระวังเด็ก   หมายความวา  ทางขางหนามีโรงเรียนต้ังอยูขางทางควรขับ
รถใหชาลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดข้ึนแกเด็กนักเรียน   ถาเด็กนักเรียน
กําลังเดินขามทางควรหยุดรถใหขามถนนไปไดโดยปลอดภัย ถาเปนเวลาที่
โรงเรียนกําลังสอน   ควรงดใชเสียงสัญญาณและหยุดการกอใหเกิดเสียงรบกวน
ดวยประการใดๆ 

 

ปายเตือนแนวทาง   หมายความวา ทางขางหนาเปนทางที่มี
แนวเสนทางไปทางดานซายหรือขวา 
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ปายเตือนสิ่งกีดขวาง   หมายความวา ใหระวังทางขางหนามี  
สิ่งกีดขวาง 

   

3.   ตัวอยางปายแนะนํา 

ปายชี้ทาง หมายความวา สถานที่ดังกลาวใหเดินทางไป
ตามลูกศรบอกทางบนปาย 

 

ปายแนะนําเสนทางลัด หมายความวา ทางขางหนาจะเปน  

เสนทางลัด 

 

ปายชื่อหมูบาน หมายความวา หมูบานที่ปรากฏบนปาย       
อยูบริเวณนี ้

 

ปายแสดงโรงพยาบาล หมายความวา มีโรงพยาบาลอยู
บริเวณนี้ 

 

ปายใหบริการเกี่ยวกับเชือ้เพลงิ หมายความวา มีปมน้ํามัน    

อยูบริเวณนี ้

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมของปายสามารถศึกษาไดจาก   “มาตรฐานเครื่องหมายจราจร”    

 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)    กระทรวงคมนาคม   

 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก http://www.otp.go.th) 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง 

 

มาตรฐานการตีเสนขอบทาง 
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มาตรฐานเสนทางขามที่แยก 
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มาตรฐานรูปเกาะส ี
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มาตรฐานการตีเสนเฉียงบริเวณหัวเกาะ 

 

มาตรฐานการตีเสนบ้ังบริเวณหัวเกาะ 
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มาตรฐานขอความหยุดบนผิวทาง 
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มาตรฐานเครื่องหมายลูกศรบนผิวทาง 
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มาตรฐานตําแหนงลูกศรบนชองจราจรกอนถึงทางแยก 
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มาตรฐานเครื่องหมายสันขอบทาง 
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มาตรฐานเครื่องหมายเปาสะทอนแสง 
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(หนวย : มิลลิเมตร) 

มาตรฐานการติดต้ังเครื่องหมายปุมบนผิวจราจรบนเสนแบงทิศทางจราจร  (Center Lines) 
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 (หนวย : มิลลเิมตร) 

 มาตรฐานการติดต้ังเครื่องหมายปุมบนผิวจราจรบนเสนแบงชองจราจร (Center Lines)   

 และเสนขอบทาง (Edge Lines) 
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