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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

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

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

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

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
1.5.2 สํานักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง (สนข.) กระทรวงคมนาคม “มาตรฐาน
ความปลอดภัยการจราจรและขนสง: สวนที่ 1 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และสัญญาณไฟ
จราจร” พ.ศ. 2546
1.5.3 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดที่ 1 (ปายบังคับ)” พ.ศ. 2521
1.5.4 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดที่ 2 (ปายเตือน)” พ.ศ. 2521
1.5.5 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “มาตรฐานปายจราจร ชุดที่ 3 (ปายแนะนําทั่วไป)”
พ.ศ. 2521
1.5.6 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “ข อ กํ า หนดและมาตรฐานทั่ ว ไป (งานติ ด ตั้ ง
ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง)” พ.ศ. 2523
1.5.7 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร” พ.ศ. 2521
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524
1.5.8 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร: ภาค 1 ปายจราจร
(Sign)” พ.ศ. 2531
1.5.9 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คูมือเครื่องหมายควบคุมการจราจร: ภาค 2
เครื่องหมายจราจร (Marking)” พ.ศ. 2533
1.5.10 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “Standard Drawing for Highway Construction”
พ.ศ. 2537
1.5.11 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “คู มื อ เครื่ อ งหมายควบคุ ม การจราจร (ในงาน
กอสราง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวง)” พ.ศ. 2545
1.5.12 กรมทางหลวงชนบท “แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท” พ.ศ. 2545
1.5.13 กรุงเทพมหานคร “แบบมาตรฐานปายจราจร” พ.ศ. 2537
1.5.14 กรุงเทพมหานคร “แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง” พ.ศ. 2537
1.5.15 กรุงเทพมหานคร “มาตรฐานการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร”
พ.ศ. 2537
1.5.16 กรมโยธาธิการ “แบบมาตรฐานสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค” พ.ศ. 2542
1.5.17 กรมโยธาธิการ “แบบมาตรฐานถนนและสะพาน” พ.ศ. 2545
บทที่ 1 บทนํา
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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 จําเปนตองกําหนด
แนวทาง มาตรการ การดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 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)
ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรดานการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Information)
จากแผนปฏิบัติการดังกลาว จะเห็นวาเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับหลายฝาย ทั้งผูรักษากฎหมาย
ประชาชน ตลอดจนองคกรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีบทบาท
สําคัญและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการปองกันอุบัติภัยทางถนน 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 ใบอนุญาตขับขี่ เข็มขัดนิรภัย และความเร็วไมเกิน
ที่กําหนด) อันจะนําไปสูการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุไดอยางแทจริง
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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2. มาตรการดานการบําบัดรักษา
การจั ด ให มี อ าสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย เพื่ อ เป น หน ว ยเฝ า ระวั ง และสนั บ สนุ น เข า ร ว ม
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางทันทวงที
3. มาตรการดานระบบขอมูล
จัดทําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ เพื่อใชในการวิเคราะห
ประเมินผล และวางแผนการปองกันอุบัติภัยทางถนนใหถูกตองตามสภาพปญหาของพื้นที่
4. มาตรการดานรถ
รณรงคใหผูใชรถตรวจสภาพรถกอนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานพาหนะ
เชน ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ําในถังพักน้ํา ตรวจระดับน้ํามันเบรคและน้ํามันเครื่อง
เปนตน
นอกจากนี้ อุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงในระดับเสียชีวิต สวนใหญเกิดในชวงเวลา
18.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาใกลค่ํา แสงสวางไมเพียงพอ ทําใหผูขับขี่มองเห็นทัศนวิสัยการจราจร
ไมชัดเจน จึงควรรณรงคใหรถยนตนั่งเปดไฟหนารถ ตั้งแตเวลา 18.00 น. สําหรับรถจักรยานยนตใหเปด
ไฟหนารถตลอดวัน
5. มาตรการดานถนน
ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงอันตรายหรือ
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

6

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 6 ขอขางตน สามารถพิจารณาไดวาเปนการ
ดําเนินการเกี่ยวของกับ 3 ปจจัยของการเกิดอุบัติภัยทางถนน คือ คน รถ และถนน
โดยมาตรฐานฉบับนี้จะนําเสนอรายละเอียดเฉพาะมาตรการดานถนน เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทราบถึงเทคนิคและวิธีการเพิ่มความปลอดภัยดวยอุปกรณควบคุมจราจร

2.1 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยดานถนน
หัวใจสําคัญที่ชวยใหถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น คือ อุปกรณควบคุมจราจร ประกอบดวย
ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกันอันตราย
โดยอุปกรณแตละประเภทมีวัตถุประสงคการใชที่แตกตางกันไป สรุปไดดังนี้
2.1.1 ปายจราจร
การติ ด ตั้ ง ป า ยจราจรบนถนน เพื่ อ แนะนํ า ให ผู ใ ช ย วดยานเดิ น ทางไปสู จุ ด หมาย
ปลายทางไดสะดวก หรือสามารถเดินทางในขณะที่ทัศนวิสัยไมดีหรือระยะการมองเห็นจํากัดไดอยาง
ปลอดภัย หลักการทั่วไปในการติดตั้งปายจราจรมี ดังนี้
- ติดตั้งสอดคลองกับสภาพและการจราจรบนถนน
- ติดตั้งบริเวณทางโคงราบและโคงตั้ง
- ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกวางของผิวจราจร
- ติดตั้งบริเวณที่ตองการนําทาง เพื่อมิใหยานพาหนะหลุดพลัดไปจากคันทางหรือใน
บริเวณทางแยกที่สับสน
- ติดตั้งบริเวณอื่นใดที่วิศวกรผูออกแบบ พิจารณาแลวเห็นวามีอันตรายตอผูใชทาง
หรือเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2.1.2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ติดตั้งเพื่อใหคนขับรถควบคุมยานพาหนะอยูในชอง
จราจรอยางถูกตอง สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชองทาง แซง หรือหยุดรถไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้
อาจใชเปนอุปกรณเตือนเมื่อยานพาหนะวิ่งออกจากชองทางวิ่ง เปนการปองกันและลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ การตีเสนบนผิวจราจรมีเหตุอันควรในการพิจารณา ดังนี้
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ตารางที่ 2-1 เหตุอันควรในการตีเสนแบงทิศทางการจราจร
จํานวนชองจราจรทั้งสอง
ทิศทาง
4 หรือมากกวาที่ไมใชทางคู

ความกวางผิวจราจร (เมตร)

2

5.5 เมตร ขึ้นไป

2

ทุกขนาด

บริเวณที่ควรใช
เสนแบงทิศทางจราจร
ตลอดสาย
ตลอดสาย

5 – 5.5 เมตร
ก. บริเวณยานชุมชนและที่อยูอาศัย
(ปริมาณจราจร 300 คันตอวันขึ้นไป) ข. บริเวณหามแซง
ค. ระยะ 30 เมตร กอนถึงและภายในโคง
ที่มีรัศมีต่ํากวา 300 เมตร
ง. ระยะ 30 เมตร กอนถึงปายหยุด
จ. บริเวณที่มีอุบัติเหตุบอยครั้ง

2.1.3 สัญญาณไฟจราจร
การตัดสินใจติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ตองพิจารณาถึงความจําเปนเปนสําคัญ เพราะการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่ไมเหมาะสม จะทําใหเกิดความลาชาแกคนขามทางและยวดยานที่
เขาสูทางแยก ซึ่งอาจทําใหมีการฝาฝนสัญญาณไฟจราจรและเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้นในการตัดสินใจ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควรอยูในดุลยพินิจของวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ และควรคํานึงถึง
เหตุอันควรในการติดตั้งสัญญาณไฟ ดังตอไปนี้
(1) ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน
(ก) กรณีติดขัดเนื่องจากปริมาณรถเขาสูทางแยกมีมากทั้งสองทิศทาง พิจารณา
ตามรูปที่ 2-2 โดยใชตารางที่ 2-2 ประกอบ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รูปที่ 2-2 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวน

ปริมาณรถบนถนนสายรอง (ทิศทางที่มากที่สุด

600

จําเปนตองติดตั้ง

500

สัญญาณไฟจราจร

400
300
200

ไมจําเปนตองติดตั้ง

100

สัญญาณไฟจราจร

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ปริมาณรถบนถนนสายหลัก (สองทิศทาง)

ตารางที่ 2-2 ขอกําหนดในการใชรูปที่ 2-2
จํานวนชองจราจร
ทางสายหลัก
1
1
2 หรือมากกวา
2 หรือมากกวา

ทางสายรอง
1
2 หรือมากกวา
1
2 หรือมากกวา

เสนกราฟที่
I
II
II
III

(ข) กรณีติดขัดเนื่องจากมีปริมาณรถในทางสายหลักที่เขาสูทางแยกมากจนทําให
ทางสายรองติดขัดพิจารณาโดยใชเกณฑขั้นต่ํา ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 เกณฑขั้นต่ําของปริมาณจราจรที่ตองติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก
ขอมูลปริมาณจราจร

ปริมาณจราจรบนทางสายหลัก
(รวมทั้งสองทิศทาง)

ปริมาณจราจรบนทางสายรอง
(ทิศทางที่ปริมาณจราจรสูงสุด)

ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน

900 หรือมากกวา

100 หรือมากกวา

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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(2) จํานวนอุบัติเหตุ
พิจารณาจํานวนอุ บัติเหตุโ ดยใหติด ตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกที่เกิ ด
อุบัติเหตุแลวทําใหมีผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป จํานวนตั้งแต
5 ครั้ง ในรอบป
(3) จํานวนคนขามถนน
(ก) กรณีทั่วไป
พิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนน ดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 ความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนนที่ตองติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ขอมูลปริมาณจราจร

ปริมาณจราจรทั้งสองทิศทาง

จํานวนคนขามถนน

ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน

650 หรือมากกวา

200 หรือมากกวา

(ข) ทางขามหนาสถาบันการศึกษา
พิจารณาตัวแปรที่ 1 คือ ความสัมพันธระหวางจํานวนความถี่ของชองวางที่
ขามถนนไดอยางปลอดภัยกับจํานวนเวลาเปนนาทีที่นักเรียนหรือนักศึกษาขามถนน และตัวแปรที่ 2 คือ
ขนาดของกลุมนั กเรีย น หรือ นั กศึกษาที่ข ามถนนบริ เวณหนาสถาบั นการศึกษา โดยพิจ ารณาติดตั้ ง
สัญญาณไฟจราจร เมื่อจํานวนความถี่ของชองวางที่ขามถนนไดอยางปลอดภัยนอยกวาจํานวนนาที
ที่นักเรียนหรือนักศึกษาใชขามถนนในชวงเวลาเดียวกัน และในชั่วโมงที่มีการขามถนนสูงสุดตองมีกลุม
ของนักเรียนหรือนักศึกษาขามถนนอยางนอย 200 คน โดยไมมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งบริเวณใกลเคียง
ภายในรัศมี 90 เมตร
(4) หลายปจจัยประกอบกัน
พิจารณาปจจัย ขอ (1) ถึง (3) ประกอบกัน โดยแตละปจจัยมีปริมาณมากกวา 80%
2.1.4 ราวกันอันตราย
การเลือกชนิดของราวกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพของถนน สามารถชวยลดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับยวดยานและผูขับขี่ยวดยานได อยางไรก็ตาม ควรนําขอมูลของสภาพ
ถนนที่ไดจากการสํารวจในภาคสนามมาประกอบการตัดสินใจดวย และอาจตองพิจารณาถึงองคประกอบ
อื่นๆ เชน คาใชจาย การบํารุงรักษา และความสวยงาม รายละเอียดชนิดของราวกันอันตรายและความ
แข็งแรงทนทาน รวมทั้งความเหมาะสมในการติดตั้งไดแสดงไวในบทที่ 7

10

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การบริหารการจัดการและขั้นตอนการ
ดําเนินการติดตั้งและซอมแซมอุปกรณ
ควบคุมจราจร

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(กายภาพของถนน, ขอมูลอุบัติเหตุ และ อุปกรณควบคุมจราจร)

การตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจร
(ปายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง, สัญญาณไฟจราจร, ราวกันอันตราย, และเครื่องมือการยับยั้งจราจร)

ติดตั้งอุปกรณควบคุม
จราจรเพิ่มเติม

ซอมแซมอุปกรณควบคุม
จราจร

การประมาณราคาคากอสราง คาติดตัง้ คาซอมแซม

การควบคุมงานและการ
กําหนดบุคลากร

การตรวจรับงาน

รูปที่ 2-3 แผนผังการบริหารจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานการติดตั้งและซอมแซม
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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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
เปนการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนปองกัน
มิใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก
2.2.3 อุปกรณจราจร
เปนการตรวจสอบอุปกรณจราจรใหอยูในสภาพใชการไดดี หากพบวาชํารุดตองรีบ
ดําเนินการซอมแซม หรือเปนการพิจารณาติดตั้งอุปกรณจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่พบวาเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
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iขนาดปายจราจร
ความชัดเจนของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ
ตําแหนงที่ตั้งการ
สะทอนแสงในเวลา
กลางคืนควรได
มาตรฐานเหมือนกัน
ทั่วประเทศ
iการติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางตอง
เหมาะสมตามสภาพการ
ใชงานและมีมาตรฐาน
เหมือนกันทั่วประเทศ

อุปกรณควบคุม
การจราจร (Traffic
Control Device)

i ไฟฟาแสงสวาง
ควรเพียงพอตอการ
สัญจรในเวลากลางคืน
(ถามี)
iราวกันตก (Guard
Rail) ตองมีลักษณะ
และวัสดุที่ไดมาตรฐาน
และตองติดตั้งใน
ตําแหนงที่เหมาะสมและ
ตอเนื่องตลอดแนวโคง
iเครื่องหมายนําทาง
(Delineation) ที่มี
ประสิทธิภาพตอง
ใชงานไดทุกสภาวะ
ไมวาจะเปนกลางวัน
กลางคืน ฝนตก หรือ
หมอกจัด
iควรติดตั้งอุปกรณ
เตือนอันตรายให
ถูกตองและครบถวนใน
จุดที่มีอันตรายมาก
หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บอยครั้ง

i ควรมีระยะ
มองเห็นที่เพียงพอใน
การหยุดหรือแซงได
อยางปลอดภัยโดยเฉพาะ
บริเวณจุดวิกฤตตาง ๆ
เชน ทางแยก ทางโคง
เปนตน

อุปกรณอํานวย
ระยะมองเห็น
ความปลอดภัย
ที่ปลอดภัย (Visibility(Safety Control Device) SightDistances)
iปราศจากวัชพืชขึ้น
รก 2 ขางทาง
iหลักกิโลเมตรอยูใน
สภาพการใชงานที่ดี
iเครื่องหมายจราจร
เปนระเบียบ ไมชํารุด
เสียหาย
iปราศจากสิ่งกีดขวาง
บนไหลทาง
iปรับปรุงสิ่งปลูก
สรางหรืออุปกรณ
ขางทางอื่น ๆ ที่จําเปน
iตองชวยกันอนุรักษ
สภาพแวดลอมขางทาง
เชน ปาไมสวนเกษตร
หรือสิ่งปลูกสรางที่
สวยงามอยางอื่น

สภาพแวดลอม
ขางทาง
(Road Side)
iเครื่องหมายจราจร
บนพื้น เชน เสนแบง
ทิศทางจราจร เสน
ชะลอความเร็วหรือ
เครื่องหมายอื่น ๆ ตอง
ชัดเจนถูกตอง

iความชํารุดเสียหาย
ตองไดรับการซอมแซม
อยางถูกวิธีและตรงตาม
กําหนดเวลา
iยกระดับมาตรฐาน
เปนผิวทางแอลฟสท
ในสายทางที่พิจารณา
แลววามีความสําคัญ
ทางดานสังคมและการ
พัฒนาชุมชน

เครื่องหมายจราจร
สภาพผิวทาง
บนพื้น
(PavementCondition)
(Pavement Marking)
iควรออกแบบถนน
ใหเปนลักษณะแนวราบ
ถาทําได
iหลีกเลี่ยงการ
ออกแบบโคงผสม
(Compound Curves)
iในกรณีมีขอจํากัด
ดานภูมิศาสตรที่กําหนด
และยึดวัตถุประสงค
ดานความปลอดภัยเปน
สําคัญ

แนวเสนทางของถนน
(Alignment)

ตาราง 2-5 แนวทางการดําเนินการเพื่อถนนปลอดภัย

iควรขยายไหลทาง
ถาสามารถทําได
iการออกแบบยก
โคงแนวราบ(Super
Elevation) ที่เหมาะสม
ทําใหรถวิ่งทางโคงได
อยางนิ่มนวล

iจัดทําปายแนะนํา
ทาง เชน ปายบอก
ทิศทาง ปายแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว หรือ
ปายบอกระยะทาง
เปนตน

ลักษณะรูปตัด (Cross ปายแนะนําทาง (Guide
Section)
Post)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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2.3 การตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจร
อุปกรณควบคุมจราจรที่ติดตั้งใชงานอยูยอมมีลักษณะและปจจัยของการเสื่อมสภาพแตกตาง
กันไป ตามประเภทของอุปกรณควบคุมจราจร วัสดุที่ใช รวมทั้งความแตกตางของพื้นที่ที่ติดตั้ง
เพื่อใหอุปกรณควบคุมจราจรมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาใชงาน การตรวจสอบบํารุงรักษา
อุปกรณควบคุมจราจรจึงตองทําอยางเปนระบบ มีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจไดวา
อุปกรณควบคุมจราจรจะมีสภาพที่ดีตลอดเวลาหรือมีระดับความเสียหายมากนอยเพียงใด และยังอยูใน
ระดับมาตรฐานการใชงานไดหรือไม จําเปนตองมีการวางระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องหมายจราจร
ดังนี้
2.3.1 สิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบ
สิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบ หมายถึง ชิ้นสวนของอุปกรณควบคุมตางๆ ที่ตอง
ไดรับการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบบํารุงรักษาเปนระยะๆ เพื่อเปนการประกันถึงสภาพการใชงาน
ที่ดีอยูเสมอ โดยแยกตามรายการ ดังนี้
• ชิ้นส ว นปายจราจร เช น แผ นป ายจราจร สัญลักษณห นาแผน ปา ย โครงสรา ง
รองรับอุปกรณยึดตางๆ รวมไปถึงอุปกรณชุดโคมไฟสองสวางแผนปาย เปนตน
• สวนตางๆ ของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เชน เสนจราจรบนผิวทาง ขอความ
และสัญลักษณตางๆ ที่จัดทําบนผิวทาง 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 ที่อาจเกิดขึ้นไดกับอุปกรณควบคุม
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
• ตรวจสอบด า นอื่ น ๆ ได แ ก การตรวจสอบความถู ก ต อ งของการใช ง าน การ
ตรวจสอบความทันสมัยของเครื่องหมายอยูเสมอ เชน ตรวจสอบการหันทิศทางของแผนปายตรวจสอบ
ปายจราจรที่ไมไดใชงานแลว เปนตน
2.3.3 รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ
รอบระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตาม
รายการตรวจสอบเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความเสียหายรุนแรง
ที่จะเกิดขึ้นจากการไมตรวจสอบหรือไมแกไขตั้งแตแรก
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 ขึ้นอยูกับระยะเวลาของการเกิดการเสื่อมสภาพ โดยสามารถหาไดจาก
การเก็บขอมูลทางสถิติ
2.3.4 วิธีการตรวจสอบสภาพ
การตรวจสอบสภาพสามารถกระทําไดอยางงายๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือวิธีอื่น
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 วิธี ดังนี้
- การตรวจสอบสภาพโดยใชประสาทสัมผัส เปนวิธีการที่กระทําไดงาย สวนใหญ
จะใชการมองเห็นเปนหลัก กระบวนการนี้ชวยใหประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง และสามารถ
กําหนดเปนลักษณะงานประจํา ขอสําคัญของการตรวจสอบนี้คือ ชวงเวลาของการตรวจสอบจะตองไม
หางจนเกินไป เพื่อใหสามารถตรวจพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละนอยหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม
คาดหมายไดกอนที่จะลุกลามเปนปญหาใหญ
- การตรวจเช็คสภาพโดยอาศัยเครื่องมือวัด เปนวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากจะไดผลการ
ตรวจสอบที่แนชัด
- การตรวจวัด แนวโน ม ของการเสื่อ มสภาพ เป น วิธี ก ารที่ ใ ชกั บอุ ปกรณ ควบคุ ม
จราจรที่ยังไมเขาใจถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้น แตเมื่อทราบถึง
ลักษณะดังกลาวแลวก็ใหบันทึกเปนรายการเพื่อตรวจสอบสภาพตอไป
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจรแลว อาจจําเปนตองดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรเพิ่มเติมใหพอเพียง หรืออาจจะตองดําเนินการซอมแซมอุปกรณควบคุม
จราจรที่ชํารุด ทั้งนี้ การซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรที่ตองใชเทคนิคเฉพาะทาง เชน การ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ควรใชผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน แตหากไมมีบุคคลดังกลาวควรวาจาง
ศึกษาดําเนินการออกแบบและติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตอไป

