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คํานํา 
 

ปจจุบันปญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ ที่จําเปนตองให
ความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการหาทางแกไข และปองกันอยางมี
ประสิทธิผล  เพื่อการนาํไปปฏิบัติใชไดอยางเปนรูปธรรม สํานักอํานวยความปลอดภัยรวมกับ
กองฝกอบรมและสํานักงานพัฒนาระบบบริหารไดนําหลัก การจัดการความรู (Knowledge 
Management) เพื่อใหบรรลุจุดประสงคตามยุทธศาสตรที่ 2 เกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวงที่
ปลอดภัย  และยุทธศาสตรที่5 เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
หลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี โดยนําความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญรวมกับ
ความรูจากตําราหรือคูมือที่มีอยู จัดทําเปนหมวดหมูประกอบเปนเอกสารที่สมบูรณและมี
มาตรฐาน จําแนกได 3 หมวดความรู ซึ่งประกอบดวย การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน       
( Road Safety Audit ) การวิเคราะหจุดบริเวณอันตราย (Black Spot Analysis) และวิศวกรรม
จราจร (Traffic Engineering) สําหรับเอกสารเลมนี้ คือ วิศวกรรมจราจร(Traffic Engineering)  
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย องคประกอบของอุบัติเหตุ ระยะมองเห็นปลอดภัย ความรูดานปาย
จราจร และอุปกรณอํานวยความปลอดภัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชสําหรับผูปฏิบัติการ
ในระดับแขวงการทางและสํานักงานบํารุงทาง สําหรับผูที่สนใจเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถคนควา
ไดจากหนังสือวิศวกรรมจราจรทั่วไป หรือหนังสือตามที่ไดระบุไวในเอกสารอางอิงทายเลม          
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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะทํางานขอขอบพระคุณ คุณเอนก อัมระปาล รองอธิบดีกรมทางหลวงฝาย
บริหาร คุณนพดล วิชญานันต ผูอํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย คุณณัฐวรรณ เปยลัดดา 
ผูอํานวยการกองฝกอบรม คุณบวรลกัษณ ศรีดามา ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร
คุณอมรรัตน มีรักดี ผูอํานวยการกลุมแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ คณะทํางานการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร บุคลากรจากสํานักอํานวยความปลอดภัยทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา
และขอคิดเห็นตางๆ และเจาหนาที่จากกองฝกอบรม รวมถงึสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร ที่
ชวยในดานการดําเนินการและการจัดรูปเลมเอกสารรวมถึงการประสานงานตางๆ ผูเขารวม
เสวนาการประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การเฝาระวังและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวง” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2549 และในวันที่ 10-11 สงิหาคม 2549 ที่โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ ที่ใหความรูและขอคิดเห็นที่มีประโยชน คุณสุภาพ นวลพลับ ผูอํานวยการ
แขวงการทางกระบี่ ที่เอื้อเฟอภาพประกอบ รวมถงึบุคคลอื่นๆที่ไมไดเอยนามมา ณ ที่นี้ดวย 
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บทที่1 
องคประกอบของอุบัติเหตุ 

 
1.1 กลาวนํา 
 
อุบัติเหตุเปนเหตุการณทีไ่มอาจคาดการณลวงหนาได  แตสามารถที่จะปองกนัได  ซ่ึงมีองคประกอบเกดิ
จาก ผูใชถนน  ยานพาหนะ และ ถนนและสิง่แวดลอม  โดยมีอัตราสวนดังแสดงในรูปที่ 1.1  
 

 
รูปที่ 1.1 รอยละขององคประกอบของการเกิดอุบัติเหต ุ

 
จากรูปที่ 1.1 องคประกอบสวนใหญมาจากผูใชถนน มากถึงรอยละ 95.62 ตามมาดวย ยานพาหนะรอยละ
27.54  และถนนและสิ่งแวดลอม รอยละ 21.56  สําหรับถนนและสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบทีม่ีผลนอย
ที่สุด  ซ่ึงสาเหตุสวนใหญเกดิจาก ลักษณะทางกายภาพของถนน  เชน แนวทิศทางถนน  การวางโคง  ความ
ลาดชัน  สภาพพื้นผิวถนน  ส่ิงกีดขวางขางทาง ไฟฟาแสงสวาง เปนตน 
 
รูปที่1.2 และ รูปที่1.3 แสดงลักษณะทางกายภาพของถนนเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  อันเนื่องมาจาก  การวาง
แนวโคง  และสภาพแวดลอมขางทางที่มีระยะมองเหน็ปลอดภัยที่ไมพอเพียง  อาจเกดิอันตรายตอผูใชทางที่
ไมคุนเคยตอเสนทาง   
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รูปที่1.2 อันตรายจากการลักษณะทางกายภาพของถนน 

 
 

 
รูปที่1.3 อันตรายจากระยะมองเห็นปลอดภัยไมพอเพยีง 
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1.2 ปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบติัเหตุ 
 
1.2.1 ผูใชถนน (Road Users) 
 
ผูใชทางในฐานะของคนขับรถหรือผูขับขี่ยานพาหนะ หรือคนเดินเทา เปนหนึ่งในสามองคประกอบหลักใน
ระบบการจราจรและขนสงทางถนนหรือทางหลวง มาตรการทางดานวิศวกรรมจราจรจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับผูใชทางซึ่งความเขาใจพฤติกรรมทางกายภาพและจติใจยังไมเพยีงพอ 
จําเปนตองรูถึงขีดความสามารถของคนที่กระทําหรือแสดงออกไดดวย 
 
การศึกษาและเรียนรูปจจยัของคน (Human Factors) ในระบบการจราจร มีอยู 3 หัวขอสําคัญ คือ การ
ประมวลผลขาวสารขอมูล ลักษณะการมองเห็น และขาวสารที่จําเปนของผูขับขี่ 
 
ก. การประมวลขาวสารขอมูล (Information Processing) ประกอบดวย  
 
• กระบวนการขบัรถ (Driving Task)  ในการขับขี่รถยนตมีสามกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ 

1. การนํารอง ไดแกการวางแผนเสนทางที่จะเดินทางตอไป   
2. การนําทาง ไดแกการวิ่งไปตามเสนทาง และพยายามใหอยูในชองทางที่ปลอดภัย โดยสนองตอบ

ตอการจราจรรอบขาง 
3. การควบคุมรถ ไดแกการควบคุมการเลี้ยวและความเรว็  ถือเปนกิจกรรมที่งายที่สุดซึ่งผูที่ขับรถท่ี

ชํานาญจะกระทําในลักษณะอัตโนมัติ การวางแผนเสนทางตองการขอมูลจากปายจราจรและการควบคุม
จราจร และการนําทางขึน้อยูกับสภาพการจราจรและเครื่องหมายนาํทางของถนน จึงทําใหเกิดปญหา
มากมาย ตัวอยางของปญหาดังกลาว เชน การไดรับขอมูลไมเพียงพอ เชน ในเวลากลางคืนหรือระยะการ
มองเห็นไมดี หรือเปนทางแยกที่ออกแบบสับสน  ผูขับขี่ยุงยากในการจัดการกับขอมูลจํานวนมากเกินไป 
หรือไมเขาใจกับขอมูลที่ผิดจากปกติธรรมดา เมื่อมีขอมูลที่มากเกินไป ผูขับขี่อาจเลือกขอมูลที่มีความสําคัญ
กวา  ผูขับขี่ทีม่ีความเครียด ตื่นเตน ขาดประสบการณ หรือมีการตื่นตัวชา  
 
• การคาดการณลวงหนา (Expectancy)  
ประสบการณในการขับรถเปนปจจยัหนึ่งที่สามารถลดเวลาการตอบสนอง (Reaction times) ลงได และทํา
ใหผูขับขี่สามารถลดการรับปริมาณขาวสารขอมูลลงไดเมื่อขับรถอีกครั้ง การพัฒนาของประสบการณการ
ขับขี่จะเพิ่มขึน้ตามระยะเวลา  ทําใหสามารถคาดการณและวางแผนลวงหนาในการขับรถได  
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• เวลาตอบสนอง (Reaction Time)  
เมื่อรับขอมูลขาวสารมาแลวตองใชเวลาในการประมวลผลขอมูลขาวสารนั้นๆ คําวา “เวลาตอบสนอง 
(reaction time)” เพื่ออธิบาย ชวงเวลาระหวางการเกดิ “สัญญาณ” (สวนใหญจะเปนสัญญาณการกระตุนที่
มองเห็น) และผูขับขี่มีปฏิกิริยาตอบสนองตอสัญญาณนั้น  เวลาตอบสนองโดยปกติจะประกอบดวย 4 ชวง
ดวยกันคือ  

1. Perception: การใชความสามารถของตามองดูสัญญาณ 
2. Identification: ผูขับขี่พิสูจนทราบสัญญาณและเขาใจสิ่งกระตุนนัน้ๆ 
3. Emotion: ผูขับขี่ตัดสินใจวาจะใชการกระทําใดที่จะสนองตอบตอส่ิงกระตุน (เชน จะเหยยีบหามลอ 

