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ภาคผนวก  ก 
ตัวอยางการใชงาน 

 
1.   การใชเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางแยก 
 การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางแยกในแตละกรณีมีความแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  ลักษณะพื้นที่การใชงาน  การใชงานในเขตเมืองหรือนอกเขตเมือง   
ชนิดของถนนที่ประกอบเปนทางแยก ชนิดของทางแยก รูปแบบของทางแยก  ลักษณะการออกแบบทาง
กายภาพของถนน  ผูใชรถใชถนน  ปริมาณการจราจร  ประเภทของยานพาหนะ  และการจํากัดความเร็ว 
เพราะฉะนั้น การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในแตละพื้นที่ตองพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง 
 ตัวอยางการใชงานเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกแบงตามพื้นที่การใชงานชนิดของถนนที่
ประกอบเปนทางแยก และชนิดของทางแยกที่พบเปนกรณีท่ัวไป ในกรณีท่ีสภาพพื้นที่ทางแยกและการใชงาน
แตกตางจากกรณีตัวอยาง ใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใชงานเครื่องหมายจราจรใหเหมาะสมกับลักษณะของ
ทางแยกนั้นๆ ได โดยยึดตามหลักการดานวิศวกรรมจราจรหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือวิศวกรจราจรและขนสง 
 1.1 บริเวณสี่แยก (4-Way Intersection) 
  1.1.1 บริเวณสี่แยกมีสัญญาณไฟในเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
    ใชในกรณีทางสี่แยกในเขตเมืองเมื่อถนนสายรองตัดกับถนนสายรองที่

ปริมาณการจราจรสูงพอ หรือมีเหตุอันควรท่ีจะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได 
(1) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะ  ระหวาง 30-60 เมตร จากจุด  

เริ่มตนทางแยก 
(2) ควรติดตั้งปายช่ือทางแยกใหถูกตองชัดเจนสามารถมองเห็นไดจาก        

ทุกทิศทาง 
(3) ควรติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร 2 ตน 

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

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

สายรองที่ถนนทั้งสองสายมีปริมาณจราจรไมสูงพอท่ีจะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได 
   2) บนถนนสายหลัก 

(1) ติดตั้งปายบอกหมายเลขทางหลวงที่จุดเริ่มตนทางแยกหรือท่ีระยะ      
ไมเกิน 150 เมตรหางจากจุดเริ่มตนทางหลวง 

(2) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะ ระหวาง 100-200 เมตรจาก         
จุดเริ่มตนทางแยก 

(3) ติดตั้งปายเตือนสัญญาณไฟจราจรที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปาย
บอกจุดหมายปลายทางติดตั้งปายบอกระยะทางที่ดานตรงขามทางแยก     
ท่ีระยะระหวาง 200-300 เมตร จากจุดเริ่มตนทางแยก 

   3) บนถนนสายรอง 
1) ติดตั้งปาย “หยุด” หรือปาย “ใหทาง” ท่ีขอบผิวจราจรดานใกลถนนหลัก 
2) ติดตั้งปายบอกหมายเลขทางหลวงที่จุดเริ่มตนทางแยกหรือท่ีระยะ

ระหวาง 100-150 เมตร หางจากจุดเริ่มตนทางหลวง 
3) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 100-150 เมตร จาก

จุดเริ่มตนทางแยก 
4) ติดตั้งปายเตือนปายหยุดขางหนาท่ีระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปาย

บอกจุดหมายปลายทาง 
   4) ทางเลือกเสริม 

1) ในกรณีท่ีมีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรปายบอกจุดหมายปลายทาง   
อาจใชแบบแขวนสูงหรือแบบครอมสําหรับกรณีท่ีมีเกาะกลาง 

2) ในกรณีท่ีระยะมองเห็นปายหยุดไมเพียงพอหรือมีสิ่งบดบังทําใหผูขับข่ี 
ไมสามารถสังเกตเห็นปายหยุดไดสามารถติดตั้งปายเตือนปายหยุด
ขางหนาได 

