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(1) 

ค าน า 
 

กรมทำงหลวงรับผิดชอบดูแลโครงข่ำยถนนที่มีควำมยำวรวมกันมำกกว่ำ 50,000 กิโลเมตร กระจำยและ
เชื่อมต่อทุกภูมิภำคของประเทศ สร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงของประชำชนและกำรขนส่งสินค้ำไปยังพื้นที่
ต่ำง ๆ เมื่อมีทำงหลวงตัดผ่ำนพื้นที่ใด ๆ จะท ำให้มีชุมชนที่พักอำศัยและแหล่งธุรกิจเกิดขึ้นตำมแนวเส้นทำง  
จนในบำงครั้งท ำใหเ้กิดปัญหำด้ำนกำรจรำจรต่ำง ๆ เช่น ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ 
เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปัญหำเหล่ำนี้ มีที่มำจำกกำรจัดกำรกำรเข้ำถึงหรือกำรเชื่อมทำง เพื่อเข้ำใช้ทำงหลวงของ
พื้นที่ข้ำงทำงอย่ำงไม่เหมำะสม  

ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงทำงหลวงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กรมทำงหลวง จึงได้จัดท ำคู่มือ 
“กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง ส ำหรับทำงหลวงแผ่นดิน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจ
เกี่ยวกับกระบวนกำรหรือวิธีกำรจัดกำร ควบคุม และออกแบบทำงเข้ำ-ออก ที่มำเชื่อมกับทำงหลวง ครอบคลุม
บริเวณต่ำง ๆ เช่น ช่วงทำงตรง บริเวณใกล้ทำงแยก และบริเวณทำงแยกต่ำงระดับ เป็นต้น ซึ่งกระบวนกำร
จัดกำรนี้สำมำรถช่วยให้กำรใช้บริกำรของทำงหลวงมีทั้งควำมปลอดภัย คล่องตัว และยังคงอ ำนวยกำรเข้ำถึงกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้ำงทำงได้อย่ำงเหมำะสม 

 
ส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย  

กรมทำงหลวง กระทรวงคมนำคม 
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สำรบัญรูป (5) 
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 นิยำมของทำงเข้ำ-ออก และควำมสัมพันธ์กับล ำดับชั้นถนน 1 
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2.2.3 ทำงเข้ำ-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” 12 

2.2.4 กำรเลี้ยวขวำจำกทำงหลักเพื่อเข้ำทำงเข้ำ-ออก 15 

2.2.5 แนวกำรมองเห็นของทำงเชื่อมแบบเยื้อง 16 
 

 ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 17 

3.1 ระยะห่ำงระหว่ำงทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 17 

3.2 รูปแบบทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 18 
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3.2.6 ระยะผำยออกทำงเข้ำ-ออก 23 
 

 กำรประยุกต์รูปแบบมำตรฐำนทำงเข้ำ-ออก กับรูปแบบปัจจุบันของไทย 25 
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5.2.2 กำรออกแบบเรขำคณิตบนทำงรอง ณ ทำงเชื่อม/ทำงแยก 71 

5.2.3 กำรออกแบบเรขำคณิตของทำงหลักของทำงเชื่อม/ทำงแยก 73 
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 กำรเปิดเกำะกลำงและกำรกลับรถ 83 
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(5) 

สารบัญรูป 
 

รูปที่            หน้ำ 
 1 ตัวอย่ำงทำงเข้ำ-ออกโดยตรง บนทำงหลวงหมำยเลข 208 บ้ำนท่ำพระ – มหำสำรคำม 1 

 2 ตัวอย่ำงทำงเชื่อม/ทำงแยก บนทำงหลวงหมำยเลข 4142 บ้ำนใน – ขนอม 2 

 3 กำรวำงแนวของทำงเข้ำ-ออก 7 

 4 ระยะมองเห็นจำกทำงเข้ำ-ออก (ทำงแยกแบบตัว T) 8 

 5 ระยะมองเห็นจำกทำงหลัก (ก ำลังเลี้ยวเข้ำทำงแยก) 8 

 6 แนวกำรมองเห็น ณ บริเวณทำงเชื่อมที่ไม่มีกำรควบคุม 9 

 7 สำมเหลี่ยมกำรมองเห็น ณ ทำงเชื่อม/ทำงแยก แบบมีกำรควบคุม 11 

 8 กำรใช้รูปแบบทำงเชื่อมแบบควบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง” ณ ทำงเข้ำ-ออก Freeway 11 

 9 แนวกำรมองเห็นของทำงเชื่อมแบบเยื้อง 16 

 10 ตัวอย่ำงกำรรวมทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 17 

 11 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เกษตรกรรม (แบบท่ี 1) 18 

 12 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย (ทำงหลักมีกำรยกขอบทำง) (แบบท่ี 2) 19 

 13 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย (ทำงหลักแบบมีไหล่ทำงน้อยกว่ำ 2.5 เมตร) (แบบท่ี 3) 19 

 14 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย (ทำงหลักมีไหล่ทำง 2.5 เมตร ขึ้นไป) (แบบท่ี 4) 20 

 15 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์ (ทำงหลักมีกำรยกขอบทำง) (แบบท่ี 5) 20 

 16 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์ (ทำงหลักมีไหล่ทำง 2.5 เมตร ขึ้นไป) (แบบท่ี 6) 21 

 17 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์ (ทำงหลักมีไหล่ทำงน้อยกว่ำ 2.5 เมตร) (แบบท่ี 7) 21 

 18 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (ทำงหลักไม่ยกขอบทำง) (แบบท่ี 8) 21 

 19 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (ทำงหลักมีกำรยกขอบทำง) (แบบท่ี 9) 22 

 20 ระยะผำยเข้ำทำงเข้ำ-ออก (ดูตำรำงที่ 14 ประกอบ) (แบบท่ี 10) 22 

 21 ระยะผำยออกทำงเข้ำ-ออก (ดูตำรำงที่ 15 ประกอบ) (แบบที่ 11) 23 

 22 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรท่ีพักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (ไม่มีทำงเท้ำ) 27 

 23 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (ไม่มีทำงเท้ำ) 28 

 24 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรท่ีพักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 29 

 25 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 30 

 26 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรท่ีพักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 31 

 27 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 32 

 28 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด  
ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลัก มีขนำดน้อยกว่ำ 2.5 เมตร 33 
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 29 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด  
ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลัก มีขนำดน้อยกว่ำ 2.50 เมตร 34 

 30 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด  
ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลัก มีขนำด 2.5 เมตร ขึ้นไป 35 

 31 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด  
ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลัก มีขนำด 2.5 เมตร ขึ้นไป 36 

 32 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 37 

 33 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 38 

 34 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 39 

 35 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 40 

 36 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว ไม่มีทำงเท้ำ) 41 

 37 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว ไม่มีทำงเท้ำ) 42 

 38 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 43 

 39 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 44 

 40 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง ไม่มีทำงเท้ำ) 45 

 41 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง ไม่มีทำงเท้ำ) 46 

 42 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 47 

 43 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 48 

 44 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง (ไม่มีทำงเท้ำ) 49 

 45 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง (ไม่มีทำงเท้ำ) 50 

 46 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  
กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 51 

 47 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  
กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 52 

 48 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  
กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 53 

 49 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  
กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 54 

 50 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง  
เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 55 

 51 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง  
เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 56 

 52 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง  
เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 57 
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 53 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง  
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 54 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 59 

 55 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
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 56 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 61 

 57 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 62 

 58 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 63 

 59 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 64 

 60 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 65 

 61 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว  
เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 66 

 62 กำรเลือกประเภทของทำงเข้ำ-ออก ตำมปริมำณจรำจร 67 

 63 ตัวอย่ำงรถท่ีใช้ในกำรออกแบบ 69 

 64 ตัวอย่ำงกำรออกแบบรัศมีโค้งของมุมทำงเชื่อม 71 

 65 ระยะเรขำคณิตของทำงรอง ณ บริเวณทำงเชื่อม 72 

 66 กำรตีเส้นจรำจรก่อนถึงต ำแหน่งเกำะกลำงถนนของทำงรอง 72 

 67 ระยะเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบเกำะสี 73 

 68 ระยะเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบเกำะกลำงจริง (1 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำง) 74 

 69 ระยะเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบเกำะกลำงจริง (2 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำงขึ้นไป) 74 

 70 ระยะผำยเข้ำทำงเชื่อม 77 

 71 ช่องทำงช่วยในกำรเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อม 77 

 72 ระยะผำยออกทำงเชื่อม 79 

 73 ระยะผำยออกทำงเชื่อม 79 

 74 กำรเปิดเกำะกลำง ณ บริเวณทำงเชื่อม 84 

 75 แสดงพื้นที่ Functional Area บริเวณทำงแยก ที่ไม่ควรมีกำรเปิดเกำะกลำงและทำงเชื่อม 85 

 76 แสดงระยะห่ำงของทำงเชื่อมกับทำงแยก (Conner Clearance) 85 
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 2 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกำรทำงเชื่อม/ทำงแยก บนทำงหลวงแผ่นดิน 5 
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 19 สัดส่วนควำมกว้ำงต่อควำมยำวของเส้นจรำจรก่อนถึงต ำแหน่งเกำะกลำงถนน 73 
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 22 ระยะชะลอควำมเร็วเข้ำทำงเชื่อม (เมตร) (แบบเกำะสีและแบบเกำะกลำงจริง 2 ช่องจรำจร) 77 

 23 ระยะชะลอควำมเร็วเข้ำทำงเชื่อม (เมตร) (แบบเกำะกลำงจริง 2 ช่องจรำจรขึ้นไป) 78 

 24 ควำมยำวของทำงผำยออกทำงเชื่อม 79 

 25 ควำมยำวของช่องจรำจรเร่งควำมเร็ว (ควำมลำดเอียง ≤ 2%) 80 

 26 ค่ำปรับแก้ควำมยำวของช่องจรำจรเร่งควำมเร็ว (ควำมลำดเอียง ≥ 3%) 81 

 27 ตัวอย่ำงของกำรแสดงระยะ Upstream Functional Intersection Distance 86 

 28 ระยะทำงที่ต้องใช้ในกำรรองรับรถรอเลี้ยว 87 
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 นิยามของทางเข้า-ออก และความสัมพันธ์กับล าดับชั้นถนน 
 
1.1 นิยามของทางเข้า-ออก 
 

ทำงเข้ำ-ออก (Accesses) สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง (Direct 
Accesses) และทำงเชื่อม/ทำงแยก (Priority Intersections) โดยแต่ละประเภทมีนิยำม ดังนี้ 

 
1.1.1 ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง  

ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง (Direct Accesses) หมำยถึง ทำงเชื่อมที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรเดินทำงเข้ำ-ออก 
พื้นที่ได้โดยตรง เช่น ที่พักอำศัย สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง หรือ พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทำงที่ตัด
ผ่ำนพื้นที่นั้น ๆ ตัวอย่ำงทำงเข้ำ-ออก โดยตรงสำมำรถดูได้ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่ำงทำงเข้ำ-ออกโดยตรง บนทำงหลวงหมำยเลข 208 บ้ำนท่ำพระ – มหำสำรคำม 

 
1.1.2 ทำงเชื่อม/ทำงแยก 

ทำงเชื่อม/ทำงแยก หมำยถึง ทำงแยกขนำดเล็กที่ไม่มีสัญญำณไฟควบคุม แต่จะถูกควบคุมโดยป้ำยและ 
เส้นจรำจร เช่น ป้ำยหยุด ป้ำยให้ทำง เส้นทึบขวำงถนน เป็นต้น โดยทั่วไปลักษณะของทำงเชื่อมมีอยู่ 3 แบบหลัก 
คือ ทำงเชื่อมรูปตัวที (T) หรือทำงเชื่อมธรรมดำ ทำงเชื่อมแบบเยื้อง และทำงเชื่อมตัดกัน (คล้ำย 4 แยก) 
ตัวอย่ำงทำงเชื่อมรูปตัวที (T) สำมำรถดูได้ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 ตัวอย่ำงทำงเชื่อม/ทำงแยก บนทำงหลวงหมำยเลข 4142 บ้ำนใน – ขนอม 

 
1.2 ความสัมพันธ์ของทางเข้า-ออก กับล าดับช้ันถนน 
 

กำรออกแบบทำงเข้ำ-ออก ไม่ว่ำจะเป็นทำงเข้ำ-ออกโดยตรง หรือทำงเชื่อม/ทำงแยก ควรพิจำรณำ
ตำมล ำดับชั้นของถนนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจำกกำรศึกษำจัดท ำข้อมูลกำรจ ำแนกล ำดับชั้นของโครงข่ำยทำงหลวง
แผ่นดินทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรวำงแผนพัฒนำและบริหำรจัดกำรทำงหลวง พบว่ำล ำดับชั้น 
ของทำงหลวงแผ่นดิน แบ่งได้เป็น 6 ล ำดับชั้น ดังนี้ 

• ทำงหลวงพิเศษ (Motorway) เป็นทำงหลวงที่ท ำไว้เพื่อให้จรำจรผ่ำนได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ  
มีโครงข่ำยเชื่อมโยงกรุงเทพมหำนครไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้ำน หรือ  
เป็นเส้นทำงวงแหวนรอบนอกของกรุงเทพมหำนคร 

• ทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำน (Link 1 – National Highway and AH Highway) เป็นเส้นทำงหลัก
บนโครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน โดยมีระดับของกำรเชื่อมโยงที่มีควำมส ำคัญระดับประเทศ หรือ  
เป็นกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภูมิภำคต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน  

• ทำงหลวงแผ่นดินสำยรองประธำน (Link 2 – Regional Highway) เป็นเส้นทำงหลักของโครงข่ำย 
ทำงหลวงที่เชื่อมโยงกำรเดินทำงภำยในภูมิภำค ระหว่ำงเมืองศูนย์กลำงของภูมิภำคกับจังหวัดต่ำง ๆ หรือ
ระหว่ำงจังหวัดต่ำง ๆ ภำยในภูมิภำค หรือ เป็นเส้นทำงที่เชื่อมโยงกับทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1  
(Link 1) เพื่อกระจำยกำรเดินทำงไปยังจังหวัดต่ำง ๆ ท ำให้เกิดโครงข่ำยกำรให้บริกำรอย่ำงสมบูรณ์และ
ทั่วถึง 

• ทำงหลวงแผ่นดินสำยหลัก (Link 3 – Provincial Highway) เป็นโครงข่ำยเส้นทำงหลวงหลักภำยใน
จังหวัด ที่เชื่อมโยงกำรเดินทำงระหว่ำงอ ำเภอต่ำง ๆ ที่อยู่ในจังหวัด หรือเป็นเส้นทำงที่เชื่อมโยงกับ  
ทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 2 (Link 2) ในกำรกระจำยพื้นที่กำรให้บริกำรของทำงหลวงไปยังสถำนที่
ส ำคัญระดับจังหวัด 
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• ทำงหลวงแผ่นดินสำยรอง (Link 4 – District Highway) เป็นโครงข่ำยทำงหลวงในระดับอ ำเภอ  
ที่เชื่อมโยงกำรเดินทำงจำกระหว่ำงต ำบลต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในอ ำเภอ หรือเส้นทำงที่ขยำยจำกทำงหลวง
แผ่นดินล ำดับชั้นที่ 3 (Link 3) เพื่อกระจำยพื้นที่กำรให้บริกำรของโครงข่ำยทำงหลวงให้มีควำมคลอบคลุม
พื้นที่ย่อยในจังหวัดนั้น ๆ 

• เป็นทำงหลวงประเภทอื่น หรือถนนที่ไม่ใช่ดูแลโดยหน่วยงำนภำครัฐ ที่ มำเชื่อมกับทำงหลวงแผ่นดิน  
(C-Link – Connecting Link) ซึ่งจะพิจำรณำช่วงถนนที่เชื่อมต่อกับทำงหลวงแผ่นดิน 
 
โดยทั้ง 6 ล ำดับชั้นนี้ มีเพียงทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1-4 ที่มีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำกำรออกแบบ

ทำงเข้ำ-ออก ทำงหลวงพิเศษและทำงล ำดับชั้นเชื่อมโยงจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำ เนื่องจำกทำงหลวงพิเศษเป็น 
ทำงหลวงที่มีมำตรฐำนกำรควบคุมทำงเข้ำ-ออก แบบเต็มระบบอยู่แล้ว (Full Controlled-access Highway)  
ส่วนทำงล ำดับชั้นเชื่อมโยงเป็นทำงที่มำเชื่อมกับทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1-4 เท่ำนั้น ข้อพิจำรณำกำรเชื่อม
ทำงของทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1-4 สำมำรถดูได้ในตารางที่ 1,  ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

 ยกตัวอย่ำงเช่น บนถนนล ำดับชั้นที่ 3 กำรมีทำงเข้ำ-ออกโดยตรง ทำงเชื่อม/ทำงแยกแบบมีหรือไม่มี
สัญญำณไฟ หรือช่องทำงกลับรถสำมำรถยอมให้มีได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำทำงแยกต่ำงระดับอำจจะไม่เหมำะสม
กับถนนล ำดับชั้นนี้ เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 ข้อพิจำรณำรูปแบบทำงเข้ำ-ออก หรือทำงเชื่อมกับล ำดับชั้นของถนน 

ประเภททางเชื่อม/ทางแยก 
รูปแบบทางเข้า-ออก หรือ 

ทางเชื่อม 
ล าดับช้ันถนน 

1* 2* 3 4 
ไม่มีสัญญำณไฟควบคุม ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง # # / / 
ไม่มีสัญญำณไฟควบคุม ทำงเชื่อม/ทำงแยก # # / / 
ไม่มีสัญญำณไฟควบคุม จุดกลับรถ # / / / 
ทำงแยกต่ำงระดับ จุดกลับรถ / ^ ^ X 
วงเวียน วงเวียน # / / / 
มีสัญญำณไฟควบคุม ทำงแยกมีสัญญำณไฟควบคุม # / / / 
ทำงแยกต่ำงระดับ ทำงข้ำมแยกต่ำงระดับ / / X X 
ทำงแยกต่ำงระดับ ทำงแยกต่ำงระดับ / / X X 

หมายเหตุ:    
/ = เหมำะสม, X = ไม่อนุญำต, # = ยอมให้มีได้แต่ต้องมีจ ำนวนน้อย, ^ = เป็นไปได้,  
* ทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1 และ 2  
Priority = ทำงแยกแบบไม่มีสัญญำณไฟจรำจร 

 
กรณีทางเข้าออกโดยตรง (Direct Access) กำรพิจำรณำทำงเข้ำ-ออกโดยตรง (Direct Access) มีดังนี้ 
กรณีสภาพแวดล้อมเป็น พื้นที่ชนบท/ชานเมือง  

- บ้ำนพักอำศัย/โรงงำนอุตสำหกรรม (เดี่ยว)  สำมำรถเชื่ อมทำงหลวงแผ่นดินได้  โดยจะต้องมีระยะห่ ำงจำก 
ทำงเข้ำ-ออกโดยตรงที่อยู่ใกล้กันอย่ำงน้อย 150 เมตร กรณีที่ระยะของ
ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง ข้ำงเคียง มีระยะน้อยกว่ำ 150 เมตร ควรจะต้อง
ใช้จุดเชื่อมเข้ำทำงหลวงจุดเดียวกัน 

- กลุ่มอำคำรพำณิชย์/บ้ำนพักอำศัย ควรรวมทำงเข้ำ-ออก และเชื่อมทำงหลวงเป็นจุดเดียว 

กรณีสภาพแวดล้อมเป็น พื้นที่เมืองในชนบท/เขตเมือง 
- กำรเชื่อมเข้ำ-ออกโดยตรง  ควรผ่ำนถนนคู่ขนำน (Frontage Road)  

 
กรณี Priority Intersection  กำรพิจำรณำทำงเชื่อม มีดังนี้  

 ทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1 ไม่ควรเปิดเกำะกลำง ทำงเชื่อมควรเป็นรูปแบบเลี้ยวซ้ำยเข้ำ และเลี้ยวซ้ำยออก
จำกทำงเชื่อม 

 ทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 2 ควรควบคุมกำรเปิดเกำะกลำงบริเวณทำงเชื่อม กรณีที่จ ำเป็นต้องเปิดเกำะกลำง 
ควรอนุญำตเฉพำะรถที่เลี้ยวขวำจำกทำงหลักเข้ำสู่ทำงเชื่อมโดยมีช่องรอเลี้ยว 
ส ำหรับรถที่ออกจำกทำงเชื่อม ควรให้เลี้ยวซ้ำยเท่ำนั้น 

 กรณี จุดเปิดเกาะกลางเพื่อกลับรถ  
 ทำงหลวงแผ่นดินล ำดับชั้นที่ 1  ควรเป็นจุดกลับรถแบบ Inner to Inner เ พ่ือป้องกันกำรตัดกระแส หรือ  

เป็นจุดกลับรถต่ำงระดับ 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกำรทำงเชื่อม/ทำงแยก บนทำงหลวงแผ่นดิน 

รูปแบบถนนและ
ความเร็วก าหนด 

ทางเข้า-ออกโดยตรง 
(Direct Accesses) 

ทางเชื่อม/ทางแยกรองa 
(Secondary Intersections) 

ทางเชื่อม/ทางแยกหลกัb 
(Primary Intersections) 

ทำงหลวงล ำดับชัน้ที่ 4 ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง และ
กำรเปิดเกำะกลำงสำมำรถ
ท ำได้ 

ทำงเชื่อม/ทำงแยก ทำงแยกมี
สัญญำณไฟควบคุม จุดกลับ
รถ* และกำรเปิดเกำะกลำง
สำมำรถท ำได้ 

ทำงเชื่อม/ทำงแยก ทำงแยกมี
สัญญำณไฟควบคุม จุดกลับรถ* 
และวงเวียนสำมำรถท ำได้ 

ทำงหลวงล ำดับชัน้ที่ 3 ค ว ร มี ก ำ ร ค ว บ คุ ม ท ำ ง 
เ ข้ ำ - อ อ ก โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
พิจำรณำรวมจุดเชื่อมที่อยู่
ใกล้กันเป็นจุดเชื่อมเดียว 
ส่วนกำรเปิดเกำะกลำงยัง
สำมำรถท ำได้  

ทำงเชื่อม/ทำงแยก ทำงแยกมี
สัญญำณไฟควบคุม จุดกลับ
รถ* และกำรเปิดเกำะกลำง
สำมำรถท ำได้ 

ทำงแยกมีสัญญำณไฟควบคุม 
จุ ด ก ลั บ ร ถ *  แล ะ ว ง เ วี ย น
สำมำรถท ำได้ 

ทำงหลวงล ำดับชัน้ที่ 2 ค ว ร มี ก ำ ร ค ว บ คุ ม ท ำ ง 
เ ข้ ำ - ออก โดยตร ง  แล ะ
พิจำรณำรวมจุดเชื่อมที่อยู่
ใกล้กันเป็นจุดเชื่อมเดียว 
ส่ วนกำร เปิ ด เ กำ ะ ก ลำ ง
สำมำรถท ำได้ในกรณีจ ำเป็น 

ควรมีกำรควบคุมจ ำนวนทำง
เชื่อม/ทำงแยก ส่วนกำรเปิด
เกำะกลำงสำมำรถท ำได้ในกรณี
จ ำเป็น 

ทำงแยกมีสัญญำณไฟควบคุม 
จุดกลับรถ* และทำงแยกต่ำง
ระดับสำมำรถท ำได้ 

ทำงหลวงล ำดับชัน้ที่ 1 ค ว ร มี ก ำ ร ค ว บ คุ ม ท ำ ง 
เ ข้ ำ - ออก โดยตร ง  แล ะ
พิจำรณำรวมจุดเชื่อมที่อยู่
ใกล้กันเป็นจุดเชื่อมเดียว 
ส่วนกำรเปิดเกำะกลำงไม่
สำมำรถท ำได้ 

ควรมีกำรควบคุมจ ำนวนทำง
เชื่ อม/ทำงแยก เ ล้ียวซ้ ำย 
เข้ำ-ออกอย่ำงเดียว ส่วนกำร
เปิดเกำะกลำงไม่สำมำรถท ำได้ 

ทำงแยกมีสัญญำณไฟควบคุม
แบบแปรผันอัตโนมัติ จุดกลับ
รถ** และทำงแยกต่ำงระดับ
สำมำรถท ำได้ 

หมายเหตุ:    
*  เป็นไปได้ในกำรใช้ U-turn Facilities,      
** U-turn Facilities ควรเป็นจุดกลับรถแบบ Inner to Inner หรือ เป็นจุดกลับรถต่ำงระดับ Grade-separated U-turn,   
a หมำยถึง แยกรองที่เป็นแบบ Priority or Signalized Intersections,  
b หมำยถึง แยกหลักที่เป็นแบบ Roundabouts or Signalized Intersections 
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ตารางที่ 3 ลักษณะทำงเชื่อม/ทำงแยก (แบบไม่มีสัญญำณไฟ) กับล ำดับชั้นของถนน 

ล าดับ
ชั้น 

รูปแบบถนน  
(a) 

 
(b) 

หมายเหต ุ

3, 4 แบบไม่มีเกำะกลำง 2 ช่องจรำจร / + ทำงเชื่อมแบบส่ีแยกควรมีจ ำนวนนอ้ย 
2 แบบมีเกำะกลำง 2 ช่องจรำจรต่อทศิทำง # X ถ้ำมีกำรเปิดเกำะกลำง ปริมำณกำรจรำจร

เล้ียวขวำควรน้อยกว่ำ 3,000 คันต่อวัน และ
ควรจ ำกัดควำมเร็วที่ 70 กม./ชม. 