2.4 การประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร
ในการประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ตองประมาณราคาจากแบบที่
วิศวกรไดจัดทําขึ้น โดยบุคลากรผูประมาณราคาจะตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา ปวส. โยธา ซึ่งจะดําเนินการถอดแบบ
หาปริมาณของอุปกรณควบคุมจราจรที่ใช ราคาตอหนวยในแตละรายการ และคาแรงการติดตั้งและ
ดําเนินการ รวมทั้งทําการสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเสนอตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาจัดทําโครงการตอไป
ตารางที่ 2-6 เปนราคาโดยประมาณในการติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ณ เดือน
กุมภาพันธ 2548 เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการประมาณราคาคาติดตั้งหรือ
ซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร
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ตารางที่ 2-6 ตัวอยางราคาการติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจรโดยประมาณ
รายละเอียด

หนวย

- ปายเตือนทางแคบ
- ปายเตือนทางสามแยก
- ปายแนะนําจุดหมายปลายทาง
- ปาย Chevron
- ปายเตือนหัวเกาะ
- ปายเตือนทางโคง
- ปายจํากัดความเร็ว
- ทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
- ทาสีคันหิน
- ทาสีขาว-ดําที่คอสะพาน
- ทาสีตีเสนเสนขอบทางและเสนแบงชองจราจร
- ทาสีขาว-ดําที่หัวเกาะ
- งานติดตั้งราวกันตก (Guard Rail)
- งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (แบบ Real Time Management)
- ติดแผนสะทอนแสง
- ติดตั้งเปาสะทอนแสง
- ติดตั้งหมุดสะทอนแสง
- Timber barricade
- Rumble Strips

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
เมตร
เหมารวม
ตารางเมตร
แผน
ตัว
เมตร
เหมา

ราคา/หนวย
(บาท)
1,290.00
1,290.00
3,000.00
1,050.00
1,050.00
1,290.00
1,050.00
246.00
100.00
150.00
246.00
150.00
1,250.00
650,000.00
200.00
120.00
500.00
3,000.00
5,000.00

2.5 การกําหนดบุคลากรและการตรวจรับงาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรจั ด บุ ค ลากรหรื อ ผู มี ค วามรู ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนต า งๆ
เพื่อใหการติดตั้งหรือซอมแซมเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของสัญญา ดังนี้
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มาตรฐาน
1. ปายจราจร
2. เครื่องหมายจราจร
บนพื้นทาง
3. สัญญาณไฟจราจร
4. เครื่องมือยับยั้ง
จราจร
5. ราวกันอันตราย

การออกแบบ
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา

การประมาณราคา การควบคุมดูแล
นายชางโยธา
นายชางโยธา

การตรวจรับงาน
นายชางโยธา

การบํารุงรักษา
นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ที่ไดระบุไวในตารางควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณควบคุม
จราจรตามมาตรฐานฉบับนี้ หรือ ของ สํา นักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) กระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงลักษณะงานและความจําเปน ตองมีบุคลากรเพิ่มขึ้นตามความยากของงาน
คุณภาพ และปริมาณงาน ตลอดจนคาใชจายตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อนึ่ง กรณีมีความตองการใชบุคลากรเปนการชั่วคราว อาจขอความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของใหความชวยเหลือหรือใชวิธีการจางตามระเบียบของทางราชการ

2.6 การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา
การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลความถูกตองของวิธีการ
บํารุงรักษา โดยใชดัชนีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครั้งที่อุปกรณควบคุมจราจรเกิดความเสียหาย หรือ
การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย หรืออาจใชขอมูลดิบตาง ๆ ดังนี้
• ขอมูลการตรวจสอบบํารุงรักษา
• ขอมูลการวิเคราะหสาเหตุของการเสียหาย
• ตารางวิเคราะหจํานวนครั้งของความเสียหาย
• คูมือการใชงาน หรือคูมือการทํางาน
• บันทึกคาใชจายดานการบํารุงรักษา
• อื่นๆ
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ดัชนีที่ใชวัดเพื่อพิจารณาวา กิจกรรมการบํารุงรักษาไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น
ขึ้นกับเนื้อหาของงานบํารุงรักษาและรูปลักษณะของการบํารุงรักษา โดยสามารถพิจารณาจุดสําคัญตางๆ
ตอไปนี้
•
เจาหนาที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
•
การบํารุงรักษาดําเนินไปอยางมีแบบแผน ประหยัดคาใชจาย และประสิทธิภาพการ
ทํางานของอุปกรณสูงขึ้นหรือไม

2.7 การประสานงาน
การดําเนินงานปองกันอุบัติภัยทางถนน เปนงานที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและหนวยงานตางๆ
จึงจําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดประโยชนเชื่อมโยงตอกันอยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจนและเปนระบบ หนวยงานและองคกรที่สําคัญ มีดังนี้
2.7.1 หนวยงานระดับจังหวัด, อําเภอ
• โรงพยาบาลศู น ย แ ละสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในเรื่ อ งข อ มู ล ผู ป ระสบ
อุบัติเหตุและการชวยเหลือฉุกเฉิน
• ตํารวจทองที่ ในเรื่องขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ การควบคุมจราจร การบังคับใช
กฎหมาย และการอบรมใหความรูดานการจราจร
• สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ในเรื่อง
การประสานงานดานถนนและดานวิศวกรรม
• ประชาสัมพันธจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธขาวสารดานความปลอดภัยจราจร
2.7.2 องคกรเอกชน
• เชน มูลนิธิตางๆ ในเรื่องการการกูภัย และชวยเหลือฉุกฉินแกผูประสบอุบัติเหตุ
2.7.3 สถาบันการศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ ประสานการอบรมและให ค วามรู ด า นการจราจร
ตลอดจนการวิจัยดานอุบัติเหตุจราจร เพื่อประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการตอไป
2.7.4 ประชาชน
การกําหนดชองทางการประสานจากภาคประชาชน ดังนี้
• สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเพื่อเฝาระวังอุบัติเหตุ

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน

19

มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

• จั ด ฝ ก อบรมให ค วามรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ทางถนนให แ ก
ประชาชน
• จัดระบบรับแจงเหตุเพื่อใหประชาชนที่พบเห็นจุดหรือบริเวณที่อุปกรณควบคุม
จราจรชํารุดเสียหายหรืออาจกอใหเกิดอันตราย สามารถแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการได
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
มาตรฐานปายจราจร
3.1 ประเภทปายจราจร
มาตรฐานปายจราจรแบงออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการใชงาน ดังนี้
1) ป า ยบั ง คั บ ใช เ พื่ อ สื่ อ ให ผู ขั บ ขี่ ย วดยานทราบถึ ง การบั ง คั บ การห า มหรื อ ข อ จํ า กั ด
บางประการและคําสั่งใหปฏิบัติ ทั้งนี้ จะใชรวมกับการบังคับตามพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบกและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) ปายเตือน ใชเพื่อสื่อใหผูขับขี่ยวดยานระมัดระวังอันตรายหรือทราบลวงหนาถึงสภาพทาง
หรือสภาวะอยางอื่นที่เกิดขึ้นบนสายทางอันอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ
3) ป า ยแนะนํ า ใช เ พื่ อ แนะนํ า ให ผู ขั บ ขี่ ย วดยานได ท ราบทิ ศ ทางของการเดิ น ทางไปสู
จุดหมายปลายทาง หรือทราบถึงขอมูลขาวสารที่สําคัญในการเดินทางรวมทั้งสถานที่
และบริเวณตางๆ ที่ตั้งอยูตามเสนทางที่ตัดผาน เพื่อใหเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง
ไดถูกตอง สะดวก และปลอดภัย
สําหรับตัวอยางปายชนิดตาง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากภาคผนวก

3.2 การออกแบบปายจราจร
ในมาตรฐานฉบับนี้ ไดออกแบบปายบังคับและปายเตือนที่แสดงดวยขอความ สัญลักษณ
หรือทั้งสองอยางรวมกัน รวมทั้งปายแนะนําตางๆ ตามขอกําหนดของคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชปฏิบัติ แตมิไดหามที่จะปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ โดยใหรักษาหลักการสําคัญเรื่องรูปรางและสีของปาย กลาวคือปายในลักษณะเดียวกันใหออกแบบ
เหมือนกัน รูปรางและสีของปายใหมีลักษณะเชนเดียวกันกับปายที่ทําหนาที่เหมือนกัน
ปายจราจรจะตองมีลักษณะสําคัญคือ ผูใชทางตองอานออกและเขาใจ สามารถปฏิบัติตามได
ในเวลาอันสั้น โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้
1) มองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
2) อานออกไดดี หมายถึง การที่มีขนาดตัวอักษรและสัญลักษณที่ใหญเพียงพอ ขอความ
สั้น สามารถเขาใจไดรวดเร็ว
บทที่ 3 มาตรฐานปายจราจร
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การกําหนดใหสีและรูปรางของปายชนิดตางๆ เปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงรูปแบบ ตําแหนง
ที่ ติ ด ตั้ ง และการใช ง านที่ เ ป น แบบอย า งเดี ย วกั น จะทํ า ให ผู ใ ช ท างจดจํ า ป า ยจราจรต า งๆ ได ง า ยขึ้ น
ความเปนอยางเดียวกันของปายจราจรใหหมายรวมถึง ขนาด ขอความและสัญลักษณ เสนขอบปาย และ
การสองสวางหรือการสะทอนแสง

3.3 ลักษณะปายจราจร
ปายจราจรจะมีลักษณะตางกันไปตามขอกําหนดมาตรฐานสากล ซึ่งรูปแบบและสัญลักษณตางๆ
เชน รูปแบบ ตัวเลข สี ขอบปาย จะมีความหมายและสื่อถึงประเภทและการใชงานที่แตกตางกัน
ตารางที่ 3-1 แสดงลักษณะรูปแบบปายจราจรแยกตามประเภทการใชงาน
รูปแบบ

ลักษณะ
ปายทรงแปดเหลี่ยมดานเทา(Octagon Shape)

ใชเฉพาะปายหยุด

ปายทรงสามเหลี่ยมดานเทา(Equilateral Triangle
Shape) หันดานแหลมชี้ลง

ใชเฉพาะปายใหทาง

ปายทรงกลม (Round Shape)

ใชเฉพาะปายบังคับ

ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น(Diamond Shape)

ใชเฉพาะปายเตือน

ปายทรงสี่เหลี่ยมพื้นผาไขวกันเปนรูปกากบาท
(Diamond cross)

ใชเฉพาะปายเตือนทางรถไฟ
ตัดผาน

ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Shape)
แนวนอนและแนวตั้ง

ใชเฉพาะปายเตือนและปาย
แนะนําบางประเภทและปายเสริม
ที่ใชคูกับปายหลัก
ใชเฉพาะปายเตือนและปาย
แนะนําบางประเภทและปายเสริม
ที่ใชคูกับปายหลัก

ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Shape)
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ตารางที่ 3-1 แสดงลักษณะรูปแบบปายจราจรแยกตามประเภทการใชงาน (ตอ)
ใชเฉพาะปายเขตหามแซง
ปายทรงสามเหลี่ยมหนาจั่ว (Isosceles Triangle
Shape) มุมแหลมชี้ไปทางซาย หรือ เปนรูปทรงอื่น
เพื่อกําหนดใชเฉพาะแหงจะตองไดรับการอนุมัติ
จากอธิบดีกรมทางหลวง
ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนปลายแหลม
หนึ่งดาน

ใชเฉพาะปายแนะนําประเภท
ชี้บอกทิศทางบริเวณทางแยก

ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนปลายแหลม
สองดาน

ใชเฉพาะปายแนะนําชื่อถนนและ
ซอยตาง

3.3.1 สีปาย
1) ปายบังคับ
โดยทั่วไปใชสีขาวเปนพื้น เสนขอบปาย เสนขีดเฉียง (ถามี) ใชสีแดง เครื่องหมาย
สัญลักษณ ตัวเลข และตัวอักษรบนปายใชสีดํา
ยกเวน
ปายหามจอด
พื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปายและเสนขีดกลางใชสีแดง
ปายหยุด
พื้นปายสีแดง
เสนขอบปายและตัวอักษรใชสีขาว
ปายสุดเขตบังคับ พื้นปายสีขาว
เสนขอบปายและเสนขีดกลางสีดํา
ปายคําสั่งใหปฏิบัติ พื้นปายสีน้ําเงินและขอบนอก เสนขอบในและสัญลักษณสีขาว
2) ปายเตือน
โดยทั่วไปใชสีเหลืองเปนพื้น เสนขอบปาย เครื่องหมายสัญลักษณตัวเลข และ
ตัวอักษรบนปายใชสีดํา ปายเตือนเกี่ยวเนื่องกับงานกอสรางและงานบํารุงทางใชพื้นสีสม (Orange)
เสนขอบปาย เครื่องหมาย สัญลักษณ ตัวเลขและตัวอักษรบนปายใชสีดํา
3) ปายแนะนํา
• ปายแนะนําทั่วไป มี 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 พื้ น ป า ยสี ข าว เส น ขอบป า ย เครื่ อ งหมาย ตั ว เลข ตั ว อั ก ษร และ
สัญลักษณใชสีดํา
บทที่ 3 มาตรฐานปายจราจร
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แบบที่ 2 พื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษร
ใชสีขาว สัญลักษณใชสีขาวหรือสีอื่นที่กําหนดเฉพาะปาย
แบบที่ 3 พื้นปายสีน้ําเงิน ภาพสัญลักษณสีน้ําเงินบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สีขาวเสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีขาว (ปายแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ)
แบบที่ 4 พื้ น ป า ยสี ข าว ภาพสั ญ ลั ก ษณ สี ข าวบรรจุ ใ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส
สีน้ําตาลเสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีน้ําตาล
(ปายแหลงทองเที่ยวโบราณสถาน)
• ปายแนะนําชนิดพิเศษหรือใชติดตั้งบนทางหลวงพิเศษ มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 พื้นปายสีเขียว เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวอักษรและ สัญลักษณ
ใชสีขาว
แบบที่ 2 พื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช
สีขาวใชสีขาวหรือสีอื่นที่กําหนดเฉพาะปาย
3.3.2 ขนาดและเงื่อนไขการใชปาย
ตาราง 3-2 เปนการแนะนําการเลือกใชขนาดปายจราจรแยกตามประเภทถนนตางๆ
ตารางที่ 3-2 แสดงขนาดปายและเงื่อนไขการเลือกใช
ที่ความเร็ว
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)
0 - 40
41 - 60
61 - 80

81 -90
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ควรติดตั้งปายขนาด
(เซนติเมตร)
≤45
(เล็กที่สุด)
60
(เล็ก)
75
(กลาง)
90
(ใหญ)
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ประเภททาง
สําหรับทางหลวงชนบทขนาดเล็ก ตรอก ซอย หรือถนนใน
เมืองที่มีเขตทางจํากัด และการจราจรใชความเร็วต่ํา
สําหรับทางหลวงแผนดินเขตเมือง ทางขนานทางหลวงชนบท
ชั้นที่ 2 และ3 ทางหลวงเทศบาล ชั้นที่ 1 ถึง 4
สําหรับทางหลวงแผนดินสายรอง ทางหลวงแผนดินสายรอง
ระหวางอําเภอ ทางหลวงชนบท ถนนในเมือง มาตรฐานทางที่
มีจํานวนชองจราจรไมเกิน 4 ชองจราจร
สําหรับทางหลวงแผนดินสายหลักและสายรอง ทางดวนของ
การทางพิเศษ และถนนสายหลักในเมือง และทางอื่นๆ
มาตรฐานทางเปนทางคู (Divided Highway) หรือทางหลาย
ชองจราจรที่มีจํานวนชองจราจร ตั้งแต 4 ชองจราจรขึ้นไป

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 3-2 แสดงขนาดปายและเงื่อนไขการเลือกใช (ตอ)
91 -120

≥120
(ใหญพิเศษ)

สําหรับทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ทางหลวงแผนดินสาย
ประธาน ทางหลวงสัมปทาน ซึ่งเปนลักษณะทางคู (Divided
Highway) ที่มีจํานวนชองจราจรรวมทั้งสิ้น ตั้งแต 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
การที่ จ ะกํา หนดตํ าแหน ง การติ ด ตั้ ง ปา ยให เ ปน มาตรฐานเดี ย วเป น เรื่ อ งยากในทางปฏิ บั ติ
เนื่องจากความหลากหลายของสถานการณและขอจํากัดตางๆ ทางกายภาพ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการ
ติดตั้งของปายจราจรในบริเวณตางๆในรูปที่ 3-6 และ 3-7
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ทางเดินเทา

3.60 ม.
(อยางนอย)
ไหลทาง
1.00 ม.
(อยางนอย)

1.50 ม.
(อยางนอย)

2.00 ม.
(อยางนอย)

แนวขอบทาง

0.60 ม.
(อยางนอย)

แนวขอบผิวจราจร

มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

ระดับผิวจราจร

ระดับผิวจราจร

แนวขอบผิวจราจร

กม./ชม.
3.60 ม.
(อยางนอย)
ไหลทาง
1.00 ม.
(อยางนอย)

ค) ถนนนอกเมือง (ปายคู)

1.20 ม.
(อยางน อย)

1.50 ม.
(อยางนอย)

ข) ถนนนอกเมือง (ปายเดี่ยว)

แนวขอบผิวจราจร

ก) ถนนในเมือง

3.60 ม.
(อย างน อย)
1.00 ม.
(อย างน อย)

ไหลทาง

ระดับผิวจราจร

ระดับผิวจราจร

ง) ถนนนอกเมือง (ปายชุด)

รูปที่ 3-6 ระยะการติดตั้งปายขางทาง ถนนในเมือง และถนนนอกเมือง
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4.00 ม.
(อยางนอย)

แนวขอบผิวจราจร

ไหลทาง

ไหลทาง

1.20 ม.
(อยางนอย)

ระดับผิวจราจร

พนื้ ที่ระ
หวางกล
าง

ก) การติดตั้งปายแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร

1.20 ม.
(อยางนอย)

5,500

4.00 ม.
(อยางนอย)
ไหลทาง

แนวราวกันอันตราย

แนวขอบผิวจราจร

แนวขอบผิวจราจร

1.20 ม.
(อยางนอย)

4.00 ม.
(อยางนอย)

ระดับผิวจราจร

ข) การติดตั้งปายแขวนสูงแบบแขนยื่นขางเดียว
รูปที่ 3-7 ระยะการติดตั้งปายแขวนสูง
บทที่ 3 มาตรฐานปายจราจร
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แนวขอบเกาะกลาง
ระดับผิวจราจร

5.50 ม.

