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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

1.1 ความมุงหมายของปายจราจรบริเวณทางแยก 
ในการออกแบบทางแยกนั้น จําเปนตองมีการบริหารและจัดการ ทางรวม ทางแยก 

การเขา-ออก จากทางหลัก เนื่องจากมีการตัดกันของกระแสการจราจร และการไหลของ
กระแสจราจรที่มีความเร็วสูง     ปายจราจรมีบทบาทในการบริหารจัดการดังกลาวเพื่อให
การจราจรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ซึ่งการติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยกมีวัตถุประสงค
หลักดังนี้ 

• เพ่ือใหการจราจรบริเวณทางแยกสามารถเคลื่อนตัวไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

• เพ่ือแนะนําเสนทางแกผูใชทาง ใหไปยังจุดหมายปลายทาง โดยไมเกิดความสับสน
ในการเลือกใชเสนทาง 

1.2  หลักการปฏิบัติโดยทั่วไป 
 1.2.1  ตองพิจารณาถึงความจําเปนในการใชปายจราจร  ต้ังแตขั้นตอนการออกแบบ
ทางและไมควรหวังผลการใชปายจราจรเพื่อแกไขความบกพรองของการออกแบบทาง 
 1.2.2  ตองติดตั้งปายจราจรที่จําเปนตามจุดที่เหมาะสมและถูกตอง  ตามมาตรฐานให
เรียบรอยทุกแหงกอนที่จะเปดการจราจรทางหลวงใหม  ทางเบี่ยง  หรือทางชั่วคราว 
 1.2.3  ปายจราจรจะตองสอดคลองกับสภาพและการจราจรบนทางหลวง  ฉะนั้นให
ติดตั้งปายจราจรเพิ่มเติม/หรือรื้อถอนปายจราจรออกทันที  เมื่อสภาพของทางหลวง
เปลี่ยนแปลงไป 
 1.2.4  การติดตั้งปายจราจรจะตองคํานึงถึงมาตรฐานของการออกแบบปาย  การติดตั้ง
ปายตลอดจนความสม่ําเสมอในการใชปายจราจร  สภาพการจราจรและประเภททางหลวง
แบบเดียวกันใชปายจราจรแบบเดียวกันติดตั้ง 
 1.2.5  ไมควรติดตั้งปายจราจรประเภทปายบังคับและปายเตือนเกินความจําเปน  
เพราะแทนที่จะเปนผลดีขึ้นกลับทําใหผูใชทางหลวงขาดความสนใจปายจราจร 
 1.2.6  การติดตั้งปายแนะนําประเภทปายบอกจุดหมายปลายทาง  และปายหมายเลข 
ทางหลวงเปนระยะๆ  จะทําใหเกิดประโยชนกับผูใชทางหลวงมากขึ้น 
 1.2.7  ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑในคูมือเลมนี้  ก็ใหพิจารณาเลือก
ทางปฏิบัติไดเหมาะสมเฉพาะราย 
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1.3  การติดตั้ง 
 1.3.1  หลักการติดตั้งปายจราจรทั่วไป 
 ก.  การปกหรือติดตั้งปายจราจร  โดยปกติทางหลวง  2  ชองจราจร  จะติดตั้งปาย
จราจรทางดานซายของผิวจราจร  ยกเวนปายเขตหามแซง 
 สําหรับทางหลวงที่มีชองจราจรใหรถว่ิงไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต 2 ชองจราจร    
ขึ้นไป  โดยมีเกาะกลาง  (Median)  แบงทิศทางการจราจรหรือทางหลวงที่จัดการจราจรใหรถ
เดินทางเดียว  (One  way  roadway)  ควรพิจารณาติดตั้งปายเสริม  (Supplementary  Sign)  ใน
เกาะกลางแบงแยกชองจราจร  (Channelizing  islands)   หรือเกาะกลาง(islands)  หรือฉนวน
ทางดานขวา จะเปนประโยชนตอผูขับขี่ยวดยานมาก  เนื่องจากผูขับขี่ยวดยานซึ่งอยูบนชอง
จราจรดานขวาไมสามารถจะมองเห็นปายจราจรทางดานซายไดชัดเจนเพราะถูกรถทาง
ดานซายบังสายตา 
 ข.  ปายจราจรทุกปายจะตองปก  หรือติดตั้งเขาหาทิศทางของยวดยานโดยติดตั้งให
เอียงออกจากแนวตั้งฉากการจราจรเล็กนอยประมาณ  5  องศา  เพ่ือไมใหเกิดการสะทอนแบบ
กระจกเงา  (Mirror  Reflection)  จากปาย 
 การติดตั้งปายตามทางโคงจะตองคํานึงถึงทิศทางการมองเห็นของผูขับขี่ยวดยานดวย 
 ค.  ปายจราจรจะตองปกหรือติดตั้งใหอยูในแนวดิ่ง  นอกจากในกรณีของทางขึ้นเขา
หรือทางลงเขาแผนปายจราจรอาจจะติดตั้งทํามุมกับแนวดิ่งเล็กนอย   เพ่ือชวยใหผูขับรถ
มองเห็นปายไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ง.  ท่ีเสาหรือท่ีติดตั้งปายสําหรับการจราจรในทิศทางหนึ่ง 

• หามติดตั้งปายแนะนํารวมกับปายประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดไว
โดยเฉพาะ 

• ไมควรติดตั้งปายบังคับหรือปายเตือนเกิน  1  ปาย  ยกเวนปายเตือน
ความเร็วท่ีใชติดตั้งรวมกับปายเตือนอื่นๆ 

• การติดตั้งปายบังคับและปายเตือนรวมกันจะตองเปนปายที่มีความหมาย
เสริมกัน 

•  ปายหยุดใหติดตั้งเดี่ยว 
 1.3.2 ความสูงของปายจราจร 
 ปายจราจรซึ่งติดตั้งขางทางนอกเมือง  จะตองสูงอยางนอย  1.50  เมตร  แตถาติดตั้งปาย
ในแนวดิ่งเกิน  1  ปาย  บนที่เดียวกัน  ตองใหสวนลางของปายลางสุด  สูงจากขอบผิวจราจรไม
นอยกวา  1.20  เมตร 
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 สําหรับปายที่ติดตั้งในเมือง  บนทางหลวงพิเศษหรือในที่ซึ่งคาดวาอาจจะมีสิ่งกีดขวาง
ระดับสายตา  สวนลางของปายอันลางสุดที่เปนปายเดียวหรือเกิน  1  ปายที่ติดตั้งบนที่เดียวกัน
ตองสูงจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา  2.00  เมตร  ในกรณีท่ีติดตั้งปายตรงเสาไฟจราจรใหติดตั้ง
ขางใตสัญญาณไฟจราจรได 
 ปายเตือนสิ่งกีดขวางใหขอบลางสุดของปายสูงจากขอบผิวจราจร  0.50  เมตร 
 1.3.3  ระยะติดตั้งตามแนวขวางของปายจราจร 
 ปายจราจรขางทางหลวงตองติดตั้งปายหางจากขอบไหลทาง  สันขอบทาง  (Curbs)  
หรือราวกั้น  (Guardrails)  ไมนอยกวา  0.60  เมตร  แตไมใหหางจากขอบผิวจราจรเกินกวา  
4.00  เมตร นอกจากไมสามารถจะทําการติดตั้งไดเนื่องจากลักษณะขอบทางหลวง 
 สําหรับทางหลวงพิเศษ  ใหขอบปายจราจรที่ติดตั้งทางดานซายหางจากขอบผิวจราจรอยาง
นอย  4.00  เมตร  และขอบปายของปายจราจรที่ติดตั้งทางดานขวาหางจากขอบผิวจราจรอยางนอย  
3.00  เมตร 
 ปายท่ีไมมีประโยชนตอการจราจรโดยตรง  เชน  ปายบอกสถานที่  ใหติดตั้งหางจากขอบ
ผิวจราจรไมนอยกวา  6.00  เมตร  
 สําหรับทางในเมือง  จะตองมีระยะหางจากสันขอบทางไมนอยกวา  0.30  เมตร 
 ในกรณีที่จะตองใชราวกั้นเสาปายจราจรแขวนสูง  ราวกั้นนั้นจะตองหางจากขอบผิวจราจร
อยางนอยที่สุดเทากับความกวางของไหลทาง  หรือหางจากสันขอบทางอยางนอย  0.30  เมตร 
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รูปที่ 1  แสดงมาตรฐานการติดตั้งปายชนิดเสาเดี่ยว 
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บทที่ 2 
ประเภทของปายจราจรบริเวณทางแยก 

 

 

ประเภทของปายจราจรที่ใชติดตั้งบริเวณทางแยก ประกอบดวยปายบังคับ ปายเตือน
และปายแนะนํา ใชเพ่ือควบคุมและแนะนําใหผูใชทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมายไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นการอนุญาตใหติดตั้งปายประเภทอื่นในบริเวณทางแยก อาจ
กอใหเกิดความสับสน จึงควรติดตั้งเทาที่จําเปนและไดพิจารณาแลววาเหมาะสมและปลอดภัย
เทานั้น 

 

2.1 ปายบังคับ 
                2.1.1 ปายหยุด 

เนื่องจากการติดตั้งปายหยุดทําใหกอใหเกิดความไมสะดวก
ตอผูใชรถ  ดังนั้น จึงควรใชปายนี้เฉพาะจําเปนและมีเหตุอันควร 
(Warrants) เทานั้น  

 

เหตุอันควร (Warrants) ในการพิจารณาเพื่อติดตั้งปายหยุด มีดังนี้ 
1) ทางแยกซึ่งไมติดตั้งปายหยุดที่ดานหนึ่ง และใหการจราจรผานทางแยกตาม

สิทธิผานทางแยกกอน มักกอใหเกิดอันตรายอยูเสมอ 
2) ถนนที่เขาบรรจบกับทางหลวงสายหลัก 
3) ทางแยกที่อยูในบริเวณพื้นที่มีการควบคุมการจราจรดวยสัญญาณไฟ แต

ไมไดมีการติดตั้งสัญญาณไฟที่ทางแยกนั้น 
4) ทางแยกที่มีลักษณะของทางและการจราจรประกอบกันดังนี้ คือยวดยาน

สวนใหญใชความเร็วสูง ระยะการมองเห็นจํากัด และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ท่ีรุนแรง ใหติดตั้งปายหยุดเพื่อควบคุมการจราจรที่ดานหนึ่ง 

การติดตั้งโดยทั่วไป  ใหติดตั้งปายหยุดบนทางหลวงที่มีปริมาณจราจรนอยกวา 
นอกจากในกรณีท่ีเปนสามแยก ใหติดตั้งปายหยุดบนทางหลวงที่เขาบรรจบ ไมวาจํานวน
ยวดยานบนทางหลวงนั้นจะมากกวาหรือนอยกวาก็ตาม ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย 