1 แบบมีเกำะกลำง 3 ช่องจรำจรต่อทศิทำงขึ้นไป  X X ไม่ควรมีกำรเปิดเกำะกลำงส ำหรับทำงเชื่อม 

หมำยเหตุ:  (a) = ทำงเชื่อม/ทำงแยกธรรมดำ (T-intersection) 
 (b) = ทำงเชื่อม/ทำงแยกแบบสี่แยก (Crossroads) 

/ = เหมำะสม แต่อำจจ ำเป็นในกำรพิจำรณำมีช่องรอเลี้ยวที่สมัพันธ์กับปรมิำณจรำจรและควำมปลอดภัย 
+ = Priority Intersection ใช้กับสี่แยก (Crossroads) ที่มีปรมิำณรถที่จะตัดกระแสน้อยมำก โดยทั่วไป ≤ 500 คัน/วัน 
X = Priority Intersection ไม่ควรอนุญำตเปิดเกำะกลำง  
# = กำรเลี้ยวขวำจะต้องมีช่องรอเลี้ยวและเกำะกลำงควรมีขนำดกว้ำง 
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 ระยะมองเห็นของทางเข้า-ออก 
 
2.1 การวางแนวของทางเข้า-ออก เพื่อเพิ่มระยะมองเห็น 

 
ทำงเข้ำ-ออก ที่เหมำะสมควรตั้งฉำกกับทำงหลัก หรือไม่ควรท ำมุมเกิน 30 องศำตำมรูปที่ 3 (A)  

ถ้ำมีกำรท ำมุมมำกกว่ำนี้ กำรปรับแก้ตำมรูปที่ 3 (B และ C) ควรถูกพิจำรณำ ส ำหรับในกรณีที่ทำงเข้ำ-ออก 
ต้องเชื่อมต่อในบริเวณส่วนโค้งของทำงหลัก กำรออกแบบเรขำคณิตของทำงเชื่อมจะต้องได้รับกำรพิจำรณำเป็น
กรณีพิเศษ เนื่องจำกจะมีผลต่อระยะกำรมองเห็น ระยะเลี้ยว กำรออกแบบช่องจรำจร และกำรยกโค้ง ดังนั้น 
ถ้ำเป็นไปได้ผู้ออกแบบควรหลีกเลี่ยงหรือควรย้ำยทำงเชื่อมไปในบริเวณอื่น แต่ถ้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้แนวของเส้นทำง
ของทำงรองควรได้รับกำรปรับแก้ให้ต้ังฉำกกับจุดสัมผัสส่วนโค้งของทำงหลัก ดังรูปที่ 3 (D) 

 

 
รูปที่ 3 กำรวำงแนวของทำงเข้ำ-ออก 
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2.2 ระยะมองเห็น ณ บริเวณทางเข้า-ออก 
 

ระยะมองเห็นของทำงเข้ำ-ออก เป็นระยะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ขับขี่ที่ก ำลังใช้ทำงเข้ำ-ออก ไม่ว่ำจะก ำลัง 
เลี้ยวซ้ำย เลี้ยวขวำ หรือก ำลังท ำกำรข้ำมทำงแยก และผู้ขับขี่บนทำงหลักที่ก ำลังขับมำด้วยควำมเร็ว 
หรือก ำลังเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อมได้มีโอกำสในกำรตัดสินใจ ณ บริเวณทำงเข้ำ -ออก อย่ำงปลอดภัย ดังตัวอย่ำงใน 
รูปที่  4 และ รูปที่  5 โดยทั่ ว ไปแนวกำรมองเห็น (Line of Sight) จะวัดจำกระดับสำยตำของผู้ ขับขี่   
(1 เมตร ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และ 2.3 เมตร ส ำหรับรถบรรทุก) ไปจนถึงวัตถุท่ีขนำดควำมสูง 1 เมตร 

 

 
รูปที่ 4 ระยะมองเห็นจำกทำงเข้ำ-ออก (ทำงแยกแบบตัว T) 

 
 

 
รูปที่ 5 ระยะมองเห็นจำกทำงหลัก (ก ำลังเลี้ยวเข้ำทำงแยก) 

 
 
 
 

Line of sightLine of sight

Driveway

Safe intersection sight distance 
to the right

Safe intersection sight distance 
to the left

Sight distance

Line of Sight

Sight Triangle
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แนวทำงกำรออกแบบระยะมองเห็นของทำงเข้ำ-ออก สำมำรถใช้สำมเหลี่ยมกำรมองเห็น (Sight 
Triangle) ขึ้นอยู่กับควำมเร็วของสำยทำงหลักในกำรออกแบบ และสำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะกำรควบคุมของ 
ทำงเข้ำ-ออก ไว้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ ทำงเข้ำ-ออกที่ไม่มีกำรควบคุม ทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำยให้ทำง 
ทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำยหยุด กำรเลี้ยวขวำจำกทำงหลักเพื่อเข้ำทำงเข้ำ -ออก และระยะมองเห็นของทำง
เชื่อมแบบเยื้อง 
 
2.2.1 ทำงเข้ำ-ออก ที่ไม่มีกำรควบคุม  

ส ำหรับทำงเข้ำ-ออก ที่ไม่มีกำรควบคุม (No Traffic Control) ระยะมองเห็น ณ บริเวณทำงแยกที่
เหมำะสมควรเป็นไปตำมรูปที่ 6 และตารางที่ 4 ถ้ำบริเวณทำงเข้ำ-ออกนั้นมีควำมลำดเอียงระหว่ำง +3% และ  
-3% อย่ำงไรก็ ตำมถ้ำทำงเข้ำ-ออกนั้น มีควำมลำดเอียงมำกกว่ำนี้ ระยะกำรมองเห็นของทำงเข้ำ -ออก 
ควรใช้ค่ำจำกตารางที่ 4 คูณด้วยค่ำปรับแก้ในตารางที่ 5 แต่ถ้ำในกรณีที่ทำงเข้ำ-ออก มีพื้นที่จ ำกัดที่จะมีระยะ
กำรมองเห็นตำมค ำแนะน ำ ผู้ออกแบบควรพิจำรณำติดตั้ง “ป้ำยหยุด” เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ทำงเข้ำ-ออก ได้อย่ำง
ปลอดภัย 

 

 
รูปที่ 6 แนวกำรมองเห็น ณ บริเวณทำงเชื่อมที่ไม่มีกำรควบคุม 

 
ตารางที่ 4 เกณฑ์ระยะกำรมองเห็น ณ บริเวณทำงเชื่อมที่ไม่มีกำรควบคุม 

ควำมเร็วออกแบบ  
(กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง) 

16 30 40 45 65 70 80 90 95 

ISD  
(เมตร) 

20 25 35 45 55 65 75 90 110 

 
ตัวอย่ำง: ถ้ำควำมเร็วออกแบบบนทำง A = 70 กม./ชม. และ บนทำง B = 40 กม./ชม. ระยะกำรมองเห็นบน
ทำง A และ B ก่อนถึงทำงแยกจะเป็น 65 เมตร และ 35 เมตร ตำมล ำดับ 

Obstruction

This area should be free of
all sight obstructions

Veh. B

Veh. AISDa

ISD
b
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ตารางที่ 5 ค่ำปรับแก้ระยะกำรมองเห็น ณ บริเวณทำงเชื่อมของตำรำงที่ 4 

ความลาดเอียง (%) 
ความเร็วออกแบบ  

(กม./ชม.) 
25 30 40 45 55 65 70 80 90 95 105 110 

-6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
-5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 
-4 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

-3 ถึง +3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
+4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
+5 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
+6 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

 

 
2.2.2 ทำงเข้ำ-ออก ทีค่วบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง”  

กรณีทำงเข้ำ-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง” (Yield Sign) ผู้ขับขี่สำมำรถเข้ำหรือออกทำงเชื่อมได้โดย
ไม่ต้องหยุดรถ (ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์สุดวิสัย) ดังนั้น ระยะกำรมองเห็นของทำงเข้ำ-ออก รูปแบบนี้ จะยำวกว่ำของ
ทำงเข้ำ-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ำยหยุด โดยเฉพำะทำงเชื่อมที่เป็นลักษณะสี่แยก แต่ถ้ำในกรณีที่ทำงเข้ำ-ออก  
ที่มีข้อจ ำกัดของระยะกำรมองเห็น ผู้ออกแบบควรพิจำรณำติดตั้ง “ป้ำยหยุด” แทนป้ำย “ให้ทำง” หรือ ควรหำ
มำตรกำรในกำรชะลอควำมเร็วมำใช้กับรถบนทำงหลัก เพื่อให้ผู้ขับขี่สำมำรถใช้ทำงเข้ำ-ออก ได้อย่ำงปลอดภัย 

ระยะมองเห็นของทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง” (Yield Sign) ถ้ำพิจำรณำจำกสำมเหลี่ยม 
กำรมองเห็น (Triangle Sight) ดังรูปที่ 7 ระยะ a จะมีค่ำเท่ำกับ 25 เมตร ระยะนี้ ได้มำจำกสมมติฐำนที่ว่ำรถ
จำกทำงเชื่อมจะไม่หยุด ณ ทำงแยกประเภทนี้ แต่จะชะลอควำมเร็วที่ประมำณ 15 กม./ชม. ก่อนเข้ำทำงหลัก  
ดังนั้น ระยะนี้จึงเป็นระยะปลอดภัยที่จะไม่ให้มีสิ่งบดบังสำยตำในสำมเหลี่ยมกำรมองเห็นของทำงสำยรอง  
ในส่วนของระยะกำรมองเห็นทำงหลัก (ระยะ b ดังรูปที่ 7) จะใช้หลักกำรเดียวกับทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำย 
“หยุด” ซึ่งสำมำรถดูได้ในตารางที่ 7 (ในกรณีเลี้ยวซ้ำยจำกทำงเข้ำ-ออก) อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับรถที่ต้องกำร
เลี้ยวขวำออกจำกทำงเข้ำ-ออก (ตัดกระแสจรำจร) ผู้ขับขี่ต้องกำรระยะเวลำตัดสินใจที่มำกขึ้น (ประมำณ 0.5 
วินำที) ดังนั้น ระยะมองเห็น (b) จะต้องมำกขึ้นตำมไปด้วย ตัวอย่ำงระยะมองเห็นของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องกำร
เลี้ยวขวำออกทำงเชื่อมสำมำรถดูได้ในตารางที่ 6 และส ำหรับรถประเภทอ่ืน ๆ สำมำรถค ำนวนได้จำกสมกำรที่ (1) 
โดยใช้ระยะเวลำตัดสินใจ tg ดังแสดงในตารางที่ 7 สุดท้ำยนี้ กำรออกแบบระยะมองเห็นของทำงเข้ำ-ออกที่
ควบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง” สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับกรณีของทำงเข้ำ-ออกทำงพิเศษ เช่น Freeway ได้ดังรูปที่ 8 
 

 gISD = 0.278 V t    (1) 

หมำยเหตุ: หน่วยของ ISD คือ เมตร, V คือ กม./ชม. และ tg คือ วินำท ี
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รูปที่ 7 สำมเหลี่ยมกำรมองเห็น ณ ทำงเชื่อม/ทำงแยก แบบมีกำรควบคุม 

 
 

 
รูปที่ 8 กำรใช้รูปแบบทำงเชื่อมแบบควบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง” ณ ทำงเข้ำ-ออก Freeway 

 
ตารางที่ 6 ระยะกำรมองเห็นทำงหลักส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (ระยะ b) 

ความเร็วออกแบบ (กม./ชม.) ระยะการมองเห็น (เมตร) 
25 55 
30 75 
40 90 
45 110 
55 125 
65 145 
70 160 
80 180 
90 200 

M
inor road

M
inor road

Major roadMajor road

Clear sight triangle Clear sight triangle

Decision pointDecision point

                                   
            

                                   
           

b b

a
a

Yield control ISD

Yield sign

Location of eye

ISD

80
 ft

 o
r2

5
m

Coordinates
- Edge of travel lane
- Centre of turning roadway
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ตารางที่ 7 ระยะเวลำตัดสินใจก่อนถึงทำงเชื่อม (Time Gap, tg) 

ประเภทรถ ระยะเวลาตัดสินใจ  
(วินาที)* 

รถยนต์ส่วนบุคคล 8 
รถบรรทุกขนำดเล็ก 10 

รถบรรทุกขนำดใหญ ่เชน่ รถพ่วง 12 

*หมำยเหตุ: ระยะเวลำในตำรำงใช้ได้กับถนน 2 ช่วงจรำจร (1 ช่องจรำจรต่อ 1 ทิศทำง ไม่มีเกำะกลำง ) เท่ำนั้น ถ้ำจะใช้กับถนนที่มีมำกกว่ำ  
2 ช่องจรำจรขึ้นไป จะต้องมีกำรปรับแก้ดังต่อไปนี้ ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลให้บวกเพิ่ม 0.5 วินำที และส ำหรับรถบรรทุกให้บวกเพิ่ม  
0.7 วินำที ต่อจ ำนวนช่องจรำจรที่เพิ่มขึ้น 

 
2.2.3 ทำงเข้ำ-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” 

ส ำหรับทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” (Stop Sign) รถบนทำงรองต้องหยุดเพื่อตัดสินใจในกำร
เข้ำทำงหลัก (ไม่เหมือนกับทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำย “ให้ทำง” ที่รถส่วนใหญ่จะเพียงแค่ชะลอควำมเร็วก่อน
ถึงทำงแยก) ดังนั้น สำมเหลี่ยมกำรมองเห็น (Triangle Sight) ของทำงเข้ำ-ออกรูปแบบนี้ จะคิดจำกจุดที่รถหยุด
นิ่งเป็นหลักดังรูปที่ 7 (ระยะ a คือต ำแหน่งที่รถหยุด) ในส่วนของระยะกำรมองเห็นทำงหลัก (ระยะ b) ระยะนี้ 
จะถูกพิจำรณำจำกระยะเวลำที่รถออกตัวจำกจุดหยุดนิ่ง และเร่งควำมเร็วจนเข้ำไปรวมกับกระแสจรำจรของทำง
หลักอย่ำงปลอดภัย ในกรณีกำรเลี้ยวขวำออกจำกทำงเชื่อมที่ต้องมีกำรตัดกระแสจรำจร เกณฑ์กำรออกแบบระยะ 
b ของทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” สำมำรถดูได้ในตารางที่ 10 ส่วนในกรณีของกำรเลี้ยวซ้ำย  
เกณฑ์กำรออกแบบระยะ b ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลสำมำรถดูได้ในตารางที่ 8  และในกรณีที่ไม่ใช่รถยนต์ส่วน
บุคคล ระยะ b สำมำรถค ำนวนได้ โดยใช้สมกำรที่  (1 ) และใช้ระยะเวลำในกำรตัดสิ นใจ (Time Gap)  
ในตารางที่ 9 ส ำหรับทำงเข้ำ-ออก ที่ไม่สำมำรถจัดให้มีระยะมองเห็นตำมมำตรฐำนได้นั้น เช่น ถ้ำทำงเข้ำ-ออก  
อยู่ใกล้สะพำน มีรำวกันตก (Guard Rails) หรือมีวัตถุบดบังทัศนวิสัย ผู้ออกแบบสำมำรถพิจำรณำปรับปรุง
ทำงเข้ำออกนั้นได้ดังต่อไปนี้ 

• พิจำรณำย้ำยต ำแหน่งทำงเชื่อม 
• พิจำรณำวิธีที่ท ำให้ต ำแหน่งของวัตถุไม่บดบังระยะกำรมองเห็น 
• พิจำรณำปรับปรุงควำมลำด ณ ทำงเชื่อม 
• พิจำรณำย้ำยต ำแหน่งของวัตถุที่กีดขวำง 
• พิจำรณำปิดทำงเชื่อมนั้น ๆ 
• พิจำรณำหำมำตรกำรอื่น ๆ เช่น กำรลดควำมเร็ว ณ บริเวณทำงเชื่อม 
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ตารางที่ 8 กำรออกแบบระยะ b ของทำงเข้ำ-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” (เลี้ยวซ้ำย) 

ความเร็วออกแบบ 
(กม./ชม.) 