1.20 ม.
(อยางนอย)

1.20 ม.
(อยางนอย)
แนวขอบเกาะกลาง

5.50 ม.
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ระดับผิ วจราจร

ค) การติดตั้งปายแขวนสูงแบบยื่น 2 ขาง
รูปที่ 3-7 ระยะการติดตั้งปายแขวนสูง (ตอ)
อยางไรก็ตาม ไดกําหนดเกณฑเบื้องตนในการติดตั้งปายไว ดังนี้
3.4.1 หลักการทั่วไป
ก) ปายจราจรตางๆ ที่ตองการใหผูใชทางตัดสินใจแตกตางกัน จะตองติดตั้งใหหางกัน
เพียงพอสําหรับการตัดสินใจไดอยางปลอดภัย ปจจัยที่สําคัญอันหนึ่งในการพิจารณาระยะหางของปายคือ
ความเร็วสําคัญของการจราจรในบริเวณนั้น
ข) การปกหรือติดตั้งปายจราจร โดยปกติถนน 2 ชองจราจรจะติดตั้งปายจราจรทาง
ดานซายของผิวจราจร ยกเวนปายเขตหามแซง สําหรับถนนที่มีชองจราจรใหรถวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน
ตั้งแต 2 ชองจราจรขึ้นไป โดยมี เกาะกลาง (Median) แบงทิศทางการจราจร หรือถนนที่จัดการจราจรให
รถเดินทางเดียว (One way roadway) ควรพิจารณาติดตั้งปายเพิ่มทางดานขวาที่เกาะแบงแยกชองจราจร
(Channelizing islands) หรือเกาะกลาง (islands) ทางดานขวา จะเปนประโยชนตอผูขับขี่ยวดยานมาก
เนื่องจากผูขับขี่ยวดยวดซึ่งอยูบนชองจราจรดานขวา ไมสามารถจะมองเห็นปายจราจรทางดานซายได
ชัดเจน เพราะถูกรถทางดานซายบังสายตา
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ค) ที่เสาหรือที่ติดตั้งปายสําหรับการจราจรในทิศทางหนึ่ง
- หามติดตั้งปายแนะนํารวมกับปายประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
- ไมควรติดตั้งปายบังคับหรือปายเตือนเกิน 1 ปาย ยกเวนปายเตือนความเร็วที่
ใชติดตั้งรวมกับปายเตือนอื่นๆ
- การติดตั้งปายบังคับและปายเตือนรวมกันจะตองเปนปายที่มีความหมายเสริมกัน
- ปายหยุดใหติดตั้งเดี่ยว
ง) สํา หรับ ถนนที่มี ปริม าณจราจรสู งและมี พื้ นที่ จํา กั ดในการติ ด ตั้ง ป ายหลายชนิ ด
มี ความจํ าเป นต องจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญของป ายจราจร เพราะต องไม ให ข อมู ลข าวสารที่ ม ากจนเกิ น
ความสามารถในการรับรูของผูขับขี่ ปายบังคับและปายเตือนมีความสําคัญตอผูใชทางมากกวาปายแนะนํา
หากเปนไปไดจึงควรยายปายแนะนําไปยังจุดอื่นที่มีความวิกฤตนอยกวาหรือยกเลิกการติดตั้งปายแนะนํา
ที่มีความสําคัญนอย
3.4.2 การติดตั้งปายแขวนสูง
วัตถุประสงคในการใชปายจราจรแขวนสูง ก็เพื่อใหมองเห็นไดเดนชัดบนถนนที่กวาง
และมีการจราจรหนาแนน หรือบนถนนที่ออกแบบใหรถใชความเร็วสูง หรือบนทางที่มีบริเวณพื้นที่
ขางทางจํากัด
การติดตั้งปายจราจรแขวนสูงจะใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก) เมื่อตองการใชปายจราจรกํากับรถใหเดินทางตามชองจราจรแตละชองใหถูกตอง
(Lane Control)
ข) บริเวณทางแยกตางระดับที่มีการออกแบบซับซอน (Complex interchange design)
ค) ในกรณีที่ทางแยกตางระดับ (Interchange) บนถนนหางกันอยางนอย 2 เมตร
ง) ในกรณีที่ไมสามารถติดตั้งปายขางทางได เชน ถนนในเมืองที่อยูต่ําหรือสูงกวา
ระดับถนนขางเคียง
จ) บนถนน ซึ่งมีชองจราจรใหรถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต 3 ชองจราจรขึ้นไป
และมีปริมาณการจราจรสูง ทําใหผูขับรถมองเห็นปายขางทางไมถนัด
ฉ) ในกรณีที่มองเห็นปายจราจรขางทางไมชัดเจน เนื่องจากสองขางทางมีไฟสองสวางมาก
หรือมีอุปสรรคอื่นๆ
ช) มีสัดสวนของรถบรรทุกขนาดใหญจํานวนมาก
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3.4.3 ความสูงของการติดตั้ง
ก) ปายจราจรซึ่งติดตั้งขางทางนอกเมือง จะตองสูงอยางนอย 1.50 เมตร แตถาติดตั้ง
ปายประกอบหรือปายเสริมใตปายปกติ เชน ปายแนะนําความเร็วใตปายทางโคงขางหนา สวนลางของปาย
เสริมตองสูงจากขอบผิวจราจรอยางนอย 1.20 เมตร
ข) สําหรับปายที่ติดตั้งในเมืองบนถนนหรือในที่ซึ่งคาดวาอาจจะมีสิ่งกีดขวางระดับ
สายตา สวนลางของปายอันลางสุดที่เปนปายเดียวหรือเกิน 1 ปายที่ติดตั้งบนที่เดียวกันตองสูงจากขอบ
ผิวจราจรไมนอยกวา 2.00 เมตร
ค) ในกรณีที่ติดตั้งปายตรงเสาไฟจราจรใหติดตั้งขางใตสัญญาณไฟจราจรได
ง) ปายเตือนแนวทางตางๆ ซึ่งทําหนาที่แสดงตําแหนงของอุปสรรคบนถนน ความสูง
ของการติดตั้งจากผิวจราจรถึงขอบดานลางปายเทากับ 1.20 เมตร
3.4.4 ระยะการติดตั้งทางขวาง
ก) ปายจราจรที่ติดตั้งขางทางบนถนนนอกเมือง ระยะจากขอบปายจราจรที่ใกลสุด
ตองหางจากขอบของทางเดินรถไมนอยกวา 3.60 เมตร หรือหางจากขอบไหลทาง 1.00 เมตร หรือหาง
จากสันขอบทาง (Curbs) หรือราวกั้น (Guardrails) ไมนอยกวา 0.60 เมตร
ข) เสาของโครงสร า งป า ยจราจรแขวนสู ง ต อ งห า งจากขอบทางเดิ น รถอย า งน อ ย
4.00 เมตร หรือหางจากไหลทางอยางนอย 1.20 เมตรโดยใหติดตั้งราวกันอันตรายปองกันไวดวย
ค) ในเขตเมืองที่มีพื้นที่จํากัด ใหระยะหางจากขอบไหลทางหรือจากสันขอบทาง
ถึงขอบปายดานใกลสุด 0.60 เมตร และถาจําเปนอาจอนุโลมใหหางจากสันขอบทาง 0.30 เมตร
ง) ปายที่ไมมีประโยชนตอการจราจรโดยตรง เชน ปายบอกสถานที่ใหติดตั้งหางจาก
ขอบทางเดินรถไมนอยกวา 6.00 เมตร
จ) ในกรณีที่จะตองใชราวกั้นเสาปายจราจรแขวนสูง ราวกั้นนั้นจะตองหางจากขอบ
ผิวจราจรอยางนอยที่สุดเทากับความกวางของไหลทาง หรือหางจากสันขอบทางอยางนอย 0.30 เมตร
3.4.5 ตําแหนงการติดตั้งปายจราจร
บนถนนนอกเมือง ปายจราจรสองปายที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน ควรจะติดตั้งหางกัน
อยางนอย 60 เมตร แตถาเปนปายแนะนํา จะตองติดตั้งหางกันไมนอยกวา 100 เมตร ปายจราจรที่อยูใกล
กันเกินไปจะทําใหอานไมทัน โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่รถวิ่งดวยความเร็วสูง
ปายเตือนโดยปกติติดไวลวงหนา กอนที่จะถึงจุดตองการเตือนผูขับขี่ สําหรับการติดตั้ง
ปายบังคับใหติดในที่ซึ่งตองการบังคับหรือหามกระทํา เชน ปายหยุดใหติดตั้งใกลจุดที่ตองการใหรถหยุด
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เทาที่จะทําได ปายบังคับบางปายใหติดตั้งซ้ํากันเปนชวง ๆ ตลอดระยะทางที่ตองการบังคับนั้น ๆ ปาย
แนะนําใหติดตั้งกอนที่จะถึงทางแยกเพื่อใหผูขับขี่มีเวลาพอในการเลือกเสนทาง กอนที่จะถึงจุดตัดสินใจ
พอสมควร
3.4.6 การปรับใหเขากับสิ่งแวดลอม
ปายจราจรทุกปายจะตองปกหรือติดตั้งเขาหาทิศทางของยวดยานโดยติดตั้งใหเอียงออก
จากแนวตั้งฉากการจราจรเล็กนอยประมาณ 5 องศา เพื่อไมใหเกิดการสะทอนแบบกระจกเงา (Mirror
Reflection) จากปาย
ปายจราจรจะตองปกหรือติดตั้งใหอยูในแนวดิ่ง นอกจากในกรณีของทางขึ้นเขาหรือ
ทางลงเขา แผนปายจราจรอาจจะติดตั้งทํามุมกับแนวดิ่งเล็กนอย เพื่อชวยใหผูขับรถมองเห็นปายไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3.4.7 เสาและการแขวนปาย
เสาปายจราจรจะตองตอกหรือฝงลงในดิน ไมโยกคลอนหรือบิดไปมาได ปายที่ติดตั้ง
ถาวรควรเทคอนกรีตหรือยึดโคนเสาระดับใตดินดวย เสาปายจราจรสําหรับปายบังคับ ปายเตือน และ
ป า ยหมายเลขถนนให ใ ช เ สาเดี่ ย ว ส ว นป า ยแนะนํ า อื่ น ๆ และป า ยเตื อ นที่ ใ ช ข อ ความมี รู ป ร า งเป น
สี่เหลี่ยมผืนผาใหใชเสาคู
ป า ยจราจรในเขตชุ ม ชนอาจจะทํ า การติ ด ตั้ ง บนส ว นรองรั บ อื่ น ๆ ได เช น บนเสา
ไฟสัญญาณ เสาไฟสองสวาง เสาโทรเลข สวนของสะพาน ฯลฯ เพื่อลดคาใชจายและลดสิ่งกีดขวางบน
ทางเทาใหนอยลง แตทั้งนี้ตองใหเปนไปตามตําแหนงที่ถูกตองและไดรับความยินยอมจากหนวยงานที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นเสียกอน

3.5 วัสดุ
ปายจราจรรวมทั้งสวนประกอบจะตองใชวัสดุที่มีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย คุณภาพวัสดุที่เกี่ยวกับเสา (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 ชนิดที่ 1 สัมประสิทธิ์การ
สะทอนแสงระดับ 1 ตาม มอก. 606-2529 และมีคุณลักษณะตาม มอก. 674-2539
บทที่ 3 มาตรฐานปายจราจร
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3) ตัวอักษรหรือสัญลักษณใชแผนวัสดุสะทอนแสงตาม มอก. 606-2529 และมีคุณสมบัติ
ตาม มอก. 674-2539
4) เสาเปนเสาเหล็กที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 1228-2537

3.6 การบํารุงรักษา
ปายจราจรทุกปายจะตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่เหมาะสม สะอาด และสามารถ
อานชัดเจนทุกเวลา ปายจราจรซึ่งขาดการบํารุงรักษาจะเสียความสําคัญในการควบคุมการจราจร จําเปนจะตอง
มีการตรวจสอบเปนประจํา อยางนอยปละ 2 ครั้ง และควรมีตารางการบํารุงรักษา เชน ลางทําความสะอาด
และเปลี่ยนปายที่ชํารุดเสียหาย หรือจัดตารางการตรวจสอบปายจราจรทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของการสะทอนแสงไมสามารถตรวจพบไดในเวลากลางวัน
ในกรณีของปายจราจรที่ใชแสงสวางสองปายจะตองมีการตรวจสอบระบบไฟฟาเพิ่มเติมจากที่
ไดกําหนดไวขางตน
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บทที่ 4
มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
4.1 ประเภทเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบงออกเปน 7 ประเภทดังตอไปนี้
1) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ (Longitudinal Pavement Markings)
2) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขวางแนวทางเดินรถ (Transverse Pavement Markings)
3) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ (Other Pavement Markings)
4) เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง (Curb Marking)
5) เครื่องหมายจราจรแสดงตําแหนงของวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง (Object Markers)
6) เครื่องหมายปุมบนพื้นทางจราจร (Raised Pavement Markings)
7) เครื่องหมายนําทาง (Delineators)

4.2 สีของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางใหใชสีขาวและสีเหลือง สวนสีดําใชเพื่อเพิ่มการตัดสี
สีขาว ใชเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ดังนี้
ก) เสนแบงชองเดินรถหรือชองจราจร
ข) เสนขอบทางดานซาย
ค) รูปบั้งบริเวณหัวเกาะ
ง) เสนหยุด
จ) เสนใหทาง
ฉ) ทางคนขาม
ช) เสนแสดงการจอดรถ
ซ) รูปเกาะบริเวณทางแยก
ฌ) เครื่องหมายและขอความบนพื้นทางจราจร
สีเหลือง ใชเปนเครื่องหมายจราจร ดังนี้
ก) เสนแบงทิศทางจราจร
ข) เสนขอบทางดานขวาบนทางคู
บทที่ 4 มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
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ค) เสนเฉียงบริเวณเกาะแบงทิศทางจราจร
ง) เสนทแยงหามหยุดขวาง
เครื่องหมายจราจรอื่นๆ ใหใชทั้งสีขาว สีดํา สีเหลืองและสีแดง แลวแตความหมายและการ
ใชงานเฉพาะแหง เชน สันขอบทางบริเวณใดที่ทาสีเหลืองสลับขาวหมายความวาบริเวณนั้นหามจอดรถ
แตสามารถหยุดรับ-สงชั่วขณะ บริเวณใดทาสีแดงสลับขาวหมายความวา หามหยุดรถหรือจอดรถ สวน
สันขอบสีดําสลับขาวมีไวเพื่อแสดงตําแหนงอุปสรรค สําหรับสีแดงใชเปนเครื่องหมายหาม ทิศทาง
การจราจรที่มองเห็นปายสีแดงหมายความวาหามเขา
ในปจจุบัน หลายประเทศไดกําหนดสีฟาสําหรับใชเสนแสดงขอบเขตที่จอดรถของคนพิการ
หรือที่จอดรถในเวลาสั้นๆ เพื่อการรอคอยหรือรับสงผูโดยสารในเวลาที่กําหนด

4.3 วัสดุสําหรับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
วัสดุที่ใชทําเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โดยทั่วไปมีดังนี้
4.3.1 สีทาหรือพน
เปนวัสดุที่มีอ ายุใชงานสั้น มีราคาถูก จึงเหมาะที่จะใชงานบนถนนที่จะตองบูรณะ
ซอมแซมในอนาคตอันใกล หรือบนถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ํา วัสดุสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก.
415-2541 ลูกแกวที่ใชกับสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528
4.3.2 สีเทอรโมพลาสติก
เปนวัสดุที่มีอายุใชงานนานและคงทนตอการเสียดสีของการจราจร แตมีราคาแพงกวาสี
ทาหรือสีพนธรรมดา สีเทอรโมพลาสติกจึงเปนวัสดุที่เหมาะสมและประหยัดในการใชเปนเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางบนถนนที่ไดมาตรฐานและมีปริมาณจราจรสูง
วั ส ดุ เ ทอร โ มพลาสติ ก สะท อ นแสง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละอั ต ราส ว นของลู ก แก ว ใน
สวนผสมไมนอยกวา 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และมีคุณสมบัติตาม มอก. 542-2530 ลูกแกวที่ใชกับ
วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง มีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528
4.3.3 แผนเทปสําเร็จรูป ใชติดบนผิวจราจร
คุณสมบัติของแผนเทปที่ใชจะตองมีความทนทานตอการเสียดสีของยางรถ มีสีที่ถาวร
ไมซีดหรือเปลี่ยนสีเมื่อใชงานเปนเวลานาน สารยึดแนนจะตองสามารถยึดแผนเทปใหติดกับผิวจราจร
ไดแน น ไมห ลุด หรือเคลื่อ นที่ แผน เทปสําเร็จรู ปสวนมากจะมี อายุ ใชง านไดทัด เทียมหรื อนานกว า
สีเทอรโมพลาสติก และมีคุณสมบัติที่ดีกวาคือสามารถเปดการจราจรไดทันทีที่ติดตั้งเสร็จ จึงเหมาะที่จะ
ใชเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง บนถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแนน
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4.3.4 ปุมติดบนผิวจราจร
เมื่ อ ติ ด ตั้ ง แล ว จะนู น ขึ้ น จากผิ ว ทาง ซึ่ งมี ข อดี คื อ ทํ าให ผู ขั บขี่ มองเห็ นได ชั ดเจนกว า
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่แบนราบกับผิวทางและเมื่อขับรถผานปุมผูขับขี่จะมีความรูสึกสะดุดเล็กนอย
ทําใหระมัดระวังมากขึ้น การติดตั้งตองทําอยางถาวร โดยการฝงเดือย (Anchor Bolts) หรือใชสารยึดแนน
เชน อีพอกซี่ (Epoxy Resin) ปุมอาจทําดวยโลหะหรืออโลหะก็ได แตจะตองมีสีตามความหมายที่ใช ปุมที่
มีไฟกระพริบในตัวเปนวิวัฒนาการใหม อาจจะมีประโยชนสําหรับบริเวณที่มีอันตรายสูง แตในปจจุบัน
ยังไมมีรายงานการวิจัยขอดีที่ชัดเจน ทั้งนี้ ความสูงและลักษณะของปุมจะตองไมกอใหเกิดอันตราย
ตอการจราจร
4.3.5 วัสดุฝงในผิวจราจร
ในการกอสรางทางใหม หรือทําผิวจราจรใหม อาจใชวัสดุที่มีสีตางจากผิวทางฝงไว
แสดงเปนเครื่องหมายจราจรก็ได วัสดุที่ใชควรมีความแข็งแรงเทียบเทาวัสดุผิวทาง