หมุนพวงมาลัย ฯลฯ)  
4. Volition: เปนชวงเวลาที่ผูขบัขี่กระทําตามที่ไดตัดสินใจไว 
 

• ความจํา (Memory)  ความจําของคนสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
1. Sensory memory  เปนความจําที่เกิดจากสญัญาณที่มากระทบและจําอยูช่ัวขณะ และจะหายไปภายใน

เวลาประมาณ 1 วินาท ี
2. Short term memory หรือ working memory ขอมูลที่จะใชประมวลผลจึงเก็บไวช่ัวคราว  และขอมูล

จะหายไปหลังจากเก็บไวประมาณ 30 วินาที นอกเสียจากจะไดมีการสนับสนุนจากขอมูลซํ้าๆ หรือนําไปใช
ในการอื่นๆ 

3. Long term memory ขอมูลจะยังคงอยูและเมื่อผานเหตกุารณนัน้มาแลวยังสามารถเรียกคืนกลับมาได
   
ความจําระยะสั้นมีปฏิกิริยาตอกันกับความสามารถในการรับรู ถาผูขับขี่พยายามทีจ่ะทวนความจาํระยะสัน้
จะทําใหความสามารถในการรับรูลดลง อาจทําใหพลาดสัญญาณไปได ในทางกลบักัน ถาผูขับขี่ใสใจกับ
สัญญาณความจําก็จะเลือนหายไป เหตุปจจยันี้นํามาใชประโยชนในดานวิศวกรรมจราจร เชน 

(1) การเตือนตองการใหมกีารสนองตอบโดยทันที เชน ปายเตือนใหลดความเรว็ ผูขับขี่ตองเห็น
สภาพทางขางหนาที่เปนทางโคง  

(2) ผูขับขี่ควรไดรับขอมูลที่ควบคุมการจราจรเตือนความจําเปนระยะๆ เชน การติดตั้งปายจํากดั
ความเร็ว  

(3) ขาวสารขอมูลที่ผูขับขี่ไดรับตองจํากัด เพือ่ใหสามารถมีเวลาสนองตอบตอเร่ืองหนึ่งกอนที่จะรับ
ขอมูลตอไป เชน การติดตั้งปายจราจรตองใหมีระยะหางกันอยางนอย 2.5 วินาท ี(ดูรูปที่1.4) 
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รูปที่ 1.4 การติดตั้งปายที่มีระยะใกลเกนิไป  จะทําใหผูขับขี่ประมวลขอมูลไมทัน 
 

• ความลาจากการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก (Hysteresis Effect)  

การที่ผูขับขี่ไดขอมูลมากไปจนถึงจุดหนึง่ จะทําใหความสามารถในการประมวลผลลดลง แมวาจะลด
ปริมาณขอมูลออกจากจดุนัน้ ความสามารถในการประมวลผลของผูขับขี่ก็ยังคงอยูในระดบัต่ํา  
 
ข. คุณลักษณะการมองเห็น (Visual Characteristics) 
 
ผูขับขี่จะรับรูขอมูลขาวสารรอยละ 90 จากการมองเห็นทั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายนําทางอื่นๆ  นอกนัน้เปนการรับรูทางเสียง การสั่นสะเทือน การโยนตวั 
และบางครั้งเปนกลิ่น (ดูรูปที่1.5) 

  
เมื่อรถวิ่งดวยความเร็วสูงขึน้มุมกวางของการมองเห็นกย็ิ่งแคบลง โดยที่ความเร็ว 30 กม./ชม. มุมการ
มองเห็นจะลดลงจาก 180 องศาเหลือ 100 องศา และทีค่วามเร็ว 100 กม./ชม. มุมการมองเห็นจะลดเหลือ
เพียง 40 องศา (ดูรูปที1่.6) 
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รูปที่ 1.5 การรับรูดวยการมองปายบอกทิศทาง 
 

 
รูปที่ 1.6 ความสัมพันธระหวางความเรว็และมุมมองที่เหน็ 

 
 
ดวยคณุสมบัตขิองทัศนะวิสัยขางตน สามารถนํามาใชประโยชนโดยตรงการออกแบบทางวิศวกรรมจราจร
ดังนี ้
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(1) ปายจราจร สัญญาณจราจร จะตองอยูในทัศนะวิสัยของผูขับขี่รถยนต โดยคํานึงถึงความเร็วของการ
เดินทางดวย 
(2) ผูขับขี่ตองการการเตือนภยัเมือ่ปรากฏทางแยกที่ไมมีเครื่องหมายหรือสัญญาณควบคมุ เพื่อที่เขาจะได
เคลื่อนไหวศีรษะไปดูรถสองขางทางที่จะมาตัดกระแส (ดูรูปที่1.7) 
(3) ตองการการระมัดระวังโดยเฉพาะที่ทางขามรถไฟที่ไมมีสัญญาณเตือนหรือร้ัวกั้น  

 

 
 

รูปที่1.7 การติดตั้งปายบริเวณทางแยกที่ไมมีเครื่องหมายหรือสัญญาณควบคุม 
 

• สายตาบกพรอง (Visual Disabilities) 
 
จากสถิติของตางประเทศพบวา ประชากรชายประมาณรอยละ 2.5 มีปญหาเรื่องตาบอดสี คือการไมสามารถ
แยกระหวาง สีเขียว สีเหลือง สีแดง (ซ่ึงเปนสีของสัญญาณไฟจราจร) หรือการรวมกันของสีเหลานั้น บาง
คนมีสายตาพลามัว ทําใหไมสามารถอานปายในระยะทีเ่ปนมาตรฐานได สําหรับประเทศไทยยังไมปรากฏ
สถิติเกี่ยวกับความบกพรองของสายตาของผูขับขี่รถยนต การออกแบบทางดานการจราจรควรคํานึงถึงเรื่อง
ดังกลาวดวย ตวัอยางการออกแบบเพื่อชวยผูที่มีความบกพรองทางสายตา มีดังนี ้
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(1) ใชหัวสัญญาณไฟจราจรแบบมาตรฐาน คือ ไฟแดงอยูบน สีเหลืองตรงกลางและสีเขียวอยูลาง 
(2) ความเขมของสัญญาณไฟจราจรและสีที่ถูกตอง ตองกําหนดอยางเฉพาะเจาะจงที่สุด 
(3) ใหพิจารณาขนาดของปายจราจรและตัวอักษรที่เขียนขอความบนปายดวย  
 
ค. ขอมูลขาวสารที่ผูใชทางตองการ (Information needs of road users) 
ความตองการหลักๆของผูใชทางที่เกี่ยวขอมูลขาวสารการควบคุมจราจร คือ สัญญาณตองเห็นเดนชัด
(Conspicuity) ขาวสารตองอานออกได (Legibility) ขาวสารตองเขาใจได (Comprehensibility) และขาวสาร
ที่ไดรับตองเปนจริง (Credibility)  (ดูรูปที่1.8) 
 

 
รูปที่1.8  ความชัดเจนและขนาดตัวอักษรบนปายบอกทาง 

 

• การมองเห็นชดัเจน (Conspicuity)  ปจจยัทีท่ี่ทําใหมองเหน็สัญญาณชัดเจนมีดังตอไปนี้  
1. ขนาด (ปายทีม่ีขนาดใหญมองเห็นไดชัดเจนกวา) 
2. ความสวางสดใส(ปายที่สวางสดใสเห็นไดเดนชัดกวา) 
3. ตัวอักษรเขม (ตัวอักษรยิ่งใหญยิ่งเห็นไดชัดเจนกวา) 
4. เสนตัดขอบปาย(เสนขอบรอบตัวปาย) 
5. การตัดสี (การตัดสีมาก โดยเฉพาะในที่มีแสงสวางมาก) 
6. สบายตา (พื้นหลังธรรมดา จะทําใหเห็นปายชัดเจน) 
7. การเอียงปาย (สัญญาณจะไมสามารถจับไดถาเอียงไปจากแนวสายตามากกวา 6 – 7 องศา) 



สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

 
ความรูดานวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 

 

9

• การอานออกได (Legibility) 
เพิ่มขนาดของปายก็ทําใหเพิม่ระยะการอานออกได ผูขับขี่มีโอกาสในการมองเหน็และอานปายไดงายขึ้น
ตามมาตรฐานตัวอักษรปายจราจรของกรมทางหลวง  ระยะ 5 เมตร ตอความสูงตัวอักษร 1 ซม. ซ่ึงเทียบแลว
ใกลเคียงกับของอเมริกันมาก ปายแนะนาํจุดหมายปลายที่ใชตวัอักษรสูง 25 ซม. สามารถอานออกไดใน
ระยะ 125 เมตร ดูรูปที่1.9 

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

   อักษรไทย 40 ซ.ม.
อักษรองักฤษ 22.5 ซ.ม.