ISD for Passenger Cars 
(เมตร) 

25 50 
30 60 
40 75 
45 90 
55 105 
65 120 
70 130 
80 145 
90 165 
95 175 
105 190 
110 205 

*หมำยเหตุ:  ระยะ ISD สำมำรถค ำนวนได้จำก สมกำรที่  (1 ) และค่ำในตำรำงใช้ได้กับถนน 2 ช่วงจรำจร (1 ช่องจรำจรต่อ  
1 ทิศทำง ไม่มีเกำะกลำง ควำมลำดเอียง 3% หรือน้อยกว่ำ) เท่ำนั้น ส ำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ระยะ b จะได้จำกกำรค ำนวนด้วย
สมกำร (1) และใช้ค่ำปรับแก้ของ Time Gap ตำมตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 ระยะเวลำตัดสินใจก่อนถึงทำงเข้ำ-ออก (Time Gap, tg) 

ประเภทรถ ระยะเวลาตัดสินใจ  
(วินาที) 

รถยนต์ส่วนบุคคล 6.5 
รถบรรทุกขนำดเล็ก 8.5 

รถบรรทุกขนำดใหญ ่เชน่ รถพ่วง 10.5 

*หมำยเหตุ:  ระยะเวลำในตำรำงใช้ได้กับถนน 2 ช่วงจรำจร (1 ช่องจรำจรต่อ 1 ทิศทำง ไม่มีเกำะกลำง) เท่ำนั้น ถ้ำจะใช้กับถนนที่มี
มำกกว่ำ 2 ช่องจรำจรขึ้นไป จะต้องมีกำรปรับแก้ดังต่อไปนี้ ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลให้บวกเพ่ิม 0.5 วินำที และส ำหรับ
รถบรรทุกให้บวกเพ่ิม 0.7 วินำที ต่อจ ำนวนช่องจรำจรที่เพ่ิมขึ้น และสุดท้ำยส ำหรับทำงเชื่อมที่มีควำมลำดเอียงเกิน 3%  
ให้บวกเพ่ิม 0.1 วินำทีส ำหรับทุก ๆ 1 % ที่เพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 10 ระยะ b ของทำงเข้ำ-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” (เลี้ยวขวำออกจำกทำงเข้ำ-ออก) 

ความเร็วบนทางหลัก  
(กม./ชม.) 

Passenger Cars 
Single-unit Trucks Combination Trucks 

Local Road Collector or Arterial 
tg  

(วินำท)ี 
ISD  

(เมตร) 
tg  

(วินำท)ี 
ISD  

(เมตร) 
tg  

(วินำท)ี 
ISD  

(เมตร) 
tg  

(วินำท)ี 
ISD 

(เมตร) 
25 7.5 55 7.5 55 9.5 65 11.5 80 
30 7.5 70 7.5 70 9.5 85 11.5 105 
40 7.5 85 7.5 85 9.5 110 11.5 130 
45 7.5 100 7.5 100 9.5 130 11.5 155 
55 7.5 120 7.5 120 9.5 150 11.5 185 
65 7.5 135 7.5 135 9.5 170 11.5 210 
70 7.5 155 7.5 155 9.5 195 11.5 235 
80 7.5 170 8.5 195 10.5 240 12.5 280 
90 7.5 185 9.0 225 11.0 270 13.0 325 
95 7.5 205 9.5 255 11.5 310 13.5 365 
105 7.5 220 10.0 295 12.0 350 14.0 410 
110 7.5 240 10.0 315 12.0 380 14.0 440 

*หมำยเหตุ:  ระยะ ISD สำมำรถค ำนวนได้จำก สมกำรที่ (1) และค่ำในตำรำงใช้ได้กับถนน 2 ช่วงจรำจร (1 ช่องจรำจรต่อ 1 ทิศทำง ไม่มีเกำะกลำง ควำมลำดเอียง 3% หรือน้อยกว่ำ) เท่ำนั้น ถ้ำจะใช้กับถนนที่มี
มำกกว่ำ 2 ช่องจรำจรขึ้นไป จะต้องมีกำรปรับแก้ดังต่อไปนี้ ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลให้บวกระยะเวลำตัดสินใจเพ่ิม 0.5 วินำที และส ำหรับรถบรรทุกให้บวกเพ่ิม 0.7 วินำที ต่อจ ำนวนช่องจรำจรที่เพ่ิมขึ้น 
แต่ส ำหรับทำงเชื่อมที่มีควำมลำดเอียงเกิน 3% ให้บวกเพ่ิม 0.2 วินำทีส ำหรับทุก ๆ 1 % ที่เพ่ิมขึ้น 
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2.2.4 กำรเลี้ยวขวำจำกทำงหลักเพื่อเข้ำทำงเข้ำ-ออก  
บนทำงหลักที่มีกำรอนุญำตให้มีกำรเลี้ยวขวำเข้ำทำงเข้ำ-ออก (Right-turn From the Major Road) 

ระยะกำรมองเห็นเป็นสิ่งจ ำเป็นเน่ืองจำกรถบนทำงหลกัต้องมีกำรตัดกระแสจรำจร ดังน้ัน กำรออกแบบจะคล้ำยกับ
กำรออกแบบระยะมองเห็นในกรณีรถเลี้ยวขวำออกจำกทำงเข้ำ-ออกที่ควบคุมด้วยป้ำย “หยุด” ระยะกำรมองเห็น
ของกำรเลี้ยวขวำจำกทำงหลักเพื่อเข้ำทำงเข้ำ-ออก (รูปที่ 5) ของรถยนต์ส่วนบุคคลสำมำรถดูได้ในตารางที่ 11 
และในกรณีที่ไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคล ระยะกำรมองเห็นสำมำรถค ำนวนได้โดยใช้สมกำรที่ (1) และใช้ระยะเวลำใน
กำรตัดสินใจ (Time Gap) ในตารางที่ 12  

 
ตารางที่ 11 กำรออกแบบระยะกำรมองเห็นของกำรเลี้ยวขวำจำกทำงหลักเพื่อเข้ำทำงเข้ำ-ออก 

ความเร็ว
ออกแบบ 
(กม./ชม.) 

Stopping Sight 
Distance  
(เมตร) 

ISD for Passenger Cars 

 (เมตร) 

25 24 40 
30 35 50 
40 47 65 
45 61 75 
55 76 90 
65 93 100 
70 110 115 
80 130 125 
90 151 140 
95 174 150 
105 197 165 
110 223 175 

*หมำยเหตุ: ระยะ ISD สำมำรถค ำนวนได้จำก สมกำรที่  (1 ) และค่ำในตำรำงใช้ ได้กับถนน 2 ช่วงจรำจร (1 ช่องจรำจรต่อ  
1 ทิศทำง ไม่มีเกำะกลำง ควำมลำดเอียง 3% หรือน้อยกว่ำ) เท่ำนั้น ส ำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ สำมำรถค ำนวนด้วยสมกำร (1) และ
ใช้ค่ำปรับแก้ของ Time Gap ตำมตารางที่ 12 

 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

16 

ตารางที่ 12 ระยะเวลำตัดสินใจบนทำงหลักก่อนกำรเลี้ยวขวำเข้ำทำงเข้ำ-ออก (Time Gap, tg) 

ประเภทรถ ระยะเวลาตัดสินใจ  
(วินาที) 

รถยนต์ส่วนบุคคล 5.5 
รถบรรทุกขนำดเล็ก 6.5 

รถบรรทุกขนำดใหญ ่เชน่ รถพ่วง 7.5 

*หมำยเหตุ: ระยะเวลำในตำรำงใช้ได้กับถนน 2 ช่องจรำจร (1 ช่องจรำจรต่อ 1 ทิศทำง ไม่มีเกำะกลำง) เท่ำนั้น ถ้ำจะใช้กับถนนที่มีมำกกว่ำ 
2 ช่องจรำจรขึ้นไป จะต้องมีกำรปรับแก้ดังต่อไปนี้ ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลให้บวกเพ่ิม 0.5 วินำที และส ำหรับรถบรรทุกให้
บวกเพ่ิม 0.7 วินำที ต่อจ ำนวนช่องจรำจรที่เพ่ิมขึ้น และสุดท้ำยส ำหรับทำงเชื่อมที่มีควำมลำดเอียงเกิน 3% ให้บวกเพ่ิม  
0.1 วินำทีส ำหรับทุก ๆ 1 % ที่เพ่ิมขึ้น 

 
2.2.5 แนวกำรมองเห็นของทำงเชื่อมแบบเยื้อง 

ทำงเชื่อมแบบเยื้อง (Skew Intersections) สำมำรถพิจำรณำได้จำกมุมของทำงแยก (Ø) ถ้ำมุมของ 
ทำงแยกที่ค ำนวนได้จำกสมกำรที่ (2) น้อยกว่ำ 60 องศำ ทำงแยกนั้นจะเป็นทำงแยกแบบเยื้องดังรูปที่ 9  
โดยระยะมองเห็น (ISD) ของทำงแยกรูปแบบนี้ สำมำรถใช้หลักกำรเดียวกับทำงเข้ำออกที่ควบคุมด้วยป้ำย  
“ให้ทำง” หรือ “ป้ำยหยุด” แต่ไม่เหมำะสมที่จะใช้เหมือนกับรูปแบบท่ีไม่มีกำรควบคุม 

 

 1
2

W
W  = 

sin
   (2) 

*หมำยเหตุ: W1 คือควำมกว้ำงของทำงหลัก และ W2 คือควำมกว้ำงแนวเยื้องของทำงหลักตำมแนวทำงรอง 

 

 
รูปที่ 9 แนวกำรมองเห็นของทำงเชื่อมแบบเยื้อง 

Ø

Ø

ISD

Major 
road

ISD

W1

W2

Stop 
sign

Stop 
sign
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 ทางเข้า-ออกโดยตรง 
 
3.1 ระยะห่างระหว่างทางเข้า-ออกโดยตรง 

 
จำกบทที่ 1 จะเห็นว่ำทำงเข้ำ-ออกโดยตรง มีควำมเหมำะสมกับถนนล ำดับชั้นที่ 3 และ 4 ดังนั้น  

เพื่อให้กำรออกแบบทำงเข้ำ-ออกโดยตรง มีควำมปลอดภัย กำรก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงทำงเข้ำ-ออกโดยตรง  
จึงเป็นสิ่งส ำคัญและสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยพิจำรณำจำกควำมเร็วของถนนสำยหลักดังแสดงในตารางที่ 13 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่อยู่ติดกันจนไม่สำมำรถสร้ำงทำงเข้ำ-ออก ให้มีระยะห่ำงที่เหมำะสมได้  
ให้ผู้ออกแบบพิจำรณำเชื่อมทำงเข้ำ-ออกโดยตรง เข้ำด้วยกัน โดยอำจท ำเป็นทำงขนำนทำงหลักก่อนแล้วหลัง
จำกนั้น จึงพิจำรณำต ำแหน่งที่เหมำะสมในกำรท ำทำงเชื่อมสู่ทำงหลัก ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 10 

 
ตารางที่ 13 ระยะห่ำงระหว่ำงทำงเข้ำ-ออก (ขั้นต่ ำ) 

ความเร็วของทางหลัก  
(กม./ชม.) 