4.4 การบํารุงรักษา
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทุกแหงจะตองไดรับการดูแลรักษา ใหอยูในสภาพเรียบรอย
และมองเห็นไดงายและชัดเจนอยูตลอดเวลา รวมทั้งการสะทอนแสงในเวลากลางคืนดวย
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทุกประเภท รวมทั้งปุมติดบนพื้นทางจราจรจะตองไดรับ
การตรวจสอบเปนระยะ ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หากชํารุดบกพรองตองรีบเปลี่ยน แกไขหรือ
ทาสีตีเสนใหม
• ใหจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางโดยเร็วที่สุดหลังจากการกอสรางปูพื้นผิวจราจร
ใหม เวนแตกรณีที่เสนและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอาจถูกรถงานกอสรางทําใหสกปรกหรือชํารุด
ใหจัดทําแบบชั่วคราวกอน โดยเฉพาะบริเวณที่จะเกิดอันตรายไดงายถาเสนจราจรหรือ เครื่องหมายจราจร
ไมปรากฏบนพื้นทาง

4.5 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ
1) เสนแบงทิศทางจราจรปกติ มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง หมายความวา เปนเสน
แสดงการแบงแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงกันขาม ใหขับรถไปตามดานซายของเสนแบง
ทิศทางการจราจร ยกเวนในกรณีที่ตองการแซงขึ้นหนารถคันอื่น
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2) เสนแบงทิศทางจราจรหามแซง มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองเดี่ยว หรือคู หมายความวา
ใหขับรถไปตามดานซายของเสน หามมิใหขับรถผาน หรือครอมเสนโดยเด็ดขาด

3) เสนแบงทิศทางจราจรหามแซงเฉพาะดาน เปนเสนที่กําหนด รถที่ขับอยูดานซายของ
เสนทึบ หามมิใหขับรถผานหรือครอ มเสนโดยเด็ดขาด สวนรถที่ขับอยูทางดานเสนประ 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 เสนที่มีไวใหผูขับขี่รถ
ทราบถึงขอบผิวจราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

7) เสนขอบทางดานใน มีลักษณะเปนเสนทึบแถบสีเหลือง หมายถึง เสนที่มีไวใหผูขับขี่รถ
ทราบถึงขอบทางดานในของผิวจราจรดานติดกับเกาะกลางหรือฉนวนแบงทิศทางจราจรที่กลางทาง

ตารางที่ 4-1 แสดงความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจรบนถนน 2 ชองจราจร
(หนวยเปนเซนติเมตร)
ปริมาณการจราจร
(คัน/วัน)

5.00

ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง (เมตร)
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 บริเวณยานชุมชนที่มีการปรับปรุงเต็มเขตทางที่ความกวางของผิวจราจรรวม 2
นอยกวา 13 เมตร ใหตีเสนแบงทิศทางการจราจรแบบถนนสองชองจราจร
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ตารางที่ 4-2 ความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจรบนถนนหลายชองจราจรไมมีเกาะกลาง (เสนทึบคู)
(หนวยเปนเซนติเมตร)
ปริมาณการจราจร
(คัน/วัน)
มากกวา 800
มากกวา 16,000
มากกวา 32,000

นอยกวา 14 เมตร
กวาง 10
ระยะหาง 10
กวาง 10
ระยะหาง 10
กวาง 15
ระยะหาง 15

ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง
14 เมตร
มากกวา 14 เมตร
กวาง 10
กวาง 10
ระยะหาง 10
ระยะหาง 10
กวาง 15
กวาง 15
ระยะหาง 15
ระยะหาง 15-30
กวาง 20
กวาง 20
ระยะหาง 20
ระยะหาง 20-40

4.6 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง
1) เสนแนวหยุด (Stop Line)
มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาวกวางและขวางแนว
การเดินรถ หมายความวา เมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับ หยุดหรือ
ปายหยุด ใหผูขับขี่ตอ งหยุดรถกอ นถึงเส นแนวหยุดและเมื่ อ
ได รั บ สั ญ ญาณจราจรให ไ ปหรื อ เมื่ อ ไม เ ป น เหตุ ใ ห กี ด ขวาง
การจราจรแลวใหผานเสนแนวหยุดไปได
2) เสนทางคนขาม (Crosswalks)
มีลักษณะเปนแถบสีขาวหลายๆ แถบ ประกอบกัน
ขวางทางเดินรถ หรือเปนเสนทึบสีขาว สองเสนขนานกันขวาง
แนวทางเดินรถ และมีเสนแนวหยุด หรือเสนใหทางประกอบ
หมายความวา ผูขับรถทุกชนิดจะตองขับรถใหชาลง และพรอม
ที่จะหยุดรถไดทันทวงทีเมื่อมีคนเดินขามถนน ณ ทางขามนั้น
ในเขตทางขามถนนที่ไมมีเจาหนาที่ หรือสัญญาณควบคุมให
คนเดินขามถนนมีสิทธิไปกอน ฉะนั้นในขณะที่มีคนกําลังเดิน
อยูในทางขามถนนใหผูขับขี่หยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทาง และเมื่อคนเดินขามถนนไดขามไปแลวจึงจะเคลื่อน
รถตอไปได
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4.7 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ
1) เขตปลอดภัย หรือเกาะสี
มีลักษณะเปนแถบหรือเสนทึบสีขาว หรือสีเหลืองตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือ
เปนลักษณะกางปลา และลอมรอบดวยเสนทึบสีขาว หรือสีเหลือง หมายความวาหามมิใหขับรถล้ําเขาไป
ในพื้นที่ดังกลาว
2) ขอความบนพื้นทาง
มี ลั ก ษณะเป น ข อ ความสี ข าวบนพื้ น ทาง เช น
คําวา “หยุด” “ลดความเร็ว” “ขับชาๆ” หมายความวา ใหผูขับขี่รถ
ตองปฏิบัติตามขอความนั้นๆ หรือเพื่อเตือนใหระมัดระวังสภาพ
ทาง หรือการจราจร หมายความวา ใหคนขับรถหรือคนเดินเทา
ปฏิบัติตาม และระมัดระวังการใชชองจราจร หรือเดินรถให
ถูกตอง
3) ลูกศร
มี ลั ก ษณะเป น ลู ก ศรสี ข าวแสดงทิ ศ ทางของ
การจราจร ให ร ถตรงไป เลี้ ย วซ า ย เลี้ ย วขวา เลี้ ย วกลั บ หรื อ
รวมกัน หมายความวา เมื่อปรากฏในชองจราจรหรือชองเดินรถ
ใดให ผู ขั บ รถที่ อ ยู ใ นช อ งจราจรหรื อ ช อ งเดิ น รถปฏิ บั ติ ต าม
เครื่องหมายนั้น

1
2

สําหรับตัวอยางเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่น ๆ สามารถศึกษาไดจากภาคผนวก
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4.8 เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง
1) เครื่องหมายหามหยุดรถ
มีลักษณะเปนแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบ
คันหิน หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ หรือทางจราจร
หรือที่อื่นๆ หมายความวา หามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรง
แนวนั้นเปนอันขาด
2) เครื่องหมายขาวดํา
มี ลั ก ษณะเป น แถบสี ข าวสลั บ สี ดํ า แสดงหรื อ
ทําใหปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อใหผูขับขี่และ
ผูใชทางไดเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได ชัดเจนยิ่งขึ้น

4.9 เครื่องหมายวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในเขตทาง
1) เครื่องหมายแถบเฉียงสลับสี
ลั ก ษณะเป น แถบสี ข าวสะท อ นแสงสลั บ สี ดํ า
หรือสีเหลืองสลับดํา แถบทะแยงเฉียง 45 องศา ลงมาทางดานที่
รถวิ่งผาน ถาติดตั้งดานซายของทางเดินรถ แถบสีเริ่มจากบน
ซายลงมาลางขวา และถาอยูทางดานขวาของทางเดินรถ แถบ
เฉียงก็จะทะแยงจากขวาลงซาย ในกรณีที่ใหรถไปไดทั้งทาง
ดานซายหรือขวา แถบเฉียงทะแยงกลางลงไปทางซายและขวา
สําหรับสิ่งกีดขวางที่อยูเหนือทางเดินรถแถบสลับสีตั้งฉากกับ
ทางเดินรถ
2) เครื่องหมายเปาสะทอนแสง (Reflector Markers)
เครื่องหมายเปาสะทอนแสง เปนแผนปายที่มี
การสะทอนแสงสูงมากเพื่อใชติดตั้งบนวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่
เกิดอุบัติเหตุรถชนเปนประจํา หรือวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่อยูใน
ทางเดินรถหรือใกล หรือติดกับทางเดินรถหรือใชติดตั้งเสริม
บนเครื่ อ งหมายแถบเฉี ย งสลั บ สี เ พื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ต อ
การจราจร
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4.10 เครื่องหมายปุมบนพื้นทาง
4.10.1 การใชเครื่องหมายปุมนําทางตามแนวทางเดินรถทั่วไป
การใชเครื่องหมายปุมบนพื้นทางเพื่อการนําทาง ซึ่งไมคํานึงถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การแซงหรือขอกําหนดการใชชองจราจร การติดตั้งใหวางอยูระหวางเครื่องหมายแบงทิศทางจราจร
เส น ทึ บ สองเส นซึ่ งห ามแซงทั้ งสองด าน หรื อวางอยู ระหว างเส นทึ บคู กั บเส นประ ซึ่ งห ามการจราจร
ดานหนึ่งแซง หรือวางอยูบนหรือติดกับกับเสนทึบเดี่ยว หรือเสนประทั้งเครื่องหมายแบงทิศทางจราจร
และแบงชองจราจร
ระยะการติดตั้งในกรณีนี้ ใหเทากับสองเทาของความยาวเสนประรวมกับระยะเวน
ชองวาง ตัวอยางคือ ถาการตีเสนประยาว 3.00 เมตร เวนชองวาง 9.00 เมตร ระยะหางของการติดตั้ง
เครื่องหมายปุม = 2 x (3 + 9) = 24 เมตร ในบริเวณที่ตองการใหผูขับขี่ตื่นตัว เชน ทางโคงรัศมีแคบ
หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางเดินรถที่ลดชองจราจรลง ใหระยะการติดตั้งหางกัน 12 เมตร หรือ
นอยกวาโดยตรวจสอบความเหมาะสมจากสภาพจริง ซึ่งรายละเอียดในการติดตั้งเครื่องหมายปุมบนพื้นทาง
สามารถศึกษาไดจากตาราง 4-3
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ตาราง 4-3 สรุปการติดตั้งเครื่องหมายปุมบนพื้นทาง เพื่อการนําทางโดยทั่วไป
ระยะหางตามยาว
(เมตร)

ตําแหนงตามตัดขวาง
(เมตร)

ประเภทเสน

สี

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

ขาว
ขาว

24.00
24.00

8.00
8.00

ระหวางเวนชอง
เสนประบนเสนทึบ

เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร

เหลือง
ขาว

24.00
48.00

8.00
8.00

บนเสนหรือติดกับเสน เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร
ดานนอกชองเดินรถ

เหลือง
ขาว

24.00
48.00

8.00
8.00

บนเสนหรือติดกับเสน เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร
ดานนอกชองเดินรถ

เสนแบงชองจราจร
เสนประ
เสนทึบ
เสนขอบทาง
ขอบทางดานใน
ขอบทางดานนอก
เสนขอบทาง
ขอบทางดานใน
ขอบทางดานนอก
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4.11 เครื่องหมายนําทาง
1) หลักนําทาง (Guide Post)
หมายถึง หลักไม คอนกรีต โลหะ หรืออโลหะอื่นๆ และมีการติดตั้งแถบสะทอนแสง
หรือเปาสะทอนแสง ซึ่งมีคุณสมบัติสะทอนแสงใหมองเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน เมื่อฉายดวย
ไฟสูงของรถยนตทั่วไป

ชนิดหลักคอนกรีต

ชนิดหลักโลหะ

ตารางที่ 4-4 ระยะหางของเครื่องหมายนําทางบนทางโคงราบ
รัศมีโคง

ระยะหางของ
เครื่องหมายนําทาง
ตอนที่อยูในโคง

(เมตร)

(เมตร)

15 – 74
75 – 99
100 – 149
150 – 199
200 – 299
300 – 499
500 – 999
1000 – 1500

4
6
7
8
9
10
15
21

ระยะหางของเครื่องหมายนําทางตอนที่อยูนอกโคง กอน
ถึงตนโคง และเลยจุดปลายโคง
ชวงที่ 1
(เมตร)
7
11
13
14
16
18
27
38

ชวงที่ 2
(เมตร)
12
18
21
24
27
30
45
60

ชวงที่ 3
(เมตร)
24
36
42
48
54
60
60
60

บทที่ 4 มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
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2) เปาสะทอนแสง (Reflectors)
หมายถึง
วัสดุสะทอนแสงที่ประกอบขึ้นเปน
รูปรางตาง ๆ ใชติดตั้งในงานทางเพื่อชวยนําทางการจราจร
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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
ตามเกณฑที่กําหนดในขอ 5.1.2 อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาใชหัวสัญญาณไฟขนาดใหญกวาเกณฑ
ที่กําหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่มีการจัดการจราจรแบบพิเศษ เชน การใชสัญญาณไฟสลับ
ชองทาง เปนตน
5.1.2 การเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจร
การเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรใหพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้
ก) เลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาด 200 มิลลิเมตรในทางแยกปกติ ในกรณีที่
บริเวณทางแยกที่จะติดตั้งมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ หรือลักษณะการควบคุม
จราจรแตกตางไปจากทางแยกปกติ หรือในกรณีตอไปนี้
ข) เลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาด 300 มิลลิเมตร
• หัวสัญญาณไฟจราจรดานใกลที่ติดตั้งหางจากเสนหยุดระหวาง 35-45 เมตร
และไมมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดานใกลเพิ่มเติม
• หัว สัญ ญาณไฟจราจรดา นใกลที่ติด ตั้ง หา งจากเสน หยุด มากกวา 45 เมตร
ในกรณีนี้ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดานใกลเพิ่มเติมดวย
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งบนเสาสูง
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับขี่คาดไมถึง
• หั ว สั ญ ญาณไฟจราจรที่ ติ ด ตั้ ง ในบริ เ วณที่ มี สั ด ส ว นผู ใ ช ร ถใช ถ นนเป น
ผูสูงอายุมาก
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในบริเวณที่มีระยะมองเห็นนอยกวาตารางที่ 5-1
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในบริเวณเฉพาะอื่นๆ ตามความเห็นของวิศวกร
หรือผูเชี่ยวชาญ
บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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ตารางที่ 5-1 ระยะมองเห็นที่นอยที่สุด
ความเร็วที่ 85 Percentile (กม./ซม.)
30
40
50
60
70
80
90
100

ระยะมองเห็นที่นอยที่สดุ (เมตร)
50
65
85
110
140
165
195
220

5.1.3 รูปแบบและชนิดหัวสัญญาณไฟจราจร
รูปแบบของหัวสัญญาณไฟจราจรที่ใชเปนมาตรฐานในปจจุบัน ไดแสดงตัวอยางไวใน
รูปที่ 5-1 เปนหัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง

หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง แนวตั้ง

หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง แนวนอน

รูปที่ 5-1 หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง
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5.2 การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจร
5.2.1 ตําแหนงการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจร
การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรใหเพียงพอ ในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก
ควรติดตั้งอยางนอย 2 ดานในหนึ่งทิศทาง คือ ดานใกล (Primary) และดานไกล (Secondary) สวน
ตําแหนงที่เหมาะสม ในการติดตั้งใหพิจารณาจากรูปที่ 5-2 ประกอบกับรายละเอียดในขอ ก) ถึง ค)

ตูเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
กลองอุปกรณตัดตอน
และปองกันวงจรสัญญาณไฟจราจร
GROUND
ROD

ไมนอยกวา
60 เซนติเมตร
ไมเกิน 3 เมตร
จากแนวเสนหยุด

รูปที่ 5-2 ตัวอยางการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกขนาดเล็ก
ก) ซุมสัญญาณไฟจราจรดานใกล (Primary)
ในทางแยกปกติมีการติดตั้งใน 2 ตําแหนง คือ
• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายใกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรหลัก ใหติดตั้ง
บนทางเทาหรือไหลทางดานซายหลังแนวเสนหยุด โดยติดตั้งอยูในระดับเดียวกับแนวเสนหยุดหรือ
ใกลเคียงมากที่สุด แตถาจําเปนตองติดตั้งหางจากแนวเสนหยุด ระยะหางจะตองไมเกิน 3 เมตร
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• ซุมสัญญาณไฟจราจรมุ มขวาใกล ซึ่งเป นสัญญาณไฟจราจรเสริม ใหติดตั้ ง
บนเกาะกลางถนนบริเวณกึ่งกลางเกาะ แตถาเกาะกลางมีขนาดกวางมาก ควรติดตั้งหางจากขอบเกาะกลาง
ไมเกิน 2 เมตร และหางจากจมูกเกาะไมนอยกวา 1.2 เมตร
ข) ซุมสัญญาณไฟจราจรดานไกล (Secondary)
ในทางแยกปกติใหติดตั้งใน 2 ตําแหนง คือ
• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายไกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรรอง ใหติดตั้ง
บนทางเทาหรือไหลทางดานซายไกล หรืออาจจะติดตั้งบนเสาตนเดียวกันกับซุมสัญญาณไฟดานซาย
ใกลที่ใชสําหรับควบคุมการจราจรบนถนนดานซายมือ
• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรรองเชนกัน
ใหติดตั้งบนทางเทาดานขวาไกลหรือบนเกาะกลางถนน หรืออาจติดตั้งบนเสาตนเดียวกันกับซุมสัญญาณไฟ
จราจรดานใกลที่ใชสําหรับควบคุมการจราจรบนถนนตรงกันขาม
ค) ซุมสัญญาณไฟแบบเสาสูง
เปนสัญญาณไฟจราจรที่ใชในกรณีที่การติดตั้งแบบบนเสาธรรมดา ไมสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนหรือบริเวณที่มีจํานวนชองจราจรมาก
5.2.2 ความเหมาะสมในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรในตําแหนงตางๆ
ก) ความเหมาะสมขั้นต่ํา
• ในทางแยกขนาดเล็กที่มีจํานวนชองจราจรไมเกิน 2 ชองตอทิศทาง ควรติดตั้ง
ซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดาอยางนอย 2 ชุดตอทิศทาง คือ ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซาย
ใกลกับซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล แตถากรณีขั้นตนไมเหมาะสม ใหติดตั้งแบบบนเสาสูงแทน
• ในทางแยกขนาดใหญที่มีจํานวนชองจราจรมากกวา 2 ชองตอทิศทาง ควร
ติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายใกล ซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล และซุมสัญญาณไฟจราจร
ดานซายไกล แตถากรณีขางตนไมเหมาะสม ใหติดตั้งแบบบนเสาสูงแทน
• ซุมสัญญาณไฟจราจรที่ใชบังคับทั้งทิศทางและการใชชองจราจร (สัญญาณไฟ
แบบหัวลูกศร) ควรติดตั้งอยางนอย 2 ชุดตอทิศทาง ยกเวนที่ใชสําหรับควบคุมชองเลี้ยวซาย สามารถ
ติดตั้งแบบดานซายใกลเพียงชุดเดียวได
ข) ความเหมาะสมในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรแบบเสาธรรมดาดานขวาใกล
การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาใกล ควรติดตั้งบริเวณทางแยกที่มีขนาด
เกาะกลางกวางเพียงพอ โดยบริเวณดังกลาวควรมีชองจราจรอยางนอย 2 ชองตอทิศทาง หรือมีการใช
สัญญาณไฟจราจรแบบควบคุมการใชชองเดินรถเลี้ยวขวา
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ค) ความเหมาะสมในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง
การติ ด ตั้ ง ซุ ม สั ญ ญาณไฟจราจรบนเสาสู ง ให พิ จ ารณาติ ด ตั้ ง เมื่ อ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของทางแยกไมเหมาะสม คือ มีจํานวนชองจราจรมาก หรือมีสิ่งกีดขวางจนผูขับขี่ไมสามารถ
มองเห็นสัญญาณไฟจราจรไดชัดเจน โดยพิจารณามุมการมองเห็นตามเกณฑในรูปที่ 5-4

140 m.