หามติดตั้งปายหยุดบนทางหลวงพิเศษหรือตามทางแยกตางระดับ (Interchange)  
ท้ังนี้เนื่องจากบนทางหลวงเหลานั้นตองการใหยวดยานไหลไปไดสะดวก  ไมสมควรติดตั้ง
ปายหยุดบนทางเชื่อมโยงเขา (Entrance Ramp)  นอกจากบนทางเชื่อมโยงออก (Exit Ramp) 
ซึ่งอาจจําเปนตองติดตั้งปายหยุดกอนถึงจุดตัดกับทางขางหนาซึ่งไมใชทางหลวงพิเศษ 
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หามติดตั้งปายหยุดตรงทางแยก   ซึ่งควบคุมการจราจรโดยใชไฟสัญญาณ   เพราะจะ
ทําใหเกิดความสับสนตอผูขับรถ    กรณีท่ีหยุดใชไฟสัญญาณควบคุมการจราจรในบริเวณ 
ทางแยกก็ใหใชไฟกะพริบสีเหลืองหรือสีแดงแทน    โดยใหใชไฟกะพริบสีเหลืองทางดานที่มี
ปริมาณการจราจรสูงกวา     และใหใชไฟกระพริบสีแดงดานทางหลวงที่ตองการใหยวดยาน
หยุดที่ทางแยกกอนที่จะผานเลยทางแยกนั้นไป 

หลักเกณฑการติดตั้งปายหยุด มีดังนี้ 
1) ปายหยุดตองติดตั้งใกลแนวที่จะใหรถหยุด และควรจะใชเสนหยุด  
2) ตรงบริเวณทางแยก เมื่อจะใหติดตั้งปายหยุดใหติดตั้งหางจากขอบผิวจราจร

ดานใกลของทางขวางหนา ในระยะไมเกิน 10 เมตร และไมนอยกวา 1.20 
เมตร ในกรณีท่ีมีทางขาม ใหติดตั้งกอนถึงขอบทางขาม 1.20 เมตร 

3) ความสูงและระยะตามแนวขวางของปายหยุด  ใหถอืตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในคูมือ เครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 

4) โดยทั่วไปใหติดตั้งปายหยุดดานซายของทาง  สําหรับทางแยกที่มีรัศมีกวาง 
(Wide Throat Intersection) ปายหยุดที่ติดตั้งไวแลวทางดานซายอาจ
มองเห็นไมชัดเจน  ควรใชเสนหยุดโดยมีคําวา “หยุด” บนผิวจราจรชวย  
และอาจติดตั้งปายหยุดเสริมดานขวาของทางดวยก็ได 

5) ตรงทางแยกซึ่งมีเกาะแบงชองจราจร ใหติดตั้งปายหยุดบนเกาะแบงชอง
จราจร (Channelizing Islands) 

6) ควรระวังไมใหคนขับรถในทิศทางที่ไมตองการใหหยุดมองเห็นปายหยุด 
ไดชัดเจน 

7) ในกรณีท่ีตําแหนงของปายหยุดอาจมองเห็นไมชัด   ในระยะที่รถจะหยุดได
ทันเนื่องจากถูกบดบัง หรือเปนทางโคง ใหติดตั้งปายเตือน “หยุดขางหนา” 
กอนที่จะถึงปายหยุดปายใหทาง 

2.1.2  ปายใหทาง
  ปายใหทางใชติดตั้งเชนเดียวกับปายหยุด  คือ  แสดง

ความสําคัญของทางขางหนา แตกตางจากปายหยุดตรงที่รถไมตอง
หยุดเมื่อมาถึงทางแยก        

  เพ่ือใหผูใชทางเขาใจความหมายของปายดีขึ้น ควรติดตั้ง
ปายประกอบพื้นขาว  ตัวอักษร  และเสนขอบปายสีดํา   มีขอความ                                                                     

                          
 

  
 

    
“ใหรถทางขวาไปกอน”   
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ปายใหทางใชเมื่อมีเหตุอันควร ดังตอไปนี้ 
1) บนทางโทที่รถสามารถเขาทางหลวงดวยความเร็วเกินกวา 20 กม./ชม. อยาง

ปลอดภัยและการเขาสูทางหลวงไมจําเปนตองใหรถหยุด ตลอดทั้งวัน 
2) ท่ีทางเชื่อมเขาสูทางหลวงพิเศษ ซึ่งไมมีชองจราจรเรงความเร็วท่ีเพียงพอ 
3) ชองจราจรซึ่งมีเกาะแบงสําหรับรถเลี้ยวซายบรรจบกับทางขวางขางหนา

และไมมีชองจราจรเรงความเร็วท่ีเพียงพอ 
 

2.1.3 ปายใหชิดซาย 
 
 
 
 
 

 
2.2 ปายเตือน 

2.2.1 ปายเตือนหยุดขางหนา 
ปายเตือนหยุดขางหนาใชติดตั้งกอนถึงปายหยุด  ในกรณีท่ีไม

สามารถมองเห็นปายหยุดในระยะเพียงพอ เนื่องจากเปนทางในโคงราบ โคง
ต้ังหรือมีสิ่งกีดขวางอื่นๆ ตลอดจนความเร็วของรถที่เขาสูทางแยก  จนทํา
ใหผูขับขี่ยวดยานไมสามารถหยุดรถตรงแนวที่จะใหรถหยุดได 

การติดตั้งใหติดตั้งระหวางปายเตือนทางแยกกับปายบอกจุดหมายปลายทาง 
2.2.2 ปายเตือนทางแยก 
ปายเตือนทางแยก ใชสําหรับเตือนผูขับขี่วา ทางขางหนาเปนทางแยกตามลักษณะ

เครื่องหมายในปาย ใหติดตั้งปายเตือนเหลานี้ ในกรณีท่ีทางหลวงเขามาบรรจบเปนทางหลวง 
หรือทางประเภทอื่นที่เปนเสนทางสําคัญและมีปริมาณจราจรมากกวา 200 คันตอวัน   

ในกรณีทางแยกสามแยก 2 แหงอยูเยื้องกัน  โดยหางกันนอยกวา 250 เมตร  และทาง
แยกทั้งสองแหงมีเหตุอันควรเพียงพอในสําหรับการติดตั้ง  ใหใชปายเตือนทางบรรจบกัน
แบบเยื้องกันเพียงปายเดียว 

ใหใชปายใหชิดซาย   สําหรับบริเวณทางหลวงหรือถนนที่
ตองการใหผูขับขี่ เดินรถไปทางซายของอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง
ทางเดินรถ  เชน เกาะแบงทิศทางการจราจร  หรือเกาะจัดชองจราจร   
โดยทั่วไปใหติดตั้งปายนี้บริเวณจุดเริ่มตนของทางคู    ชองเปดเกาะ
(Median Opening) ทุกๆแหง  โดยติดปายเตือนสิ่งกีดขวาง (ทางเดียว) 
ควบคูไปดวย 
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ระยะติดตั้งใหอยูกอนถึงจุดเริ่มเลี้ยวโคงทางแยกไมนอยกวา 200 เมตร  สําหรับทาง
ในเมืองระยะติดตั้งอาจลดลง หรือไมจําเปนตองติดตั้งเลย 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.3  ปายเตือนสัญญาณไฟ 
ปายเตือนสัญญาณไฟ ใชเตือนลวงหนากอนถึงทางแยกบน    

ทางหลวง ในที่ซึ่งผูขับขี่ไมคาดวาจะมีสัญญาณไฟ หรือในกรณีท่ีมองเห็น
สัญญาณไฟไดไมชัด เนื่องจากโคงราบ โคงตั้ง มีแสงสวางรบกวน หรือ
บริเวณชานเมืองหรือนอกเมืองที่มีสัญญาณไฟควบคุมการจราจร โดย      
ผู ขับขี่ไมสามารถมองเห็นสัญญาณไฟไดภายในระยะ 200 เมตร กอนถึงทางแยก 

“การติดตั้ง ใหติดตั้งกอนถึงปายเตือนทางแยก ยกเวนกรณีไมมีการติดตั้งปายเตือน
ทางแยก ใหติดตั้งกอนถึงปายบอกจุดหมายปลายทาง” 

2.2.4 ปายเตือนสิ่งกีดขวาง 
 ปายเตือนสิ่งกีดขวางใชเพ่ือเตือนผูขับขี่ใหทราบวา มีฉนวน เกาะ หรือสิ่งกีดขวาง

อื่นอยู  
ถาตองการใหผูขับขี่ผานไปไดท้ังซายหรือขวา

ของฉนวนใน   หรือเกาะ  หรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ใหใช     
ปายเตือนสิ่งกีดขวาง (สองทาง)   และถาตองการแสดงให  
ผู ขั บขี่ ท ร าบว า ยวดยานสามารถผ านไปได เ ฉพาะ             
ทางดานซายของฉนวนใน หรือเกาะ หรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ 
ใหใชปายเตือนสิ่งกีดขวาง (ทางเดียว) 

โดยท่ัวไปปายเตือนสิ่งกีดขวาง (สองทาง) จะใชควบคูกับปายเครื่องหมายลูกศรคู 
สวนปายเตือนสิ่งกีดขวาง (ทางเดียว)    จะใชคูกับปายบังคับชิดซาย แตในบางกรณีอาจติดตั้ง
เดี่ยวได 
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การติดตั้งปายเตือนสิ่งกีดขวาง ใหติดตั้งโดยใหขอบลางสุดของปาย สูงจากขอบผิว
จราจร 50 เซนติเมตร 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเพิ่มขนาดของปายเตือนสิ่งกีดขวาง ใหเพ่ิมตามความ
กวาง แตตองมีขนาดใหญสุดไมเกิน  60 x 75 เซนติเมตร 

2.2.5 ปายเครื่องหมายลูกศรคู  
ปายเครื่องหมายลูกศรคูแสดงดวยลูกศร 2 รูปชี้ลงทางซายและ

ทางขวา  ใชเพ่ือเตือนผูขับขี่ใหทราบตําแหนงของเกาะ หรือสิ่งกีดขวางอื่น
อยูโดยยวดยานสามารถไปไดท้ังทางซายและทางขวา  

หามมิใหใชปายนี้ท่ีจุดแยกเสนทางการจราจร  เชน  เกาะแบงชองรถเลี้ยวซาย   
โดยท่ัวไปใหติดตั้งปายเครื่องหมายลูกศรคู สูง 2.0 เมตร วัดจากสวนลางสุดของปายถึงระดับ
ขอบผิวจราจร  และใหมุมนอกสุดของปายอยูหางจากขอบของสันขอบทางหรือเสาสะพาน
หรืออาคารไมนอยกวา 60 เซนติเมตร เพ่ือใหยวดยานที่ว่ิงตามหลังคันอื่นมองเห็นปายได
ชัดเจน   และไมกอใหเกิดอันตรายแกยวดยานที่ผานไปทั้งทางซายและทางขวาของสิ่งกีดขวาง 