ระยะขั้นต่ า  
(เมตร) 

45 65 
55 80 
65 95 
70 110 
80 130 
90 155 

 
 

 
รูปที่ 10 ตัวอย่ำงกำรรวมทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 

 
 
 

          

                       

CL
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3.2 รูปแบบทางเข้า-ออกโดยตรง 
 
กำรออกแบบทำงเข้ำ-ออกโดยตรง (Direct Accesses) สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมลักษณะของพื้นที่ 

ได้แก่ พื้นที่อยู่อำศัย (Residential) พื้นที่ เชิงพำณิชย์ (Commercial) พื้นที่อุตสำหกรรม (Industrial) และ 
พื้นที่เกษตรกรรม (Field) (จำกของประเทศสหรัฐอเมริกำและอังกฤษ) โดยทั้ง 4 พื้นที่จะมีรูปแบบทำงเข้ำ-ออก
โดยตรง ทั้งหมด 11 รูปแบบ ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมลักษณะของสำยทำง เช่น ขนำดของไหล่ทำง หรือ 
ลักษณะกำยภำพของขอบทำง เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้ออกแบบยังสำมำรถพิจำรณำให้ทำงเข้ำ-ออกมีระยะผำยเข้ำและ
ออก (Diverging and Merging Tapers) เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับทำงเข้ำออกได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 
3.2.1 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เกษตรกรรม 

พื้นที่เกษตรกรรม เช่น เรือกสวน ไร่ และ นำ สำมำรถใช้ทำงเข้ำ-ออก ดังรูปที่ 11 ซึ่งใช้ได้กับถนนสำย
หลักที่มีและไม่มีเกำะกลำง โดยปกติทำงเข้ำ-ออก รูปแบบนี้ จะถูกใช้โดยยำนพำหนะเพื่อกำรเกษตร ดังนั้น 
บนพื้นทำงเข้ำ-ออก อำจต้องติด Hardened Approach Strip เพื่อท ำควำมสะอำดโคลนที่ติดมำกับล้อยำนพำหนะ
ก่อนจะเข้ำสู่ทำงหลัก 

 

 
รูปที่ 11 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เกษตรกรรม (แบบที่ 1) 
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3.2.2 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย 
พื้นที่พักอำศัย เช่น บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด หรือตึกที่มีไม่เกิน 4 คูหำสำมำรถใช้ทำงเข้ำ-ออก ดังรูปที่ 12  

รูปที่ 13 และ รูปที่ 14 ขึ้นอยู่กับลักษณะของขอบทำงและควำมกว้ำงของไหล่ทำง ซึ่งใช้ได้กับถนนสำยหลักทั้งมี
และไม่มีเกำะกลำง 

 

 
รูปที่ 12 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย (ทำงหลักมีกำรยกขอบทำง) (แบบท่ี 2) 

 
 

 
รูปที่ 13 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย (ทำงหลักแบบมีไหล่ทำงน้อยกว่ำ 2.5 เมตร) (แบบท่ี 3) 
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รูปที่ 14 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่พักอำศัย (ทำงหลักมีไหล่ทำง 2.5 เมตร ขึ้นไป) (แบบท่ี 4) 

 
3.2.3 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์  

พื้นที่เชิงพำณิชย์ เช่น อำคำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง หรือตึกที่มี 5 คูหำ เป็นต้น
ไป สำมำรถใช้ทำงเข้ำ-ออก ดังรูปที่ 15 ถึง รูปที่ 17 ได้  ในบำงครั้งถ้ำทำงเข้ำ-ออก อยู่ในพื้นที่อุตสำหกรรม 
แต่ต้องมีกำรเข้ำ-ออก พื้นที่จอดรถโดยลูกจ้ำงหรือพนักงำนเป็นจ ำนวนมำก ทำงเข้ำ-ออก นั้น อำจออกแบบโดยใช้
รูปแบบของทำงเข้ำ-ออก ส ำหรับพื้นที่เชิงพำณิชย์ได้เช่นกัน 

 

 
รูปที่ 15 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์ (ทำงหลักมีกำรยกขอบทำง) (แบบท่ี 5) 
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รูปที่ 16 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์ (ทำงหลักมีไหล่ทำง 2.5 เมตร ขึ้นไป) (แบบท่ี 6) 

 

 
รูปที่ 17 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่เชิงพำณิชย์ (ทำงหลักมีไหล่ทำงน้อยกว่ำ 2.5 เมตร) (แบบที่ 7) 

 
3.2.4 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม  

ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม มีหน้ำที่หลักคือรองรับกำรเข้ำ-ออก ของรถบรรทุกขนำดใหญ่ เพื่อไปยัง
ส่วนต่ำง ๆ ของเขตอุตสำหกรรม เช่น คลังสินค้ำ (Warehouses) สถำนีบรรทุก (Loading Docks) หรือ  
สถำนีพักรถ (Terminals) เป็นต้น (ดังรูปที่ 18 และ รูปที่ 19) ส ำหรับสถำนที่เชิงพำณิชย์ที่ต้องมีกำรขนส่ง
สินค้ำเข้ำ-ออก อยู่บ่อยครั้ง รูปแบบทำงเข้ำ-ออก ของเขตพื้นที่อุตสำหกรรมก็สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ช้ได้  

 

 
รูปที่ 18 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (ทำงหลักไม่ยกขอบทำง) (แบบท่ี 8) 
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รูปที่ 19 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (ทำงหลักมีกำรยกขอบทำง) (แบบท่ี 9) 

 
3.2.5 ระยะผำยเข้ำทำงเข้ำ-ออก  

ระยะผำยเข้ำทำงเข้ำ-ออก (Diverging Taper) ในรูปที่ 20 อำจพิจำรณำให้มีเพิ่มเติมได้เมื่อควำมเร็ว
เฉลี่ยของรถบนทำงหลักเกิน 85 กม./ชม. ปริมำณจรำจรเลี้ยวซ้ำยมำกกว่ำ 450 คันต่อวัน (AADT) และมำกกว่ำ
ร้อยละ 20 เป็นรถขนำดใหญ่ หรือทำงสำยหลักมีควำมลำดเอียงเกิน 4% โดยสำมำรถใช้ได้กับถนนสำยหลักทั้งมี
และไม่มีเกำะกลำง (ตัวอย่ำงกำรใช้งำน เช่น ทำงเข้ำสถำนีเติมน้ ำมัน) 

 

 
รูปที่ 20 ระยะผำยเข้ำทำงเข้ำ-ออก (ดูตำรำงที่ 14 ประกอบ) (แบบท่ี 10) 
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ตารางที่ 14 ระยะผำยเข้ำทำงเข้ำ-ออก (ระยะ D, เมตร) 

ความเร็ว 
(กม./ชม.) 

ทางลาดขึ้น ทางลาดลง 
0-4% มากกว่า 4 % 0-4% มากกว่า 4 % 

120 110 80 110 150 (110) 
100 80 55 80 110 (80) 
85 55 40 55 80 (55) 
70 40 25 40 55 (40) 
60 25 25 25 40 (25) 
50 25 25 25 25 

หมำยเหตุ: ค่ำในวงเล็บสำมำรถใช้ได้เมื่อถนนสำยหลักเปน็แบบไม่มีเกำะกลำง 

 
3.2.6 ระยะผำยออกทำงเข้ำ-ออก 

ระยะผำยออกทำงเข้ำ-ออก (Merging Taper) ในรูปที่ 21 สำมำรถพิจำรณำให้มีเพิ่มเติมได้ เมื่อถนน
สำยหลักเป็นแบบมีเกำะกลำง (2 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำงขึ้นไป) และมีควำมเร็วเฉลี่ยของรถบนทำงหลักเกิน 
85 กม./ชม. ปริมำณจรำจรเลี้ยวซ้ำยมำกกว่ำ 450 คันต่อวัน (AADT) และมำกกว่ำร้อยละ 20 เป็นรถขนำดใหญ่ 
หรือทำงสำยหลักมีควำมลำดเอียงเกิน 4% (ตัวอย่ำงกำรใช้งำน เช่น ทำงออกสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง) 

 

 
รูปที่ 21 ระยะผำยออกทำงเข้ำ-ออก (ดูตารางที่ 15 ประกอบ) (แบบท่ี 11) 

 
ตารางที่ 15 ระยะผำยออกทำงเข้ำ-ออก (ระยะ M, เมตร) 

ความเร็ว  
(กม./ชม.) 

ระยะผายออกทางเข้า-ออก 

120 110 
100 90 
85 70 
[70] 50 
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 การประยุกต์รูปแบบมาตรฐานทางเข้า-ออก กับรูปแบบ
ปัจจุบันของไทย 

 
จำกที่ได้กล่ำวมำในหัวข้อก่อนหน้ำ ประเทศไทยก็มีมำตรฐำนทำงเข้ำ-ออกโดยตรง อยู่ 3 รูปแบบ คือ

อำคำรที่พักอำศัย (รวมถึงที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ) ทำงเข้ำ-ออกอำคำรพำณิชย์ และทำงเข้ำ-ออกสถำนี
บริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยทั้ง 3 รูปแบบนี้ ได้ถูกก ำหนดมำตั้งแต่ปี 2539 และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบมำตรฐำน
ที่ได้ประยุกต์มำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำและอังกฤษทั้ง 11 รูปแบบ (ในบทที่ 3) จะเห็นว่ำแบบของไทยยังขำด
ควำมยืดหยุ่นในหลำย ๆ กรณี ดังนั้น ในคู่มือนี้จึงน ำเสนอแนวคิดในกำรผสมผสำนข้อดีของแบบมำตรฐำนทั้ง  
11 รูปแบบ มำรวมกับแบบมำตรฐำนของไทยดังแสดงดังต่อไปนี้ 

• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (ไม่มีทำงเท้ำ) ดังรูปที่ 22 และ  
รูปที่ 23 

• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ )  
ดังรูปที่ 24 และ รูปที่ 25 

• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) ดังรูปที่ 26
และ รูปที่ 27 

• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลักมีขนำดน้อยกว่ำ  
2.5 เมตร ดังรูปที่ 28 และ รูปที่ 29 

• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลักมีขนำด 2.5 เมตร 
ขึ้นไป ดังรูปที่ 30 และ  

• รูปที่ 31 
• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) ดังรูปที่ 32 และ รูปที่ 33 
• ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) ดังรูปที่ 34 และ รูปที่ 35 
• ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว ไม่มีทำงเท้ำ) ดังรูปที่ 36 และ รูปที่ 37 
• ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) ดังรูปที่ 38 และ  

รูปที่ 39 
• ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง ไม่มีทำงเท้ำ) ดังรูปที่ 40 และ รูปที่ 41 
• ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) ดังรูปที่ 42 และ รูปที่ 43 
• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง (ไม่มีทำงเท้ำ) ดังรูปที่ 44 และ รูปที่ 45 
• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำง

เท้ำแบบไม่ลดระดับ) ดังรูปที่ 46 และ รูปที่ 47 
• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำง

เท้ำแบบลดระดับ) ดังรูปที่ 48 และ รูปที่ 49 
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• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำ
แบบไม่ลดระดับ)ดังรูปที่ 50 และ รูปที่ 51 

• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำ
แบบลดระดับ) ดังรูปที่ 52 และ รูปที่ 53 

• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำ
แบบไม่ลดระดับ) ดังรูปที่ 54 และ รูปที่ 55 

• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำ
แบบลดระดับ) ดังรูปที่ 56 และ รูปที่ 57 

• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำ
แบบไม่ลดระดับ) ดังรูปที่ 58 และ รูปที่ 59 

• ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำ
แบบลดระดับ) ดังรูปที่ 60 และ รูปที่ 61 
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รูปที่ 22 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรท่ีพักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (ไม่มีทำงเท้ำ) 

เงื่อนไข:  1) รัศมทีำงเข้ำ-ออก ให้ใช้ 4.50 - 8.00 เมตร ส ำหรับอำคำรที่พักอำศัยและเรอืกสวนไร่นำ และใช้ 2.00 - 6.00 เมตร ส ำหรับที่ดนิว่ำงเปล่ำ 
2) ทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกับอำคำรที่พักอำศัยควรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร รวมไหล่ทำงไม่เกิน 6.00 เมตร ทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกับที่ดินว่ำงเปล่ำ ซึ่งไม่มีโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือพัฒนำ
พื้นที่แต่อย่ำงใด ควรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร และรวมไหล่ทำงไม่เกิน 4.00 เมตร สุดท้ำยทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกับเรือกสวนไร่นำควรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร และรวมไหล่ทำงไม่เกิน 7.50 เมตร 
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รูปที่ 23 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (ไม่มีทำงเท้ำ) 
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รูปที่ 24 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรท่ีพักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

เงื่อนไข:  รัศมีทำงเข้ำ-ออก ให้ใช้ 3.00 - 6.00 เมตร ส ำหรับอำคำรที่พักอำศัยและเรือกสวนไร่นำ และใช้ 0.50 - 3.00 เมตร ส ำหรับที่ดินว่ำงเปล่ำ 
ทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกับอำคำรที่พกัอำศัยและเรือกสวนไร่นำควรกว้ำงไมน่้อยกว่ำ 3.00 เมตร รวมไหลท่ำงไม่เกิน 6.00 เมตร ทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกบัที่ดินว่ำงเปล่ำ ซึง่ไม่มีโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือพัฒนำ
พื้นที่แต่อย่ำงใด ควรกว้ำงไมน่้อยกว่ำ 3.00 เมตร และไม่เกิน 4.00 เมตร  
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รูปที่ 25 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 
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รูปที่ 26 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรท่ีพักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