 
 

รูปที่1.9 ขนาดสัดสวนตัวอักษรและปายแขวนเหนือศีรษะ 
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• ความเขาใจ (Comprehensibility) 
ผูขับขี่จะละเลยไมสนใจตอสัญญาณที่ไมสําคัญ หรือปายที่ไมเปนประโยชนตอเขาสิ่งที่สําคัญสุดผูขับขี่จะ
รับสัญญาณที่มีผลดีตอการดํารงชีวิตสวนตวัของเขา  หรือตรงกับเรื่องที่เขามีปญหาในการตัดสินใจ 
 
• ความเชื่อถือ (Credibility) 
ผูขับขี่มีความเชื่อตอปายจราจรตอเมื่อขาวสารที่แจงเปนจริงและเกีย่วกบัการขับรถของเขา หรือใหขาวสารที่
เปนประโยชนตอการนําทางและควบคุมรถ เครื่องหมายจราจรที่ลาสมัยหรือไมตรงกับสภาพทางที่
เปลี่ยนแปลงนอกจากจะสรางปญหาใหกับผูขับขี่แลว ยงัทําใหผูขับขี่ขาดความเชื่อถืออีกดวย ตวัอยางที่จะ
สรางความเชื่อถือตอเครื่องหมายจราจรมีดงัตอไปนี ้
1. ตองแนใจวาปายจราจรที่ใชสอดคลองกับสภาพทาง 
2. ตองแนใจวาปายที่ใชถูกตองตามกฎหมายที่ประกาศใช 
3. หลีกที่จะใชปายจราจรหรือเครื่องหมายควบคุมการจราจรเกิดความจําเปน 
4. หลีกเลี่ยงที่จะใชปายบังคับ “หยุด” ทุกแหง ควรไดตรวจสอบบางบริเวณที่สามารถใชปาย “ใหทาง” ได
อยางปลอดภยั 
5. ควรแสดงขาวสารที่สําคัญใหเพียงพอ เชน ปายจํากดัความเรว็ตองติดตั้งซ้ําเปนระยะๆ ปายแนะนํา
ทิศทางตองเดนชัดและสม่ําเสมอ  
6. ความเร็วบนปายแนะนําความเร็วตองเปนจริงและมีรูปแบบการใชอยางกันเสมอ กลาวคือ การแนะนํา
ความเร็วบนทางโคงไมควรต่ํากวาความเรว็ปลอดภยัอยางมากจนผูขับขี่ไมสนใจ 
 
1.2.2 ยานพาหนะ 
 
การออกแบบถนนนั้นตองคาํนึงถึงลักษณะของยานพาหนะที่ใชบนถนนดวย ลักษณะสําคัญของยานพาหนะ
คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่ การมองเห็น การเลี้ยว และการหยุด 
 
• การเคลื่อนที่ (Maneuverability) 
ความสามารถในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายไปมาของรถเกี่ยวของกับขนาด ความยาว ความกวาง ความสูง
และมวลหรือความหนกัของรถ  
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• การมองเห็น (Visibility) 
การมองเห็นถนนและบริเวณโดยรอบถนนขึ้นอยูกับการออกแบบยานพาหนะ เชนเดยีวกับการออกแบบ
ถนน ระดับความสูงของสายตาผูขับขี่รถจะสูงจากพื้นประมาณ 1.15 เมตรในรถยนตสวนบุคคล 1.8 เมตรใน
รถบรรทุก และ1.3-1.6 เมตรในรถจักรยานยนต 
 
• ลักษณะการเขาโคง (Cornering characteristics) 
ความสัมพันธระหวางลกัษณะการลอยตัว รองลอ ฐานลอและตําแหนงของจุดศูนยกลางความโนมถวงของ
ยานพาหนะสวนมากเปนองคประกอบที่จาํกัดการเขาโคงของรถ ยานพาหนะสมัยใหมสวนมากมี
ความสามารถในการตานแรงดานขาง จึงไมพลิกคว่ําเวนเสียแตลอจะไปกระทบกบัอุปสรรคบนผิวทาง (ดู
รูปที่ 1.10) 
 

 
 

รูปที่ 1.10 ความสัมพันธของการเขาโคงระหวางรถและถนน 
 
• การหยดุ (breaking characteristics) 
ผลกระทบของลักษณะการหยุดรถที่สําคัญเพื่อใชในการคํานวณระยะการมองเห็นสาํหรับหยดุรถ (Stopping 
Sight Distance) รถสวนใหญสามารถหยุดไดดกีวาทีใ่ชในมาตรฐานการออกแบบ  
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1.2.3 ถนนและสิ่งแวดลอมขางทาง (Road Environment) 
 
สภาพแวดลอมของถนนในนัยของความปลอดภัยบนทองถนน สามารถจําแนกเปนองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
วิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมจราจร  วัสดุขางทาง และสภาพแวดลอมรอบขาง ประเด็นตางๆขางตนสามารถ
ใหความจํากดัความโดยยอไดดังนี ้
 
• วิศวกรรมงานทาง 
องคประกอบของวิศวกรรมการทางประกอบดวย สวนประกอบตางๆของการออกแบบถนนเชน ความกวาง
ถนน ระดับแนวนอน  ระดบัแนวตั้ง  ความชัน  ระยะการมองเห็น  พืน้ถนน  ความฝดของพื้นถนน  ความ
กวางของไหลทาง และ เกาะกลาง (ดูรูปที่ 1.11-1.14) 
 

 
รูปที่1.11 ลักษณะโคงอันตรายขณะที่พื้นถนนเปยก 



สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

 
ความรูดานวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 

 

13

 
รูปที่1.12 การชํารุดของผิวถนนบริเวณเขตหามแซง 

 
 

 
รูปที่1.13 ลักษณะทางกายภาพของโคงแนวตั้ง 
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รูปที่1.14 การขาดระยะมองเห็นที่ปลอดภยับริเวณโคง 

 
• วิศวกรรมจราจร 
วิศวกรรมการจราจรประกอบดวย เครื่องมือการจัดการการจราจรตางๆ ตัวอยางเชน เครื่องหมายจราจรตางๆ  
หมุดแบงชองจราจร  เขตจาํกัดความเร็วในระดับตางๆ  และ การควบคุมจุดเขาออกของทางเชื่อม (ดูรูปที่
1.15-1.17) 

 
รูปที่1.15 การขาดการควบคมุจุดเขาออกของทางสี่แยก 
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รูปที่1.16  การมีจุดเชื่อมทางบริเวณโคง 

 
 

 
รูปที่1.17  การมีจุดเชื่อมทางบริเวณปลายทางโคง 

 
• วัตถุหรือส่ิงกดีขวางขางทาง 
วัตถุหรือส่ิงกดีขวางขางทางประกอบดวย  เสาไฟฟา ตนไม  ปายและเสาสัญญาณไฟจราจร  ราวกันอันตราย 
ขอบสะพาน  ทางระบายน้ํา รานคา และขอบขางถนน (ดูรูปที่1.18 และ รูปที่1.19) 
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รูปที่1.18 รานคาขางทางใกลส่ีแยก 

 

 
รูปที่1.19 การติดตั้งปายหามขายบนทางเทาและไหลทาง 
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• สภาพแวดลอมรอบขางทาง 
สภาพแวดลอมรอบขางคือ ส่ิงแวดลอมตางๆที่อยูนอกเหนือการควบคมุของมนุษย (ดูรูปที่1.20) 

 

 
 

รูปที่1.20 บอน้ําขางทางบริเวณทางโคง 
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บทที่2 
ระยะมองเห็นปลอดภัย (Sight Distance) 

 

2.1 ระยะการหยุดปลอดภัย (Stopping Sight Distance, SSD) 
ระยะการหยุดปลอดภัย   หมายถึงระยะทางที่ผูขับขี่ใชในการหยุดรถเมื่อเห็นอุปสรรคขางหนา   ซ่ึงไดจาก
ผลรวมของระยะทางที่เกิดชวงของ PIEV Time และระยะทางใชในการเปลี่ยนความเร็วจากทีว่ิ่งอยูเปนการ
หยุด  แสดงไดตามสูตรขางลาง 
 

                                           
                               เมื่อ    SSD =   ระยะการหยุดปลอดภยั  ( เมตร) 

                                         V =    ความเร็วของรถ (กิโลเมตร ตอ ช่ัวโมง) 

                                          t =    ระยะเวลารับรูและตอบสนองในการเบรค 2.5 วินาท ี

                                         a =    อัตราหนวงความเร็ว  3.4 เมตร/วินาท2ี 
 
                                  ตารางที่ 2.1  ระยะการหยุดปลอดภัย (Stopping Sight Distance) 
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รูปที่ 2.1 ระดับความสูงของสายตาคนขับรถและวัตถุบนถนน 

 
รูปที่2.1  แสดงความสูงของระดับสายตาคนขับรถและความสูงของวัตถุที่อยูสูงจากผิวถนน 3.5 ฟุต และ 2
ฟุต ตามลําดับ   
 
2.2 ระยะการแซงปลอดภัย (Passing Sight Distance) 
ระยะการแซงปลอดภัย หมายถึงระยะหางระหวางรถที่เร่ิมตนจะแซงกบัรถที่วิ่งสวนทางมาในทิศทางฝงตรง
ขาม  ตามรูปที่2.2  จะไดแกผลรวมของระยะ d1, d2, d3 และ d4 
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รูปที่ 2.2  ระยะการแซงปลอดภัย (Passing Sight Distance) 
 

2.3 ระยะมองเหน็ปลอดภัยบริเวณทางแยก (Intersection Sight Distance, ISD) 
 
ระยะมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางแยกนับวา มีความสําคัญมากในการวิเคราะหความปลอดภยับริเวณทาง
แยก (ดูรูปที ่ 2.3 ) การคํานวณระยะมองเห็นปลอดภยับริเวณทางแยกจะพิจารณาโดยคิดถึงกรณีทีร่ถในทาง
สายรอง ซ่ึงหยุดรอกอนจะสามารถวิ่งผานทางแยกไดอยางปลอดภยั  โดยที่รถบนทางสายหลักไมตองชะลอ
ความเร็ว    ซ่ึงจะคํานวณจากระยะชวงเวลาระหวางรถ (Gap Acceptance) บนทางเอกที่รถทางโทสามารถวิ่ง
ผานไปได (ดูรูปที่2.4 ) 
 

 
 

รูปที่ 2.3 เปรียบเทียบระยะมองเห็นที่เหมาะสมและไมเหมาะสมบริเวณทางแยก 
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รูปที่ 2.4 สามเหลี่ยมการมองเห็นบริเวณทางแยก  
 

จากรูปที่2.4 พื้นที่สามเหลีย่มชวยใหคนขับรถสามารถมองเห็นทางแยกไดงายและสะดวก พื้นที่บริเวณนี้
ตองมีมากพอที่จะชวยใหคนขับมีเวลาพอที่จะชะลอความเร็วหรือหยุด เพื่อหลีกเลีย่งการชนยานพาหนะคัน
อ่ืน หรือคนเดนิเทา  
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คาของระยะมองเห็นปลอดภัย  ซ่ึงวดัระยะบนทางเอกจะคํานวณไดจากสูตรขางลาง   หรือจากตารางที่ 2 
 

   
 
 เมื่อ         ISD     =   ระยะมองเหน็ปลอดภัยบริเวณทางแยก (เมตร) 

                                         Vmajor   =   ความเร็วของรถบนทางเอก  (กิโลเมตร ตอ ช่ัวโมง) 
                               tg      =   ระยะชวงเวลาระหวางรถ (Gap Acceptance) บนทางเอกที่รถทางโท  
                                                สามารถวิ่งผานไปได (วนิาที) 
 
 

ตารางที่ 2.2  ระยะมองเหน็ปลอดภัยบริเวณทางแยก (ISD) 
 

 

 
 
สําหรับกรณีรถทางเอกรอเลี้ยวขวา  ระยะมองเห็นปลอดภัยก็สามารถวิเคราะหไดในแนวทางเดยีวกัน  คือใช
ระยะชวงเวลาระหวางรถ (Gap Acceptance) บนทางเอกฝงที่วิ่งสวนมาที่รถรอเล้ียวสามารถวิ่งผานไปได 
(วินาท)ี    ดังแสดงตามรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.5 ระยะมองเห็นปลอดภัย กรณีรถทางเอกรอเลี้ยวขวา 
 

2.4 ระยะมองเหน็ปลอดภัยบริเวณทางโคงตั้ง (Sight Distance on Vertical Curve) 
 
การวิเคราะหระยะมองเหน็ของบริเวณโคงตั้งและโคงราบ ไดใชหลักเกณฑเดยีวกันกับการคํานวณระยะ
หยุดที่ปลอดภยั (Stopping Sight Distance)  กลาวคือการกลาววาระยะมองเหน็ที่บริเวณโคงไมเพยีงพอจะ
หมายถึง ระยะที่ผูขับขี่เห็นอุปสรรคขางหนาทางโคงสั้นกวาระยะหยดุที่ปลอดภัย ขอกําหนดของการมอง
และขนาดของอุปสรรคหรือวัตถุขางหนาตามที่ระบุไวใน AASHTO ซ่ึงถือเปนมาตรฐานสากล คือ    
 
2.5 สําหรับทางโคงตั้ง  กําหนดใหเปนระยะปลอดภัยที่ผูขบัขีส่ามารถมองเห็นวตัถุที่ 
สูง 60 เซนติเมตร และหยุดรถไดทัน   ในระดับสายตาของผูขับขี่ที่ 1.08 เมตร 
2.6 สําหรับทางโคงราบ  กําหนดใหเปนระยะปลอดภัยที่ผูขับขี่สามารถมองเห็นวัตถุที่ 
สูง 15 เซนติเมตร และหยุดรถไดทัน   ในระดับสายตาของผูขับขี่ที่ 1.08 เมตร 
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รูปที่2.6 ระยะมองเห็นปลอดภัยสําหรับทางโคงตั้ง 
 

 
 

รูปที่2.7 ระยะมองเห็นปลอดภัยสําหรับทางโคงราบ 
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บทที่3 
ความรูดานปายจราจร 

 
การเดินทางสําหรับผูใชทางทุกประเภท โดยเฉพาะผูที่ไมคุนเคยเสนทาง บางครั้งอาจจะสรางความ
ยากลําบากในการเดินทางเพือ่ที่จะใหถึงจุดหมายปลายทางดังที่วางแผนไว  บางครั้งอาจจะเสยีเวลาหรืออาจ
เกิดอุบัติเหตุไดงาย  ดังนัน้ปายจราจรจงึมีความสําคัญมากสําหรับผูใชทางทุกคนไมเพียงแตผูขับขี่เทานั้น  
แตยังรวมถึงคนเดินเทาดวย 
 
3.1 ความมุงหมายของปายจราจร 
ปายจราจรเปนอุปกรณสําหรับการควบคุม  แนะนํา  และใหขาวสารการเดินทางเพื่อใหยวดยานสามารถ
เคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางไดถูกตอง  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 
3.2 หลกัปฏบิัติท่ัวไป 
• พิจารณาถึงความจําเปนในการใชปาย  ไมควรหวังผลเพือ่แกไขความบกพรองของการออกแบบทาง 
• ติดตั้งปายทีจ่ําเปนตามจุดทีเ่หมาะสมและถูกตอง 
• ตองสอดคลองกับสภาพและการจราจรบนทางหลวง 
• คํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบปาย  การตดิตั้งปายตลอดจนถึงความสม่ําเสมอในการใชปายจราจร 
• ไมควรติดตั้งปายเกนิความจําเปน 
• การติดตั้งปายแนะนําประเภทปายบอกจดุหมายปลายทางและปายเลขหมายทางหลวง จะทําใหเกดิ
ประโยชนกับผูใชทางหลวงมากขึ้น 
• ในกรณทีี่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑได  ใหพิจารณาเลือกทางปฏิบัติใหเหมาะสมเฉพาะราย 
 
3.3 ประเภทของปายจราจร 
แบงแยกตามหนาที่ไดดังนี ้
• ปายบังคับ  เปนปายซึ่งแสดงกฎจราจรเฉพาะที่นั้นๆ ใชเพื่อบังคับและควบคุมการจราจร  ปายบังคบัมีผล
บังคับตามกฎหมาย (ดูรูปที3่.1) 
• ปายเตือน  เปนปายเพื่อใชเตือนผูขับขี่ยวดยานถึงลักษณะ  สภาพทางที่อาจเกิดอนัตราย  หรือมีการบังคับ
ควบคุมการจราจรขางหนาซึง่ควรตองระมดัระวัง (ดูรูปที3่.2) 
• ปายแนะนํา  เปนปายที่ใชแนะนําใหผูใชทางสามารถเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดถูกตอง สะดวก  
ปลอดภัย  (ดูรูปที่3.3) 
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บ.1 บ.2 บ.3 บ.4 บ.5 บ.6 บ.7 บ.8 บ.9 บ.10 

          
บ.11 บ.12 บ.13 บ.14 บ.15 บ.16 บ.17 บ.18 บ.19 บ.20 

          
บ.21 บ.22 บ.23 บ.24 บ.25 บ.26 บ.27 บ.28 บ.29 บ.30 

          
บ.31 บ.32 บ.33 บ.34 บ.35 บ.36 บ.37 บ.38 บ.39 บ.40 

          
บ.41 บ.42 บ.43 บ.44 บ.45 บ.46 บ.47 บ.48 บ.49 บ.50 

   

       

 
 

รูปที่ 3.1 ตัวอยางปายบังคับ 
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รูปที่ 3.2 ตัวอยางปายเตือน 
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 รูปที่ 3.3 ตัวอยางปายแนะนาํ 
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3.4 รูปรางของปายจราจร  (ดูรูปที่3.4) 

รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ

ปายทรงแปดเหลี่ยมดานเทา (Octagon Shape) ใชเฉพาะปายหยุด

ใชเฉพาะปายใหทาง

ใชเฉพาะปายบังคับ

ใชเฉพาะปายเตือน

ใชเฉพาะปายเตือนทางรถไฟตัดผาน

ประเภทและปายเสริมที่ใชคูกับปายหลัก

ใชเฉพาะปายเตือนและปานแนะนําบาง

ใชเฉพาะปายเตือนและปายแนะนํา

บางประเภท

ใชเฉพาะปายเขตหามแซง

ใชเฉพาะปายแนะนําประเภทช้ีบอก

ทิศทางบริเวณทางแยก

ใชเฉพาะปายแนะนําช่ือถนนและ
ซอยตางๆ

ปายทรงสามเหลี่ยมดานเทา (Equilateral)

Triangle Shape) หันดานแหลมช้ีลง

ปายทรงกลม (Round Shape)

ปายทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสต้ังมุมข้ึน

(Diamond Shape)