2.2.6 ปายเสริมบอกระยะทาง  
เปนปายเสริมระบุระยะทางจากตําแหนงของปายเตือนจนถึงที่ตองการ

เตือน  เชน  จุดเริ่มโคงของทางแยก  และใหติดตั้งในตําแหนงที่ระยะทางลงตัว
ในหลัก 100 เมตร หรือมีเศษ 50 เมตร โดยติดตั้งดานลางของปายเตือนทางแยก  
2.3 ปายแนะนํา 

2.3.1 สีปายแนะนํา 
ลักษณะของสีพ้ืนปาย สัญลักษณ ตัวอักษร และตัวเลข จะเปลี่ยนไปตามประเภท

ของทางหลวง 
2.3.1.1 ทางหลวงสัมปทาน  

       พ้ืนปายสีน้ําเงิน เสนขอบปายสีขาว สัญลักษณ ตัวอักษร และตัวเลขเปนสีขาว 
2.3.1.2 ทางหลวงพิเศษ 

      พ้ืนปายสีเขียว เสนขอบปายสีขาว สัญลักษณ ตัวอักษร และตัวเลขเปนสีขาว 
2.3.1.3 ทางหลวงแผนดิน 

     พ้ืนปายสีขาว เสนขอบปายสีดํา สัญลักษณ ตัวอักษร และตัวเลขเปนสีดํา 
   “ยกเวนเปนปายที่แนะนําเสนทางเขาสูทางหลวงสัมปทาน ใหใชสีเชนเดียวกันกับ

ทางหลวงสัมปทาน” 
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2.3.2 ปายหมายเลขทางหลวง 
ปายหมายเลขทางหลวง ใชเพ่ือแสดง 

หมายเลขทางหลวง อาจใชเพ่ือยํ้าถึงทางหลวง 
หมายเลขนั้นๆ หรือใชรวมกับปายรวมชุดตางๆ 
 เพ่ือระบุถึงทางหลวงอื่นตัดผานหรือแยกออก 
ไปตามทิศทางของทางหลวง ฯลฯ โดยแสดงออก 
ในรูปของปายชุดตางๆ เชน ปายชุดระบุทิศทาง  
โดยแบงตามการใชงานดังนี้ 

ในกรณีท่ีเปนทางหลวงที่มีชื่อทางหลวง  ใหเพ่ิมเติมชื่อทางหลวงลงในปายหมายเลข
ทางหลวง และลดขนาดตัวเลขลง  

 

2.3.3 ปายบอกจุดหมายปลายทาง 
ปายบอกจุดหมายปลายทางมี 

วัตถุประสงคในการบอกทิศทางของจุดหมาย
ปลายทางโดยทั่วไปใหใชเครื่องหมายลูกศร  
ชี้ขึ้นตั้งฉากกับปายหรือขนานกับปาย เพ่ือใช
ระบุทิศทางของจุดหมายปลายทางที่อยูขางหนา 
หรือทางซาย หรือทางขวาของสถานที่ติดตั้งปาย ในกรณีจําเปนอาจใชเครื่องหมายลูกศรเอียง
ทํามุมกับปายเล็กนอย เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางที่แทจริงได 

การติดตั้งใหเรียงลําดับการติดตั้งโดยใหปายที่แสดงจุดหมายปลายทางตรงไปอยู
บนสุด และตามดวยดานซาย และดานขวา ตามลําดับ และเครื่องหมายลูกศรที่ชี้ทิศทางตรงไป 
ใหอยูดานขวาของปาย เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ทิศทางไปทางดานซายใหอยูทางดานซายของ
ปาย เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ทิศทางไปทางดานขวาใหอยูทางดานขวาของปาย   ยกเวน เม่ือปาย
ที่มีลูกศรตรงติดตั้งคูกับปายที่มีลูกศรที่ช้ีไปทางขวาเทานั้น ใหเครื่องหมายลูกศรตรงไป อยู
ทางดานซายของปาย  

2.3.4 ปายบอกระยะทาง 
 
 
 

ปายบอกระยะทาง ใชระบุขอความ
แสดงถึงจุดหมายปลายทาง และตัวเลขบอก
ระยะทางที่ไปสูจุดหมายปลายทางนั้นๆ เปน
กิโลเมตร 
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2.4 ปายชุด 
2.4.1 ปายชุดระบุทิศทาง 

 
 
 

2.4.2 ปายชุดบอกรายละเอียดทางแยก 
2.4.2 ปายชุดบอกรายละเอียดทางแยก  

  ประกอบดวยปายเตือนทางแยกขางหนา 
 และปายบอกรายละเอียดทางแยก การติดตั้งปาย 
ใหติดตั้งที่ระยะ 700 ม. กอนถึงทางแยก  ยกเวน  
กรณีท่ีมีปายชุดทางแยกอยูในบริเวณที่จะติดตั้ง  
ใหติดตั้งกอนถึงจากปายชุด ไมนอยกวา 200 ม.  

• ปายเตือนทางแยกขางหนา 
ปายเตือนทางแยกขางหนาใชเ พ่ือเตือน  และแสดง

คุณลักษณะของทางแยกแกผูขับขี่ใหทราบลวงหนาวา   ทางแยกที่
จะถึงมีรูปแบบอยางไร เปนทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม
หรือไม เพ่ือท่ีผูขับขี่จะไดเตรียมพรอมในการเดินทางเขาสูทาง
แยกไดอยางถูกตอง และปลอดภัย     อีกทั้งยังระบุระยะทาง  เพ่ือ
ลดความสับสนในกรณีท่ีมีทางแยกเล็กอยูระหวางตําแหนงการติดตั้งปายกับทางแยกหลัก  
การติดตั้งปายเตือนทางแยกขางหนานี้ใหติดควบคูกับปายบอกรายละเอียดทางแยก  

• ปายบอกรายละเอียดทางแยก 
ปายบอกรายละเอียดทางแยก  ภายในปายจะระบุจุดหมาย

ปลายทางในทิศทางตางๆ   และระยะทางไปสูจุดหมายปลายทางนั้นๆ   
โดยลูกศรบอกทิศทางใหอยูทางดานซายของปาย    และระยะทางจะ
อยูดานขวาของปาย     การใชจะใชควบคูกับปายเตือนทางแยก
ขางหนา       

 
 

ปายชุดระบุทิศทาง คือปายหมายเลข
ทางหลวงซึ่งมี ปายระบุทิศทาง ในลักษณะ
ตางๆ ติดตั้งประกอบอยูดานลาง ปายจะบรรจุ
เครื่องหมายลูกศรชี้ไปในทิศทางตางๆ กัน
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บทที่ 3 
ปายจราจรมาตรฐานสูง 

 

ปายจราจรมาตรฐานสูง เปนปายแนะนําที่ใชในทางหลวงที่มีมาตรฐานการออกแบบ
สูง ยวดยานตางๆ สามารถใชความเร็วไดมาก การอานขอความในปายจราจรแบบมาตรฐาน
ไมสามารถสื่อความหมายและแนะนําใหผูใชทางมุงสู จุดหมายปลายทางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองมีการใชปายจราจรมาตรฐานสูง เพ่ือรองรับขอจํากัดของ
ปายมาตรฐานทั่วไป 

 

3.1 ประเภทของทางหลวงที่ติดตั้งปายจราจรมาตรฐานสูง 
การติดตั้งปายมาตรฐานสูงตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก   ดังนั้นการติดตั้งจึง

ควรคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความจําเปนและความปลอดภัยเปนหลัก โดยปกติปาย
มาตรฐานสูงใชสําหรับติดตั้งบนทางหลวงพิเศษ อยางไรก็ตาม การนําคุณสมบัติของปาย
มาตรฐานสูงมาประยุกตใชกับทางหลวงประเภทอื่นก็สามารถทําไดเชนกัน   

ประเภทของทางหลวงที่เหมาะสมในการติดตั้งปายมาตรฐานสูงสามารถแบงเปน
ประเภทตางๆ ดังนี้ 

• ทางหลวงพิเศษ  
• ทางแยกตางระดับ 
• ทางหลวงแผนดิน ซึ่งมีรูปแบบและวัตถุประสงคท่ีตองการใหการจราจรบน

ทางสายหลักนั้นเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง โดยมีรูปแบบที่มีการควบคุม
ทางเขา-ออก 

• ทางหลวงแผนดินอื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอในการติดตั้งปายมาตรฐานสูง
ประเภทแขวนสูง ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑในการติดตั้งปายแขวนสูง 
ตามขอ 3.2   

 

3.2 หลักเกณฑการติดตั้งปายจราจรมาตรฐานสูงประเภทแขวนสูง  
เนื่องจากการติดตั้งปายจราจรมาตรฐานสูงประเภทแขวนสูง โดยปกติจะใชกับทาง

หลวงพิเศษ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการออกแบบทางหลวงแผนดินในปจจุบัน เอื้อให
การจราจรสามารถเคลื่อนตัวดวยความเร็วสูง ปายจราจรมาตรฐานสูงประเภทแขวนสูงจึงมี
บทบาทสําคัญสําหรับระบบการติดตั้งปายจราจรบนทางหลวงแผนดินทั่วไป ท้ังนี้ การ
เลือกใชและการติดตั้งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการติดตั้งปายจราจรแขวนสูง 
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ปายจราจรมาตรฐานสูงประเภทแขวนสูงที่สามารถนํามาใชกับทางหลวงแผนดิน
ท่ัวไป โดยปกติจะแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ปายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang 
Sign) และปายจราจรแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร (Overhead Sign) ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการใชงาน
ในแตละประเภทของทางหลวง หรือสภาพของทางแยก 

3.2.1 ปายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign) 
ปายจราจรแบบแขวนสูงแบบแขนยื่น  จะติดตั้งที่บริเวณทางหลวงขนาด 2 ชอง

จราจรหรือมากกวา   และที่บริเวณทางแยกมีการขยายปรับปรุงทางแยกแลว  รวมทั้งมี
องคประกอบขอใดขอหนึ่งตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

• ทางหลวงที่ติดตั้งมีปริมาณการจราจรมากกวา 4,000 คันตอวัน 
• สภาพขางทางไมเอื้ออํานวยตอการติดตั้งปายขางทาง เชน ถนน ท่ีมีไหลทาง

แคบ การติดตั้งอาจล้ําเขาไปในอาคาร มีปายรานคาหรือปายโฆษณามาก 
อาจทําใหสับสน 

• ทางหลวงที่ควบคุม จุดเขา-ออก 
3.2.2 ปายจราจรแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร (Overhead Sign) 
ปายจราจรแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร  การติดตั้งจะติดตั้งที่บริเวณทางหลวงขนาด 

4 ชองจราจรหรือมากกวา    และในบริเวณที่มีความสับสนในการเขาชองทางใหถูกตอง ซึ่ง
อาจเปนปายเตือนลวงหนา ปายบอกทิศทางหรือปายบอกชองทาง  รวมทั้งมีองคประกอบ    
ขอใดขอหนึ่งตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