เงื่อนไข:  รัศมีทำงเข้ำ-ออก ให้ใช้ 3.00 - 6.00 เมตร ส ำหรับอำคำรที่พักอำศัยและเรือกสวนไร่นำ และใช้ 0.50 - 3.00 เมตร ส ำหรับที่ดินว่ำงเปล่ำ 
ทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกับอำคำรที่พกัอำศัยและเรือกสวนไร่นำควรกว้ำงไมน่้อยกว่ำ 3.00 เมตร รวมไหลท่ำงไม่เกิน 6.00 เมตร ทำงเชื่อมเข้ำ-ออกทำงหลวงกบัที่ดินว่ำงเปล่ำ ซึง่ไม่มีโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือพัฒนำ
พื้นที่แต่อย่ำงใด ควรกว้ำงไมน่้อยกว่ำ 3.00 เมตร และไม่เกิน 4.00 เมตร  
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32 

 
รูปที่ 27 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรที่พักอำศัย ที่ดินว่ำงเปล่ำ เรือกสวนไร่นำ (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

33 

 
 รูปที่ 28 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลักมีขนำดน้อยกว่ำ 2.5 เมตร  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

34 

 
 รูปที่ 29 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลักมีขนำดน้อยกว่ำ 2.50 เมตร 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

35 

 
 รูปที่ 30 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลักมีขนำด 2.5 เมตร ขึ้นไป  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

36 

 
รูปที่ 31 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด ในกรณีควำมกว้ำงไหล่ทำงของทำงสำยหลักมีขนำด 2.5 เมตร ขึ้นไป 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

37 

 

รูปที่ 32 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

38 

 
รูปที่ 33 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

39 

 
รูปที่ 34 ทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

40 

 
 รูปที่ 35 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก อำคำรพำณิชย์และตลำด (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

41 

 
รูปที่ 36 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว ไม่มีทำงเท้ำ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

42 

 
 รูปที่ 37 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว ไม่มีทำงเท้ำ) 

 
 
 
 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

43 

 
รูปที่ 38 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
 
 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

44 

 
รูปที่ 39 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกทำงเดียว มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

45 

 
รูปที่ 40 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง ไม่มีทำงเท้ำ) 

 
 
 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

46 

 
รูปที่ 41 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง ไม่มีทำงเท้ำ) 

 
 
 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

47 

 
รูปที่ 42 ทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง มีทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

48 

 
รูปที่ 43 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก พื้นที่อุตสำหกรรม (เข้ำ-ออกสองทำง มีทำงเท้ำแบบลดระดับ)  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

49 

 
*กำรพิจำรณำควำมยำวของช่องจรำจรเร่งควำมเรว็หรือลดควำมเร็วสำมำรถดูได้ในหัวข้อ 5.2.4 และ 5.2.5 

 รูปที่ 44 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง (ไม่มีทำงเท้ำ)  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

50 

 
รูปที่ 45 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง (ไม่มีทำงเท้ำ) 

 
 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

51 

 
 รูปที่ 46 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

52 

 
 รูปที่ 47 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

53 

 
 รูปที่ 48 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ)  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

54 

 
รูปที่ 49 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง กรณีคันทำงเดิมห่ำงจำกเขตทำงน้อยกว่ำ 5 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

55 

 
 รูปที่ 50 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

56 

 
รูปที่ 51 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

57 

 
 รูปที่ 52 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

58 

 
 รูปที่ 53 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบสองทำง เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

59 

 
 รูปที่ 54 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

60 

 
 รูปที่ 55 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

 
  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

61 

 
 รูปที่ 56 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

 
 

  
 



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

62 

 
 รูปที่ 57 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 12.00 - 20.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

63 

 
 รูปที่ 58 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

64 

 
 รูปที่ 59 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบไม่ลดระดับ) 

  



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

65 

 
 รูปที่ 60 ทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 
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 รูปที่ 61 ภำพตัดขวำงทำงเข้ำ-ออก สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบทำงเดี่ยว เขตทำง 8.00 - 12.00 เมตร (เปิดทำงเท้ำแบบลดระดับ) 
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 ทางเชื่อม/ทางแยก 
 
5.1 การเลือกรูปแบบของทางเชื่อม/ทางแยก 

 
ส ำหรับเกณฑ์กำรเลือกรูปแบบของทำงเชื่อม/ทำงแยก ผู้ออกแบบสำมำรถพิจำรณำจำกปริมำณจรำจร

ของทั้งทำงรองและทำงหลักโดยใช้แผนภำพดังรูปที่ 62 ที่แสดงควำมสัมพันธ์ของปริมำณจรำจรและรูปแบบ 
ทำงเชื่อมที่ได้มำจำกกำรพิจำรณำตัวแปรต่ำง ๆ เช่น ควำมล่ำช้ำ ปริมำณจรำจรเข้ำ-ออกทำงเชื่อม และ 
ควำมสูญเสียด้ำนอุบัติเหตุ เป็นต้น ส ำหรับปริมำณจรำจรที่กล่ำวถึงสำมำรถใช้ค่ำเฉลี่ยปริมำณจรำจรรำยวัน  
ตลอดปี จ ำกสองทิ ศทำ ง  (Annual Average Daily Traffic, AADT) ใ นกำรออกแบบ อย่ ำ ง ไ รก็ ต ำม 
ถ้ำพบว่ำ ปริมำณจรำจรในแต่ละช่วงเวลำมีควำมไม่แน่นอน เช่น แปรผันตำมฤดูกำล หรือ ตำมช่วงเวลำเร่งด่วน 
กำรเลือกประเภทของทำงเชื่อมอำจใช้ปริมำณจรำจรสูงสุด (Peak) มำใช้ในกำรพิจำรณำเลือกประเภทของ 
ทำงเข้ำ-ออก รูปแบบต่ำง ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำปริมำณจรำจรทั้ง 2 ทิศทำงบนทำงรองมีไม่เกิน 300 คันต่อวัน 
และปริมำณจรำจรทั้ง 2 ทิศทำงบนทำงหลักมีไม่เกิน 13 ,000 คันต่อวัน ทำงเชื่อมที่ออกแบบควรเป็นทำงเชื่อม
ธรรมดำ (Simple Junctions หรือ T-junctions) เป็นต้น ในส่วนของทำงเชื่อมรูปแบบอื่น ๆ เช่น แบบเกำะสี 
(Ghost Island Junctions) หรือ แบบเกำะกลำงจริง (Dualling Junctions) สำมำรถดูได้ดังรูปที่ 62 

 

 
รูปที่ 62 กำรเลือกประเภทของทำงเข้ำ-ออก ตำมปริมำณจรำจร 
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5.2 การออกแบบเรขาคณิตของทางเชื่อม/ทางแยก 
 
5.2.1 รัศมีโค้งของมุมทำงเชื่อม  

รัศมีโค้งของมุมทำงเชื่อม/ทำงแยก สำมำรถออกแบบได้โดยพิจำรณำประเภทของรถที่ใช้ออกแบบดัง 
รูปที่ 63 ตารางที่ 16 และ ตารางที่ 17 โดยส่วนใหญ่รูปแบบกำรเลี้ยวของรถที่เลือกในกำรออกแบบจะต้องห่ำง
จำกขอบทำง 1-2 ฟุต ดังรูปที่ 64 และที่ส ำคัญรูปแบบกำรเลี้ยวของรถที่ออกแบบต้องไม่รุกล้ ำช่องจรำจร 
ตรงข้ำมหรือช่องจรำจรใกล้เคียง ค ำแนะน ำส ำหรับกำรอนุโลมให้สำมำรถรุกล้ ำไปช่องจรำจรอื่นได้ขณะเลี้ยว
สำมำรถดูได้ทีต่ารางที่ 18 

 
ตารางที่ 16 หลักกำรเลือกประเภทรถท่ีใช้ในกำรออกแบบทำงเชื่อม 

เลี้ยวจากทาง 
(For Turn Made From) 

เลี้ยวเข้าทาง 
(For Turn Made Onto) 

ประเภทรถแนะน าในการออกแบบ 
(อย่างน้อย) ดังรูปที่ 63 

ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 
ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 

ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่4 

WB-19 
SU-12 
SU-12 

ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 

ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่4 

SU-12 
SU-12 
SU-9 

ล ำดับชั้นที ่4 
ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 

ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่4 

SU-12 
SU-9 
SU-9 

หมำยเหตุ:   SU  = Single-unit Trucks 
 WB-40  = Intermediate Semitrailers 
 WB-50  = Large Semitrailers 
 WB-62  = Interstate-route Semitrailers 
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(a) SU-9 

 
(b) SU-12 

 
(c) WB-19 

(ที่มำ: AASHTO, 2011) 
 

รูปที่ 63 ตัวอย่ำงรถที่ใช้ในกำรออกแบบ 
 

 
 
 

 



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

70 

ตารางที่ 17 เกณฑ์กำรออกแบบรัศมีโค้งของมุมทำงเชื่อม 
(ที่มำ: AASHTO, 2011) 

มุมเลี้ยว 
(องศา) 

ประเภท
รถ 

รัศมี
โค้ง 

(เมตร) 

รัศมีโค้ง 
และระยะผาย มุม

เลี้ยว 
(องศา) 

ประเภท
รถ 

รัศมี
โค้ง 

(เมตร) 

รัศมีโค้ง 
และระยะผาย 

รัศมี
โค้ง 

(เมตร) 

Offset 
(เมตร) 

ระยะ
ผาย 
(H:V) 

รัศมี
โค้ง 

(เมตร) 

Offset 
(เมตร) 

ระยะ
ผาย 
(H:V) 

30 
SU-9 30 - - - 

105 
SU-9 - 11 1.0 10:1 

SU-12 43 - - - SU-12 - 14 1.2 10:1 
WB-19 110 67 1.0 15:1 WB-19 - 35 1.0 15:1 

45 
SU-9 23 - - - 

120 
SU-9 - 9 1.0 10:1 

SU-12 35 - - - SU-12 - 11 1.8 8:1 
WB-19 70 43 1.2 15:1 WB-19 - 30 1.5 15:1 

60 
SU-9 18 - - - 

135 
SU-9 - 9 1.2 10:1 

SU-12 30 - - - SU-12 - 12 1.2 8:1 
WB-19 50 43 1.2 15:1 WB-19 - 24 1.5 20:1 

75 
SU-9 17 14 0.6 10:1 

150 
SU-9 - 9 1.2 8:1 

SU-12 27 18 0.6 10:1 SU-12 - 11 2.1 8:1 
WB-19 - 43 1.2 20:1 WB-19 - 18 3.0 10:1 

90 
SU-9 15 12 0.6 10:1 

180 
SU-9 - 9 0.5 10:1 

SU-12 24 14 1.2 10:1 SU-12 - 11 2.0 10:1 
WB-19 - 36 1.3 30:1 WB-19 - 17 3.0 15:1 

 
ตารางที่ 18 ประเภทของสำยทำงและกำรอนุโลมให้สำมำรถรุกล้ ำไปช่องจรำจรอ่ืนขณะเลี้ยว 

เลี้ยวจากทาง เลี้ยวเข้าทาง การอนุโลมให้สามารถรุกล้ าไปช่องจราจรอื่นขณะเลี้ยว 

ทำงหลวงพิเศษ ล ำดับชั้นอื่น ๆ ไม่มีกำรอนุโลม 

ล ำดับชั้นที ่1 และ 
2 

ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 
ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่4 

ไม่มีกำรอนุโลม 
1-ฟุต อนุโลม 
2-ฟุต อนุโลม 

ล ำดับชั้นที ่3 
 

ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 
ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่4 

ไม่มีกำรอนุโลม 
1-ฟุต อนุโลม 
2-ฟุต อนุโลม 

ล ำดับชั้นที ่4 
ล ำดับชั้นที ่1 และ 2 

ล ำดับชั้นที ่3 
ล ำดับชั้นที ่4 

ไม่มีกำรอนุโลม 
1-ฟุต อนุโลม 
2-ฟุต อนุโลม 
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(ที่มำ: The Indiana Design Manual, Indiana Department of Transportation, 2013) 

รูปที่ 64 ตัวอย่ำงกำรออกแบบรัศมีโค้งของมุมทำงเชื่อม 
 

5.2.2 กำรออกแบบเรขำคณิตบนทำงรอง ณ ทำงเชื่อม/ทำงแยก 
กำรออกแบบเรขำคณิตของทำงรอง ณ บริเวณทำงเชื่อม (ในกรณีที่มีแผนจะออกแบบทำงเชื่อมเป็นแบบมี

เกำะกลำง) สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยกำรเพิ่มเกำะกลำงถนน ณ บริเวณทำงเชื่อมบนทำงรอง ไม่ว่ำจะเป็นเกำะ
กลำงแบบเกำะสีหรือเกำะกลำงจริงดังรูปที่ 65 ซึ่งกำรออกแบบลักษณะนี้ มีจุดประสงค์เพื่อลดกำรตัดกันของ
กระแสจรำจร ณ บริเวณทำงเชื่อม ซึ่งน ำไปสู่กำรลดลงของควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มควำม
สะดวกสบำยในกำรข้ำมทำงแยกของคนเดินเท้ำ โดยก่อนถึงต ำแหน่งของเกำะกลำงควรมีกำรตีเส้นจรำจรเพื่อให้ผู้
ขับขี่รับรู้ ตัวอย่ำงกำรตีเส้นจรำจรสำมำรถดูได้ในรูปที่ 66 และสัดส่วนควำมกว้ำงต่อควำมยำวสำมำรถดูได้ใน
ตารางที่ 19 

 

Selected
design
vehicle

Inside clearance
(1’ ≤ X < 2’)

Allowable encroachment into opposing lane

Angle of Turn

E.T.L

E.T.L = Edge of travel lane

Turning speed = 10 mph or less

Offset

12’12’
E.T.L

2’

2’

12’
12’
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(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 65 ระยะเรขำคณิตของทำงรอง ณ บริเวณทำงเชื่อม 
 
 

  
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 66 กำรตีเส้นจรำจรก่อนถึงต ำแหน่งเกำะกลำงถนนของทำงรอง 
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ตารางที่ 19 สัดส่วนควำมกว้ำงต่อควำมยำวของเส้นจรำจรก่อนถึงต ำแหน่งเกำะกลำงถนน 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

ความเร็วออกแบบ 
(กม./ชม.) 