280 m.

130 m.

270 m.

120 m.

260 m.

110 m.

250 m.

100 m.

240 m.

รูปที่ 5-4 มุมการมองเห็นที่ความเร็ว
รูปที่ 5-4 มุมการมองเห็นที่ความเร็ว
นอยกวา 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
มากกวา 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
โดยใชหัวสัญญาณไฟขนาด 200 มิลลิเมตร
โดยใชหัวสัญญาณไฟขนาด 300 มิลลิเมตร
บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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5.2.3 ระยะปลอดภัยในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจร
ก) ระยะปลอดภัยในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดา
การติ ด ตั้ ง ซุ ม สั ญ ญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดา ควรติ ด ตั้ ง ที่ ท างเท า หรื อ
ไหลทางโดยใหขอบดวงโคมอยูหางจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 0.6 เมตร และขอบดานลาง
ของดวงโคมอยูสูงจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 2.5 เมตร รายละเอียดดูไดจากรูปที่ 5-5
ข) ระยะปลอดภัยในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง
การติ ด ตั้ ง ซุ ม สั ญ ญาณไฟจราจรบนเสาสู ง ควรติ ด ตั้ ง ให จุ ด ศู น ย ก ลางของเสา
สัญญาณไฟ หางจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 0.8 เมตร โดยขอบดานลางของดวงโคมควรอยู
สูงจากผิวจราจรอยางนอย 5.5 เมตร และความยาวแขนยื่น ไมควรเกิน 4.5 เมตร สวนกรณีที่มีการติดตั้ง
หัวสัญญาณไฟจราจรมากกวา 2 ชุดบนเสาตนเดียวกัน ระยะหางระหวางดวงโคมไมควรนอยกวา 0.3
เมตร รายละเอียดดูไดจากรูปที่ 5-6

ระดับผิวจราจร

ขอบไหลทางหรือขอบคันทาง

5.50

2.50

4.50

0.80

ระดับผิวจราจร

รูปที่ 5-5 ตําแหนงการติดตั้งหัวสัญญาณไฟจราจร
บนเสาธรรมดา
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5.3 อุปกรณสัญญาณไฟจราจรอื่นๆ
อุปกรณสัญญาณไฟจราจรอื่นๆประกอบดวย
1) เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร เปนอุปกรณควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร
2) สายเคเบิ้ล เปนสายที่นํากระแสไฟฟาไปบรรจบเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรหรือ
สายที่นํากระแสไฟฟาไปยังหัวสัญญาณไฟจราจร
3) ทอรอยสาย เปนทอที่ติดตั้งเพื่อชวยในการเดินสายเคเบิ้ลและปองกันความเสียหายแก
สายเคเบิ้ล
4) กลองอุปกรณตัดตอนและปองกันวงจรสัญญาณไฟจราจร เปนอุปกรณที่ใชปองกัน
อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟาของสัญญาณไฟจราจร
5) บอพักสายเคเบิ้ล เปนบอที่สรางขึ้นเพื่อชวยใหการรอยสายเคเบิ้ลในทอรอยสามารถทํา
ไดสะดวกขึ้น
6) ระบบสายดิน เปนสวนที่ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว
โดยมีลักษณะการติดตั้ง ดังรูปที่ 5-7 รายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณสัญญาณไฟจราจร
อื่นๆ ใหดูที่มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซท http://www.otp.go.th)
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5.4 การบํารุงรักษา
สัญญาณไฟจราจรที่ใชงานอยูจําเปนที่จะตองไดรับการบํารุงรักษาดูแลปองกัน และซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่ดี มีสภาพการมองเห็นไดตลอดเวลาที่ติดตั้งใชงานอยู ดังนี้
5.4.1 การตรวจสอบสัญญาณไฟ
มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาขอบกพรองของอุปกรณสัญญาณไฟจราจรหรือสิ่งผิดปกติ
อื่นๆ เพื่อปองกันเหตุอันจะนําไปสูการเสียหายของสัญญาณไฟจราจร การตรวจสอบสภาพสัญญาณไฟ
จราจรประกอบดวย
• สิ่งที่จะตองตรวจสอบ คือ อุปกรณตางๆ ของสัญญาณไฟจราจรที่ตองไดรับการ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ไดแก ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร หัวสัญญาณไฟจราจร โครงสรางเสา
สัญญาณไฟจราจร เปนตน
• รายการตรวจสอบ ได แก รายการตรวจสอบลักษณะความผิดปกติต างๆ ที่อ าจ
เกิดขึ้นไดกับสัญญาณไฟจราจร ตัวอยางลักษณะความผิดปกติของสัญญาณไฟจราจร เชน ความสกปรก
ของโคมไฟสัญญาณ มีสัตวหรือแมลงอาศัยอยูในตูควบคุม เกิดสนิมที่โครงสรางเสาสัญญาณไฟจราจร
เปนตน
• รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการ
ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรเปนระยะ ๆ ตามรายการตรวจสอบ เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการขาดการตรวจสอบ
สํ า หรั บ รายการตรวจสอบความผิ ด ปกติ และรอบระยะเวลาที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร แสดงดังตารางที่ 5-7

บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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ตารางที่ 5-7 การตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร
รอบเวลาตรวจสอบ รายการชิ้นสวนอุปกรณ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ทุกๆ 1 เดือน
ตูควบคุม
1. ตูควบคุมสกปรก เลอะฝุน โคลน
2. สภาพตูควบคุมบุบเบี้ยวเสียหาย
3. ตูควบคุมมีรอยรั่วซึม มีสภาพน้ําขัง หรือมีไอน้ําภายใน
4. มีสัตว แมลงอาศัยอยูภายในตูควบคุม
5. มีไฟฟารั่วที่ตูควบคุม
ไฟสัญญาณ
1. หลอดไฟสัญญาณเสื่อม ไมสวาง หรือดับ
2. หมอแปลงไฟฟาเสื่อมคุณภาพ
ระบบ
1. ตรวจสอบระบบปองกันการใหสัญญาณไฟจราจรผิดพลาด
ทุกๆ 6 เดือน
ตูควบคุม
1. ตัวตูควบคุมเกิดสนิม
โคมไฟสัญญาณ
1. ชุดโคมไฟสัญญาณสกปรก เลอะคราบฝุน
2. สภาพของโคมไฟสัญญาณบุบเบี้ยวเสียหาย
3. โคมไฟสัญญาณ มีน้ําขังภายใน หรือมีความชื้นภายใน
4. เลนสไฟสัญญาณขุนมัว ซีดจาง ไมแจมใส
กลองสวิตซตัดตอน
1. กลองสวิตซตัดตอนบุบเบี้ยวเสียหาย หรือมีรอยรั่วซึม
2. กลองสวิตซตัดตอนเกิดสนิม
3. อุปกรณไฟฟาภายในชํารุด เสื่อมคุณภาพ
ทุกๆ 1 ป

สายไฟฟาหลัก
โครงสรางรองรับโคม
ไฟสัญญาณ

สายไฟสัญญาณ
บอพักสายสัญญาณ

ระบบ
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บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร

1. สายไฟฟาหลักเสื่อมสภาพ ชํารุด ฉนวนแตกหลุดรอน
1. เสาสัญญาณไฟจราจรสกปรกเลอะคราบฝุนโคลน
2. เสาสัญญาณไฟจราจรเอียง สม หรือหักโคน
3. เสาสัญญาณไฟจราจรบุบ บิดเบี้ยว โกงงอ
4. ฝาปดหัวเสาสัญญาณไฟจราจร
5. เกิดสนิมบนเสาสัญญาณไฟจราจร
1. สายไฟสัญญาณชํารุด เสื่อมคุณภาพ
2. สายสัญญาณ Loop Detector ชํารุดเสียหาย
1. บอพักสายสัญญาณมีตะกอนดิน
2. บอพักสายสัญญาณมีสภาพน้ําทวมขัง หรือเปยกชื้น
3. มีสัตวแมลงอาศัยทํารังภายในบอพักสายสัญญาณ
1. ตรวจสอบการทํางานของระบบ Vehicle Actuated (VA)
2. ตรวจสอบการใหจังหวะสัญญาณที่ถูกตอง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5.4.2 เทคนิคการตรวจสอบสภาพ
การตรวจสอบสภาพในทางปฏิบัติสามารถทําไดโดยอาศัยตาเปลาและการใชเครื่องมือ
วั ด สํ า หรั บ การตรวจสอบโดยอาศั ย ตาเปล า พนั ก งานซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบสภาพจะต อ งมี ทั ก ษะ
ความสามารถที่จะใชประสาทสัมผัสและความรูสึกไดดี อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดผลการตรวจสอบที่แนชัด
การตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวัดจะไดผลที่ดีที่สุด
สําหรับการประเมินระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบอุปกรณ เปนการ
ประเมินโดยอาศัยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของอุปกรณ แสดงดังตารางที่ 5-8
ตารางที่ 5-8 การประเมินความรุนแรงของความผิดปกติที่ตรวจพบ
ระดับผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
เกิดผลกระทบเล็กนอย

เกิดผลกระทบปานกลาง

เกิดผลกระทบมาก

เกิดผลกระทบรุนแรง

คาประเมิน
เกณฑการพิจารณา
0
ไมมีความผิดปกติใด ๆ
1
เกิดความผิดปกติขึ้นเล็กนอย มีผลกระทบตออุปกรณสัญญาณไฟ
จราจรบาง แตไมมีผลกระทบตอการใชงาน ผูขับขี่ไมสังเกตเห็น
ความผิดปกติและสามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไฟจราจรได
อยางชัดเจน
2
เกิดความผิดปกติขึ้นพอประมาณ จนอาจมีความเสียหายตอตัว
อุปกรณสัญญาณไฟจราจรไดในอนาคต แตไมมีผลกระทบตอการ
ใชงาน ผูขับขี่ยังสามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไฟจราจรได
ควรซอมแซมเมื่อมีโอกาส
3
เกิดความผิดปกติมาก ตัวอุปกรณสัญญาณไฟจราจรเกิดความ
เสียหาย ผูขับขี่สามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไดอยางลําบาก
จําเปนตองซอมบํารุง
4
เกิดความผิดปกติอยางรุนแรง ตัวอุปกรณสัญญาณไฟจราจรเกิด
ความเสียหายอยางหนัก ผูขับขี่แทบจะไมสามาถมองเห็นและ
เขาใจสัญญาณไฟจราจรได จําเปนตองซอมบํารุงใหมทันที

5.4.3 แนวทางการดําเนินการแกไข
ภายหลังจากการตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร และประเมินระดับความรุนแรงของความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นแลว หากมีความจําเปนตองมีการดําเนินการแกไขซอมแซม จะตองดําเนินการแกไข
ซอมแซม หรือปรับแตงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติโดยเร็ว สําหรับอุปกรณที่เกิดความเสียหายแตยัง
สามารถเลื่อนการซอมแซมออกไปกอนเนื่องจากปจจัยใดก็ตาม ควรรีบดําเนินการแกไขทันทีที่สามารถ
กระทําได เพราะการปลอยใหเกิดความเสียหายเนิ่นนานออกไป อาจจะทําใหระดับความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นจนไมสามารถแกไขได
บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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สําหรับการดําเนินการแกไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นสามารถกระทําไดหลายวิธีแลวแต
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่ แนวทางเบื้องตนสําหรับการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ที่อาจ
พบไดจากการตรวจสอบสภาพ แสดงดังตารางที่ 5-9
ตารางที่ 5-9 แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณไฟจราจร
ความผิดปกติที่พบ
1. ตูควบคุมเลอะฝุน โคลนสกปรก
2. ตูควบคุมมีรอยขีดเขียน หรือระบาย
ดวยสี หมึก
3. ตูควบคุมบุบเบี้ยว
4. ตูควบคุมมีรอยรั่ว

แนวทางการแกไข
ดําเนินการเปาหรือดูดฝุนออกใชผาชุบน้ําเช็ดลางทําความสะอาดและ
อาจปรับแตงตูควบคุมใหมีแผนยางกันฝุนตามจุดตอ เชน บานประตู
ควรลางทําความสะอาด โดยอาจใชน้ํามันหรือน้ํายาที่ไมทําอันตราย
ตอตัวตูควบคุม และสีที่ทาอยูบนตัวตูควบคุม หากไมสามารถทํา
ความสะอาดไดใหพนหรือทาสีทับดวยสีเดียวกับสีตูควบคุม
ใหปรับแตงโดยใชคอนยางเคาะตกแตงเขารูป และยึดตูใหเรียบรอย
หากเกิดความเสียหายอยางมากใหจัดทําตูควบคุมใหม
ใหแกไขซอมแซมใหมิดชิด โดยใชกาวซีเมนต หรือใชแผนยางรอง
ปองกันรอยรั่วตามจุดตอ เชน บานประตู และทําความสะอาดภายใน
ตรวจหาและกําจัดสัตวแมลงภายในตูควบคุม

5. มีสัตว แมลงอาศัย ทํารังในตูควบคุม ดําเนินการกําจัดออก และทําความสะอาดภายใน พรอมตรวจสอบ
หารอยรั่วซึมเปนทางเขาของสัตวหรือแมลงแลวอุดใหมิดชิด อาจใช
อุปกรณดับกลิ่น หรือลูกเหม็นเพื่อปองกันสัตว แมลงมาอาศัย
6. ชิ้นสวนของตูควบคุมหลุดเสียหาย ใหดําเนินการขั้นยึดใหแนนดังเดิม หากเกิดความเสียหายอยางหนัก
ใหจัดหาชิ้นสวนมาใสทดแทน
7. เกิดสนิมที่ตูควบคุม
หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ใหขัด
สนิม หรือใชน้ํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิมใหม หากเกิด
ความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงแกไขเฉพาะบริเวณ หรือจัดทําตัว
ตูควบคุม โดยใหพนหรือทาดวนสีกันสนิมกอน หากเปนไปไดควร
ใชตูควบคุมที่ผานการปองกันสนิมดวยกระบวนการกัลวาไนต
8. เสาสัญญาณเอียง
9. เสาสัญญาณลม หักโคน
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ใหดําเนินการปรับพื้นที่ ปรับระดับ และเสริมฐานรองรับใหแข็งแรง
กอนจึงคอยติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรใหมใหตรง
ใหดําเนินการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรใหมโดยดวน

บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 5-9 แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ)
ความผิดปกติที่พบ
10. เสาสัญญาณบุบ บิดเบี้ยว โกงงอ
11. ฝาปดหัวเสาสัญญาณหลวม หลุด

12. เสาสัญญาณเกิดสนิม

13. กลองสวิตซตัดตอนบุบเบี้ยว
14. เกิดสนิมบนตัวกลองสวิตซตัดตอน

15. โคมไฟสัญญาณสกปรก เลอะฝุน
16. โคมไฟสัญญาณบุบ เบี้ยว
17. เลนสไฟสัญญาณขุนมัว

18. เลนสซีดจาง

แนวทางการแกไข
ใหดําเนินการตัดแตงซอมแซม หรือตัดเสาสัญญาณใหตรง หาก
เสียหายหนักใหเปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจรใหมทดแทนของเดิม
ดําเนินการขันคืนใหแนน อาจใชแผนสังกะสีรองแลวขันยึดเขาที่เดิม
หากฝาปดหัวเสาสัญญาณหลุดหายควรหาฝาปดหัวเสาสัญญาณใหม
มาใสทดแทนเพื่อปองกันน้ําเขา
หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ ให
ดําเนินการขัดสนิมหรือใชน้ํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิม
ใหมหากเกิดความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงเสาสัญญาณใหม โดย
ใหพนหรือทาดวยสีกันสนิมรองพื้นกอน หากไมสามารถปรับแตง
ไดใหดําเนินการรื้อถอนแลวกอสรางเสาสัญญาณไฟจราจรใหม
ดําเนินการดัด เคาะ ปรับแตงใหอยูในสภาพเดิม หากเกิดความ
เสียหายรุนแรงควรเปลี่ยนกลองสวิตซตัดตอนอันใหมทดแทน
หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ ให
ดําเนินการขัดสนิมหรือใชนํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิม
ใหมหากเกิดความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงกลองสวิตซตัดตอน
ใหมโดยใหพนหรือทาดวยสีกันสนิมรองพื้นกอน หากไมสามารถ
ปรับแตงไดใหดําเนินการรื้อถอนแลวติดตั้งกลองสวิตซตัดตอนใหม
ใหเช็ดทําความสะอาด หรือใชแปรงปดฝุนไมใหเกิดความสกปรก
ซึ่งจะทําใหความสวางของไฟสัญญาณลดนอยลง
ใหปรับแตงใหอยูในสภาพที่ดี หากไมสามารถปรับแตงไดควร
เปลี่ยนชุดโคมไฟสัญญาณใหมทดแทน
ใหขัดลางทําความสะอาดคราบฝุนละอองออก หากความขุนมัวเกิด
จากเลนสเสื่อมคุณภาพใหเปลี่ยนเลนสใหมที่มีสีเชนเดียวกับ
ของเดิมทดแทน
ควรดําเนินการเปลี่ยนเลนสชิ้นใหมที่มีสีเชนเดียวกับของเดิม
ทดแทนเพื่อใหสามารถแสดงสีสัญญาณไฟจราจรไดชัดเจน

บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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ตารางที่ 5-9 แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ)
ความผิดปกติที่พบ
19. อุปกรณยืดหลวม

แนวทางการแกไข
ดําเนินการขันยุดอุปกรณยึดที่หลวมใหแนน ทั้งอุปกรณยึดกลอง
สวิตซตัดตอน ยึดตูควบคุม ยึดเสาสัญญาณ และอุปกรณยึดโคม
ไฟสัญญาณ

20. อุปกรณยึดหลุด หรือไมครบจํานวน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณยึดใหครบตามจํานวน และขันยึดใหแนน
ทั้งอุปกรณยึดกลองสวิตซตัดตอน ยึดตูควบคุม ยึดเสาสัญญาณ และ
อุปกรณยึดโคมไฟสัญญาณ
21. อุปกรณยึดเกิดสนิม

22. ไฟสัญญาณจราจรไมสวาง

23. สัญญาณไฟจราจรดับ หรือเกิด
สัญญาณไฟกระพริบ

24. เกิดกระแสไฟฟารั่ว

25. สายไฟฟาหลักเสื่อมคุณภาพ
ฉนวนหุมแตก หลุดรอน
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ใหทําความสะอาดทาสีกันสนิมและยันยึดกลับคืน หากเกิดสนิม
รุนแรงใหดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณยึดใหมทดแทน ควรใชอุปกรณ
ยึดชนิดชุบสังกะสีเพื่อกันการเกิดสนิม
ไฟสัญญาณจราจรที่ไมสวางอาจทําใหการมองเห็นสัญญาณไฟ
จราจรนอยลง ใหดําเนินการเช็ดลางทําความสะอาดภายในชุดโคม
ไฟสัญญาณ ตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณ ขั้วหลอดและอุปกรณ
อื่นๆ หากจําเปนใหเปลี่ยนใหม
ใหตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณ ขั้วหลอดและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
ภายในโคมไฟสัญญาณหากจําเปนใหเปลี่ยนใหม สัญญาณไฟจราจร
ดับอาจเกิดสาเหตุจากกระแสไฟฟารั่ว สวิตซตัดตอนตัดกระแสไฟ
สายไฟฟาหลัก สายไฟสัญญาณชํารุดหรืออุปกรณภายในตูควบคุม
เกิดความเสียหาย ใหตรวจสอบและแกไขใหอยูในสภาพที่ดีและ
ปลอดภัย
ใหตรวจสอบคาความตานทานไฟฟาของสายลงดิน โดยอาจขอ
ความรวมมือจากการไฟฟาฯ หากจําเปนใหแกไขสายลงดินหรือ
ติดตั้งสายลงดินเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรตรวจหาจุดที่เกิดกระแสไฟฟารั่ว
แลวดําเนินการแกไขใหอยูในสภาพที่ดีทั้งที่ตูควบคุม และเสา
สัญญาณไฟจาราจร
ควรดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟาหลักเสนใหมและไดมาตรฐาน
ทดแทนสายไฟฟาเสนเดิม หรืออาจใชเทปพันสายไฟพันหุมในสวน
ที่แตกรอยไปกอนหากไมเกิดความเสียหายมากนัก

บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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ตารางที่ 5-9 แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ)
ความผิดปกติที่พบ
26. บอพักสายสัญญาณมีตะกอนดิน

แนวทางการแกไข
ใหดําเนินการตักดินตะกอนออกใหสะอาดเพื่อไมใหชองระบายน้ํา
อุดตันซึ่งจะทําใหเกิดน้ําทวมขังภายในบอพัก

27. บอพักสายสัญญาณมีสภาพน้ําทวม หากเกิดสภาพน้ําทวมขังดําเนินการสูบน้ําออกใหแหงเสียกอน และ
ขังหรือเปยกชื้น
แกชองระบายน้ําไมใหอุดตัน และปรับแตงฝาบอพักสายสัญญาณให
มีรอยรั่วนอยที่สุด
28. มีสัตวแมลงอาศัยทํารังภายในบอ
พักสายสัญญาณ

ใหจํากัดสัตวหรือแมลงออกและทําความสะอาดภายใน อาจใช
อุปกรณดับกลิ่น หรือลูกเหม็นเพื่อปองกันสัตว แมลงมาอาศัยอันจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอสายไฟสัญญาณ

29. ระบบ Vehicle Actuated (VA.)