• มีปริมาณการจราจรมากกวา 8,000  คัน/วัน 
• เปนทางแยกตางระดับ 
• สภาพขางทางไมเอื้ออํานวยตอการติดตั้งปายขางทาง เชน ถนนที่มีไหลทาง

แคบ การติดตั้งอาจล้ําเขาไปในอาคาร มีปายรานคาหรือปายโฆษณามาก 
อาจทําใหสับสน 

• ทางหลวงที่ควบคุม จุดเขา-ออก 
 

3.3 รายละเอียดบนแผนปาย (Sign Detail)  
 

3.3.1 สีของปายจราจรมาตรฐานสูง (Color of Sign) 
สีของปายจราจรมาตรฐานสูง ใหใชพ้ืนปายสีเขียว สัญลักษณ อักษร และตัวเลขสี

ขาว       ยกเวน ปายที่เปนปายแนะนําเสนทางเขาสูทางหลวงสัมปทานใหใชสีพ้ืนปายเปน     
สีน้ําเงิน  สัญลักษณ อักษร และตัวเลขสีขาว      
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ในกรณีท่ีติดตั้งบนทางหลวงสัมปทาน ใหใชสีของพื้นปายเปนสีน้ําเงิน สัญลักษณ 
อักษร และตัวเลขสีขาว      

และสําหรับสัญลักษณหมายเลขทางหลวง ใหเปนไปตามมาตรฐานปายหมายเลข
ทางหลวง ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามประเภทของทางหลวง  

 

3.3.2 ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข (Size of character) 
ตัวอักษรและตัวเลขที่ใชบนแผนปายมาตรฐานสูง จะตองมีขนาดใหญกวาปาย

แนะนําทั่วไป เนื่องจากทางหลวงที่มีคุณสมบัติในการติดตั้งปายมาตรฐานสูงไดออกแบบให
สามารถรองรับการจราจรที่ไหลอยางตอเนื่องดวยความเร็วสูง  ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข
สามารถดูไดจากตารางที่ 3-1 สําหรับการลดขนาดของตัวอักษรและตัวเลข ใหใชในกรณี
จําเปนเทานั้น และใหเปนไปตามสัดสวนของปายและขนาดของขอความ ซึ่งไดกําหนดไวใน
หนังสือมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขสําหรับปายจราจร 

 

ตารางที่ 3-1: ตารางแสดงขนาดตัวอักษรและตัวเลขของปายมาตรฐานสูง 
                                                                          หนวย  :  เซนติเมตร 

ชนิดปาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปกติ กรณีจําเปน ปกติ(ตัวตาม) กรณีจําเปน ตัวอักษรนํา 

Overhang 30 ไมนอยกวา 25 15 ไมนอยกวา 12.5 
4/3 ของตัวตาม 

Overhead 50 ไมนอยกวา 40 25 ไมนอยกวา 20 
 
ในกรณีท่ีเปนปายแนะนําลวงหนาชนิดแผนที่ สามารถปรับลดไดตามความ

เหมาะสมแตท้ังนี้ไมควรมีขนาดเล็กกวา 20 เซนติเมตร สําหรับปายขางทาง และไมนอยกวา 
30 เซนติเมตร สําหรับปายแขวนสูงชนิดครอมผิวจราจร  

3.3.3 ชนิดของตัวพิมพ (Type of Character) 
3.3.3.1 ช่ือจุดหมายปลายทาง และชื่อยอ 
• ตัวนํา เปนตัวพิมพใหญ 
• ตัวตาม เปนตัวพิมพเล็ก 

3.3.3.2 ขอความ หรือคําสั่ง 
• ตัวนําและตัวตาม เปนตัวพิมพใหญ 
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3.3.4 เครื่องหมายลูกศร (Arrow Sign) 
เครื่องหมายลกูศรบนปายแขวนสูง เปนลูกศรสีขาว และจะตองอยูสวนลางของปาย 

อาจชี้ขึ้นหรือชี้ลงก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน  
 

3.4 ปายจราจรมาตรฐานสูงชุดทางแยก 
ปายจราจรมาตรฐานสูงชุดทางแยก   จะเปนปายแนะนําที่ติดตั้งเพื่อแนะนําใหผูขับขี่

สามารถเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง  โดยผานทางแยกไดอยางถูกตองและปลอดภัย    ชุด
ปายสามารถแบงตามการใชได   3  ประเภท  คือ  

3.4.1 ปายแนะนําทางออกลวงหนา (Advanced Guide Sign) 
ปายแนะนําทางออกลวงหนา เปนปายจราจรที่จะใหขอมูลผูใชทาง เมื่อเขาใกล

ทางออก หรือทางรวมทางแยก    เพ่ือใหผูขับขี่สามารถเตรียมพรอมที่จะเปลี่ยนชองทาง
การจราจร    เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางที่แยกออกจากกระแสจราจรหลัก    โดยมีรูปแบบ
ตางๆ ตามประเภทของการใชงาน ดังนี้ 

1) ปายแนะนําทางออกลวงหนาสําหรับทางแยกตางระดับ 
รายละเอียดของปายจะระบุสัญลักษณหมายเลขทางหลวง  ชื่อถนน จุดหมาย

ปลายทาง หรือชื่อทางแยก และระยะทางจากตําแหนงของปายจนถึงทางออก 
 
 
                  
 
 การติดตั้ง โดยทั่วไปใหติดตั้งที่ระยะ 2 กิโลเมตร กอนถึงทางออกที่นําไปจุดหมาย

ปลายทางอยางไรก็ตาม   ตําแหนงปายอาจปรับเปลี่ยนได    หากมีวัตถุหรือโครงสรางที่อาจ
บดบังปาย  เชน  สะพาน  สะพานลอยคนขาม  หรือทางโคง  ใหปรับตําแหนงการติดตั้งมา
ดานหนาจุดดังกลาว  แตไมควรเปลี่ยนแปลงเกิน 500 เมตร  

ในกรณีท่ีมีทางแยกหรือทางเชื่อมอื่นๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความสับสน อยูระหวางปาย
และทางแยก   หรือทางหลวงที่การจราจรใชความเร็วสูง  เชน  ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
หรือทางหลวงที่มีชองการจราจรในทิศทางเดียวต้ังแต 3  ชองจราจรขึ้นไป  อาจเพิ่มปายนี้ท่ี
ระยะทาง 1 กม.  อีกชุดหนึ่ง โดยการติดตั้งสามารถติดตั้งไดท้ังแบบปายขางทาง หรือปาย
แขวนสูง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความจําเปน สําหรับการติดตั้งเปนปายขางทาง อาจไมจําเปนตองมี
สัญลักษณหมายเลขทางหลวงในแผนปาย 
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2) ปายแนะนําทางออกลวงหนาสําหรับทางหลวงที่มีทางขนาน 
• ปายแนะนําทางออกลวงหนาสําหรับทางเขาทางหลัก 
รายละเอียดในแผนปาย สําหรับปายทางเขา จะระบุ 

ขอความ “เขาทางหลัก”และระยะทางจากตําแหนงที่ติดตั้งปาย
ถึงทางเขา และใชรวมกับปายชี้ทางเขาสําหรับทางขนาน  

การติดตั้งใหติดตั้งที่ระยะ 1 กิโลเมตรกอนถึงทางเขาทางหลัก      อาจติดตั้งเปนปาย
ขางทางหรือปายแขวนสูง 

•  ปายแนะนําทางออกลวงหนาสําหรับทางออกทางขนาน 
ปายทางออกจะแบงเปน 2 สวน ในสวนบนจะระบุ

ขอความ “ออกทางขนาน” และระยะทางจากตําแหนงที่
ติดตั้งปายถึงทางออก ในสวนลางจะระบุสถานที่ท่ีเปนที่รูจัก
ท่ีตองใชทางออกนี้ โดยมีขอความ 1-2 ขอความ ในกรณี
จําเปนอาจเพิ่มไดแตไมควรมีขอความมากกวา 3 ขอความ 
ชื่อท่ีใชตองเปนชื่อท่ีคนทั่วไปรูจัก ไมใชชื่อท่ีใชกันเฉพาะ  
ทองถิ่น และใหเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ โรงพยาบาลที่มีหองฉุกเฉิน สถานที่ราชการ 
กิจการของเอกชนที่เปดใชสําหรับบุคคลทั่วไป และใชรวมกับปายชี้ทางออกสําหรับทางขนาน 
โดยชื่อในปายจะตองเปนชื่อเดียวกันทั้งสองปาย 

หากทางออกนี้เปนทางที่นําไปสูทางแยกที่จําเปนตองใชทางออกนี้สําหรับเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางตางๆ ท่ีแยกออกจากทางหลัก ใหระบุชื่อจุดหมายปลายทางเปนอันดับ
แรก และใหระบุชื่อภาษาอังกฤษกํากับดวย 

การติดตั้งใหติดตั้งที่ระยะ 1 กิโลเมตรกอนถึงทางออกจากทางหลัก 
“กรณีทางสายหลักมีชองจราจรตั้งแต 3 ชองจราจรขึ้นไป  และการจราจรใช

ความเร็วสูง การเปลี่ยนชองจราจรทําไดลําบาก   อาจปรับเปลี่ยนเปนปายแขวนสูงแบบครอม
ผวิจราจร” 

3) ปายแนะนําทางออกลวงหนาชนิดแผนที่ 
ปายแนะนําลวงหนาชนิดแผนที่    เปนปายจราจร 

ท่ีใชสัญลักษณของรูปแบบจําลองจากรูปแบบทางเรขาคณิต 
ของทางแยก  และจุดหมายปลายทางตางๆ ตามทิศทางนั้นๆ  
จะใชในกรณีท่ีขอความที่จะระบุในปายมีมาก        ทําให 
ไมสามารถสือ่ความหมายไดชัดเจน     หรือรูปแบบทาง    



  

คูมือ  การติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยก                                                                                                     20                                       
 

 
เรขาคณิตของทางแยกมีความซับซอนซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสน    สวนบนของปายจะระบุ
ระยะทางจากตําแหนงของปายจนถึงทางแยกพรอมทั้งขอความ “ทางแยกขางหนา”  
                ในกรณีท่ีเปนทางแยกตางระดับใหใชขอความ “ทางแยกตางระดับขางหนา” และ
ระยะทางจะเปนระยะจากตําแหนงของปายจนถึงทางออกแรกของทางแยกตางระดับ ยกเวน 
เปนทางแยกที่มีชื่อทางแยกที่รูจักโดยทั่วไป ใหใชชื่อทางแยกแทน 

การติดตั้งใหติดตั้งที่ระยะทาง 1 กิโลเมตรกอนถึงทางแยกหลัก หากมีความ
จําเปนตองเลื่อนตําแหนงการติดตั้งไมควรเปลี่ยนแปลงเกิน 250 เมตร 