ปายทรงส่ีเหล่ียมผืนผาไขวกันเปนรูปกากบาท

ปายทรงส่ีเหล่ียมผืนผา (Rectangular Shape)

แนวนอนและแนวตั้ง

(Diamond cross)

ปายทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส (SquareShape)

ประเภทและปายเสริมที่ใชคูกับปายหลัก

ปายทรงสามเหลี่ยมหนาจั่ว (Isosceles Triangle
Shape) มุมแหลมช้ีไปทางซาย

ปายทรงส่ีเหล่ียมผืนผาแนวนอนปลายแหลม

หนึ่งดาน

ปายทรงส่ีเหล่ียมผืนผาแนวนอนปลายแหลม
สองดาน

 
รูปที่ 3.4 รูปรางและลักษณะปายจราจร 
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3.5 การติดตั้งปายจราจรทั่วไป  (พอสังเขป) 
• การปกหรือตติั้งปายจราจร  โดยปกติทางหลวง 2 ชองจราจร  จะติดตัง้ปายทางดานซายของผิวจราจร  
บกเวนปายเขตหามแซง 
• ปายจราจรจะตองปกหรือตดิตั้งเขาหาทิศทางของยวดยาน  โดยตดิตั้งใหออกจากแนวตั้งฉากการจราจร
ประมาณ 5 องศา เพื่อปองกนัการสะทอน 
• ไมควรติดตั้งปายบังคับหรือปายเตือนเกินหนึ่งปาย  ยกเวนปายเตือนความเร็วทีใ่ชตดิตั้งรวมกับปายเตือน
อ่ืนๆ 
• การติดตั้งปายบังคับและปายเตือนรวมกนัจะตองเปนปายที่มีความหมายเสริมกัน 
• ปายหยุดใหตดิตั้งเดีย่ว 
• บนทางหลวงนอกเมือง ปายจราจรสองปายที่มีวัตถุประสงคตางกันไมควรจะตดิตั้งหางกันนอยกวา 60 
เมตร  แตถาเปนปายแนะนํา ตองติดตั้งหางกันไมนอยกวา 100 เมตร 

 
      ตารางที่3.1 ระยะสําหรับติดตั้งปายลวงหนาเพื่อใหผูขับขี่รกความเร็ว 
 

ความเร็วที่ใหใชตรงจุดที่กําหนด กม./ชม. ความเร็ว 
สําคัญ (1) หยุ ด 20 30 40 50 60 70 80 
กม./ชม. ระยะทางสําหรับเตือนลวงหนา (เมตร) (2) 

100 400 375 375 350 300 250 175 125 
90 325 325 300 275 250 150 125 125 
80 275 250 250 200 175 150 125 - 
70 175 175 175 150 125 125 - - 
60 150 125 125 125 125 - - - 
50 125 125 125 125 - - - - 
40 100 100 100  - - - - 
30 100 100 -  - - - - 

หมายเหตุ  1. ความเร็วสําคัญ คือ  ความเร็วซึ่ง 85%  ของยวดยานทั้งหมดใชความเร็วตํ่ากวาความเร็วนี้  ความเร็วสําคัญ
สําหรับทางหลวงที่ออกแบบกอสรางใหมใหใชความเร็วออกแบบ (Design Speed) 
 2. ระยะทางที่กําหนดไว ใหใชเฉพาะทางหลวงที่อยูในแนวราบ  สําหรับทางลงเขาหรือขึ้นเขา ระยะทางอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได 
 
ตารางที่3.1 อธิบายระยะที่จะติดตั้งปายเพือ่ใหผูขับขี่ยานพาหนะสามารถลดความเร็วลง  พอที่จะอานปาย
จราจร  ขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผูใชทางทุกประเภทดวย  ยกตวัอยางการใชตารางนี้  เชน ทาง
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หลวงจะติดตั้งปายมีความเรว็สําคัญ 100 กม./ชม. ตําแหนงติดตั้งปายจราจรลวงหนาทางโคงที่ตองการใหลด
วิ่งความเรว็ 50 กม./ชม. คือ 300 เมตร 
 
รูปที่ 3.5และ3.6 แสดงตัวอยางตําแหนงการติดตั้งปายบรเิวณทางแยก 
 

 
 

รูปที่3.5 ตัวอยางการใชและติดตั้งปายและเครื่องหมายจราจรบริเวณสามแยก 
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รูปที่3.6 ตัวอยางการใชและติดตั้งปายและเครื่องหมายจราจรบริเวณสีแ่ยก 
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บทที่4 
อุปกรณอํานวยความปลอดภัย 

 
4.1   รั้วหรือราวกันอันตราย (Guard Fence) 
 
ร้ัวหรือราวกนัอันตรายมีหนาที่ในการปองกัน และควบคุมไมใหยวดยานที่เสยีการทรงตัววิง่ออกนอก
เสนทางไปสูบริเวณอนัอาจกอใหเกิดอันตรายขางทาง เพือ่ปองกันการเกิดความเสียหายอยางรุนแรงแกผูขบั
ขี่ยวดยาน   และยังชวยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุและความเสยีหายตอยานพาหนะ   นอกจากนี้ราวกัน
อันตรายยังมหีนาที่อ่ืน ๆ ดังตอไปนี ้
 
• เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่มีตอผูขับขี่ 
• เพื่อเปลี่ยนทิศทางของยวดยานที่วิ่งออกนอกเสนทางโดยไมกอใหเกิด 
• อันตรายตอการจราจรรอบขาง 
• เพื่อปองกันอันตรายตอคนเดินเทา 
• เพื่อปองกันคนเดินเทาขามเสนทางจราจร ในบริเวณที่ไมเหมาะสม 
 
4.1.1 ชนิดของรั้วหรือราวกันอันตราย 
 
ชนิดของรั้วหรือราวกันอันตรายท่ีใชในงานวิศวกรรมจราจรมีอยูหลายชนิด หากแบงกลุมตามลักษณะ
รูปแบบและวัสดุที่ใชทํา    สามารถแบงไดเปนกลุมใหญๆ  5 กลุม ไดแก 
 
1) การดเรล (Guard Rail) มีลักษณะเปนรางเหล็กลูกฟกู รูปตัว W     ติดตั้งบนเสาเหล็กหรือเสาไม    การ
ทํางานตัวรางเหล็กจะมีความยืดหยุนในการรับแรงชนกระแทก  ทําใหยานพาหนะสามารถหยุดหรือกลับเขา
สูคันทางได (ดูรูปที่4.1) 
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รูปที่ 4.1 การดเรลชนิดติดตั้งขางทาง (ก)  และติดตั้งเกาะกลาง(ข) 

 
2) ร้ัวแบบทอเหลี่ยม (Box Beam Guard Fence) มีลักษณะเปนคานเหล็กรูปตัดทอเหล่ียม  ตั้งอยูบนเสา
เหล็ก  เหมาะสําหรับติดตั้งเปนฉนวนกั้นกลางแบงแยกทิศทางการจราจร  ในบริเวณที่มีพื้นที่เกาะกลาง
คอนขางแคบ (ดูรูปที่4.2) 
 

 
รูปที่ 4.2 ร้ัวแบบทอเหล่ียม (Box Beam Guard Fence) ชนิดติดตั้งขางทาง (ก) และติดตั้งเกาะกลาง(ข) 

 
3) ร้ัวแบบลวดสลิง (Guard Cable) เปนร้ัวที่ใชตัวลวดเคเบิลสลิงเปนตัวรับการชน   โดยใชความยืดหยุนตัว
เคเบิล  ดวยลักษณะความโปรงของเคเบิล   ทําใหมีผลกระทบตอความรูสึกของคนขับขี่คอนขางนอยกวารั้ว
ชนิดอื่นๆ     และสามารถที่จะติดตั้งแฝงอยูในพุมไมไดเปนอยางดี    นิยมใชในบริเวณทางตรงที่มีระยะทาง
ยาว      และตองการที่จะรักษาภูมิทัศนของเสนทางดวย (ดูรูปที่ 4.3) 
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รูปที่ 4.3 ร้ัวแบบลวดสลิง (Guard Cable) ชนิดติดตั้งขางทาง (ก) และตดิตั้งเกาะกลาง(ข) 
 
4) ร้ัวแบบทอเหล็กกลม (Guard Pipe)  เปนการนําทอเหล็กมาประกอบเปนร้ัว  โดยใชเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยคนเดนิเทา แตขอเสียคือไมสามารถทนแรงกระแทกไดสูง จึงมักใชในบริเวณที่การจราจรมี
ความเร็วไมสูง  เชน ในเขตเมือง   
 
5) กําแพงคอนกรีด (Concrete Barrier) เปนการกอสรางกําแพงคอนกรตี   ซ่ึงลักษณะรูปแบบอาจมไีดหลาย
รูปแบบ  ในสวนของฐานจะมีลักษณะโคงมลเพื่อใหยานพาหนะสามารถเบี่ยงกลับเขาคันทางไดเมื่อมีการ
ชนเกิดขึน้ มักใชกับบริเวณที่หากมีการเสยีหลักออกนอกคันทางแลว อาจเกิดอนัตรายอยางมาก     ขอจํากัด
ของกําแพงคอนกรีตคือ ตวัฐานรากซึ่งตองใชมากกวาร้ัวชนิดอื่นๆในบริเวณที่คันทางแคบ เชน บริเวณภูเขา  
อาจไมสามารถทําได (ดูรูปที่ 4.4) 
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รูปที่ 4.4  ร้ัวกาํแพงคอนกรีด (Concrete Barrier) ชนิดตดิตั้งขางทาง (ก) และติดตั้งเกาะกลาง(ข) 
 