ใหตรวจสอบสายสัญญาณ Loop Detector หรืออุปกรณตรวจนับ
ยานพาหนะ หากมีขอบกพรองหรือชํารุดใหดําเนินการแกไขใหอยู
ในสภาพที่ใชงานได หากจําเปนใหเปลี่ยนหรือติดตั้งใหมทดแทน

30. ระบบการใหจังหวะสัญญาณไฟ
จราจรทํางานไมถูกตอง

ใหปรับแตงระบบของเครื่องควบคุมใหมโดยชางผูชํานาญงาน หรือ
ติดตอผูผลิตหรือผูติดตั้งดําเนินการ

บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
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บทที่ 6
มาตรฐานเครื่องมือการยับยั้งจราจร
6.1 ลูกเนินชะลอความเร็ว (Speed Hump)
คือ พื้นที่ผิวจราจรที่ยกสูงขึ้นมีลักษณะโคงเปนรูปหลังเตา ใชติดตั้งขวางทิศทางการจราจร
เพื่อลดความเร็วของยวดยาน แตไมเหมาะสมกับถนนที่มีปริมาณจราจรเกิน 500 คันตอวัน ปกติลูกเนิน
ชะลอความเร็วจะมีความยาว (ตามแนวทิศทางการจราจร) ประมาณ 3.4 - 4.0 เมตร ซึ่งจะแตกตางกันจาก
ลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Hump) ที่มีความยาวสั้นๆ ลูกเนินชะลอความเร็วจะมีความสูงจาก
ผิวจราจรประมาณ 7.5 - 10.0 เซนติเมตร และควรติดตั้งโดยมีระยะหางประมาณ 80 - 130 เมตร
ลักษณะหนาตัดขวางของลูกเนินชะลอความเร็วมีอยู 4 ลักษณะ คือ โคงหลังเตา (Sinusoidal)
โคงวงกลม (Circular) โคงพาราโบลา (Parabolic) และผิวบนแบนราบ (Flat-Topped)
ลักษณะของลูกเนินชะลอความเร็วแสดงไวในรูปที่ 6-1 และขนาดของลูกเนินแสดงไวในรูปที่ 6-2

รูปที่ 6-1 ลูกเนินชะลอความเร็วแบบโคงพาราโบลา

บทที่ 6 มาตรฐานเครื่องมือการยับยั้งจราจร
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6.2 วงเวียน (Roundabout)
วงเวียน (Roundabout) เปนอุปกรณที่เปนเกาะกลางยกระดับจากพื้น ตั้งอยูกลางทางแยกใน
พื้นที่พักอาศัยหรือถนนสายยอย เพื่อใหผูขับขี่มองเห็นทางแยกไดอยางชัดเจนและลดความเร็วเมื่อเขาสู
ทางแยก โดยเบนทิศทางการจราจรไปตามทิศทางเข็มนาฬิกากอนที่จะผานทางแยกไป อยางไรก็ดี เพื่อให
รถฉุ ก เฉิ น ขนาดใหญ ส ามารถผ า นไปได ส ามารถออกแบบเป น วงเวี ย นที่ ร ถสามารถไต ขึ้ น ไปได
(Mountable Traffic Circle) ดังแสดงในรูปที่ 6-3

รูปที่ 6-3 วงกลมจราจรที่สามารถไตขึ้นไปได

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

บทที่ 6 มาตรฐานเครื่องมือการยับยั้งจราจร
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บทที่ 7
มาตรฐานราวกันอันตราย
7.1 แนวทางการเลือกใชราวกันอันตราย
การเลือกรูปแบบและติดตั้งราวกันอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญที่จําเปนตอง
พิจารณาคือ ปจจัยดานความปลอดภัย คาใชจาย และลักษณะที่ดีของระบบราวกันอันตราย ดังนี้
1) สามารถเหนี่ยวรั้งยวดยานที่พุงเขาชนได โดยมีระยะโกงตัวของราวที่เหมาะสมไมมาก
จนเกินไป
2) สามารถยับยั้งหรือลดความเรงของยวดยานที่พุงเขาชนอยางชา ๆ (คอย ๆ ลดความเรง)
3) ควรเบี่ยงเบนทิศทางของยวดยานที่พุงเขาชนไดอยางราบรื่น
4) ควรคงสภาพและใชงานไดหลังจากถูกชน
5) สามารถปองกันความเสียหายหรือลดอันตรายใหแกผูขับขี่และคนเดินเทาได
6) ควรเก็บสวนปลายของราวกันอันตรายใหเหมาะสม เพื่อปองกันอันตรายจากการชน
ปะทะที่สวนปลายของราวกันอันตราย
7) สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
8) ไมควรมีสวนใดสวนหนึ่งของราวกันอันตรายยื่นลงมาในสวนขอบทาง (Curb)
9) สามารถซอมแซมไดสะดวกและรวดเร็ว
10) มี ความปลอดภั ยในการใช งาน ค าใช จ ายในการติ ดตั้ งและบํ ารุ งรั กษาไม สู งมากนั ก
รวมทั้งมีรูปลักษณภายนอกที่สวยงาม

7.2 ลักษณะของราวกันอันตราย
7.2.1 ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล
1) ลักษณะทั่วไป
ระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลประกอบดวย ลวดเคเบิ้ลที่มีเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 18 มิลลิเมตร รอยอยูบนเสาเหล็กที่มีลักษณะออน (Weak post) โดยจัดเรียงใหลวดเสนบนสุดมี
ความสูงจากพื้นตั้งแต 67.5 เซนติเมตร ถึง 75 เซนติเมตร และมีระยะหางระหวางลวดแตละเสนตั้งแต 7.5
เซนติเมตรถึง 10 เซนติเมตร เมื่อใชราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลเปนแผงกันเกาะกลางถนน จะตองเรียง
ลวดเคเบิ้ล 1 เสน (หรือ 2 เสน) ใหอยูดานตรงขามของเสากับลวดเคเบิ้ลที่เหลือ
บทที่ 7 มาตรฐานราวกันอันตราย

65

มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

2) สมรรถนะตอการชน
ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลสามารถเปลี่ยนวิถีของยวดยานที่พุงเขาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดแรงดึงในเสนเคเบิ้ลมากพอ จากผลการทดสอบพบวาระบบราวกันอันตรายแบบ
เคเบิ้ลสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานขนาดตั้งแต 818 กิโลกรัม ถึง 2,045 กิโลกรัม วิ่งดวยความเร็ว
96 กิโลเมตรตอชั่วโมง ชนที่มุม 25 องศาไดโดยมีระยะการโกงตัวสูงสุด เนื่องจากการชนประมาณ 3.5 เมตร
ดังนั้นในการใชงานจะตองกําหนดใหมีระยะหางจากราวกันอันตรายถึงสิ่งกีดขวางขางทางไมนอยกวา
ระยะโกงตัวที่ไดจากผลการทดสอบการพุงชน
ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ไมสูงมาก (ไมเกิน 6:1) ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลที่ใชในบริเวณทางโคงเมื่อถูกยวดยานชนจะมีระยะการ
โกงตัวไประดับหนึ่ง กอนที่จะมีแรงดึงเกิดขึ้นในเสนเคเบิลเพื่อรับแรงกระแทก ดังนั้น เมื่อใชติดตั้ง
ในทางโคงควรจัดระยะหางระหวางเสารองรับใหใกลกันมากขึ้น เพื่อไมใหมีระยะการโกงตัวมากจนเกินไป
สําหรับขอดีของการใชราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล คือ มีคาใชจายไมสูงมากและ
เมื่อยวดยานพุงเขาชนจะมีแรงเฉื่อยกระทําตอผูขับขี่นอย สวนขอเสีย คือ เมื่อยวดยานชนราวกันอันตราย
จะสูญเสียประสิทธิภาพอยางมาก และมีความเสียหายที่ตองซอมแซมมาก ดังนั้น จึงควรเลือกการติดตั้ง
ในบริเวณที่คาดวาจะมีการพุงชนไมมาก นอกจากนี้ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลยังตองการพื้นที่บริเวณ
ดานหลังราวกันอันตรายที่ตองไมมีสิ่งกีดขวางเปนระยะคอนขางมาก และประสิทธิภาพการใชงานจะ
ลดลงเมื่อติดตั้งในบริเวณทางโคง
3) ขอแนะนําสําหรับการติดตั้ง
(1) สวนปลายของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลจะตองเยื้องออกดานขางจากแนวเดิม
เปนระยะ 1.10 เมตร และจะตองดึงลวดเคเบิ้ลทุกเสนลงมายึดที่ฐานปลายสุดที่ทําจาก คอนกรีตและฝง
อยูในดิน ดังรูปที่ 7-1

รูปที่ 7-1 สวนปลายของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล
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(2) ระบบราวกั น อั น ตรายแบบเคเบิ้ ล จะต อ งร อ ยอยู บ นเสาที่ มี ลั ก ษณะอ อ น
สําหรับฐานปลายสุดอาจทําใหมีลักษณะออนไดโดยใชฐานแบบ Slip Base ดังรูปที่ 7-1
(3) สวนปลายสุด (End Terminal) ของราวกันอันตรายเปนสวนที่มีอันตราย
อยางมากตอการพุงเขาชนของยวดยาน ดังนั้นสวนปลายที่อยูในบริเวณปลอดภัย (Clear Zone) จะตอง
ออกแบบใหมีความปลอดภัยตอการพุงเขาชน
(4) โครงสรางเหล็กที่ใชจะตองผานการชุบสังกะสีหนาไมนอยกวา 550 แกรมตอ
ตารางเมตร
(5) แผนสะทอนแสงใชประเภทที่มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงไมนอยกวา
ระดับที่ 1 ตาม มอก. 606 การติดแผนสะทอนแสงแสดงดังรูปที่ 7-2

รูปที่ 7-2 การติดแผนสะทอนแสงในระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล
(6) ชวงหางระหวางเสา (S) จะมีคาลดลงตามทางโคง (R) โดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนด ดังนี้
ON TANGENT OR R ≥ 700
450 ≤ R < 700
150 ≤ R < 4501
R < 150

:
:
:
:

S = 4.00 เมตร
S = 3.00 เมตร
S = 2.00 เมตร
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
ราวเหล็กที่มีรูปตัดคลายตัวอักษร W ยึดติดอยูบนเสาเหล็กเปนระยะหางเทาๆ กัน ราวกันอันตรายดังกลาว
มีคุณสมบัติคลายกับราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล คือ เสารองรับทําหนาที่เพียงยึดราวใหอยูในตําแหนงที่
เหมาะสมและจะแยกตัวออกจากราวอยางงายดายเมื่อถูกชน ขนาดของเสาที่ใชมีขนาดใกลเคียงกับเสา
ของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล แตจะจัดระยะหางกันประมาณ 3.75 เมตร ความสูงที่แนะนําใหใชควรสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร
2) สมรรถนะตอการชน
ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยาน
ขนาดตั้งแต 818 กิโลกรัม ถึง 1,818 กิโลกรัม ไดโดยมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ
2.2 เมตร และเมื่อใชเปนแผงเหล็กกันเกาะกลางถนนจะมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ
2.1 เมตร
ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออนมีขอดีกวาแบบเคเบิ้ล คือ เมื่อถูก
ยวดยานเฉี่ยวชนแบบไมรุนแรง ราวกันอันตรายจะยังใชงานไดอยู ซึ่งหากเปนแบบเคเบิ้ลจะเสียหาย
อยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสรางราวเหล็กลูกฟูกมีมากกวาแบบเคเบิ้ล
หากตองการลดระยะการโกงตัวเมื่อถูกชน ผูออกแบบสามารถลดระยะหางระหวาง
เสารองรับใหใกลกันมากขึ้น การติดตั้งราวกันอันตรายนี้บนเสนทางที่มีภูมิประเทศไมสม่ําเสมอจะทําให
ประสิทธิภาพของการปองกันอันตรายแปรเปลี่ยนไปอยางมาก ดังนั้น จึงแนะนําใหใชราวกันอันตราย
แบบนี้บนพื้นที่ที่คอนขางราบ สําหรับการใชเปนแผงกันเกาะกลางถนนก็เชนเดียวกับใชเปนราวกัน
อันตรายขางทางคือ แนะนําใหใชในเกาะกลางที่คอนขางราบที่ไมมีขอบทางหรือคลอง
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3) ขอแนะนําสําหรับการติดตั้ง
(1) มิติ ต างๆ ของราวกั นอั นตรายแบบราวเหล็ กลู กฟู กบนเสา แสดงดั งรู ปที่ 7-3
และ 7-4 โดยมีหนวยเปนมิลลิเมตร
(2) ราวกันอันตรายควรมีคุณสมบัติของวัสดุดังตอไปนี้
- วัสดุที่ใชทําราวเหล็กลูกฟูกตองทําจากเหล็กที่มีความหนา และมีการ
เคลือบสังกะสีไมต่ํากวาคาในตารางที่ 7-1
- คุณสมบัติของราวเหล็กลูกฟูก แสดงดังตารางที่ 7-2
ตารางที่ 7-1 คุณสมบัติของวัสดุที่ใชทําราวเหล็กลูกฟูก
ชั้น
1
2

ราว
ประเภท
1
2

3.2
3.2

น้ําหนักสังกะสีเคลือบต่ําสุด
(กรัม/ตารางเมตร)
550
1,100

2.5
2.5

550
1,100

ความหนาต่ําสุด (เมตร)

1
2

ตารางที่ 7-2 คุณสมบัติของราวเหล็กลูกฟูก
ราว

การโกงตัว

กําลังดึงประลัยต่ําสุด
(กิโลกรัม/เมตร2)
ชั้น ประเภท

รอยละการ
ยืดตัวต่ําสุด

กิโลกรัม
1
2

1
2
1
2

-

41

21

41

21

MAX.LOAD
TRAFFIC FACE
DOWN
ระยะโกง
ระยะโกง
กิโลกรัม
(เมตร)
(เมตร)
50
720
50
75
1,090
75
50
545
50
75
720
75

MAX.LOAD
TRAFFIC FACE UP

910
1,360
680
910

เสาที่ใชรองรับราวจะต องเป นท อเหล็ กเคลื อบสังกะสี มิ ติของเสาแสดง
ดัง รูปที่ 7-5
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-

การเคลือบสังกะสีสําหรับสลักเกลียว แปนเกลียว แหวนรองแปนเกลียว และ
ตัวยึดที่มีเกลียวจะตองเปนไปตามมาตรฐาน มอก.171ชั้นคุณสมบัติ 5.8
(3) หากมิไดมีการระบุเปนอยางอื่น ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 1 กับงาน
ทางชั้น 1 สวนงานทางชั้นอื่นๆ ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 2
(4) ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 2 กับงานที่ตองทนการกัดกรอนสูง
(5) ชวงหางระหวางเสา (S) ใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
รัศมีของโคง, R
(เมตร)
on tangent or R ≥700
450 ≤ R < 700
150 ≤ R < 450
R ≤ 150

ระยะหางเสา, S
(เมตร)
4.00
3.00
2.00
1.00

* ความสูงดินถม, H
(เมตร)
H ≤ 3.00
3.00≤ H ≤ 4.00
4.00 ≤ H≤ 5.00
5.00 ≤ H 7.00

ระยะหางเสา, S
(เมตร)
4.00
3.00
2.00
1.00

* สําหรับความชัน (side slope) ตั้งแต 2 : 1 ขึ้นไป
สําหรับโคงราบที่มีดินถมดวย ใหพิจารณาใชระยะหางต่ําสุดที่ไดจากทั้งสองกรณีขางตน
(6) สําหรับโคงราบที่มีดินถมสูงกวา 5 เมตร (และความชันมากกวา 3:1) การใช
ราวกันอันตรายจะเหมาะสมกวา Guide Post แตไมแนะนําใหใชกับบริเวณที่มีดินถมสูงกวา 7 เมตร
(7) ราวกันอันตรายที่ติดตั้งบนโคงที่รัศมีแคบกวา 50 เมตร การดัดโคงราวใหทํา
จากโรงงาน
(8) ใหติดตั้งแผนเหล็กรองดานหลัง ซึ่งเปนชั้นและประเภทเดียวกับราวรวมกับ
เสาชวงใน หากราวกันอันตรายมีระยะหางเสาเทากับ 2S เมตร ดังรูป 7-6
(9) หากมิไดมีการระบุเปนอยางอื่น คุณสมบัติของราวกันอันตรายตองเปนไป
ตามมาตรฐาน มอก. 248
(10) แผนสะทอนแสงใชประเภทที่มีคาสัมประสิทธการสะทอนแสงไมนอยกวา
ระดับที่ 1 ตามมอก. 606 การติดแผนสะทอนแสงแสดงดังรูปที่ 7-5
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รูปที่ 7-3 ราวเหล็กลูกฟูก

รูปที่ 7-4 ราวกันอันตรายแบบเหล็กลูกฟูกบนเสาออน
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รูปที่ 7-5 เสาที่ใชรองรับราวเหล็กลูกฟูก