การติดตั้งสามารถติดตั้งไดท้ังแบบปายขางทาง หรือปายแขวนสูง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการ
ใชงาน โดยใหใชเปนปายจราจรแขวนสูงชนิดครอมผิวจราจร เมื่อติดตั้งกับทางแยกตางระดับ 
และเปนปายขางทางเมื่อติดตั้งกับทางแยกทั่วไป ยกเวนกรณีท่ีไมสามารถติดตั้งปายขางทางได
ใหพิจารณาติดตั้งเปนปายแขวนสูงชนิดครอมผิวจราจร 

 

3.4.2 ปายแนะนําการใชชองจราจร 
เปนปายที่แนะนําการเขาชองจราจรกอนถึงทางออกหรือทางแยกหลัก    เพ่ือแนะนําผู

ขับขี่ใหเขาสูชองจราจรไดอยางถูกตอง   และมีระยะที่เพียงพอในการเปลี่ยนชองจราจร  ระยะ
ติดตั้งขึ้นอยูกับจํานวนชองจราจรที่จะตองทําการเบี่ยง  โดยทั่วไปติดตั้งที่ระยะ 400-800 เมตร 
กอนถึงทางออกหรือทางแยกหลัก  รูปแบบของปายมี  2 รูปแบบ คือ 

1) ปายแนะนําการใชชองจราจรสําหรับทางแยกตางระดับ  
ปายแนะนําลวงหนานี้สามารถใชไดกับทาง

แยกตางระดับและทางแยกทั่วไป ขอความในปายจะ
ระบุสัญลักษณหมายเลขทางหลวง ชื่อทางหลวง ชื่อ
ถนน จุดหมายปลายทาง หรือชื่อทางแยก ท้ังนี้จะตอง
เปนชื่อเดียวกันกับที่ระบุในปายแนะนําลวงหนาชนิด
บอกระยะทาง ในการระบุสัญลักษณเลขหมายทางหลวงจะใชในปายแขวนสูงชนิดครอมผิว
จราจรเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการติดตั้งปายแนะนําลวงหนาชนิดบอกระยะทางที่ระยะ 1 กิโลเมตร
แลว ใหติดตั้งปายนี้เปนปายขางทางที่ระยะ 750 เมตร 
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2)  ปายแนะนําการใชชองจราจรสําหรับทางหลวงที่มีทางขนาน 
ปายแนะนําลวงหนาสําหรับทางขนานเปนปายจราจรที่

ใชแนะนําใหผูขับขี่เตรียมพรอมที่จะเขาหรือออกทางขนาน และมี
คุณสมบัติเดียวกันกับปายแนะนําลวงหนาชนิดบอกชองจราจร 
โดยใชรวมกับปายติดตั้งกอนเขา-ออกทางขนาน มีขอความ “เขา
ทางหลัก” หรือ “ออกทางขนาน” พรอมดวยขอความให ชิดซาย” 
หรือ “ชิดขวา” แลวแตกรณี 

การติดตั้ง ใหติดตั้งที่ระยะ 500 เมตรจากจุดเริ่มผายของ
ทางเขาหรือออก และใหติดตั้งชิดดานตรงกันขามกับขอความใน
ปาย เชน ติดตั้งดานขวาทางเมื่อขอความให “ชิดซาย” 

 

3.4.3 ปายแนะนําชี้ทางออก 
ปายแนะนําชี้ทางออกเปนปายบอกจุดหมายปลายทางที่ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มผาย

ทางออกหรือทางแยก  อาจเปนปายเด่ียวแขวนสูงแบบแขนยื่น   หรือเปนปายชุดกรณีเปนปาย
แขวนสูงแบบครอมผิวจราจร  รูปแบบปายมี   3   รูปแบบ ดังนี้  

1)  ปายแนะนําชี้ทางออกสําหรับทางแยกตางระดับและทางแยกทั่วไป (กรณีเปนปาย
แขวนสงูแบบครอมผิวจราจร)  เปนปายชุดที่ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มผายของชองทางออกหรือทาง
แยก   ประกอบดวย 

• ปายชี้ชองจราจร 
                     ปายชี้ชองจราจร เปนปายจราจรประเภทแขวน
สูงชนิดครอมผิวจราจรเพื่อบอกชองจราจรที่สามารถเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางตางๆ โดยใชลูกศรชี้ชองจราจรเปน
ลูกศรชี้ลง  แสดงถึงการชี้ชองจราจรที่จะไปยังจุดหมาย
ปลายทางนั้นๆ  โดยลูกศรจะตองอยูกึ่งกลางของชองจราจร   
และใหใชจํานวนลูกศรเทากับจํานวนของชองจราจร  

 

• ปายชี้ทิศทาง 
                     ปายชี้ทิศทาง เปนปายจราจรแขวนสูงชนิดครอมผิวจราจรเพื่อบอกถึงทิศทางที่
สามารถนําไปสูจุดหมายปลายทางตางๆ โดยลูกศรชี้ทิศทาง เปนลูกศรชี้ขึ้น แสดงถึงทิศทาง
ของจุดหมายปลายทางนั้นๆ   ลูกศรใหใชเพียงลูกศรเดียว ไมวาชองจราจรที่ไปยังจุดหมาย
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ปลายทางนั้น จะมีมากกวา 1 ชองจราจร สําหรับลูกศรชี้ทิศทางจะมีอยู 2 ลักษณะ ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับลักษณะทางเรขาคณิต และความเร็วในการออกแบบ 

แบบชี้เอียง 
ลูกศรชี้เอียง ใชกรณีเปนทางแยกตาง

ระดับ หรือสะพานยกระดับ หรือใชเมื่อมีการแยกออกจาก
ทางตรงดวยรัศมีโคง มากกวาหรือเทากับ 40 ม. หรือ
ความเร็วโคงมากกวาหรือเทากับ 30 กม./ชม. 

แบบชี้ฉาก 
ลูกศรชี้ฉาก ใชเมื่อมีการแยกออกจาก

ทางตรงดวยรัศมีโคง นอยกวา 40 ม.หรือความเร็วโคงนอย
กวา 30 กม./ชม.  

หมายเหตุ ตําแหนงการติดตั้งที่แนะนํานี้เปนตําแหนงการติดตั้งในทางตรง 
ในกรณีท่ีตําแหนงของปายอยูในโคงราบหรือสิ่งกีดขวางอื่นใด อันมีผลใหมุมมองของการ
มองเห็นเปลี่ยนไป ทําใหผูขับขี่สับสน ใหเลื่อนตําแหนงการติดตั้งไปยังจุดที่เหมาะสม 

2) ปายแนะนําชี้ทางออกสําหรับทางแยกทั่วไป (กรณีเปนปายแขวนสูงแบบ แขนยื่น)  
 เปนปายเดี่ยวท่ีติดตั้งบริเวณจุดเริ่มผายของชองทางออก 

หรือทางแยก   รูปแบบปายเปนบอกทิศทางของจุดหมายปลายทาง 
การเรียงลําดับจุดหมายปลายทางใหจุดหมายปลายทางตรงไปอยู 
บนสุด   และตามดวยดานซาย   และดานขวา ตามลําดับ   และ 
เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ทิศทางตรงไป     ใหอยูดานขวาของปาย  
เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ทิศทางไปทางดานซายใหอยูทางดานซาย 

ของปาย เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ทิศทางไปทางดานขวาใหอยูทางดานขวาของปาย   
ยกเวน เม่ือปายที่มีลูกศรตรงติดตั้งคูกับปายที่มีลูกศรที่ช้ีไปทางขวาเทานั้น ใหเครื่องหมาย
ลูกศรตรงไป อยูทางดานซายของปาย  
 

3) ปายชี้ทางออกสําหรับทางหลวงที่มีทางขนาน 
ปายชี้ทางออกชนิดระบุจุดหมายปลายทาง เปน 

ปายจราจร ท่ีแนะนําใหผูขับขี่ทราบวาเมื่อจะเดินทางไป 
ยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ  จะตองออกจากทางหลักเพื่อ 
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุในแผนปาย                                        
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สวนบนของปายจะระบุ ขอความ “ทางออก” และหมายเลขทางออก      ในกรณีท่ี
ทางหลวงมีการใชหมายเลขทางออก    ในสวนลางจะระบุจุดหมายปลายทาง โดยจุดหมาย
ปลายทางในปายจะตองเปนจุดหมายปลายทางเดียวกันกับปายแนะนําลวงหนาที่ใชรวมกัน 

การติดตั้ง ในกรณีท่ีเปนทางออกที่ชัดเจนหรือเปนทางแยกตางระดับ ใหใชปายนี้
แทนปายชี้ทางออกปกติ และติดตั้งที่จุดแยก (Gore area) เปนปายขางทาง เพ่ือสามารถบอก
รายละเอียดของจุดหมายปลายทางตางๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น   

เมื่อติดตั้งกับทางออกทางขนาน ใหติดตั้งที่จุดผายของชองทางออกหรือท่ีระยะ 150-
200 เมตร กอนถึงทางออก และใชรวมกับปายชี้ทางออกซึ่งติดตั้งที่จุดแยก (Gore area)  

“กรณีทางสายหลักมีชองจราจรตั้งแต 3 ชองจราจรขึ้นไป  และการจราจรใช
ความเร็วสูง การเปลี่ยนชองจราจรทําไดลําบาก   อาจปรับเปลี่ยนเปนปายแขวนสูงแบบครอม
ผิวจราจร” 

3.4.4 ปายชี้ทางเขา-ออก (Entrance-Exit Direction Sign) 
ปายชี้ทางเขา-ออกเปนปายจราจรที่ใชยืนยันจุด 

ท่ีเปนทางเขา-ออก ระหวางทางหลักกับทางขนาน หรือ 
ทางออกที่นําไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองเปลี่ยนทิศทาง 
จากทางหลัก   

การติดตั้ง จะติดตั้งที่จุดแยก (Gore area) เพ่ือ 
ยืนยันทางเขา และสามารถใชรวมกับปายเตือนสิ่งกีด 
ขวางเพื่อความปลอดภัย 

3.4.5 ปายหมายเลขทางออก 
ปายหมายเลขทางออก เปนปายจราจรเสริมประกอบกับ 

ปายแนะนําชี้ทางออกเพื่อใหใหผูขับขี่เตรียมพรอมที่จะออก 
จากระบบทางหลวงไดอยางถูกตองและปลอดภัย  

ปายหมายเลขทางออก     ใชในกรณีท่ีทางหลวงมีการ                  
ควบคุมการเขา-ออก อยางมีระบบ  เชน ทางหลวงพิเศษระหวาง 
เมือง (Motorway) กรุงเทพ – ชลบุรี     หรือใชกับทางหลวงที่มี 
ทางขนานและมีระยะทางไกล เชน ถนนพหลโยธินชวงกรุงเทพ 
-สระบุรี   การติดตั้งจะติดตั้งอยูดานบนของปายชี้ทางออกหรือปายบอกจุดหมายปลายทาง   
หมายเลขทางออกใหใชเปนกิโลเมตรตําแหนงของทางออก  
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บทที่ 4 
การกําหนดชื่อจุดหมายปลายทาง 