4.1.2  เหตุอันควรในการติดตั้งรั้วหรือราวกันอันตราย 
 
• กรณีติดตั้งขางทาง (Road side guard fence) 
(1) เปนคันทางทีม่ีความสูงมาก และความลาดชันดานขางสูง ซ่ึงหากพลัดตกลงไปแลวจะเกิดความอนัตราย
ตอผูโดยสารและยานพาหนะที่พลัดตกลงไป    โดยมีองคประกอบของความสูงตอคันทางตาม (ดูรูปที่  4.5) 
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รูปที่ 4.5  เหตอัุนควรในการติดตั้งราวกนัอนัตรายในกรณีคันทางสูงชนั 
 
(2) เปนทางที่วิ่งลัดเลาะลําน้ํา  ชายฝงทะเล  หรือสันเขื่อน ที่มีความลึกมากกวา 1.50 เมตร 
(3) มีส่ิงอุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางขางทางขนาดใหญ   เชน  ตนไมขนาดใหญ  หิน ขนาดใหญ  ตอมอ
สะพาน  ในระยะ 2.00 เมตร จากคันทาง (ดูรูปที่4.6) 
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รูปที่ 4.6  เหตอัุนควรในการติดตั้งราวกนัอนัตรายในกรณีมีส่ิงอุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางขางทางขนาดใหญ 
 

(4) บริเวณทางโคงรัศมีตั้งแต 200 เมตรลงมา  สําหรับทางหลวงที่มีความเร็วสําคัญ(85 percentile 
speeds) เกินกวา  80 กม./ชม. ขึ้นไป  
(5) บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของความกวางคันทางอยางกะทันหัน 
(6) บริเวณที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง  โดยเฉพาะอุบัตเิหตุที่เปนการขับรถตกถนนหรือตกลงขางทาง 

 
• กรณีติดตั้งกึ่งกลางถนน 
(1) บริเวณทางหลวงที่ความเร็วสําคัญของยวดยาน (85 Percentile Speeds)  ตั้งแต 80 กม./ชม.ขึ้นไป  และ
ทางหลวงชวงนั้นมีความลาดชันตั้งแต 3% ขึ้นไป หรือเปนทางโคงที่มีรัศมีความโคงตั้งแต 750 เมตรลงมา 
(2)  บริเวณที่การจราจรใชความเร็วสูง  และเกาะกลางมีความแคบ 

 
• กรณีติดตั้งขางทางเทา 
(1) บริเวณชุมชนที่มีคนเดินเทาสูง  และการจราจรใชความเร็วสูง 
(2) บริเวณที่ตองการควบคุม  และจัดระเบียบการเดินขาม  
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4.1.3  การเลือกใชร้ัวหรือราวกันอันตราย 

ตามที่กลาวขางตน  ร้ัวหรือราวกันอันตรายมีหลายชนิด  แตละชนิดมีทั้งขอดีและขอดอย  การเลือกใชให
เหมาะสมกับสภาพทางหลวงจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ตารางที่ 4.1 แสดงขอดีและขอดอยของรั้วหรือราวกัน
อันตรายในแตละชนิด  และตารางที่ 4.2 เปนคําแนะนําในการเลือกใชร้ัวหรือราวกนัอันตราย  
 

ตารางที่ 4.1 ขอดีและขอดอยของรั้วหรือราวกันอนัตรายชนิดตางๆ 
 

ชนิด จุดด ี จุดดอย การใชงาน 
การดเรล 1. เปลี่ยนสวนที่ชํารุดไดงาย 

2. เปนเครื่องนําทางที่ดี 
3. ปรับแตงติดตั้งทางโคง
รัศมีแคบไดดี 

1. คาติดตั้งสูงในกรณีติด
สองดานของเกาะกลาง 

 

1.ขางทาง 
2.กลางทาง 
3.ริมทางเทา 

ร้ัวแบบทอเหล่ียม 1. ติดตั้งที่เกาะกลางแคบๆ
ไดดี 

2. ดูสวยงาม 

1.ติดตั้งทางโคงรัศมีแคบ
ไดลําบาก 

1.กลางทาง 

ร้ัวแบบลวดสลิง 1. ซอมแซมไดงาย  โดยนํา
ของเกามาใชไดอีก 

2. ดูสวยงาม 

1.ติดตั้งทางโคงรัศมีแคบ
ได   ลําบาก 

1.ขางทาง 
2.กลางทาง 

ร้ัวแบบทอ เหล็ก
กลม 

1. ปรับแตงติดตั้งทางโคง
รัศมีแคบไดดี 

2. ดูสวยงาม 

1. รับแรงกระแทกไดไม
มาก 

1.ริมทางเทา 

กําแพงคอนกรีต 1. มีความแข็งแรงสูง 
 

2. ซอมแซมไดยาก 
3. ไมสวยงาม 
4. ใชพื้นที่ฐานรากกวาง 

1.ขางทาง 
2.กลางทาง 
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ตารางที่ 4.2  การเลือกใชร้ัวหรือราวกันอนัตรายชนดิตางๆ 
 

 การดเรล ร้ัวทอ
เหลี่ยม 

ร้ัว
ลวดสลิง ร้ัวทอกลม กําแพง

คอนกรีต 
โคงรัศมีแคบ      

ตองการนําทางดวย      

ทัศนียภาพสวยงาม      
ฉนวนหรือเกาะกลาง
แคบ 

     

มีการทรุดตัวมาก      

ตองการรับแรงชนสูง      

ทางตรงระยะยาว      
 

 
 

4.2 ไฟฟาแสงสวาง (Street Lighting) 
 
ไฟฟาแสงสวางบนถนนหรือทางหลวงมีไวเพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเวลากลางคืน โดยชวยให
ผูขับขี่รับรูขอมูลขาวสารไดชัดเจนเทยีบเทากับในเวลากลางวัน   ซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวไดแก  
 
(1) ขาวสารเกี่ยวกบัตําแหนงอุปสรรค  เพือ่เปนขอมูลใชประโยชนในการควบคุมการบังคับทิศทางและ
ความเร็วของยานพาหนะ  ไดแก ลักษณะทางเรขาคณิตของทางขางหนา  การจัดแบงชองจราจร  ลักษณะ
ขางทาง  วัตถุและอุปสรรคตางๆที่อยูขางหนา   
(2) ขาวสารเกี่ยวกบัเหตุการณ ใชเปนขอมูลในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทิศทางของยานพาหนะ   
ไดแก  การจราจรขางทาง  คนเดินเทา  สัญญาณไฟจราจร  ตําแหนงของยานพาหนะบนทางขางหนา 
(3) ขาวสารเกี่ยวกบัการนําทาง  ใชเปนขอมูลในการพจิารณาเลือกเสนทางไปสูจุดหมายปลายทาง  ไดแก  
ปายจราจรและปายแนะนําตางๆ  ลักษณะขางทาง   ทางแยก 
 

ดีมาก ดี 
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ความตองการไฟฟาแสงสวางของทางหลวงในแตละบริเวณจะแตกตางกันออกไป  ตามลักษณะทางกายภาพ
ของทางหลวง  สภาพการจราจร  และขอมลูขาวสารที่ผูขับขี่ตองการรับรูในการขับขี่   เชน  ในบางบริเวณ
อาจตองการไฟฟาแสงสวางเพียง เพื่อมองเห็นแนวเสนทางที่คดเคี้ยวหรือลักษณะทางเรขาคณติของทาง
หลวง หรือในบางบรเิวณอาจจําเปนตองมีไฟฟาแสงสวางใหสามารถมองเห็นคนเดินเทาขางทางดวย      
นอกจากนี้แลวในบางครั้งอปุกรณอํานวยความปลอดภยัอยางอื่นยังอาจสามารถนํามาทดแทนไฟฟาแสง
สวางได   เชน  หมุดสะทอนแสง  ปายและเครื่องหมายนําทาง ไฟกระพริบ  เปาสะทอนแสง  ซ่ึงในกรณี
เหลานี้วิศวกรจะตองพจิารณาใหเหมาะสมกับความจําเปนกอนคิดทีจ่ะติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
 
4.2.1 เหตุอันควรในการพิจารณาตดิตัง้ไฟฟาแสงสวาง 
การติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีอยู 2 แบบ คือ  การติดตั้งในลักษณะตอเนือ่ง (Continuous Lighting) ไดแกการ
ติดตั้งบนชวงของถนนในลกัษณะตอเนื่องยาวตามแนวถนน และการติดตั้งเฉพาะบริเวณ(Specific Lighting)  
ไดแกการติดตัง้เฉพาะพืน้ทีบ่ริเวณ เชน  ทางแยก  สะพาน 
 