3) ในกรณีท่ีเปนทางแยกอันตรายบนถนนรองสามารถใชแถบสีลดความเร็ว 
และตัวอักษร “ลดความเร็ว” เพื่อเตือนใหผูขับขี่ลดความเร็วกอนถึง   
ทางแยก 
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 1.2 บริเวณสามแยก (3-Way Intersection) 
  1.2.1 บริเวณสามแยกมีสัญญาณไฟในเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
    ใชในกรณีทางสามแยกในเขตเมืองเมื่อถนนสายรองมาบรรจบกับถนนสายหลัก 

โดยมีปริมาณจราจรสูงพอหรือมีเหตุอันควรท่ีจะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได  
   2) บนถนนสายหลัก 

(1) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากจุดเริ่มตน
ทางแยก 

(2) ควรติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร 2-3 ตนตอทิศทางเรียงลําดับใหคลายกัน
ทุกแบบ 

(3) ควรติดตั้งปายช่ือทางแยกใหถูกตองชัดเจนสามารถมองเห็นไดจากทุก
ทิศทาง 

   3) บนถนนที่มาบรรจบ 
(1) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากจุดเริ่มตน

ทางแยก 
(2) ดานตรงขามกับถนนที่มาบรรจบติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทาง และ

ปายเตือนแนวทาง 
(3) ควรติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร 2 ตน  

   4) ทางเลือกเสริม 
(1) ในกรณีท่ีมีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรขึ้นไป เสาสัญญาณไฟจราจร 

ควรใชแบบแขนยื่นและติดตั้งสองจุดเพื่อใหผูขับขี่สามารถมองเห็นได
ชัดเจน 

(2) ในกรณีท่ีมีชองจราจรมากกวา 3 ชองจราจรขึ้นไป ปายบอกจุดหมาย
ปลายทางอาจใชแบบแขวนสูง หรือแบบครอมสําหรับกรณีท่ีมีเกาะกลาง 

(3) ในกรณีท่ีมีปริมาณรถจักรยานยนตมาก  สามารถเพิ่มชองจอดรอ
สัญญาณไฟจราจรสําหรับรถจักรยานยนตโดยอยูหลังจากทางมาลาย 

(4) สามารถใชปายบอกชื่อถนน และชื่อทางแยกติดตั้งกับสัญญาณไฟจราจรได 
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  1.2.2 บริเวณสามแยกไมมีสัญญาณไฟนอกเขตเมือง  
   1) คําแนะนํา 
    ใชในกรณีทางสามแยกนอกเขตเมืองเมื่อถนนซอยมาบรรจบกับถนนสายรอง 

โดยมีปริมาณจราจรของถนนทั้งสองสายไมสูงพอท่ีจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได  
   2) บนถนนสายหลัก 

(1) ในกรณีท่ีถนนซอยมีสถานที่สําคัญๆ ติดตั้งปายช้ีทางที่หัวมุมทางแยก 
(2) ติดตั้งปายบอกหมายเลขทางหลวงที่จุดเริ่มตนทางแยก หรือไมเกิน    

150 เมตร จากจุดเริ่มตนทางหลวง 
(3) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 100-150 เมตร จาก

จุดเริ่มตนทางแยก 
(4) ควรติดตั้งปายเตือนทางแยกที่ระยะระหวาง 30-60 เมตร จากปายบอก  

จุดหมายปลายทาง 
(5) ติดตั้งปายบอกระยะทางที่ดานตรงขามทางแยกที่ระยะระหวาง  100-

120 เมตร จุดเริ่มตนทางแยก 
   3) บนถนนที่มาบรรจบ 

(1) ติดตั้งปายหยุดท่ีขอบผิวจราจรดานใกลถนนทางขวาง 
(2) ติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทางที่ระยะระหวาง 75-100 เมตร จาก