ส าหรับเกาะสี และ 
เกาะกลางจริงบนถนน 2 ช่องจราจร 

ส าหรับถนนที่มีเกาะกลางจริง  
มากกว่า 2 ช่องจราจร 

50 1:20 1:40 
60 1:20 1:40 
70 1:20 1:40 
85 1:25 1:45 
100 1:30 1:50 
120 - 1:55 

 
5.2.3 กำรออกแบบเรขำคณิตของทำงหลักของทำงเชื่อม/ทำงแยก 

กำรออกแบบเรขำคณิตบนทำงหลักของทำงเชื่อม/ทำงแยก สำมำรถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ 
รูปแบบเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบธรรมดำ ทำงเชื่อมแบบเกำะสี ทำงเชื่อมแบบเกำะกลำงจริง (1 ช่องจรำจร 
ต่อ 1 ทิศทำง) และทำงเชื่อมแบบเกำะกลำงจริง (2 ช่องจรำจรขึ้นไป ต่อ 1 ทิศทำง) โดยรูปแบบของทำงเชื่อม
แบบธรรมดำจะไม่ได้กล่ำวถึงในหัวข้อนี้ แต่สำมำรถออกแบบได้ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 64 ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะเน้นไปที่
อีกสำมรูปแบบที่เหลือ ดังรูปที่ 67 ถึง รูปที่ 69 ตำมล ำดับ และสำมำรถดูระยะต่ำง ๆ ได้ตำมข้อแนะน ำใน 
ตารางที่ 20 

 
 

 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 67 ระยะเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบเกำะสี 
 
 

)
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(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 68 ระยะเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบเกำะกลำงจริง (1 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำง) 
(ตัวแปรในรูปใช้ค ำอธิบำยเหมือนกับรูปแบบ 2 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำงขึ้นไป) 

 
 

 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 69 ระยะเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบเกำะกลำงจริง (2 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำงขึ้นไป) 
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ตารางที่ 20 กำรออกแบบเรขำคณิตของทำงเชื่อมแบบมีเกำะกลำง 

ตัวแปรออกแบบ ทางเชื่อมแบบเกาะส ี ทางเชื่อมแบบเกาะกลางจริง 
(1 ช่องจราจร ต่อ 1 ทิศทาง) 

ทางเชื่อมแบบเกาะกลางจริง 
(2 ช่องจราจรข้ึนไปต่อ 1 ทิศทาง) 

ระยะเล้ียว (a) Min 10 เมตร 
(เพิ่มตำมควำมยำว
แถวคอย) 

Min 10 เมตร 
(เพิ่มตำมควำมยำวแถวคอย) 

Min 10 เมตร 
(เพิ่มตำมควำมยำวแถวคอย) 

ควำมยำวของ
ช่องทำงเล้ียวเข้ำทำง
เชื่อม 
(a)+(b) 

(b) ขึ้นอยู่กับควำมเรว็
ออกแบบและควำมลำด
เอียงของพื้นทำง 500 
เมตร ก่อนถึงทำงเชื่อม 
(ตารางที่ 22) 

(b) ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ออกแบบ
และควำมลำดเอียงของพื้นทำง 
500 เมตร ก่อนถึงทำงเชื่อม  
(ตารางที่ 22) 

(b) ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ออกแบบและ
ควำมลำดเอียงของพื้นทำง  
500 เมตร ก่อนถึงทำงเชื่อม 
(ตารางที่ 23) 

ควำมกว้ำงของช่อง
จรำจรทำงหลัก (c) 

3 - 3.65 เมตร 4 เมตร ไม่รวมไหล่ทำง ควำมกว้ำงปกติตำมกำรออกแบบ
สำยทำง 

ควำมกว้ำงช่องทำง
เล้ียวเข้ำทำงเชื่อม 
(d) 

เท่ำกับควำมกว้ำงเกำะสี ตัวแปร (f) ลบ (g) 
 

ตัวแปร (f) ลบ (g) 
 

ระยะผำยเข้ำช่องทำง
เล้ียวเข้ำทำงเชื่อม 
(e) 

ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ 
(ตารางที่ 21) 

ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ 
(ตารางที่ 21) 

ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ 
(ตารางที่ 21) 

ควำมกว้ำงของเกำะ
กลำง (f และ g) 

▪ 2.5 - 3.5 เมตร 
▪ < 5 เมตร ในเขต

เมือง 
▪ < 3.65 เมตร ใน

เขตชนบท 

▪ Min 10 เมตร รวมไหล่ทำง 
(f) 

▪ 14-16.5 เมตร รวมไหล่ทำง 
มี รถขนำดใหญ่ สัญจร เป็ น
จ ำนวนมำก (f) 

▪ Min 3.5 เมตร รวมไหล่ทำง 
(g) 

▪ Min 10 เมตร รวมไหล่ทำง (f) 
▪ 14-16.5 เมตร รวมไหล่ทำง  

มีรถขนำดใหญ่สัญจรเป็นจ ำนวน
มำก (f) 

▪ Min 3.5 เมตร รวมไหล่ทำง (g) 

กำรเปิดช่องเกำะ
กลำง (h) 

- Min 15 เมตร Min 15 เมตร 

ระยะผำยเข้ำทำง
เชื่อม  

ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ 
(ตารางที่ 22) 

ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ 
(ตารางที่ 22) 

ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ (ตำรำงที่ 23) 
 

ระยะผำยออกทำง
เชื่อม  

- - ขึ้นอยู่กับควำมเรว็ 
(ตารางที่ 24) 
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ตารางที่ 21 ระยะผำยเข้ำช่องทำงรอเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อม (Direct Taper Length) 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

ความเร็วออกแบบ  
(กม./ชม.) 

ระยะผายเข้าช่องทางรอเลี้ยวทางเช่ือม  
(เมตร) 

50 5 
60 5 
70 15 
85 15 
100 25 
120 30 

 
5.2.4 ระยะผำยเข้ำทำงเชื่อม/ทำงแยก  

ระยะผำยเข้ำทำงเชื่อม (Diverging Taper) เป็นระยะที่มีไว้เพื่อให้รถที่วิ่งอยู่บนทำงหลักชะลอเข้ำทำงเชื่อม 
ดังรูปที่ 70 และ ภาพที่ 71 ซึ่งควรใช้กับทำงหลักที่มีควำมเร็วเกิน 85 กม./ชม. หรือมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

• ปริมำณกำรจรำจรในกำรเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อมมีมำกกว่ำ 600 คันต่อวัน 
• ปริมำณจรำจรของรถขนำดใหญ่มีมำกกว่ำร้อยละ 20 และปริมำณกำรจรำจรในกำรเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อม 

มีมำกกว่ำ 450 คันต่อวัน 
• ถ้ำทำงเชื่อมอยู่บนเนินหรือทำงลำดลงที่มีควำมลำดมำกกว่ำ 4% และปริมำณกำรจรำจรในกำรเลี้ยวเข้ำ

ทำงเชื่อมมีมำกกว่ำ 450 คันต่อวัน 
• ถ้ำทำงหลักมีปริมำณกำรจรำจรมำกกว่ำ 7,000 - 8,000 คันต่อวัน เกณฑ์ปริมำณจรำจรท่ีกล่ำวมำในข้อ

ก่อนหน้ำสำมำรถถูกลดลงครึ่งหนึ่งเพื่อพิจำรณำให้มีระยะผำยเข้ำทำงเชื่อม 
• ระยะผำยเข้ำทำงเชื่อมไม่ควรมีส ำหรับทำงเชื่อมที่อยู่ในโค้ง 
• ควำมกว้ำงของช่องทำงชะลอควำมเร็วควรอยู่ท่ี 3.5 เมตร ณ มุมโค้งของทำงเชื่อม  
• ควำมยำวของช่องทำงชะลอควำมเร็วเป็นไปตำมตารางที่ 22 และ ตารางที่ 23 
• ทำงหลักที่มีปริมำณกำรจรำจรมำกกว่ำ 7 ,000-8,000 คันต่อวันควรมีช่องทำงช่วยในกำรเลี้ยว 

(Auxiliary Lane) ดังรูปที่71 โดยกำรออกแบบช่องทำงช่วยในกำรเลี้ยว สำมำรถท ำได้ในลักษณะ
เช่นเดียวกับกำรออกแบบระยะผำยเข้ำช่องทำงเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อม (Direct Taper) ดังตารางที่ 21 และ
ใช้ควำมยำวตำมตารางที่ 22 และ ตารางที่ 23 
 
 



 

คู่มือมำตรฐำนกำรออกแบบและหลักเกณฑ์กำรเชื่อมทำง ทำงด้ำนข้ำงถนน และกำรเปิดเกำะกลำง                                      กรมทำงหลวง 
 

77 

 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 70 ระยะผำยเข้ำทำงเชื่อม 
 

 

 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 71 ช่องทำงช่วยในกำรเลี้ยวเข้ำทำงเชื่อม  
(ปริมำณจรำจรบนทำงหลักมำกกว่ำ 7,000-8,000 คันต่อวนั AADT) 

 
ตารางที่ 22 ระยะชะลอควำมเร็วเข้ำทำงเชื่อม (เมตร) (แบบเกำะสีและแบบเกำะกลำงจริง 2 ช่องจรำจร) 

(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

ความเร็วออกแบบ 
(กม./ชม.) 

ทางลาดขึ้น ทางลาดลง 
0-4% มากกว่า 4% 0-4% มากกว่า 4% 

50 25 25 25 25 
60 25 25 25 25 
70 40 25 40 40 
85 55 40 55 55 
100 80 55 80 80 
120 110 80 110 110 
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ตารางที่ 23 ระยะชะลอควำมเร็วเข้ำทำงเชื่อม (เมตร) (แบบเกำะกลำงจริง 2 ช่องจรำจรขึ้นไป) 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

ความเร็วออกแบบ 
(กม./ชม.) 

ทางลาดขึ้น ทางลาดลง 
0-4% มากกว่า 4% 0-4% มากกว่า 4% 

50 25 25 25 25 
60 25 25 25 40 
70 40 25 40 55 
85 55 40 55 80 
100 80 55 80 110 
120 110 80 110 150 

 
5.2.5 ระยะผำยออกทำงเชื่อม 

ระยะผำยออกทำงเชื่อม (Merging Taper) มีจุดประสงค์เพื่อให้รถที่ออกจำกทำงเชื่อมสำมำรถเร่ง
ควำมเร็วเพื่อเข้ำไปรวมกระแสจรำจรกับทำงหลักได้อย่ำงปลอดภัย กำรพิจำรณำให้มีระยะนี้นั้นทำงเชื่อม/ทำงแยก 
ควรมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

• ทำงสำยหลักควรเป็นทำงที่มีเกำะกลำงจริง 2 ช่องจรำจร ต่อ 1 ทิศทำง ขึ้นไป 
• ควำมเร็วของทำงสำยหลักควรมำกกว่ำ 85 กม./ชม. และปริมำณกำรจรำจรในกำรเลี้ยวออกทำงเชื่อม 

มีมำกกว่ำ 600 คันต่อวัน 
• ถ้ำปริมำณจรำจรของรถขนำดใหญ่มีมำกกว่ำร้อยละ 20 และปริมำณกำรจรำจรในกำรเลี้ยวออกทำงเชื่อม 

มีมำกกว่ำ 450 คันต่อวัน 
• ถ้ำทำงเชื่อมอยู่บนเนินหรือทำงลำดลงที่มีควำมลำดมำกกว่ำ 4% และปริมำณกำรจรำจรในกำรเลี้ยวออก

ทำงเชื่อมมีมำกกว่ำ 450 คันต่อวัน 
• ควำมยำวของทำงผำยออกทำงเชื่อมเป็นไปตำมตารางที่ 24 และ รูปที่ 72 โดยเริ่มที่ควำมกว้ำง 

อย่ำงน้อย 3.5 เมตร 
• รัศมีโค้งของทำงผำยออกทำงเชื่อมควรมีอย่ำงน้อย 25 เมตร ส ำหรับควำมเร็วบนทำงรอง 85 กม./ชม. 

และควรเพิ่มเป็น 30 เมตร ส ำหรับควำมเร็วที่สูงกว่ำ  
• บนทำงที่มีควำมเร็วมำกกว่ำ 120 กม./ชม. ทำงผำยออกทำงเชื่อมอำจถูกออกแบบตำมรูปที่ 73  

โดยเพิ่มระยะจมูกของเส้นจรำจร (Nose) 40 เมตร โดยที่จมูกเส้นจรำจรควรกว้ำงอย่ำงน้อย 2 เมตร  
จำกจุดวัดระยะ 
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(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 72 ระยะผำยออกทำงเชื่อม 
 

 
(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

รูปที่ 73 ระยะผำยออกทำงเชื่อม  
(ทำงเลือกส ำหรับควำมเร็วออกแบบ 120 กม./ชม.) 

 
ตารางที่ 24 ควำมยำวของทำงผำยออกทำงเชื่อม 

(ที่มำ: TD42/95 Geometric Design of Major/Minor Priority Junctions, 1995) 

ความเร็วออกแบบ  
(กม./ชม.) 