4.2.2 เหตุอันควรในการพิจารณาตดิตัง้ไฟฟาแสงสวางลักษณะตอเนื่อง 
(1) ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวนัเกินกวา 25,000 คัน ตอ วนั 
(2) พื้นที่ใกลเคยีงมีแสงสวางจามาก  รบกวนตอการมองเห็นของคนขับ 
(3) มีปริมาณคนเดินเทาสูงในเวลากลางคืน 
(4) มีความสับสนของการจราจร   
(5) มีสถิติอุบัติเหตุในเวลากลางคืนมากกวา 2 เทาของเวลากลางวัน 

 
4.2.3 เหตุอันควรในการพิจารณาตดิตัง้ไฟฟาแสงสวางลักษณะเฉพาะบริเวณ 
(1) ทางแยกที่มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
(2) ทางหลวงที่มกีารเปลี่ยนแปลงกายภาพในทันที 
(3) ทางโคงรัศมีแคบ  หรือมีความลาดชันมาก 
(4) สะพานที่โคง  และทางแยกตางระดับ 
(5) ทางขามหรือทางมาลายที่มีไฟสัญญาณจราจร  หรือที่มีจํานวนคนเดินขามทางสูง 
(6) มีสถิติอุบัติเหตุในเวลากลางคืนมากกวา 2 เทาของเวลากลางวัน 

 
4.2.4 การเลือกใชไฟฟาแสงสวาง 
ในงานไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง  การเลอืกใชไฟฟาแสงสวางจะพจิารณาใน 2 ลักษณะ คือ  คุณสมบัติ
การกระจายแสง (Light Distribution)  และ ชนิดของตนกาํเนิดแสง (Typical Light Sources)     
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• คุณสมบัติการกระจายแสง (Light Distribution) 
 
โคมไฟฟาแสงสวางแบงตามคุณสมบัติการกระจายแสงไดใน 3 ลักษณะ  คือ 
(1) การกระจายแสงแบบ Cut-off  ไดแก  โคมไฟที่มีการควบคุมแนวสองของลําแสงอยางสมบูรณ  เหมาะ
สําหรับติดตั้งในทางหลวงสายหลักทัว่ไป  ที่การจราจรใชความเร็วสูง   
(2) การกระจายแสงแบบ Semi-cut-off  ไดแก  โคมไฟที่มีการควบคุมแนวสองของลําแสงกึ่งสมบูรณ  
เหมาะสําหรับทางหลวงที่มพีื้นที่สองขางทางเปนชุมชน  และมีแสงจากสภาพแวดลอมคอนขางมาก 
(3) การกระจายแสงแบบ Non-cut-off  ไดแกโคมไฟที่ไมมกีารควบคุมแนวสองของลําแสง   ไมเหมาะสมที่
จะติดตั้งบนทางหลวง 
 
• ชนิดของตนกาํเนิดแสง (Typical Light Sources) 
 
หลอดไฟที่ใชในงานตดิตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง  จําเปนตองเปนหลอดที่มีความคงทน ที่ใชอยูทั่วไป
ในปจจุบนัมีอยู  5 ชนิด คือ 
(1) หลอดไฮเพรสเชอรโซเดียม (High pressure sodium lamp) 
(2) หลอดโลวเพรสเชอรโซเดียม (Low pressure sodium lamp) 
(3) หลอดเมอรคิวรีเวเพอร  (Mercury vapor lamp) 
(4) หลอดเมทัลฮาไลด (Metal halide lamp) 
(5) หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent lamp) 
 
สําหรับ Low - Pressure Sodium Lamp ไมนิยมใชในปจจุบัน เนื่องจากคุณภาพของการใหสีที่ไมถูกตอง        
สวนไฟฟาสองสวางในเวลากลางคืนตามถนนของเมืองไทยเปนลักษณะการใชหลอดไฟแบบHigh Pressure 
Sodium   ซ่ึงสีที่ไดจะเพีย้นไปจากความเปนจริงไมมากนกัแตการมองเห็นจะชัดเจน 
 
ลักษณะของหลอดชนิดตางๆ  ทั้งกําลังไฟ  สีของแสง  ช่ัวโมงใชงาน  วิศวกรผูออกแบบควรพิจารณาเลือก
ใหเหมาะสมกบัสภาพพื้นทีแ่ละบริเวณทีจ่ะใชงาน   ซ่ึงไดสรุปไวตามตารางที่4.3 
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ตารางที่ 4.3  คุณลักษณะของหลอดไฟชนดิตางๆ 
 

 ไฮเพรสเชอร
โซเดียม 

โลวเพรส
เชอรโซเดียม 

เมอรคิวรี     
เวเพอร 

เมทัล
ฮาไลด 

ฟลูออเรส
เซนต 

กําลังไฟ (วัตต) 220 35 400 400 40 
ประสิทธิภาพ             
(ลูเมน/วัตต) 

87 78 47 65 55 

อายุใชงาน (ช่ัวโมง) 12,000 9,000 12,000 9,000 10,000 
สีของแสง สมออน เหลือง ขาว ขาว ขาว 
คุณภาพของส ี พอใช ไมด ี ดี ดี ดี 

 

 
 
 
4.3  ไฟสัญญาณจราจร 
 
ไฟสัญญาณจราจรเปนอุปกรณควบคุมการจราจร ทําหนาที่ในการจัดสรรเวลาสลับการใชพื้นที่บริเวณทาง
แยกโดยใหยวดยานทิศทางหนึ่งผานทางแยกไป และหามยวดยานอกีทิศทางหนึ่งไว เพื่อใหการจราจร
สามารถผานทางแยกไปไดอยางเปนระเบียบและปลอดภยั เฟสสัญญาณจราจรจะสามารถเกิดประโยชน
สูงสุดเมื่อการจราจรบริเวณทางแยกอยูในระดับวกิฤตระดับหนึ่ง ในบางครั้งหากปริมาณการจราจรไมสูงนัก  
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การติดตั้งไฟสญัญาณจราจร อาจทําใหเกดิความลาชาบริเวณทางแยกเพิ่มขึ้นไดโดยไมจําเปน ซ่ึงจะนํามาสู
การที่ประชาชนไมเชื่อฟงสญัญาณไฟ  เนือ่งจากไมมีการจราจรที่จะตองรอ   หรือนาํไปสูการเปดใชงานเปน
ไฟกระพริบในที่สุด    ดังนั้นกอนการพจิารณาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ควรที่จะมกีารวิเคราะหการจราจร
อยางละเอียดกอน   ถึงความจําเปนในการติดตั้ง   
 
4.3.1 ชนิดของไฟสัญญาณจราจร 
 
ระบบของไฟสัญญาณจราจรจําแนกตามรูปแบบการควบคุม  สามารถจําแนกไดเปน 2 ระบบ คือ 
(1) ระบบควบคุมอิสระ (Isolated control)  เปนระบบการควบคุมทางแยกเดี่ยวรอบสัญญาณและจังหวะไฟ
จะมีความเปนอิสระในแตละทางแยกนั้นๆ  เหมาะสําหรับการติดตั้งในบริเวณทางแยกเดีย่วทีห่างจากทาง
แยกขางเคียงมากกวา 1 กิโลเมตร   ในระบบนี้ยังแบงออกเปน  2 ชนิดของการควบคุม  ตามลักษณะของการ
ควบคุมรอบจังหวะ  คือ 

- ชนิดตั้งเวลาลวงหนา (Fixed time control)  รอบเวลา  และจังหวะของสัญญาณจะถูกตั้งเวลา
กําหนดไวลวงหนา    ซ่ึงอาจเปนแบบ 1 โปรแกรม หรือหลายโปรแกรมตามชวงเวลาของแตละวนัก็ได 

- ชนิดจังหวะเวลาแปรเปลี่ยนตามปริมาณจราจร (Vehicle actuated control) ระยะเวลาของจังหวะ
สัญญาณจะถูกควบคุมอัตโนมัติดวยตัวดักสัญญาณ(Detector)     ซ่ึงตัวดักสัญญาณมีไดทั้งแบบขดลวด
เหนีย่วนํา   และแบบใชลําแสงอินฟราเรด  หรือไมโครเวฟ  ระบบสัญญาณไฟระบบนี้เหมาะสําหรับทาง
แยกที่ปริมาณจราจรเขาสูทางแยกต่ํา   และไมสม่ําเสมอ  (ดูรูปที4่.7) 

 

 
   

รูปที่ 4.7  ไฟสัญญาณจราจรระบบ Vehicle Actuated Control 
 
(2) ระบบควบคุมแบบพื้นท่ี (Area Traffic Control)   เปนระบบที่มีการควบคุมรอบสัญญาณ  และจังหวะ
สัญญาณ  ในแตละทางแยกใหมีความสมัพันธกัน  เพื่อใหเกิดการเคลื่อนที่ของการจราจรในลกัษณะของ
คล่ืนไฟเขียว(Green band)   ซ่ึงจะชวยลดการติดขัดของการจราจรในระบบโครงขายได  ในระบบนี้การ
ควบคุมสัญญาณไฟแตละทางแยกจะตองสัง่การมาจากศนูยควบคุม  ซ่ึงประมวลผลโดยคอมพิวเตอร  จาก
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ขอมูลทางดานการจราจรในบริเวณโครงขาย  ทั่วโลก  มีอยูหลายระบบ  เชน  SCOOT ,   SCAT,  UTC  เปน
ตน 
 