 

เนื่องจากในปจจุบัน การกําหนดจุดหมายปลายทางในปายแนะนําเสนทางไม
สอดคลองกันในแตละเขตความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความสับสนในการเดินทางแกผูใชทาง 
จึงไดมีการพิจารณากําหนด “จุดควบคุม (Control Point) ” เพ่ือใชเปน จุดหมายปลายทาง
หลัก ท่ีตองระบุในแผนปายจราจร    เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและตอเนื่องในการเดินทาง 
และเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ      ประการที่สําคัญจุดควบคุมหลักจะอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูเดินทางในระยะไกลใหสามารถเดินทางไปยังจุดหมายไดสะดวกและ
รวดเร็ว    โดยมีความครอบคลุมจุดหมายปลายทางแกผูเดินทางในทองถิ่น ภายในประเทศ
และ ระหวางภูมิภาค     จุดควบคุมหลักนี้  จะปรากฏทั้งบนปายแนะนําชุดทางแยก   และติดตั้ง
เปนปายบอกระยะทาง หรือปายแนะนําเสนทางที่ติดเพิ่ม ระหวางทางแยกหลัก ไปตลอด
เสนทาง   ไมวาจะเปน ปายมาตรฐาน หรือมาตรฐานสูง เชน ปายขางทาง ปายจราจรแขวนสูง 
และปายจราจรแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร  
 

4.1 ประเภทของจุดควบคุม (Control Point Category) 
การแบงประเภทของจุดควบคุมสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
4.1.1 จุดควบคุมหลัก (Major Control Point) 
หมายถึง จังหวัด หรือ อําเภอใหญ ท่ีมีลักษณะเปน ชุมทาง   มีเสนทางหลักตอเนื่อง

ไปยังทิศทางตางๆ ไดสะดวก ซึ่งไดกําหนดไวดังนี้ 
• ภาคเหนือ : ไดแก   ตาก   ลําปาง  เชียงใหม  เชียงราย   นาน  พิษณุโลก 

และเพชรบูรณ 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ไดแก นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี 

หนองคาย   นครพนม  ยโสธร  อุบลราชธานี  และมุกดาหาร 
• ภาคกลาง : ไดแก กรุงเทพ บางปะอิน สระบุรี นครสวรรค นครปฐม 

กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและ
สระแกว 

• ภาคใต : ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง หาดใหญ ตรัง ปตตานี 
นราธิวาส   และภูเก็ต 
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 จุดควบคุมหลัก - ภาคเหนือ 
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จุดควบคุมหลัก - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จุดควบคุมหลัก - ภาคกลาง 
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จุดควบคุมหลัก - ภาคใต 
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4.1.2 จุดควบคุมรอง (Minor Control Point) 
หมายถึง จุดหมายปลายทางที่เปน จังหวัด หรือ อําเภอสําคัญในแตละภูมิภาค 

สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ   หรือจุดปลายทางของโครงขายถนน  เชน  อยุธยา  อุตรดิตถ 
มหาสารคาม กาฬสินธุ  และกระบี่ เปนตน 

4.1.3 จุดควบคุมยอย (Local Control Point) 
หมายถึง สถานที่ท่ีรูจักในพื้นที่ และเปนชื่อท่ีประชาชนในทองถิ่นใช โดยสามารถ

ใชกับปายขางทางและปายแขวนสูง (Overhang) เทานั้น    จุดควบคุมยอยไมสามารถติดตั้ง
เปนปายแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร(Overhead) ได   ยกเวนในกรณี เปนจุดที่ไมมีจุดควบคุม
หลักหรือรอง 
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ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ภาคใต 
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4.2 การกําหนดชื่อจุดหมายปลายทางในแผนปายจราจร 
การเลือกชื่อจุดหมายปลายทาง  ใหยึดหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 
1) ในเสนทางขางหนาหากผานจุดควบคุมหลักใหใชจุดควบคุมหลักเปนจุดหมาย

ปลายทางแรก   และใหเพ่ิมจุดควบคุมรองที่ใกลท่ีสุดเปนชื่อจุดหมายปลายทางที่สอง  
2) กรณีเสนทางขางหนาไมผานจุดควบคุมหลัก   ใหใชจุดควบคุมรอง  เชน จังหวัด

หรือ อําเภอ  ท่ีใกลท่ีสุด  เปนชื่อจุดหมายปลายทาง  ไมควรใชจุดหมายปลายทางที่ยังอยูไกล
เปนชื่อจุดหมายปลายทาง  เพราะเมื่อใสชื่อบนแผนปายแลว   ทางแยกถัดไปทุกๆแหงจะตอง
ใสชื่อนี้ไปตลอดจนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง  ทําใหบางครั้งจะเกิดปญหา   หากระหวาง
ทางมีชื่อท่ีตองการใสและจําเปนมากกวา  แตไมสามารถใสไดเพราะขอความจะมากเกินไป 

3) ชื่อจุดหมายปลายทางที่จะแนะนํา    ตองเปนการแนะนําไปเสนทางที่เดินทางได
สะดวก  และใชเวลาเดินทางที่สั้น  หากเสนทางนั้นสามารถไปสูจุดหมายปลายทางที่ไปสูจุด
ควบคมุหลักหรือจุดควบคุมรองไดแตเสนทางไมสะดวก  และไมควรแนะนํา  ใหใชจุด
ควบคุมยอยเปนชื่อจุดหมายปลายทาง 

4) กรณีเสนทางที่ไปสูจุดหมายปลายทางมีไดหลายเสนทาง    แตไปคนละสวนกัน
ของเมือง  อาจใชการใสวงเล็บคําขยายได  ท้ังนี้ขนาดของตัวอักษรตองไมสูงเกินกวา 3 ใน4 
ของตัวอักษรหลัก 

5) จํานวนขอความชื่อจุดหมายปลายทางรวมในทุกแผนปายที่ติดตั้งในจุดเดียวกัน
ตองไมเกิน 4 ชื่อ สําหรับขนาดตัวอักษร  45 เซนติเมตร  และไมเกิน  5  ชื่อ สาํหรับตัวอักษร
ขนาด  50 เซนติเมตร    หากมีความจําเปนตองมากกวาใหพิจารณาแยกชื่อท่ีสําคญัรองลงมา
เปนปายขางทางหรือปายแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign)  โดยติดตั้งแทรกกอนปาย 
ชุดชี้ทางออก  150-200 เมตร 

 

4.3 การจัดเรียงชื่อจุดหมายปลายทางบนแผนปาย 
4.3.1 กรณีติดตั้งเปนปายขางทาง 
สําหรับปายบอกจุดหมายปลายทางและปายบอกรายละเอียดทางแยกใหระบุจุด

ควบคุมรองหรือจุดควบคุมยอยท่ีอยูใกลท่ีสุด     และระบุจุดควบคุมหลักลงในแผนปาย
เดียวกันของแผนปายทิศทางตรง   โดยเรียงลําดับจากจุดใกลอยูบนสุดไปจุดที่ไกลกวา
ตามลําดับลงมา    
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สวนปายบอกระยะทางจะระบุจุดควบคุมยอย จุดควบคุมรองและจุดควบคุมหลัก 
โดยเรียงลําดับจากบนลงลาง 

 

4.3.2 กรณีติดตั้งเปนปายแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร 
ในกรณี ท่ี ติดตั้ ง เปนปายแขวนสูงชนิดครอม        

ผิวจราจร จะใชขอความไดไมเกิน 2 แถวหลัก (ตาม
แนวนอน) แตละแถวจะประกอบดวยชุดภาษาไทยและ
อังกฤษ ซึ่งในแตละแถวหลักอาจมีเพียง 1 ชื่อ ยกเวนใน
กรณี ท่ีมี จุดควบคุมรองที่มีความสํ าคัญหรือสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญ รวมถึงพ้ืนที่ท่ีมีจุดควบคุมหลักมากกวา 1 
ชื่อ สามารถระบุชื่อของจุดควบคุมรองหรือจุดควบคุมหลัก
ไดไมเกินแถวละ 2 ชื่อ โดยไมทําใหการอานขอความและ
การสื่อความหมายลดประสิทธิภาพลง  ยกเวน ตองการ
ขยายขอความใหแกขอความหลัก   ขอความที่เปนสวนขยาย
ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดไมมากกวาสามในสี่สวนของขนาดตัวอักษรของขอความหลัก 

การเรียงลําดับขอความใหจุดควบคุมรองที่ใกลท่ีสุดอยูแถวบนของปาย เรียงจากซาย
ไปขวา   แถวลางจะเปนจุดควบคุมหลัก   หากมีความจําเปนตองมีขอความในแถวมากกวา  1 
ขอความใหเรียงลําดับตามระยะจากใกลไปไกลเชนกัน ดังแสดงในภาพ จังหวัดอางทองซึ่ง
เปนจุดควบคุมรองจะอยูแถวบน สวนนครสวรรคเปนจุดควบคุมหลักจะอยูแถวลาง  

ชื่อของจุดควบคุมรองจะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงของพื้นที่ โดยคงจุดควบคุม
หลักไว   และเมื่อติดตั้งปายถึงบริเวณทางแยกกอนถึงจุดควบคุมหลัก จุดควบคุมหลักสามารถ
เปลี่ยนเปนจุดควบคุมรองและอยูแถวบนของปาย และแถวลางจะระบุจุดควบคุมหลักถัดไป
แทน 
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จํานวนชื่อจุดหมายปลายทางบนแผนปายแตละทิศทางไมควรมีชื่อจุดหมาย
ปลายทางเกิน กวา  2 ชื่อใน 1 แผนปาย  และโดยรวมทั้งหมดของชื่อจุดหมายปลายทางบน
โครงปาย (รวมชองทางเลี้ยว) ชื่อจุดหมายปลายทางไมควรเกิน 4 ชื่อ  และในกรณีเหลานี้
ขนาดตัวอักษรภาษาไทยจะตองมีขนาดความสูงตัวอักษรไมนอยกวา 45 ซม.  สําหรับ 4 ชื่อ  
และ  50 ซม.  สําหรับ 5 ชื่อ   เพ่ือเพ่ิมระยะในการอานใหผูขับขี่สามารถอานขอความทั้งหมด
ไดทัน 