จุดเริ่มตนทางแยก 
(3) ติดตั้งปายเตือน ปายหยุด หรือปายใหทางขางหนาท่ีระยะระหวาง 30-60 

เมตร จากปายบอกจุดหมายปลายทาง 
(4) ดานตรงขามกับถนนที่มาบรรจบติดตั้งปายบอกจุดหมายปลายทาง และ

ปายเตือนแนวทาง 
   4) ทางเลือกเสริม 

(1) ในกรณีท่ีระยะมองเห็นปายหยุดไมเพียงพอหรือมีสิ่งบดบังทําใหผูขับข่ี        
ไมสามารถสังเกตเห็นปายหยุดไดสามารถติดตั้งปายเตือนปายหยุด
ขางหนาได 
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2.   การใชเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางโคง 

รูปแบบการติดต้ัง (Installation Guide) 
 การวางแผนและติดตั้งเครื่องหมายจราจรในบริเวณพื้นที่ทางโคงในแตละกรณีมีความแตกตาง
กัน ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดของถนน ลักษณะการออกแบบทางกายภาพของถนน รัศมี
ความโคงแนวราบและรัศมีความโคงแนวดิ่ง  ระยะหางจากทางแยก ทางแยกตางระดับ  ผูใชรถใชถนน 
ปริมาณการจราจร  ประเภทของยานพนะ   และการจํากัดความเร็ว 
 เพราะฉะนั้น  การวางแผนการติดตั้งเครื่องหมายจราจรในแตละพื้นที่ตองพิจารณาตามความ       
เหมาะสมของแตละพื้นที่โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง 
 2.1 ทางโคงนอกเมือง 
  1) คําแนะนํา 
   ใชในกรณีทางโคงนอกเมืองท่ีมีรัศมีความโคงมากกวา 100 เมตร 

(1) ติดตั้งปายหามแซงฝงเดียวกับการจราจร และปายเตือนเขตหามแซงฝงตรงขาม
กับการจราจรที่จุดเริ่มตนของเขตหามแซงซึ่งจะกําหนดโดยวิศวกร 

(2) ติดตั้งปายเตือนทางโคงพรอมปายเตือนความเร็วท่ีเหมาะสมในการเขาโคงท่ี
ระยะไมนอยกวา 100 เมตร  แตไมเกิน 200 เมตรจากจุดเริ่มโคง 

(3) ติดตั้งปายเตือนแนวทางตลอดทางโคงดานนอก ซึ่งระยะในการติดตั้งกําหนด 
โดยการติดตั้งกําหนดโดยวิศวกร จราจร 

(4) ระยะระหวางปาย ข  ไมควรต่ํากวา 30 เมตร 
  2) ทางเลือกเสริม 

(1) ในกรณีท่ีขางทางเปนเหวหรือทางลาดชันมาก อาจติดตั้งรั้วกันตลอดแนวทางโคง 
(2) สามารถติดตั้งแถบสีลดความเร็ว (Rumble Strip) เพื่อเตือนผูขับขี่กอนถึงทาง

โคง ซึ่งระยะการติดตั้งตองไดรับคําปรึกษาจากวิศวกรจราจรและขนสง  
อยางไรก็ตาม  การติดตั้ง Rumble Strip อาจสงผลตอความเสียหายตอรถยนต
ได  ถาไดรับการติดตั้งท่ีไมถูกตอง เชน การติดตั้ง Rumble Strip ท่ีมีความหนา
มากเกินไปทําใหเกิดการสั่นสะเทือนมากตอรถยนตท่ีขับผาน  

  การติดตั้ง Rumble Strip ควรเนนใหเกิดเสียง เพื่อใหเกิดความระมัดระวัง
ในการขับขี่มากกวาการสั่นสะเทือนแกผูขับขี่รถยนต  
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ทางโคงนอกเมอืง 

(แสดงการติดต้ังปายจราจรเพียงทิศทางเดียว) 