รูปที่ 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) สวนกรณีที่ใช
เปนแผงกันเกาะกลางถนน ใหใชคานเหล็กรูปกลอง ขนาด 20 X 15 เซนติเมตร หนา 6.35 เมตร และเสา
เหล็ก S3 X 5.7 เมื่อราวกันอันตรายแบบนี้ถูกชน แรงกระแทกจากการชนของยวดยานจะถูกตานทานโดย
กําลังตานทานการดัด (Flexural Stiffness) และกําลังตานทานแรงดัน (Tensile Stiffness) ของคานเหล็ก
รูปกลอง จากนั้นแรงกระแทกจากคานจะถายเทไปสูเสารองรับบริเวณที่ถูกชนและเสาใกลเคียง
แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบราวกันอันตรายแบบกลอง คือ ใหคานเปนสวน
โครงสรางที่แข็งแรงและเสาเปนสวนโครงสรางที่ออน ลักษณะเฉพาะของราวกันอันตรายแบบกลอง
มีดังตอไปนี้
(1) สามารถกระจายแรงกระแทกจากการชนไดดี เบี่ยงเบนทิศทางของยวดยานที่
พุงเขาชนไดอยางนุมนวล และสามารถปองกันการหลุดออกนอกเสนทางของยวดยานได เนื่องจากคาน
เหล็กรูปกลองมีความแข็งแรงสูง
(2) กอความเสียหายนอยตอยวดยาน เนื่องจากเสาที่รองรับคานถูกออกแบบให
แยกตัวออกจากคานไดงายเมื่อถูกชน ทําใหมีแรงปะทะกลับไปสูยวดยานต่ํา
2) สมรรถนะตอการชน
ราวกันอันตรายแบบกลองสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานขนาดตั้งแต 818
กิโลกรัมถึง 1,818 กิโลกรัมได โดยมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 1.5 เมตร เมื่อใช
เปนราวกันอันตรายขางทาง และ 1.65 เมตร เมื่อใชเปนแผงกันเกาะกลางถนน ราวกันอันตรายแบบนี้ไว
ตอการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงและพื้นที่ที่มีระดับไมสม่ําเสมอ เชนเดียวกับราวกันอันตรายแบบ
ราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออน ดังนั้นหากใชเปนราวกันอันตรายขางทาง แนะนําใหติดตั้งคานเหล็กรูปกลอง
โดยมีระยะหางจากพื้นดินถึงขอบบนสุดของคานเทากับ 67.5 เซนติเมตร และหากใชเปนแผงกัน
เกาะกลางถนนแนะนําใหติดตั้งคานเหล็กรูปกลองโดยมีระยะหางจากพื้นดินถึงขอบสุดของคาน เทากับ
75.0 เซนติเมตร
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3) ขอแนะนําสําหรับการติดตั้ง
สวนประกอบของราวเหล็กกันอันตรายแบบกลองเมื่อผานการติดตั้งแลวแสดงใน
รูปที่ 7-7 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รูปที่ 7-7 สวนประกอบของราวกันอันตรายแบบกลองเมื่อใชติดตั้งบริเวณแผงกันเกาะกลางถนน
(1) คาน
ใชคานเหล็กรูปกลอง ดังรูปที่ 7-8
(2) เสารองรับ
เสารองรับใชเสาเหล็ก โดยใหแกนรองอยูในทิศทางการจราจรเพื่อปองกัน
ความเสียหาย อันอาจเกิดกับลอของยวดยานเมื่อมีการพุงชน ในกรณีที่ตองการเพิ่มความแข็งแรงของเสา
ในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการจราจร ใหติดตั้งแผนเหล็กเสริมกําลังที่แผนปกของเสา ดังแสดงใน
รูปที่ 7-8
(3) รอยตอระหวางคาน
รอยตอระหวางคานจะตองออกแบบใหสามารถสงถายแรงดัดและแรงดึงที่
เกิดขึ้นในคานไดเมื่อเกิดการชน ตัวอยางของรอยตอระหวางคานแสดงในรูปที่ 7-9
(4) แผนเหล็กยึด
แผนเหล็กยึดใชยึดระหวางคานกับเสา รูปรางหนาตัดของแผนเหล็กยึดแสดง
ในรูปที่ 7-10
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รูปที่ 7-8 หนาตัดมาตรฐานของเสารองรับและการติดแผนเหล็กเสริมกําลัง

รูปที่ 7-9 รอยตอระหวางคานเหล็ก

รูปที่ 7-10 แผนเหล็กยึดสําหรับราวกันอันตรายแบบกลอง
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7.2.4 ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1) ลักษณะทั่วไป
ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเปนราวกันอันตรายระบบแกรงที่นิยมใช
กันมากในปจจุบัน เนื่องจากมีขอดีหลายประการคือ มีประสิทธิภาพการใชงานที่ดีสําหรับรถยนตขนาด
มาตรฐาน มีคาใชจายเริ่มตนที่ไมสูง และไมตองบํารุงรักษามาก รูปแบบที่นิยมใชกันโดยทั่วไปเรียกวา
แบบนิวเจอซี่ (New Jersey) ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงโดยประมาณ คือ 80
เซนติเมตร แตหากพบวาความสูงดังกลาวไมเพียงพอตอการใชงานก็สามารถปรับเพิ่มความสูงได โดยให
ปรับเพิ่มความสูงไดเฉพาะตั้งแตจุดตัดกันของเสนความชันเปนตนไป การกอสรางราวกันอันตรายแบบ
คอนกรีตสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชแบบหลอแบบเลื่อน (Slipformed) การหลอสําเร็จ หรือการ
หลอในที่ซึ่งผูออกแบบสามารถเลือกไดตามสภาพความเหมาะสม สําหรับการใชงานราวกันอันตราย
คอนกรีตเสริมเหล็กที่บริเวณ ขางทางจะมีรูปรางดังแสดงในรูปที่ 7-11 และ 7-12

รูปที่ 7-11 ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับบริเวณขางทาง
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รูปที่ 7-12 ราวกันอันตรายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหลอสําเร็จสําหรับบริเวณขางทาง
2) สมรรถนะตอการชน
การทดสอบการพุงชนของราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป
มักทําการทดสอบกับรูปรางแบบนิวเจอซี่ และใชทดสอบเมื่อใชเปนแผงกัน กันเกาะกลางถนน จากผลการ
ทดสอบพบวา ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสูง 80 เซนติเมตร สามารถเปลี่ยนวิถีการ
ชนของยวดยานตั้งแต 818 กิโลกรัม ถึง 2,045 กิโลกรัม ไดอยางดีโดยไมมีการโกงตัว และบางครั้ง
สามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานไดถึงขนาด 18,145 กิโลกรัม เมื่อถูกชนแบบปานกลาง
3) ขอแนะนําหรับการติดตั้ง
(1) คอนกรีตที่ใชควรมีกําลังตานทานแรงอัดอยางนอยเทากับ 210 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร สําหรับตัวอยางทดสอบรูปลูกบาศกขนาด 15 X 15 X 15 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน
สวนผสมของคอนกรีตตอ 1 ลูกบาศกเมตรอาจใชคาดังตอไปนี้
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่ง 350 กิโลกรัม (ต่ําสุด)
ทราย
0.43 เมตร3
หินยอย หรือกรวด
0.86 เมตร3
คาความยุบตัว (Slump test)
10 เซนติเมตร (สูงสุด)
บทที่ 7 มาตรฐานราวกันอันตราย
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(2) ความหนาของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมมีคาเทากับ 5 เซนติเมตร
(3) เหล็กเสริมจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 ชั้นคุณภาพ SR24
สําหรับเหล็กกลมเรียบ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 24-2527 ชั้นคุณภาพ SD30 สําหรับเหล็ก
ขอออย
(4) ทุกระยะ 10 เมตร จะตองมีรอยตอ รายละเอียดของการเสริมเหล็กบริเวณ
รอยตอแสดงในรูปที่ 7-13

รูปที่ 7-13 การเสริมเหล็กบริเวณรอยตอ (Construction Joint)
(5) ทุกระยะ 60 เมตร จะตองมีรอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) รายละเอียด
ของรอยตอเพื่อการขยายตัวแสดงในรูปที่ 7-13

รูปที่ 7-14 รายละเอียดของรอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)
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(6) สวนปลายของราวกันอันตรายจะตองทาสีขาว-ดํา ความกวาง 0.50 เมตร โดย
ใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 327
การเลื อ กชนิ ด ของราวกั น อั น ตรายให เ หมาะสมกั บ สภาพของถนนสามารถช ว ยลดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับยวดยานและอันตรายที่อาจเกิดกับผูขับขี่ยวดยานได ตารางที่ 7-3 แสดง
ขอดีและขอเสียของราวกันอันตรายชนิดตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการเลือกใชงานใหเหมาะสม
ตารางที่ 7-3 คุณลักษณะของราวกันอันตรายชนิดตาง ๆ
ราวกันอันตราย
1. แบบเคเบิ้ล

-

2. แบบราวเหล็กลูกฟูก 3. แบบกลอง
4. แบบคอนกรีตเสริม เหล็ก
-

ขอดี
ลวดเคเบิ้ลนํามาใชใหมได
ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน
กําหนดตําแหนงการติดตั้งเสาได
สะดวก
ยอมใหเสาแตละตนเกิดการทรุดตัวที่
ไมเทากัน
มีความแข็งแรงและความยืดหยุน
ติดตั้งและซอมแซมสวนที่เสียหายไดงาย
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ใชกับทางโคงที่มีรัศมีความโคงแคบได
เหมาะกับเกาะกลางถนนที่มีระยะแคบๆ
ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน
ปองกันไมใหรถเสียหลักออกนอกแนว
ถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทนทานการกัดกรอนไดดี

ขอเสีย
- ติดตั้งยากในทางโคงที่รัศมีความ
โคงแคบ
- ไมประหยัดหากติดตั้งในระยะสั้น ๆ
- การซอมแซมสวยปลาย
(End terminal) ทําไดลําบาก
- เกิดความสกปรกไดงาย

- ติดตั้งยากในทางโคงที่มีรัศมีความ
โคงแคบ
- ลําบากในการขนยายและติดตั้ง
- เมื่อเกิดการชนยวดยานจะไดรับ
ความเสียหายอยางมาก

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

เคเบิล

รัศมีความโคงนอย (R < 300 เมตร)
ใชเปนสิ่งชวยบอกแนวถนน
ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน
มีระยะเกาะกลางถนนแคบ
ถนนที่มีการทรุดตัวที่แตกตางกันมาก ๆ
ทนตอการกัดกรอน
เสนตรงกอนเขาโคง
สะพานและทางยกระดับ

หมายเหตุ ;

⊗
Ο
∆
♦

:
:
:
:

∆
♦
⊗
Ο
⊗
Ο
⊗
♦

ชนิดของราวกันอันตราย
ราวเหล็ก
แบบกลอง
ลูกฟูก
⊗
♦
⊗
∆
♦
∆
∆
⊗
♦
♦
∆
∆
Ο
Ο
∆
♦

คอนกรีต
เสริมเหล็ก
♦
Ο
♦
⊗
♦
⊗
♦
⊗

ใชไดดีและเหมาะสม
ใชได
ใชไดในบางสถานการณ
ไมเหมาะสม

7.3 การบํารุงรักษาราวกันอันตราย
ราวกันอันตรายเมื่อผานการใชงานไประยะหนึ่ง ยอมมีการเสื่อมสภาพลง การเสื่อมสภาพอาจ
เกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ เชน การกัดกรอนจากสภาพแวดลอม หรือการเกิดอุบัติเหตุยวดยานพุงชนทําให
ไดรับความเสียหาย การบํารุงรักษาราวกันอันตรายใหอยูในสภาพการใชงานที่ดีจะชวยใหผูขับขี่ไดรับ
ความปลอดภัย และชวยใหราวกันอันตรายมีอายุการใชงานที่ยาวนานซึ่งชวยลดคาใชจายไดระยะยาว
การตรวจสอบสภาพของราวกันอันตราย มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเสียหายหรือ
สิ่งบกพรองที่เกิดขึ้นกับสวนประกอบของราวกันอันตราย โดยปกติควรมีการตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไป
ของโครงสรางราวกันอันตรายอยางนอยทุกๆ เดือน และควรตรวจสอบอยางละเอียดอยางนอยปละครั้ง
อยางไรก็ตาม ความถี่ในการตรวจสอบสภาพของราวกันอันตรายยังขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ประเภท
ของราวกันอันตรายที่ใช หากใชราวกันอันตรายประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานตอการชน
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ของยวดยานและทนตอการกัดกรอนของสภาวะแวดลอมสูง ความถี่ในการตรวจสอบจะนอยกวาการใช
ราวกันอันตรายประเภทราวเหล็กลูกฟูกหรือแบบคานรูปกลอง และการใชราวกันอันตรายในพื้นที่ซึ่ง
มีปริมาณการจราจรสูงยอมมีโอกาสเกิดความเสียหายของราวกันอันตรายมากกวาการใชในพื้นที่ที่มี
ปริมาณการจราจรต่ํา นอกจากนี้ อุปกรณบางชนิดของราวกันอันตรายยังเกิดความเสียหายไดงาย เชน
เปาสะทอนแสง เปนตน ดังนั้น รอบเวลาในการพิจารณาตรวจสอบสภาพราวกันอันตรายจึงขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับแตละพื้นที่และสภาวะการใชงาน
สวนประกอบของราวกันอันตรายที่ควรไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ไดแก โครงสรางราว
โครงสรางเสารองรับ อุปกรณยึด และเปาสะทอนแสง ตารางที่ 7-5 แสดงลักษณะความเสียหายตางๆ
ของราวกันอันตราย ที่มักจะถูกตรวจพบ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถใชขอมูลในตารางเพื่อเปน
แนวทางในการตรวจสอบได เมื่อไดทําการตรวจสอบแลวพบวา สวนประกอบของราวกันอันตรายไดรับ
ความเสียหาย ควรรีบทําการซอมแซมแกไขเพื่อใหราวกันอันตรายมีประสิทธิภาพในการใชงานไดดีดังเดิม
การตรวจสอบและบํารุงรักษาราวกันอันตรายดังที่ไดกลาวมา ควรมีการบันทึกขอมูลของการตรวจสอบ
ลงในเอกสารอย า งเป น ระบบ ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ค วรบั น ทึ ก เช น รายละเอี ย ดของราวกั น อั น ตรายที่ ติ ด ตั้ ง
ความเสี ย หายของราวกั น อั น ตรายที่ ต รวจพบ และวิ ธี แ ก ไ ข การบั น ทึ ก ข อ มู ล ดั ง กล า วเพื่ อ ใช เ ป น
เอกสารอางอิงเมื่อตองการคนหาและตรวจสอบ รวมทั้งเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประเมินผลในดาน
ตางๆ ตอไป
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ตารางที่ 7-5 รายการตรวจสอบสภาพของราวกันอันตราย
สวนโครงสรางของ
ราวกันอันตราย
โครงสรางโดยรวม

