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

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

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

ลักษณะ
ปายทรงแปดเหลี่ยมดานเทา(Octagon Shape)

ใชเฉพาะปายหยุด

ปายทรงสามเหลี่ยมดานเทา(Equilateral Triangle
Shape) หันดานแหลมชี้ลง

ใชเฉพาะปายใหทาง

ปายทรงกลม (Round Shape)

ใชเฉพาะปายบังคับ

ปายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น(Diamond Shape)

ใชเฉพาะปายเตือน

ปายทรงสี่เหลี่ยมพื้นผาไขวกันเปนรูปกากบาท
(Diamond cross)

ใชเฉพาะปายเตือนทางรถไฟ
ตัดผาน

ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Shape)
แนวนอนและแนวตั้ง

ใชเฉพาะปายเตือนและปาย
แนะนําบางประเภทและปายเสริม
ที่ใชคูกับปายหลัก
ใชเฉพาะปายเตือนและปาย
แนะนําบางประเภทและปายเสริม
ที่ใชคูกับปายหลัก

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

ใชเฉพาะปายแนะนําประเภท
ชี้บอกทิศทางบริเวณทางแยก

ปายทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนปลายแหลม
สองดาน

ใชเฉพาะปายแนะนําชื่อถนนและ
ซอยตาง

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

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

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 3-2 แสดงขนาดปายและเงื่อนไขการเลือกใช (ตอ)
91 -120

≥120
(ใหญพิเศษ)

สําหรับทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ทางหลวงแผนดินสาย
ประธาน ทางหลวงสัมปทาน ซึ่งเปนลักษณะทางคู (Divided
Highway) ที่มีจํานวนชองจราจรรวมทั้งสิ้น ตั้งแต 6 ชองจราจร
ขึ้นไป และ/หรือการจราจรใชความเร็วตอเนื่องสูง

3.3.3 สัญลักษณ
เครื่องหมายและสัญลักษณบนปาย ใหถือตามแบบที่ไดกําหนดไวในคูมือและมาตรฐาน
ปายจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติม
ไดจาก http://www.otp.go.th)
3.3.4 ตัวอักษร
ตัวเลข ตัวอักษร และการจัดระยะ ใหใชตาม “มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขสําหรับ
ปายจราจร” สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติม
ไดจาก http://www.otp.go.th)

3.4 การติดตั้ง
การที่ จ ะกํา หนดตํ าแหน ง การติ ด ตั้ ง ปา ยให เ ปน มาตรฐานเดี ย วเป น เรื่ อ งยากในทางปฏิ บั ติ
เนื่องจากความหลากหลายของสถานการณและขอจํากัดตางๆ ทางกายภาพ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการ
ติดตั้งของปายจราจรในบริเวณตางๆในรูปที่ 3-6 และ 3-7

บทที่ 3 มาตรฐานปายจราจร
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ทางเดินเทา

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

1.50 ม.
(อยางนอย)

2.00 ม.
(อยางนอย)

แนวขอบทาง

0.60 ม.
(อยางนอย)

แนวขอบผิวจราจร
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ระดับผิวจราจร

ระดับผิวจราจร

แนวขอบผิวจราจร

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

ค) ถนนนอกเมือง (ปายคู)

1.20 ม.
(อยางน อย)

1.50 ม.
(อยางนอย)

ข) ถนนนอกเมือง (ปายเดี่ยว)

แนวขอบผิวจราจร

ก) ถนนในเมือง

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

ไหลทาง

ระดับผิวจราจร

ระดับผิวจราจร

ง) ถนนนอกเมือง (ปายชุด)

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

แนวขอบผิวจราจร

ไหลทาง

ไหลทาง

1.20 ม.
(อยางนอย)

ระดับผิวจราจร

พนื้ ที่ระ
หวางกล
าง

ก) การติดตั้งปายแขวนสูงแบบครอมผิวจราจร

1.20 ม.
(อยางนอย)

5,500

4.00 ม.
(อยางนอย)
ไหลทาง

แนวราวกันอันตราย

แนวขอบผิวจราจร

แนวขอบผิวจราจร

1.20 ม.
(อยางนอย)

4.00 ม.
(อยางนอย)

ระดับผิวจราจร

ข) การติดตั้งปายแขวนสูงแบบแขนยื่นขางเดียว
รูปที่ 3-7 ระยะการติดตั้งปายแขวนสูง
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ระดับผิวจราจร

5.50 ม.

1.20 ม.
(อยางนอย)

1.20 ม.
(อยางนอย)
แนวขอบเกาะกลาง
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ระดับผิ วจราจร

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

3.5 วัสดุ
ปายจราจรรวมทั้งสวนประกอบจะตองใชวัสดุที่มีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย คุณภาพวัสดุที่เกี่ยวกับเสา (Mounting posts) ฐานรับเสา (Base housings) แผนปาย
(Sign plates) โครงปาย (Frames and Stiffening) และตัวยึดเกาะตางๆ (Fixtures and Fitting) โดยมีรายละเอียด
แบบวัสดุและคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนี้
1) แผนปายเปนแผนเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตาม มอก. 50-2538
2) แผนสะทอนแสงที่ใชปดดานหนาปายใชแผนสะทอนแสง ชนิดที่ 1 สัมประสิทธิ์การ
สะทอนแสงระดับ 1 ตาม มอก. 606-2529 และมีคุณลักษณะตาม มอก. 674-2539
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3) ตัวอักษรหรือสัญลักษณใชแผนวัสดุสะทอนแสงตาม มอก. 606-2529 และมีคุณสมบัติ
ตาม มอก. 674-2539
4) เสาเปนเสาเหล็กที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 1228-2537

3.6 การบํารุงรักษา
ปายจราจรทุกปายจะตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่เหมาะสม สะอาด และสามารถ
อานชัดเจนทุกเวลา ปายจราจรซึ่งขาดการบํารุงรักษาจะเสียความสําคัญในการควบคุมการจราจร จําเปนจะตอง
มีการตรวจสอบเปนประจํา อยางนอยปละ 2 ครั้ง และควรมีตารางการบํารุงรักษา เชน ลางทําความสะอาด
และเปลี่ยนปายที่ชํารุดเสียหาย หรือจัดตารางการตรวจสอบปายจราจรทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของการสะทอนแสงไมสามารถตรวจพบไดในเวลากลางวัน
ในกรณีของปายจราจรที่ใชแสงสวางสองปายจะตองมีการตรวจสอบระบบไฟฟาเพิ่มเติมจากที่
ไดกําหนดไวขางตน
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