ความยาวของทางผายออกทางเชื่อม  
(เมตร) 

85 90 
100 110 
120 130 

 
  

(40 m)
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ในกรณีที่ต้องกำรออกแบบช่องทำงช่วยเลี้ยวในกำรเร่งควำมเร็ว (Auxiliary Lane) สำมำรถใช้เกณฑ์กำร
ออกแบบควำมยำวของ ช่องจรำจรช่วยเร่งควำมเร็วได้ในดังตารางที่ 25 และ ตารางที่ 26 ในส่วนของควำม
ระยะผำย (Taper) ควรใช้ที่ 300 ฟุต หรือประมำณ 90 เมตร  

 
ตารางที่ 25 ควำมยำวของช่องจรำจรเร่งควำมเร็ว (ควำมลำดเอียง ≤ 2%) 

(ที่มำ: AASHTO, 2011) 

Highway Design Speed  
(กม./ชม.) 

Speed Reached 
(Va, กม./ชม.) 

Acceleration Length (L, เมตร) 
For Entrance Curve Design Speed (กม./ชม.) 

Stop 20 30 40 50 60 70 80 
Initial Speed (V’a กม./ชม.) 

0 20 28 35 42 51 63 70 
50 37 60 50 30 - - - - - 
60 45 95 80 65 45 - - - - 
70 53 150 130 110 90 65 - - - 
80 60 200 180 165 145 115 65 - - 
90 67 260 245 225 205 175 125 35 - 
100 74 345 325 305 285 255 205 110 40 
110 81 430 410 390 370 340 290 200 125 
120 88 545 530 515 490 460 410 325 245 
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ตารางที่ 26 ค่ำปรับแก้ควำมยำวของช่องจรำจรเร่งควำมเร็ว (ควำมลำดเอียง ≥ 3%) 
(ที่มำ: AASHTO, 2011) 

Highway Design Speed  
(กม./ชม.) 

Ratio of Length on Grade to Length of Level for Design Speed 
of Turning Curve (กม./ชม.) 

40 50 60 70 80 All Speeds 
3% ≤ Upgrade ≤ 4% 3% ≤ Downgrade ≤ 4% 

60 1.30 1.40 1.40 - - 0.70 
70 1.30 1.40 1.40 1.50 - 0.65 
80 1.40 1.50 1.50 1.50 1.60 0.65 
90 1.40 1.50 1.50 1.50 1.60 0.60 
100 1.50 1.60 1.70 1.70 1.80 0.60 
110 1.50 1.60 1.70 1.70 1.80 0.60 
120 1.50 1.60 1.70 1.70 1.80 0.60 

 5% ≤ Upgrade ≤ 6% 5% ≤ Downgrade ≤ 6% 
60 1.50 1.50 - - - 0.60 
70 1.50 1.60 1.70 - - 0.60 
80 1.50 1.70 1.90 1.80 - 0.55 
90 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 0.55 
100 1.70 1.90 2.20 2.40 2.50 0.50 
110 2.00 2.20 2.60 2.80 3.00 0.50 
120 2.30 2.50 3.00 3.20 3.50 0.50 

หมำยเหตุ: ใช้ค่ำปรับแก้คูณกับควำมยำวในตารางที่ 25 (ไม่จ ำเป็นต้องปรับแก้ถ้ำควำมลำดเอียงน้อยกว่ำ 3%) 
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 การเปิดเกาะกลางและการกลับรถ 
 
6.1 ข้อพิจารณาการเปิดเกาะกลางส าหรับทางเช่ือม 

 
เป็นที่ทรำบดีว่ำ กำรเปิดเกำะกลำงในบำงพื้นที่ของประเทศไทยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม  

กำรเปิดเกำะกลำงในบำงครั้งมักจะมีปัญหำอื่น ๆ ตำมมำ เช่น ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำควำมปลอดภัย เป็นต้น 
ดังนั้น แนวทำงในกำรพิจำรณำต ำแหน่งกำรเปิดเกำะกลำงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยลดกำรเกิดปัญหำเหล่ำนี้  
จำกกำรทบทวนมำตรฐำนทำงเข้ำ-ออก จำกหลำยประเทศ พบว่ำ กำรเปิดเกำะกลำงจะเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึง 
ทำงเชื่อม/ทำงแยก เป็นหลัก โดยข้อพิจำรณำต ำแหน่งกำรเปิดเกำะกลำงสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

• กำรเปิดเกำะกลำงไม่ควรอนุญำตกับทำงหลวงพิเศษ และ ทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำน 
• ต ำแหน่งกำรเปิดเกำะกลำงควรมีระยะมองเห็นที่ชัดเจน 
• ไม่ควรเปิดเกำะกลำงบริเวณภำยในช่องจรำจรรอเลี้ยวขวำ 
• ระยะห่ำงขั้นต่ ำของกำรเปิดเกำะกลำงในเขตเมืองคือ 400 ฟุต หรือประมำณ 120 เมตร แต่ระยะห่ำงที่

เหมำะสมในมำตรฐำนควรเป็นอย่ำงน้อย 800 ฟุต หรือ ประมำณ 240 เมตร เพื่อรองรับช่องจรำจรรอ
เลี้ยว (ไม่มี U-turn) ดังรูปที่ 74 

• ควำมกว้ำงของช่องที่เปิดควรมีอย่ำงน้อย 40 ฟุต (ประมำณ 12 เมตร) หรือเท่ำกับควำมกว้ำงของ 
ทำงเชื่อม แต่ไม่ควรเกิน 80 ฟุตหรือประมำณ 24 เมตร 

• รัศมีกำรเลี้ยวของรถที่ใช้ในกำรออกแบบสำมำรถพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้ 40 ฟุต (ประมำณ 12 เมตร)  
ส ำหรับรถประเภท P (Passenger Cars),  50 ฟุต (ประมำณ 15 เมตร) ส ำหรับรถประเภท SU 9,  
75 ฟุต (ประมำณ 24 เมตร) ส ำหรับรถประเภท SU 12 และ ประมำณ 36 เมตร รวมทั้งต้องมีระยะ
ผำย ส ำหรับ WB-19 

• กำรเปิดช่องเกำะกลำงส ำหรับกำรกลับรถ (U-turn) ในแต่ละต ำแหน่งควรห่ำงกัน 1,300 - 2,500 ฟุต 
หรือประมำณ 400 - 760 เมตร (ในเมืองหรือชำนเมือง) แต่ถ้ำเป็นเขตชนบทที่มีกำรใช้ควำมเร็วสูง 
ต ำแหน่งกำรเปิดเกำะกลำงควรห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3 กม. และไม่ควรเกิน 5 กม. และไม่ควรอยู่ใกล้กับ
ทำงแยกหรือทำงแยกต่ำงระดับ 
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(ที่มำ: The Indiana Design Manual, Indiana Department of Transportation, 2013) 

รูปที่ 74 กำรเปิดเกำะกลำง ณ บริเวณทำงเชื่อม 
 
6.2 การพิจารณาให้มีทางเข้า-ออก บริเวณทางแยกหลัก 

 
ต ำแหน่งที่ไม่ควรมีกำรเปิดเกำะกลำงหรือทำงเชื่อมในบริเวณทำงแยกสำมำรถดูได้ดัง รูปที่ 75 

โดยสำมำรถพิจำรณำได้จำก Functional Area ของทำงแยก โดยในช่วงเข้ำทำงแยก (Upstream) สำมำรถแบ่งได้
เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทำงที่พำหนะเคลื่อนที่ระหว่ำงเวลำในกำรรับรู้และตัดสินใจของผู้ขับขี่ (Decision) ระยะทำง
ที่พำหนะเคลื่อนที่ขณะที่ผู้ขับขี่ได้ท ำกำรเปลี่ยนช่องทำงจรำจรไปทำงด้ำนข้ำงและท ำกำรลดควำมเร็วที่จะหยุด  
(Deceleration) และระยะทำงที่ ต้อง ใช้ ในกำรรองรับรถรอเลี้ ยว  (Queue) โดยที่ ร ะยะทั้ ง  3 รวมกัน  
จะเป็นระยะ A (แสดงในรูปที่ 76) หรือ ระยะ d1 + d2 + d3 ในรูปที่ 77 นั้น คือ ระยะก่อนถึงทำงแยก 
(Upstream) ที่ไม่ควรเปิดทำงเชื่อม โดยวัดระยะจำกทำงแยกถึงทำงเชื่อม โดยทั้ง 3 ระยะนี้ สำมำรถค ำนวณและ
แสดงไว้ดังตารางที่ 27 กรณีที่ทรำบจ ำนวนรถเลี้ยวขวำสำมำรถน ำตารางที่ 28 ใช้ในกำรช่วยวิเครำะห์ระยะรอ
เลี้ยวได้ ซึ่งในประเทศไทยระยะ Upstream อำจใช้ที่ขั้นต่ ำ 120 เมตร ในเขตเมือง และ 200 เมตร ในเขตชนบท 
ในส่วนของช่วงออกจำกแยก (Downstream) ระยะทำงที่เพียงพอในกำรหยุดรถอย่ำงปลอดภัย (Stopping 
Distance) ถูกน ำมำใช้ในกำรประเมิน ระยะทำงนี้ จะช่วยให้ผู้ขับขี่สำมำรถผ่ำนทำงแยกก่อนที่จะต้องมีกำรตัดสินใจที่
หยุดรถเพื่อหลีกเลี่ยงกำรชนของรถท่ีออกจำกทำงเชื่อม 

Turn Lane Length

Median opening Spacing

Desirable 800 ft, min 400 ft

CL CL
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(ที่มำ: Median Handbook, State of Florida Department of Transportation, 2014) 

รูปที่ 75 แสดงพื้นที่ Functional Area บริเวณทำงแยก ที่ไม่ควรมีกำรเปิดเกำะกลำงและทำงเชื่อม 
 

 
A – Upstream บนถนนสำยหลัก – เท่ำกับหรือมำกกว่ำ Functional Distance ของทำงแยก 
B – Downstream บนถนนสำยหลัก – เท่ำกับ หรือ มำกกว่ำ Downstream Function Distance หรือ ไม่น้อยกว่ำ ระยะ Stopping Distance 
C – ทิศทำงมุ่งสู่ทำงแยก (Approach) บนถนนสำยรอง – ควรวิเครำะห์จำกระยะแถวคอย (Queue Analysis) 
D – ทิศทำงออกจำกทำงแยก (Departure) บนถนนสำยรอง – 40 เมตร ส ำหรับ บริเวณทำงโค้งที่ไม่มีเกำะแบ่งทิศทาง   

(ที่มำ: Austroads, 2017) 

รูปที่ 76 แสดงระยะห่ำงของทำงเชื่อมกับทำงแยก (Conner Clearance) 
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(ท่ีมำ: Austroads, 2017) 

รูปที่ 77 แสดงระยะทำงต่ ำท่ีสุดของ Functional Distance ในทิศทำง Upstream 
 

ตารางที่ 27 ตัวอย่ำงของกำรแสดงระยะ Upstream Functional Intersection Distance 
(ท่ีมำ: Austroads, 2017) 

Location Speed 
(กม./ชม.) 

d1 + d2 
(เมตร) 

Storage: d3 
(เมตร) 

Upstream Functional 
Distance (เมตร) 

Rural 
80 185 25(1) 210 
100 250 25(1) 275 
110 310 25(1) 335 

Sub-urban 
50 80 30(1) 110 
60 125 30(1) 155 
80 185 30(1) 215 

Urban 
35 35 60(1) 95 
50 70 60(1) 130 

(1) Storage (Queue) อ้ำงอิงจำกรถบรรทุก ชนิด B-double 
(2) Storage (Queue) อ้ำงอิง รถยนต์ 5 คนั 
(3) Storage (Queue) อ้ำงอิง รถยนต์ 10 คัน 
ส ำหรับระยะของ Storage ในบำงต ำแหนง่ ควรได้รับกำรตรวจสอบและวิเครำะห์จ ำนวนรถรอเลี้ยว  
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ตารางที่ 28 ระยะทำงที่ต้องใช้ในกำรรองรับรถรอเลี้ยว 
(ท่ีมำ: Median Handbook, State of Florida Department of Transportation, 2014) 

จ านวนเลี้ยวรถเลี้ยวขวาใน  
1 ชั่วโมง** 

ความยามแถวคอย 
ฟุต เมตร*** 

30 50* 20* 
40-50 75* 25* 
60-70 100 35 
80-90 125 40 

100-110 150 50 
120-140 175 55 
150+ 200 60 

* จะใช้ระยะที่ส้ันกว่ำ 100 ฟุต ในกรณีเป็นเมืองขนำดเล็ก ในชนบท หรือในพื้นที่ที่คำดว่ำจะมีปริมำณจรำจรไม่มำกในอนำคต 
**ถ้ำมีรถบรรทุกเกินร้อยละ 10 ระยะทำงที่ต้องใช้ในกำรรองรับรถรอเล้ียวต้องเพิ่มขึ้น 30 ฟุต ต่อ รถบรรทุกหนึ่งคัน 
**ถ้ำมีรถบรรทุกเกินร้อยละ 20 ระยะทำงที่ต้องใช้ในกำรรองรับรถรอเล้ียวต้องเพิ่มขึ้น 35 ฟุต ต่อ รถบรรทุกหนึ่งคัน 
*** มีกำรปัดค่ำ ให้เป็นตัวเลขที่เหมำะสม 
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