สวนโครงสรางราว

รายการตรวจสอบ
• สภาพโครงสรางทั่วไป
•
•
•
•
•

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. การใชเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก
การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางแยกในแตละกรณีมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะพื้นที่การใชงาน การใชงานในเขตเมืองหรือนอกเขตเมือง
ชนิดของถนนที่ประกอบเปนทางแยก ชนิดของทางแยก รูปแบบของทางแยก ลักษณะการออกแบบทาง
กายภาพของถนน ผูใชรถใชถนน ปริมาณการจราจร ประเภทของยานพาหนะ และการจํากัดความเร็ว
เพราะฉะนั้น การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในแตละพื้นที่ตองพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง
ตัวอยางการใชงานเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกแบงตามพื้นที่การใชงานชนิดของถนนที่
ประกอบเปนทางแยก และชนิดของทางแยกที่พบเปนกรณีทั่วไป ในกรณีที่สภาพพื้นที่ทางแยกและการใชงาน
แตกตางจากกรณีตัวอยาง ใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใชงานเครื่องหมายจราจรใหเหมาะสมกับลักษณะของ
ทางแยกนั้นๆ ได โดยยึดตามหลักการดานวิศวกรรมจราจรหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือวิศวกรจราจรและขนสง
1.1 บริเวณสี่แยก (4-Way Intersection)
1.1.1 บริเวณสี่แยกมีสัญญาณไฟในเขตเมือง
1) คําแนะนํา
ใช ใ นกรณี ท างสี่ แ ยกในเขตเมื อ งเมื่ อ ถนนสายรองตั ด กั บ ถนนสายรองที่
ปริมาณการจราจรสูงพอ หรือมีเหตุอันควรที่จะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได
(1) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะ ระหวาง 30-60 เมตร จากจุด
เริ่มตนทางแยก
(2) ควรติด ตั้ งป า ยชื่ อ ทางแยกใหถู ก ต อ งชั ด เจนสามารถมองเห็ นได จ าก
ทุกทิศทาง
(3) ควรติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร 2 ตน
2) ทางเลือกเสริม
(1) สามารถใชปายบอกชื่อถนน และชื่อทางแยกติดตั้งกับสัญญาณไฟจราจรได
(2) ในกรณีที่มีชองจราจรสําหรับรอเลี้ยวซาย สามารถเสริมปาย “ใหทาง”
หรือปาย “ใหรถทางขวางไปกอน” ที่ขอบผิวจราจรของถนนดานใกล
ของถนนขวางหนา
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1.1.2 บริเวณสี่แยกไมมีสัญญาณไฟนอกเขตเมือง
1) คําแนะนํา
ใช ใ นกรณี ท างแยกนอกเขตเมื อ งเมื่ อ ถนนสายหลั ก ตั ด กั บ ถนน
สายรองที่ถนนทั้งสองสายมีปริมาณจราจรไมสูงพอที่จะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได
2) บนถนนสายหลัก
(1) ติ ด ตั้ ง ป า ยบอกหมายเลขทางหลวงที่ จุ ด เริ่ ม ต น ทางแยกหรื อ ที่ ร ะยะ
ไมเกิน 150 เมตรหางจากจุดเริ่มตนทางหลวง
(2) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะ ระหวาง 100-200 เมตรจาก
จุดเริ่มตนทางแยก
(3) ติดตั้งปายเตือนสัญญาณไฟจราจรที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปาย
บอกจุดหมายปลายทางติดตั้งปายบอกระยะทางที่ดานตรงขามทางแยก
ที่ระยะระหวาง 200-300 เมตร จากจุดเริ่มตนทางแยก
3) บนถนนสายรอง
1) ติดตั้งปาย “หยุด” หรือปาย “ใหทาง” ที่ขอบผิวจราจรดานใกลถนนหลัก
2) ติ ด ตั้ ง ป า ยบอกหมายเลขทางหลวงที่ จุ ด เริ่ ม ต น ทางแยกหรื อ ที่ ร ะยะ
ระหวาง 100-150 เมตร หางจากจุดเริ่มตนทางหลวง
3) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 100-150 เมตร จาก
จุดเริ่มตนทางแยก
4) ติดตั้งปายเตือนปายหยุดขางหนาที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปาย
บอกจุดหมายปลายทาง
4) ทางเลือกเสริม
1) ในกรณีที่มีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรปายบอกจุดหมายปลายทาง
อาจใชแบบแขวนสูงหรือแบบครอมสําหรับกรณีที่มีเกาะกลาง
2) ในกรณีที่ระยะมองเห็นปายหยุดไมเพียงพอหรือมีสิ่งบดบังทําใหผูขับขี่
ไม ส ามารถสั ง เกตเห็ น ป า ยหยุ ด ไดส ามารถติ ด ตั้ ง ปา ยเตื อ นป า ยหยุ ด
ขางหนาได
3) ในกรณีที่เปนทางแยกอันตรายบนถนนรองสามารถใชแถบสีลดความเร็ว
และตัวอักษร “ลดความเร็ว” เพื่อเตือนใหผูขับขี่ลดความเร็วกอนถึง
ทางแยก
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1.2 บริเวณสามแยก (3-Way Intersection)
1.2.1 บริเวณสามแยกมีสัญญาณไฟในเขตเมือง
1) คําแนะนํา
ใชในกรณีทางสามแยกในเขตเมืองเมื่อถนนสายรองมาบรรจบกับถนนสายหลัก
โดยมีปริมาณจราจรสูงพอหรือมีเหตุอันควรที่จะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได
2) บนถนนสายหลัก
(1) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากจุดเริ่มตน
ทางแยก
(2) ควรติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร 2-3 ตนตอทิศทางเรียงลําดับใหคลายกัน
ทุกแบบ
(3) ควรติดตั้งปายชื่อทางแยกใหถูกตองชัดเจนสามารถมองเห็นไดจากทุก
ทิศทาง
3) บนถนนที่มาบรรจบ
(1) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากจุดเริ่มตน
ทางแยก
(2) ดานตรงขามกับถนนที่มาบรรจบติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทาง และ
ปายเตือนแนวทาง
(3) ควรติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร 2 ตน
4) ทางเลือกเสริม
(1) ในกรณีที่มีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรขึ้นไป เสาสัญญาณไฟจราจร
ควรใชแบบแขนยื่นและติดตั้งสองจุดเพื่อใหผูขับขี่สามารถมองเห็นได
ชัดเจน
(2) ในกรณีที่มีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรขึ้นไป ปายบอกจุดหมาย
ปลายทางอาจใชแบบแขวนสูง หรือแบบครอมสําหรับกรณีที่มีเกาะกลาง
(3) ในกรณี ที่ มี ป ริ ม าณรถจั ก รยานยนต ม าก สามารถเพิ่ ม ช อ งจอดรอ
สัญญาณไฟจราจรสําหรับรถจักรยานยนตโดยอยูหลังจากทางมาลาย
(4) สามารถใชปายบอกชื่อถนน และชื่อทางแยกติดตั้งกับสัญญาณไฟจราจรได
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1.2.2 บริเวณสามแยกไมมีสัญญาณไฟนอกเขตเมือง
1) คําแนะนํา
ใชในกรณีทางสามแยกนอกเขตเมืองเมื่อถนนซอยมาบรรจบกับถนนสายรอง
โดยมีปริมาณจราจรของถนนทั้งสองสายไมสูงพอที่จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได
2) บนถนนสายหลัก
(1) ในกรณีที่ถนนซอยมีสถานที่สําคัญๆ ติดตั้งปายชี้ทางที่หัวมุมทางแยก
(2) ติ ด ตั้ ง ป า ยบอกหมายเลขทางหลวงที่ จุ ด เริ่ ม ต น ทางแยก หรื อ ไม เ กิ น
150 เมตร จากจุดเริ่มตนทางหลวง
(3) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 100-150 เมตร จาก
จุดเริ่มตนทางแยก
(4) ควรติดตั้งปายเตือนทางแยกที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปายบอก
จุดหมายปลายทาง
(5) ติดตั้งปายบอกระยะทางที่ดานตรงขามทางแยกที่ระยะระหวาง 100120 เมตร จุดเริ่มตนทางแยก
3) บนถนนที่มาบรรจบ
(1) ติดตั้งปายหยุดที่ขอบผิวจราจรดานใกลถนนทางขวาง
(2) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 75-100 เมตร จาก
จุดเริ่มตนทางแยก
(3) ติดตั้งปายเตือน ปายหยุด หรือปายใหทางขางหนาที่ระยะระหวาง 30-60
เมตร จากปายบอกจุดหมายปลายทาง
(4) ดานตรงขามกับถนนที่มาบรรจบติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทาง และ
ปายเตือนแนวทาง
4) ทางเลือกเสริม
(1) ในกรณีที่ระยะมองเห็นปายหยุดไมเพียงพอหรือมีสิ่งบดบังทําใหผูขับขี่
ไม ส ามารถสั ง เกตเห็ น ป า ยหยุ ด ไดส ามารถติ ด ตั้ ง ปา ยเตื อ นป า ยหยุ ด
ขางหนาได
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2. การใชเครื่องหมายจราจรบริเวณทางโคง
รูปแบบการติดตั้ง (Installation Guide)
การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในบริเวณพื้นที่ทางโคงในแตละกรณีมีความแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดของถนน ลักษณะการออกแบบทางกายภาพของถนน รัศมี
ความโคงแนวราบและรัศมีความโคงแนวดิ่ง ระยะหางจากทางแยก ทางแยกตางระดับ ผูใชรถใชถนน
ปริมาณการจราจร ประเภทของยานพนะ และการจํากัดความเร็ว
เพราะฉะนั้น การวางแผนการติดตั้งเครื่องหมายจราจรในแตละพื้นที่ตองพิจารณาตามความ
เหมาะสมของแตละพื้นที่โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง
2.1 ทางโคงนอกเมือง
1) คําแนะนํา
ใชในกรณีทางโคงนอกเมืองที่มีรัศมีความโคงมากกวา 100 เมตร
(1) ติดตั้งปายหามแซงฝงเดียวกับการจราจร และปายเตือนเขตหามแซงฝงตรงขาม
กับการจราจรที่จุดเริ่มตนของเขตหามแซงซึ่งจะกําหนดโดยวิศวกร
(2) ติดตั้งปายเตือนทางโคงพรอมปายเตือนความเร็วที่เหมาะสมในการเขาโคงที่
ระยะไมนอยกวา 100 เมตร แตไมเกิน 200 เมตรจากจุดเริ่มโคง
(3) ติดตั้งปายเตือนแนวทางตลอดทางโคงดานนอก ซึ่งระยะในการติดตั้งกําหนด
โดยการติดตั้งกําหนดโดยวิศวกร จราจร
(4) ระยะระหวางปาย ข ไมควรต่ํากวา 30 เมตร
2) ทางเลือกเสริม
(1) ในกรณีที่ขางทางเปนเหวหรือทางลาดชันมาก อาจติดตั้งรั้วกันตลอดแนวทางโคง
(2) สามารถติดตั้งแถบสีลดความเร็ว (Rumble Strip) เพื่อเตือนผูขับขี่กอนถึงทาง
โค ง ซึ่ ง ระยะการติ ด ตั้ ง ต อ งได รั บ คํ า ปรึ ก ษาจากวิ ศ วกรจราจรและขนส ง
อยางไรก็ตาม การติดตั้ง Rumble Strip อาจสงผลตอความเสียหายตอรถยนต
ได ถาไดรับการติดตั้งที่ไมถูกตอง เชน การติดตั้ง Rumble Strip ที่มีความหนา
มากเกินไปทําใหเกิดการสั่นสะเทือนมากตอรถยนตที่ขับผาน
การติดตั้ง Rumble Strip ควรเนนใหเกิดเสียง เพื่อใหเกิดความระมัดระวัง
ในการขับขี่มากกวาการสั่นสะเทือนแกผูขับขี่รถยนต
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3. การใชเครื่องหมายจราจรบริเวณทางคนขามถนนยานชุมชนเมือง
รูปแบบการติดตั้ง
การติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรในบริเวณพื้นที่ทางขาม เปนการจัดการทางขามใหมีความ
ปลอดภัยตอผูใชรถใชถนน รูปแบบการติดตั้งและการใชงานอุปกรณควบคุมจราจรบริเวณทางคนขาม
ถนนยานชุมชนเมืองแบงไดเปน 2 บริเวณดวยกัน คือ ทางขามบริเวณทางแยกและทางขามบริเวณบนชวง
ถนน ซึ่งทั้งสองบริเวณมีรูปแบบการติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรที่แตกตางกัน โดยแบงตามลักษณะพื้นที่
และเงื่อนไขดานการจราจรตางๆ เชน ความกวางของถนน จํานวนชองจราจร ปริมาณจราจร ปริมาณ
คนเดินเทา ฯลฯ
3.1 ทางขามบริเวณทางแยก
การใชทางแยกเปนทางขามของคนเดินเทา แตสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการขามถนน
บริเวณนี้ก็คือ ระยะทางและเวลาในการเดินขามถนนของคนเดินเทา ซึ่งจะตองมีการควบคุมการจราจร
ในแตละขาของทางแยกใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด ทางขามบริเวณทางแยกแบงตาม
ลักษณะทางแยกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1.1 ทางขามใกลบริเวณทางแยกที่ไมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
1) คําแนะนํา
(1) ใชในกรณีทางแยกที่มีปริมาณการจราจรไมสูงมาก และมีจํานวนชอง
จราจรนอยกวา 4 ชองจราจร
(2) ติดตั้งปายเตือนระวังคนเดินขามถนนและสัญลักษณบนพื้นทางในทุก
ขาของทางแยก
(3) ในช ว งเวลากลางคื น ต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ า ส อ งสว า ง เพื่ อ ให ผู ขั บ ขี่
สามารถมองเห็นคนเดินขามถนนไดอยางชัดเจน
2) ทางเลือกเสริม
(1) สามารถใชปายสัญลักษณขอความ “ระวังคนเดินขามถนน” หรือ “เขต
ชุมชนลดความเร็ว” รวมกับปายเตือนระวังคนเดินขามถนนได
(2) กรณีที่บริเวณทางแยกมีปริมาณการจราจรไมสูงมาก ในแตละขาซึ่ง
ผูขับขี่ใชความเร็วในการขับขี่สูง สามารถเพิ่มการติดตั้งไฟสัญญาณ
คนเดินขาม หรือไฟกระพริบ บริเวณเขตทางขาม

ภาคผนวก

95

มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

ทางขามใกลบริเวณทางแยกที่ไมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

96

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.1.2 ทางขามบริเวณชวงกลางถนนที่ไมมีเกาะกลางไมมีสัญญาณไฟ
การสรางทางขามบริเวณชวงกลางถนนอาจทําใหคนเดินขามถนนไดรับอุบัติเหตุ
ไดงาย เนื่องจากบริเวณนี้รถจะมีการใชความเร็วสูงและมีการใชอุปกรณควบคุมจราจรนอยจึงควร
หลีกเลี่ยง ยกเวนกรณีจําเปน
1) คําแนะนํา
(1) ใชในกรณีถนนที่มีชองจราจรนอยกวา 4 ชองจราจร และไมมีเกาะกลาง
แบงทิศทางจราจรชัดเจน
(2) ติ ด ตั้ ง ป า ยเตื อ นระวั ง คนเดิ น ข า มถนน ป า ยจํ า กั ด ความเร็ ว และ
สัญลักษณบนพื้นทางกอนถึงบริเวณเขตทางขาม
(3) ในช ว งเวลากลางคื น ต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ า ส อ งสว า ง เพื่ อ ให ผู ขั บ ขี่
สามารถมองเห็นคนเดินขามถนนไดอยางชัดเจน
(4) สามารถประยุกตใชเทคนิคการยับยั้งจราจร (Traffic Claming) ใน
บริเวณนี้ได
2) ทางเลือกเสริม
(1) สามารถใชปายสัญลักษณขอความ “ระวังคนเดินขามถนน” หรือ “เขต
ชุมชนลดความเร็ว” รวมกับปายเตือนระวังคนเดินขามถนนได
(2) สามารถเพิ่มการติดตั้ง ไฟสัญญาณคนเดินขาม หรือไฟกระพริบบริเวณ
เขตทางขามได
(3) ในกรณีที่บริเวณเขตทางขามเปนถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง สามารถ
ติดตั้งสะพานลอยคนเดินขามแทนการใชสัญญาณไฟคนเดินขามและ
ทางมาลายได

ภาคผนวก

97

มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

ทางขามใกลบริเวณชวงกลางของถนน ทีไ่ มมเี กาะกลางไมมีสัญญาณไฟ

98

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4. การใชเครื่องหมายจราจรบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา
รูปแบบการติดตั้ง
การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางขามโรงเรียนและสถานศึกษา สามารถ
แยกเปนกรณีตัวอยางที่พบไดทั่วไป โดยแตละกรณีมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการไดแก
ลักษณะพื้นที่การใชงาน เชน การใชงานในเขตเมืองหรือนอกเขตเมือง ชนิดของถนนที่โรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู ผูใชรถใชถนน ปริมาณการขามถนน อายุของนักเรียน ปริมาณจราจร และ
ประเภทของยานพาหนะ เพราะฉะนั้นการวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในแตละโรงเรียนและ
สถานศึกษา ตองพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปน
อันดับหนึ่ง
ตัวอยางการใชงานเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางขามโรงเรียนและสถานศึกษา แบงตาม
พื้นที่การใชง าน และชนิดของถนนที่ โ รงเรีย นหรือสถานศึกษานั้นๆ ตั้ง อยู ในกรณีที่โ รงเรี ยนและ
สถานศึกษามีลักษณะพิเศษแตกตางจากกรณีตัวอยาง ใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใชงาน เครื่องหมาย
จราจรใหเหมาะสมกับลักษณะของโรงเรียนและสถานศึกษานั้นๆ ได โดยยึดตามหลักการดานวิศวกรรม
จราจร หรือปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือวิศวกรจราจรและขนสง
4.1 บริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษานอกเขตเมือง
1) คําแนะนํา
(1) ใชในกรณีที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูริมถนนสายรองนอกเขตเมือง
ซึ่งมักเปนถนนที่รถใชความเร็วสูง
(2) ตองติดตั้งปายแสดงเขตโรงเรียนกอนถึงเขตโรงเรียนทั้งสองทิศทาง อยางนอย
100-150 เมตร
(3) หากเปนไปไดควรจัดใหมีสะพานลอยคนขามอยูบริเวณหนาโรงเรียน
(4) หากไมมีสะพานลอยคนขามตองจัดทํ าเครื่องหมายทางมาลายหนาบริเวณ
โรงเรียนโดยจัดใหมีผูดูแลดานความปลอดภัยในชวงเวลาที่มีนักเรียนขามถนน
เปนจํานวนมาก และอาจเพิ่มเติมสัญญาณไฟคนขามถาไมเปนการรบกวน
การจราจรมากเกินไป
(5) ตองติดตั้งปายเตือน “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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5. ตัวอยางการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

การปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางโคง
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ทัศนวิสัยไมดี

ทัศนวิสัยดีขึ้นมาก
เปรียบเทียบสภาพถนนบริเวณทางแยก กอน – หลัง การปรับปรุง
ภาคผนวก
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ไมมีปายหยุด

สีราวกันอันตรายไมชดั เจน

ผิวทางชํารุด

ปรับปรุงผิวทางและตีเสนจราจร

เปรียบเทียบสภาพถนนบริเวณทางแยกในชุมชน กอน – หลัง การปรับปรุง
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางปาย
1. ตัวอยางปายบังคับ
ปายหยุด หมายความวา ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงทางขวางขางหนาหรือ
เสนแนวหยุด และรอใหรถและหรือคนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผาน
ไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณ
ทางแยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง

หยุด

ปายหามแซง หมายความวา หามขับรถแซงขึ้นหนารถคันอืน่ ในเขตทางที่
ติดตั้งปาย
ปายหามเขา หมายความวา หามรถทุกชนิดเขาไปในทิศทางที่ติดตั้งปาย

ปายหามกลับรถไปทางขวา หมายความวา หามกลับรถไปทางขวาไมวา
ดวยวิธีใดๆ
ปายหามเลีย้ วขวา หมายความวา หามเลี้ยวรถไปทางขวา

ปายหามใชเสียง หมายความวา หามใชเสียงสัญญาณ หรือทําใหเกิดเสียง
ที่กอการรบกวนดวยประการใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย

ภาคผนวก
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ปายหามจอดรถ หมายความวา หามจอดรถทุกชนิดระหวางแนวเขต
ที่กําหนด เวนแตการหยุดรับสงคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทําโดย
มิชักชา
ปายใหชิดซาย หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถผานไปทางดานซาย
ของปาย

2. ตัวอยางปายเตือน
ปายเตือนทางโคง (ซายหรือขวา) หมายความวา ใหระวัง
ทางขางหนาเปนทางโคง

ปายเตือนทางคดเคีย้ วรัศมีแคบ (ซายหรือขวา) หมายความวา
ใหระวังทางขางหนาเปนทางคดเคี้ยวรัศมีแคบ

ปายเตือนทางแยก หมายความวา ใหระวังทางขางหนาเปน
ทางแยก

ปายเตือนทางขึน้ ลาดชัน หมายความวา ทางขางหนาเปนทางลาดชันขึ้น ทางขึ้น
เขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามจํานวนตัวเลขที่กําหนด
เปน “รอยละ” ตามที่ระบุในปาย ซึ่งอาจกําบังสายตาไมใหมองเห็นรถที่สวน
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 ขับรถใหชาลงและพรอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ปายเตือนหยุดขางหนา หมายความวา ทางขางหนามีปายหยุดติดตั้งอยู
ควรขับรถใหชาลง และเตรียมพรอมที่จะหยุดรถ เมื่อถึงปายหยุด
ปายเตือนระวังคนขามถนน หมายความวา ทางขางหนามีทางสําหรับคนขาม
หรือมีหมูบานราษฎรอยูขางทาง ซึ่งมีคนเดินขามไปมาอยูเสมอ ควรขับรถ
ใหชาลง และระมัดระวังคนขามทาง ถามีคนกําลังเดินขามทาง ควรหยุดให คน
เดินขามทางไปไดโดยปลอดภัย
ปายโรงเรียนระวังเด็ก หมายความวา ทางขางหนามีโรงเรียนตั้งอยูขางทางควรขับ
รถใหชาลงและระมัดระวังอุบัตเิ หตุซึ่งอาจเกิดขึ้นแกเด็กนักเรียน 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
อยูบริเวณนี้
ปายแสดงโรงพยาบาล หมายความวา มีโรงพยาบาลอยู
บริเวณนี้
ปายใหบริการเกี่ยวกับเชือ้ เพลิง หมายความวา มีปมน้ํามัน
อยูบริเวณนี้

หมายเหตุ :
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สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
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ตัวอยางเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง

มาตรฐานการตีเสนขอบทาง
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มาตรฐานเสนทางขามที่แยก
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มาตรฐานรูปเกาะสี
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มาตรฐานการตีเสนเฉียงบริเวณหัวเกาะ

มาตรฐานการตีเสนบั้งบริเวณหัวเกาะ
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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)
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องหมายปุมบนผิวจราจรบนเสนแบงทิศทางจราจร (Center Lines)
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(หนวย : มิลลิเมตร)
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องหมายปุมบนผิวจราจรบนเสนแบงชองจราจร (Center Lines)
และเสนขอบทาง (Edge Lines)
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาโรช
นายชุมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
รศ.ตอตระกูล

6. ดร.สุขุม

คัชมาตย
พลรักษ
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
ยมนาค
สุขพันธโพธาราม

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
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1. นายธวัชชัย
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฟกอังกูร
ตั้งเจริญชัย

นางราตรี
รัตนไชย
นายศิริวัฒน
บุปผาเจริญ
นายประสูตร
เหลืองสมานกุล
นายศิวพล
บัวสงค
นายอวยชัย
พัศดุรักษา
นายพีรวิทย
พงคสุรชีวิน
นายกิตติธัช
เกิดขวัญ
นายธรินทร
นวลฉวี
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต.กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาพนักงานปกครอง 3
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