4.3.2 เหตุอันควรในการติดตั้งไฟสญัญาณจราจร  
• ชนิดตั้งเวลาลวงหนา (Fixed time control) 
 

 
รูปที่ 4.8  เหตอัุนควรในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรชนดิตั้งเวลาลวงหนา 

 
• ชนิดจงัหวะเวลาแปรเปลี่ยนตามปริมาณจราจร (Vehicle actuated control) 
เมื่อปริมาณจราจรบนทางเอกในชัว่โมงคบัคั่งมีมากกวา  900 คัน/ช่ัวโมง (2ทิศทาง) และปริมาณจราจรบน
ทางโทในชั่วโมงคับคั่งมีมากกวา  100 คัน/ช่ัวโมง (ทิศทางเดียว) 

 
4.4 เครื่องหมายนําทาง (Delineators)  
เครื่องหมายนาํทางมีไวเพื่อชวยผูขับขี่ใหสามารถมองเห็นแนวทางชองเสนทางในขณะที่ทัศนะวสัิยการมองเหน็
ไมดีพอ  หรือในเวลากลางคืน   โดยทัว่ไปจะติดตั้งในบรเิวณดังตอไปนี ้
(1) บริเวณทางโคงราบและทางโคงตั้ง 
(2) บริเวณที่มกีารเปลี่ยนแปลงความกวางผิวจราจร 
(3) บริเวณที่ตองการนําทางเพื่อมิใหยานพาหนะพลัดหลุดจากคันทาง  หรือในบริเวณทางแยกที่สับสน 
(4) บริเวณอืน่ๆเพือ่ปองกันอุบัติเหตุการชนวัสดุหรืออุปกรณงานทาง    และชวยการนําทางดวย 
(5) บริเวณที่มหีมอกลงจัด   หรือฝนตกชุก  ไมสามารถมองเห็นแนวเสนทางไดชัดเจน 
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4.4.1 ชนิดของเครื่องหมายนาํทาง 
 
เครื่องหมายนาํทางสามารถแบงไดตามลักษณะของการติดตั้งไดเปนกลุมใหญๆ  3 ชนิด  ไดแก 
 
(1) หลักนําทาง (Guide Post)  หมายถึง หลักไม  คอนกรีต โลหะ หรืออโลหะอ่ืนๆ  ซ่ึงทาหรือติดเปาสะทอน 
แสง   เพื่อเปนเครื่องหมายนาํทางใหผูขับขี่ไดเหน็แนวเสนทางเมื่อฉายดวยไฟสูงมาตรฐานรถยนตทั่วไป 
   
หลักนําทางใชปกติดตั้งเพื่อแสดงแนวโคงตั้งและโคงราบ   ความสูงของเปาสะทอนแสงจะอยูสูงจากผิวจราจร
ไมนอยกวา 70 ซม.  และไมเกิน 125 ซม.   และหางจากขอบไหลทาง 30 ซม.    การตดิตั้งระดับความสูงของเปา   
และระยะหางจากขอบไหลทาง  จะตองไมความสูงและหางเทากันโดยตลอด  ยกเวนในสวนหัวและทายอาจ
สอบแนวใหเขากับอุปสรรค ขางทาง  ระยะการติดตั้งหลักนําทางในโคงราบ  ใหใชระยะหางของหลักนําทาง
ตามแสดงในตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.9  การติดตั้งหลักนาํทางกอนถึงสะพานจะชวยใหรถสามารถเขาสูชองทาง
ไดถูกตอง  และชวยปองกนัอุบัติเหตจุากการชนราวสะพาน  หรือตกสะพานได  มาตรฐานการติดตั้งดังแสดง
ตามรูปที่ 4.9  
 

ตารางที่ 4.4   ระหางของหลกันําทางบนทางโคงราบ 
 

ระยะหางของหลักนําทาง (เมตร) รัศมีโคง (เมตร) 
ส ส1 ส2 ส3 

15-74 
75-99 

100-149 
150-199 
200-299 
300-499 
500-999 

1000-1500 

4 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
21 

7 
11 
13 
14 
16 
18 
27 
38 

12 
18 
21 
24 
27 
30 
45 
60 

24 
36 
42 
48 
54 
60 
60 
60 
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รูปที่ 4.9 รูปแบบการติดตั้งหลักนําทางในบริเวณทางโคงราบ 
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(2) เปาสะทอนแสง (Reflector)  หมายถึง วัตถุสะทอนแสงทีต่ิดตั้งกับวัตถุจราจร  หรืออุปสรรคขางทาง  เชน   
ราวกันอันตราย  ราวสะพาน  กําแพงคอนกรีต  ตนไม เปนตน  เพื่อชวยในการนําทางใหผูขันขี่สามารถรูแนว
ของเสนทางและอุปสรรคขางทาง  และสามารถแยกแยะตําแหนงไดอยางถูกตอง   

  
การติดตั้งเปาสะทอนแสงทีร่าวกันอันตรายตามแนวโคงราบใหใชตามระยะหางของหลักนําทางทีก่ําหนดไว
สําหรับทางโคงราบ  และถาติดตั้งในสวนของโคงตั้งหรือทางตรงใหใชระยะหางของเปาสะทอนแสงที่ทุกๆ 
24 เมตร  การติดตั้งที่สันขอบทางในบริเวณทางแยกที่สับสนใหติดตั้งทุกระยะ 12 เมตร    
 
(3) เคร่ืองหมายปุมบนผิวจราจร (Raised Pavement Markers) ไดแกปุมเครื่องหมายบนผิวจราจร โดย 
ทั่วไปจะทําดวยโลหะหรืออโลหะ ใชตดิตั้งบนผิวจราจร มีทั้งชนดิแบบสะทอนแสงและไมสะทอนแสง     
ชวยทําใหผูขบัรถมองเห็นชองจราจรไดด ี  ในขณะที่ที่มทีัศนะวิสัยการมองที่ไมดี ชวยทําใหการตัดสินใจใช
ชองทางจราจรในบริเวณที่มกีารจราจรสับสนไดเร็วข้ึน และเตือนใหผูขับขี่รูวายวดยานไมไดอยูในชอง
จราจร  เครื่องหมายปุมบนผวิจราจรแบงไดตามรูปรางของปุมได  2  แบบ คือ (ดูรูปที่ 4.10) 
 
1) รูปแบบสี่เหล่ียมจัตุรัส หรือวงกลม (Road Stud) ใชติดตั้งบนเสนจราจรตามแนวยาว  มีความนูนจากผิว
จราจรประมาณ 15-20 มิลลิเมตร 
2) รูปแบบสี่เหล่ียมผืนผา  (Chatter Bar/City Stud) ใชติดตั้งในแนวทิศทางขวางการจราจร  เชน  บริเวณ
หัวเกาะ  เกาะแบงชองจราจร  หรือ  เกาะแบงทิศทางการจราจร 
 
การติดตั้งปุมบนผิวจราจรไมควรที่จะตดิตั้งในบริเวณทางหลวงที่มีความกวางนอยกวา 6.00 เมตร  ทั้งนี้
เนื่องจากโอกาสที่ถูกลอรถขนาดใหญทับจะมีไดงาย ซ่ึงจะทําใหปุมจมลงในผิวจราจรไดในระยะเวลาอัน
ส้ัน  นอกจากนี้แลวในบริเวณที่ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแลว ไมมีความจาํเปนที่จะติดตัง้ปุมชนิดสะทอนแสงที่
เสนจราจรอีก เพื่อใหเครื่องหมายปุมสะทอนแสงสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค  การทําความสะอาด   
และปดกวาดทรายที่มักจะสะสมบริเวณปุมสะทอนแสงออกมีความจาํเปนอยางมาก 
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รูปที่ 4.10  รูปแบบปุมสะทอนแสงที่ใชอยูโดยทัว่ไป 
 

• หลักเกณฑท่ัวไปในการตดิตัง้เครื่องหมายปุมบนผิวจราจร  มีดังนี้คือ 
 

(1) บริเวณที่มีฝนตกชุก  หรือมหีมอกลงจัดในบางฤดูกาล 
(2) บริเวณที่มีอุบตัิเหตุชนประสานงาอยูบอยคร้ัง 
(3) บริเวณทางแยกทางรวมที่มีชองจราจรสับสน  และไมมไีฟฟาแสงสวาง 
(4) บริเวณทางโคงอันตราย 
(5) บริเวณหัวเกาะกลางของทางคู 
(6) บริเวณทางแยกตางระดับที่มปีริมาณจราจรสูง   แมจะมกีารติดตั้งไฟฟาแสงสวางแลว 
 

รูปที่ 4.11 และ รูปที่4.12 แสดงถึง การติดตั้งปุมสะทอนแสงบนเสนแบงทิศทางการจราจร (Center Lines) 
และ การติดตั้งปุมสะทอนแสงบนเสนแบงชองจราจร (Lane Lines) และเสนขอบทาง (Edge Lines) 
ตามลําดับ 
 



สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

 
ความรูดานวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 

 

50

 
 

รูปที่ 4.11  การติดตั้งปุมสะทอนแสงบนเสนแบงทิศทางการจราจร (Center Lines) 
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รูปที่ 4.12  การติดตั้งปุมสะทอนแสงบนเสนแบงชองจราจร (Lane Lines) และเสนขอบทาง (Edge Lines) 
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