4.3.3 กรณีติดตั้งเปนปายแบบแผนที่ 
ในกรณีท่ีเขาสูทางแยกและมีจุดควบคุม

หลักมากกวา 1 ชื่อซึ่งไมสามารถระบุลงในปาย
ประเภทอื่นได ใหใชปายชนิดแผนที่แทน การติดตั้ง
อาจเปนปายขางทางหรือปายแขวนสูงแลวแตกรณี 
โดยสามารถระบุเปนจุดควบคุมยอยหรือจุดควบคุม
รอง และจุดควบคุมหลักในแตละทิศทางจํานวน
ทิศทางละ 2 ชื่อ ดังแสดงในภาพและใหติดตั้งที่
ระยะ 1 กิโลเมตรกอนถึงทางออกหรือทางแยก 

ในภาพ แสดงถึงการติดตั้งและการกําหนดตําแหนงของจุดควบคุมที่จะระบุลงใน
แผนปายตามแตละประเภทโดยสังเขป 

สําหรับตัวอยางการกําหนดจุดควบคุมรองและจุดควบคุมหลักสามารถดูไดจาก
ภาคผนวก ข. ซึ่งจะแสดงการกําหนดจุดควบคุมรองและจุดควบคุมหลักในแตละภาค โดยแต
ละภาคจะแสดงทั้งขาเขา และขาออกจากกรุงเทพ ท้ังนี้ตัวอยางที่ไดแสดงอาจไมครบถวนใน
ทุกพ้ืนที่ ดังนั้นหากสํานักทางหลวง หรือแขวงการทางจะกําหนดจุดควบคุม ก็สามารถ
กําหนดจุดควบคุมไดโดยใชหลักเกณฑขางตนเปนหลัก 
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บทที่ 5 
การติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยก 

5.1  หลักการโดยทั่วไป 
1) การติดตั้งปายชุดทางแยกใหติดตั้งตามมาตรฐานที่กําหนดในคูมือนี้   ระยะติดตั้ง

เปนระยะแนะนํา  ตําแหนงอาจปรับเปลี่ยนไดตามสภาพพื้นที่  เพ่ือใหสามารถ
มองเห็นปายไดชัดเจน 

 2) ตําแหนงที่ติดตั้งปายไมควรอยูหลังอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางใดๆในการมองเห็น  
เชน  ทางโคง  ตนไม   ศาลาทางหลวง  เสาไฟ  ตอมอสะพานลอยคนขาม   เปนตน 

3) ไมควรมีปายใดๆติดตั้งในบริเวณพื้นที่ท่ีติดตั้งปายชุดทางแยก   
4) ปายสถานที่ทองเที่ยว ปายหนวยงาน และปายเอกชนอื่นๆใหติดตั้งกอนถึงชุดปาย

ทางแยก ไมนอยกวา 150 เมตร  และไมควรติดตั้งใกลกันเกินไป   ในกรณีมีปาย
จํานวนมาก  ใหรวมปายอยูในตําแหนงเดียวกัน 

5) ปายจราจรตางๆที่ตองการใหผูใชทางตัดสินใจที่ตางกัน    จะตองติดตั้งใหหางกัน
เพียงพอ    เ พ่ือใหมี เวลาอานและตัดสินใจไดกอนรับขอมูลใหมจากปาย   
โดยทั่วไปแลวบนทางหลวงนอกเมืองปายจราจรไมควรติดตั้งหางกันนอยกวา     
60 เมตร     แตสําหรับปายบริเวณทางแยกโดยเฉพาะปายแนะนําไมควรหางกัน
นอยกวา 100 เมตร    

             6) ชื่อจุดหมายปลายทาง  ถือวามีความสําคัญมาก  การกําหนดชื่อจุดหมายปลายทาง
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อจุดหมายปลายทางตามขอ 4.2 อยาง
เครงครัด 

             7) ปายบอกระยะทางเพื่อยืนยันจุดหมายปลายทางขางหนา    จะตองติดตั้งหลังจาก
ผานทางแยก     กรณีท่ีทางแยกอยูหางกันมากกวา 20 กิโลเมตร ใหติดตั้งปายบอก
ระยะทางเพิ่ม ดังตอไปนี้ 
• ใหติดตั้งปายบอกระยะทางทุกๆ  15 กิโลเมตร 
• หากระยะชวงสุดทายมีระยะทางนอยกวา 10 กิโลเมตร ใหเฉลี่ยระยะทางใน

สองชวงสุดทายใหเทากัน หรือใกลเคียงกัน   เชน   ชวงสุดทายมีระยะทาง   
8 กิโลเมตร ระยะรวมสองชวงสุดทายจะเทากับ 23 กิโลเมตร (15+8 
กิโลเมตร) ใหติดตั้งที่ระยะ 12 และ 11 กิโลเมตร ตามลําดับ 
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5.2 การติดตั้งปายชุดบริเวณทางแยก  กรณีเปนทางแยกระดับเดียวกัน 
ปายชุดทางแยกระดับเดียวกันสามารถแบงไดเปน  2  สวนดวยกัน คือ 
1) สวนกอนเขาทางแยก  จะประกอบดวย 

• ปายชุดบอกรายละเอียดทางแยก 
• ปายเตือนทางแยก 
• ปายแนะนําชี้ทางออก 
• ปายชุดหมายเลขทางหลวงระบุทิศทาง 

2) สวนหลังจากทางแยก 
• ปายหมายเลขทางหลวง 
• ปายบอกระยะทาง 

    รูปแบบการติดตั้งจะแสดงไวในภาคผนวก  ก 
 

5.3 การติดตั้งปายชุดบริเวณทางแยก  กรณีเปนทางแยกตางระดับ 
การแสดงการติดตั้งปายจราจรในทางแยกตางระดับ จะเปนการแสดงรูปแบบการ

ติดตั้งในรูปแบบปกติของแตละประเภทของรูปแบบทางแยกตางระดับ เชน เปน Loop Ramp, 
Directional Ramp หรือ Trumpet เปนตน  

เนื่องจากการออกแบบทางแยกตางระดับมีปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอรูปแบบ
ทางดานเรขาคณิต จึงไมสามารถทําใหครอบคลุมในทุกๆ รูปแบบได การนําไปใชจึงตองอยู
บนพื้นฐานของความเขาใจในคุณสมบัติ และวัตถุประสงคตางๆ ของปายแตละประเภท ซึ่ง
สามารถใชขอมูลจากการติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยกระดับเดียวกัน และปายมาตรฐานสูง 
มาประยุกตใชในกรณีท่ีรูปแบบปกติท่ีแสดงไมครอบคลุม  

ปายชุดทางแยกสําหรับกรณีเปนทางแยกตางระดับ  รูปแบบการติดตั้งจะแสดงไวใน
ภาคผนวก  ข    สามารถแบงไดเปน  2  สวนดวยกัน คือ 

1 )  สวนกอนเขาทางแยก  จะประกอบดวย 
• ปายแนะนําทางออกลวงหนา  ตามขอ 3.4.1 
• ปายแนะนําการใชชองจราจร  ตามขอ 3.4.2 
• ปายแนะนําชี้ทางออก  ตามขอ 3.4.3 

      3)  สวนหลังจากทางแยก 
• ปายหมายเลขทางหลวง 
• ปายบอกระยะทาง 



 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รูปแบบการติดตั้งปายชุดบริเวณทางแยก 

กรณีเปนทางแยกระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รูปแบบการติดตั้งปายชุดบริเวณทางแยก 

กรณีเปนทางแยกระดับตางระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบมาตรฐานปายจราจรแบบแขวนสูง 

 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
        

ภาคผนวก  ง 
องคประกอบพื้นฐานในการกําหนด 
ระยะหรือตําแหนงของปายจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบทั่วไป ท่ีเปนองคประกอบพื้นฐานในการกําหนดระยะหรือตําแหนง
ของปายจราจรซึ่งแบงออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

 

1. ความเร็ว (Speed) 
ความเร็วท่ีใชประกอบการพิจารณานั้น สามารถจะพิจารณาจาก ความเร็วสําคัญ (Prevailing 
Speed) คือความเร็วท่ี 85 Percentile ของยวดยานทั้งหมด หรือ ความเร็วออกแบบ (Design 
Speed) ความเร็วของยานพาหนะจะมีความสัมพันธตอระยะเวลาที่ผูขับขี่ใช เริ่มตั้งแตเริ่มอาน
ปายจนถึงตําแหนงที่ไมสามารถอานปายไดอีกตอไป 
 

2.  มุมมองของผูขับขี ่(Driver’s Vision) 
มุมมองของผูขับขี่ท่ีกอใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด คือมุมมองที่อยูในระยะสายตาของผูขับขี่ท่ี
สามารถมองเห็นวัตถุไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงแนวการมองเห็นระหวางขับขี่ อยางไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติ ผูขับขี่โดยทั่วไปมักจะเปลี่ยนแปลงแนวการมองเล็กนอยเพ่ือใหสามารถอาน
ขอความในปายไดสะดวกขึ้น โดยอาจสงผลกระทบบางเล็กนอยในเรื่องความปลอดภัย 

2.1 แนวราบ (Horizontal) 
โดยปกติมุมมองที่สามารถเห็นวัตถุไดจะมีมุมกวางประมาณ 120 องศา สําหรับมุมมอง

ท่ีมีความคมชัดที่สุดที่สามารถมองเห็นไดจะมีมุมกวางประมาณ 3-5 องศา และมุมมองที่
มองเห็นไดชัดรองลงไปที่ประมาณ 10-12 องศา อยางไรก็ตามมุมมองที่เห็นไดชัดเจนยังขึ้นอยู
กับความเร็วของยานพาหนะอีกดวย ดังแสดง ในตารางที่ ง-1 

 

ตารางที่ ง-1 : แสดงมุมมองที่ชัดเจนตามแนวราบที่ความเร็วตางๆ 
ความเร็ว (กม./ชม.) มุมมองแนวราบ (องศา) 

40 
60 
80 

100 

30 
21 
14 
10 

ท่ีมา: Gordon et al (1984) 
 
 
 
 



2.2 แนวดิ่ง (Vertical) 
มุมมองของผูขับขี่ ในแนวดิ่ง คือมุมมองที่มีมุมเงยสูงสุดที่ประมาณ 5 องศา จากระดับ

สายตา  
 

3. เวลาในการอานปายจราจร (Reading Time of Signs) 
เวลาที่ใชในการอานขอความในปายจะขึ้นอยูกับประเภทของขอความ จํานวนคําในกลุมของ
ขอความ จํานวนขอความ และความเร็วในการอาน ซึ่งสามารถคาํนวณไดจากสมการ ง-1 
 

สมการที่ ง-1  : เวลาในการอานปายจราจร 
                          ∑+= CR tT 1  
           เมื่อ TR  = ระยะเวลาในการอานปาย (วินาที) 
                  tC   = เวลาในการอานขอความ 1 คํา, ตารางที่ 2-2 (วินาที) 
 

              ตารางที่ ง-2 : แสดงประเภทและความเร็วในการอานขอความในปายจราจร 
ประเภท ประเภทของคําในขอความ ความเร็วในการอานตอ 1 คํา 

1 สั้น 0.33 
2 ปานกลาง 0.50 
3 ยาว 1.00 

 
4. ตําแหนงในการติดตั้งปายจราจร (Location of Traffic Sign) 
ตําแหนงของการติดตั้งปายจะขึ้นอยูกับ ระยะทางที่อานปายได ซึ่งจะเปนจุดเริ่มของการอาน
ปาย ซึ่งระยะดังกลาวตองมีความยาวไมนอยกวาระยะทางในการอานปายและระยะทางที่ไม
สามารถอานปายไดรวมกัน ซึ่งรายละเอียดของระยะตางๆ สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
 

4.1 ระยะทางที่อานปายได (Legibility Distance) 
ระยะทางที่เริ่มอานปายไดคือระยะทางที่ผูขับขี่เริ่มอานขอความในปายได ซึ่งสัมพันธ

กับขนาดความสูงของตัวอักษรในปาย ซึ่งโดยทั่วไป จะใชอัตราสวน ระยะทาง 10 เมตร ตอ 
ขนาดตัวหนังสือ 2 เซนติเมตร เชน ระยะทาง 100 เมตร จะสามารถอานขอความที่มีขนาด
ตัวอักษรสูง 20 เซนติเมตรได  

4.2 ระยะทางในการอานปาย (Reading Distance) 
ระยะทางในการอานปาย จะขึ้นอยูกับเวลาในการอานปายและความเร็วของ

ยานพาหนะ สามารถคาํนวณไดจากสมการที่ ง-2 



สมการที่ ง-2  : ระยะทางในการอานปาย 
VTD RR ××= 278.0  

      เมื่อ       DR  = ระยะทางในการอานปาย (Reading Distance), เมตร 
V = ความเร็วของยานพาหนะ, กม./ชม. 

4.3 ระยะทางที่ไมสามารถอานปายได (Unreadable Distance) 
ระยะทางที่ไมสามารถอานปายไดคือระยะทางระหวางตําแหนงที่ติดตั้งปายและ

ตําแหนงที่ผูใชทางไมสามารถอานปายได ซึ่งแปรผันจากความสัมพันธของความเร็วของ
ยานพาหนะ มุมมองและเวลาในการรับรูของผูขับขี่ ไมวาจะเปนในแนวราบหรือแนวดิ่ง 

4.3.1 แนวราบ (Horizontal) 
ตามแนวราบ โดยท่ัวไปจะใชในกรณีท่ีเปนปายขางทาง จะใชคามุมมองตาม

แนวราบ และระยะหางดานขางจากปายถึงแนวสายตาในทางตรงของผูขับขี่ ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากสมการที่ ง-3 อยางไรก็ตาม การอานขอความในแผนปาย ผูขับขี่โดยทั่วไปจะ
ใหความสําคัญและเปลี่ยนแปลงแนวสายตาบางเล็กนอย แตเพ่ือความปลอดภัยไมควรมี
มุมมองเกิน 10 องศาจากแนวสายตาปกติ 
สมการที่ ง-3  : ระยะทางทีไ่มสามารถอานปายไดตามแนวราบ 

2
tanα

WDHUR =    

      เมื่อ          DHUR = ระยะทางที่ไมสามารถอานปายไดตามแนวราบ (Horizontal    
                                          Unreadable Distance) 

   W = ระยะจากตําแหนงขอบดานขวาของปายถึงแนวสายตาของผูขับขี่ 
α = มุมมองตามแนวราบ 

4.3.2 แนวดิ่ง (Vertical) 
ตามแนวดิ่ง โดยทั่วไปจะใชในกรณีท่ีเปนปายแขวนสูง จะใชคามุมมองตาม

แนวดิ่ง และระยะตามแนวดิ่ง   ซึ่งเปนระยะระหวางขอบลางของปายและระดับสายตาของ    
ผูขับขี่ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการที่ ง-4 
สมการที่ ง-4  : ระยะทางทีไ่มสามารถอานปายไดตามแนวดิ่ง 

βtan
HDVUR =    

เมื่อ        DVUR = ระยะทางที่ไมสามารถอานปายไดตามแนวดิ่ง (Vertical Unreadable 
Distance) 



 H       = ระยะตามแนวดิ่ง ระหวางขอบลางของปายและระดับสายตาของผูขับขี่ 
β       = มุมมองตามแนวดิ่ง 

 

ท่ีมา: อาณัติ (2546) 
ภาพที่ ง-1  : แสดงมุมมองของผูขับข่ีตามแนวราบ 

 

ท่ีมา: อาณัติ (2546) 
ภาพที่ ง-2  : แสดงมุมมองของผูขับข่ีตามแนวดิ่ง 

 



ตัวอยางการคํานวณระยะการติดตั้งปายที่เหมาะสม ซึ่งในตัวอยางจะเปนการคํานวณระยะทาง
ตางๆ ท่ีใชสําหรับติดตั้งปายขางทางที่มีจํานวนขอความ 4 ขอความ,ขนาดตัวอักษรสูง 25 ซม. 
ความเร็วออกแบบที่ 80 กม./ชม.และ ระยะหางจากแนวสายตาถึงขอบปายตามแนวราบเทากับ 
6 เมตร  
  อักษรสูง 25 ซม. ระยะที่อานปายได = 125 เมตร  
  ขอความปกติ เวลาในการอาน 0.50 วินาที ตอ 1 คํา 
  TR = 1 + (4 x 0.50) 
   = 3 วินาที 

DR = 0.278 x 3 x 80 
  = 67 เมตร 
ท่ีความเร็ว 80 กม./ชม.มุมมองตามแนวราบเทากับ 14 องศา 
  

o7tan
6

=HURD    = 49 เมตร 
DR+ DHUR = 116 เมตร < 125 เมตร  ใช 125 เมตร 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
       

ภาคผนวก  จ 
ตัวอยางปญหา 

การติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยกที่ไมถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอยางปญหาการติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยกที่ไมถูกตอง 
 

1)  กรณีตําแหนงติดตั้ง 
 

 
              รูปท่ี  จ-1   ตําแหนงปายช้ีทางออก (Overhead)   ไมถูกตองตามมาตรฐาน 
                                ซึ่งจะตองอยูที่จุดเริ่มผายของทางแยก     ตามรูปประมาณ 
                                ตําแหนงสะพานคนขาม 
 

 

 
               รูปท่ี จ-2   ตําแหนงปายช้ีทางออก (Overhead)   ไมถูกตองตามมาตรฐาน 
                               ซึ่งจะตองอยูที่จุดเริ่มผายของทางแยก     ตามรูปทางแยกจะอยูเลย 
                                ทางโคงไปอีก 
 
 



 
 

 
                รูปท่ี จ-3   ปายช้ีทางออก (Overhead)   ในกรณีใชเมื่อมีการแยกออกจาก 
                                ทางตรงดวยรัศมีโคง นอยกวา 40 ม.หรือความเร็วโคงนอยกวา  
                                30 กม./ชม.  กรณีนี้ตองเปนช้ีต้ังฉาก  และลูกศรชี้เลนทั้ง 2 ลูกศร 
                                ไมตรงชองจราจร    รวมทั้งระยะหางปายแตละปายไมไดระยหาง 
                                ตามมาตรฐาน 
 
 

 
รูปท่ี จ-4   ตําแหนงปาย Overhead ถูกบดบังดวยตนไม  อาจใชวิธีปรับเปลี่ยน 

                              ตําแหนงมาดานหนา   หรือดูแลตัดตนไม 
 
 
 
 



 
2) กรณีมีปายอื่นๆที่ติดตั้งแทรกในกลุมปายชุดทางแยก 
 

 
รูปท่ี จ-5   ในบริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งปายชุดทางแยก  ไมควรมีปายใดๆติดตั้ง 

 
 
 

 
รูปท่ี จ-6   ปายสถานที่ทองเที่ยวใหติดตั้งกอนถึงชุดปายทางแยกไมนอยกวา 150 เมตร 

 
 
 
 



3) กรณีระยะหางปายจราจรหางกันไมเพียงพอ   เพ่ือใหผูขับขี่มีเวลาอานและตัดสินใจไดกอน
รับขอมูลใหมจากปาย     

 

 
                       รูปท่ี จ-7   ปายจราจรตางๆตองติดตั้งใหหางกันเพียงพอ  เพื่อใหผูขับขี่ 
                                       มีเวลาอาน 

 
                  รูปท่ี  จ-8   ตําแหนงของการ Overhang   และปาย Overhead  มีระยะที่ใกลเกินไป 
                                   ผูขับขี่จะอานไมทัน 

 
 
 
 
 
 



4) กรณีการใชช่ือจุดหมายปลายทางไมถูกตอง 
 

 
                                 รูปท่ี จ-9  แนะนําเสนทางไมถูกตอง  การไปลําพูนตองตรงไปจะสะดวก 
                                                 และรวดเร็วกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                รูปท่ี  จ-10  ทางสายหลักแนะนําเลี้ยวซายไปชัยภูมิ   เมื่อเลี้ยวมาใกลกันเปน 
                                                 สี่แยกขนาดใหญ   ไมมีช่ือชัยภูมิปรากฏอยู   การที่แนะนําจุดหมาย 
                                                 ปลายทางแลว  ทางแยกตอๆไปตองแนะนําตอเนื่องจนกวาจะถึง 
                                                 จุดหมายปลายทาง 
 
 
 
 

ทางแยกถัดไป 



 
                              รูปท่ี  จ-11 ทางแยกบานแลง อ.เมือง จ.ระยอง   ตามมาตรฐานใหใชช่ือ 
                                               จุดควบคุมหลักถัดไปคือจันทบุรี  และอาจเพิ่มช่ือจุดควบคมรอง 
                                               ถัดไปได คือ อ.แกลง    ปายนี้ใสช่ือตราด  จึงไมถูกตอง  เพราะ 
                                               หากใสช่ือตราดแลว ทางแยกตอๆไปตองแนะนําช่ือตราด  ตอเนื่อง 
                                              จนกวาจะถึงตราดซึ่งยังอีกไกล   และขอเท็จจริงทางแยกถัดๆไปก็ 
                                              ไมมีตราด 
 
5) กรณีการใชช่ือจุดหมายปลายหรือขอความมากเกินไป 

 
 

รูปท่ี  จ-12  ขอความมากเกินไป  ผูขับขี่อานไมทัน  ตามรูปมี 7 ขอความ 
                                                   จะตองใชเวลาอานไมนอยกวา  9 วินาที  แตขอเท็จจริงที่ความเร็ว 
                                                    100 ก./ชม. จะมีเวลาอานปายเพียง 6.55 วินาที   การแกไขอาจ 
                                                    แยกปายเปน 2 ชุด  หรือ   ใชสีปายที่แตกตางเนนเฉพาะใชสีฟา 
                                                    สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
หลักเกณฑการสะกดภาษาอังกฤษตามราชบัณฑิตยสถาน 
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