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บทที่ 4
มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
4.1 ประเภทเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบงออกเปน 7 ประเภทดังตอไปนี้
1) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ (Longitudinal Pavement Markings)
2) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขวางแนวทางเดินรถ (Transverse Pavement Markings)
3) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ (Other Pavement Markings)
4) เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง (Curb Marking)
5) เครื่องหมายจราจรแสดงตําแหนงของวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง (Object Markers)
6) เครื่องหมายปุมบนพื้นทางจราจร (Raised Pavement Markings)
7) เครื่องหมายนําทาง (Delineators)

4.2 สีของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางใหใชสีขาวและสีเหลือง สวนสีดําใชเพื่อเพิ่มการตัดสี
สีขาว ใชเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ดังนี้
ก) เสนแบงชองเดินรถหรือชองจราจร
ข) เสนขอบทางดานซาย
ค) รูปบั้งบริเวณหัวเกาะ
ง) เสนหยุด
จ) เสนใหทาง
ฉ) ทางคนขาม
ช) เสนแสดงการจอดรถ
ซ) รูปเกาะบริเวณทางแยก
ฌ) เครื่องหมายและขอความบนพื้นทางจราจร
สีเหลือง ใชเปนเครื่องหมายจราจร ดังนี้
ก) เสนแบงทิศทางจราจร
ข) เสนขอบทางดานขวาบนทางคู
บทที่ 4 มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
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ค) เสนเฉียงบริเวณเกาะแบงทิศทางจราจร
ง) เสนทแยงหามหยุดขวาง
เครื่องหมายจราจรอื่นๆ ใหใชทั้งสีขาว สีดํา สีเหลืองและสีแดง แลวแตความหมายและการ
ใชงานเฉพาะแหง เชน สันขอบทางบริเวณใดที่ทาสีเหลืองสลับขาวหมายความวาบริเวณนั้นหามจอดรถ
แตสามารถหยุดรับ-สงชั่วขณะ บริเวณใดทาสีแดงสลับขาวหมายความวา หามหยุดรถหรือจอดรถ สวน
สันขอบสีดําสลับขาวมีไวเพื่อแสดงตําแหนงอุปสรรค สําหรับสีแดงใชเปนเครื่องหมายหาม ทิศทาง
การจราจรที่มองเห็นปายสีแดงหมายความวาหามเขา
ในปจจุบัน หลายประเทศไดกําหนดสีฟาสําหรับใชเสนแสดงขอบเขตที่จอดรถของคนพิการ
หรือที่จอดรถในเวลาสั้นๆ เพื่อการรอคอยหรือรับสงผูโดยสารในเวลาที่กําหนด

4.3 วัสดุสําหรับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
วัสดุที่ใชทําเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โดยทั่วไปมีดังนี้
4.3.1 สีทาหรือพน
เปนวัสดุที่มีอ ายุใชงานสั้น มีราคาถูก จึงเหมาะที่จะใชงานบนถนนที่จะตองบูรณะ
ซอมแซมในอนาคตอันใกล หรือบนถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ํา วัสดุสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก.
415-2541 ลูกแกวที่ใชกับสีจราจรมีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528
4.3.2 สีเทอรโมพลาสติก
เปนวัสดุที่มีอายุใชงานนานและคงทนตอการเสียดสีของการจราจร แตมีราคาแพงกวาสี
ทาหรือสีพนธรรมดา สีเทอรโมพลาสติกจึงเปนวัสดุที่เหมาะสมและประหยัดในการใชเปนเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางบนถนนที่ไดมาตรฐานและมีปริมาณจราจรสูง
วั ส ดุ เ ทอร โ มพลาสติ ก สะท อ นแสง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละอั ต ราส ว นของลู ก แก ว ใน
สวนผสมไมนอยกวา 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และมีคุณสมบัติตาม มอก. 542-2530 ลูกแกวที่ใชกับ
วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง มีคุณสมบัติตาม มอก. 543-2528
4.3.3 แผนเทปสําเร็จรูป ใชติดบนผิวจราจร
คุณสมบัติของแผนเทปที่ใชจะตองมีความทนทานตอการเสียดสีของยางรถ มีสีที่ถาวร
ไมซีดหรือเปลี่ยนสีเมื่อใชงานเปนเวลานาน สารยึดแนนจะตองสามารถยึดแผนเทปใหติดกับผิวจราจร
ไดแน น ไมห ลุด หรือเคลื่อ นที่ แผน เทปสําเร็จรู ปสวนมากจะมี อายุ ใชง านไดทัด เทียมหรื อนานกว า
สีเทอรโมพลาสติก และมีคุณสมบัติที่ดีกวาคือสามารถเปดการจราจรไดทันทีที่ติดตั้งเสร็จ จึงเหมาะที่จะ
ใชเปนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง บนถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแนน
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4.3.4 ปุมติดบนผิวจราจร
เมื่ อ ติ ด ตั้ ง แล ว จะนู น ขึ้ น จากผิ ว ทาง ซึ่ งมี ข อดี คื อ ทํ าให ผู ขั บขี่ มองเห็ นได ชั ดเจนกว า
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่แบนราบกับผิวทางและเมื่อขับรถผานปุมผูขับขี่จะมีความรูสึกสะดุดเล็กนอย
ทําใหระมัดระวังมากขึ้น การติดตั้งตองทําอยางถาวร โดยการฝงเดือย (Anchor Bolts) หรือใชสารยึดแนน
เชน อีพอกซี่ (Epoxy Resin) ปุมอาจทําดวยโลหะหรืออโลหะก็ได แตจะตองมีสีตามความหมายที่ใช ปุมที่
มีไฟกระพริบในตัวเปนวิวัฒนาการใหม อาจจะมีประโยชนสําหรับบริเวณที่มีอันตรายสูง แตในปจจุบัน
ยังไมมีรายงานการวิจัยขอดีที่ชัดเจน ทั้งนี้ ความสูงและลักษณะของปุมจะตองไมกอใหเกิดอันตราย
ตอการจราจร
4.3.5 วัสดุฝงในผิวจราจร
ในการกอสรางทางใหม หรือทําผิวจราจรใหม อาจใชวัสดุที่มีสีตางจากผิวทางฝงไว
แสดงเปนเครื่องหมายจราจรก็ได วัสดุที่ใชควรมีความแข็งแรงเทียบเทาวัสดุผิวทาง

4.4 การบํารุงรักษา
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทุกแหงจะตองไดรับการดูแลรักษา ใหอยูในสภาพเรียบรอย
และมองเห็นไดงายและชัดเจนอยูตลอดเวลา รวมทั้งการสะทอนแสงในเวลากลางคืนดวย
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทุกประเภท รวมทั้งปุมติดบนพื้นทางจราจรจะตองไดรับ
การตรวจสอบเปนระยะ ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หากชํารุดบกพรองตองรีบเปลี่ยน แกไขหรือ
ทาสีตีเสนใหม
• ใหจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางโดยเร็วที่สุดหลังจากการกอสรางปูพื้นผิวจราจร
ใหม เวนแตกรณีที่เสนและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอาจถูกรถงานกอสรางทําใหสกปรกหรือชํารุด
ใหจัดทําแบบชั่วคราวกอน โดยเฉพาะบริเวณที่จะเกิดอันตรายไดงายถาเสนจราจรหรือ เครื่องหมายจราจร
ไมปรากฏบนพื้นทาง

4.5 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ
1) เสนแบงทิศทางจราจรปกติ มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง หมายความวา เปนเสน
แสดงการแบงแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงกันขาม ใหขับรถไปตามดานซายของเสนแบง
ทิศทางการจราจร ยกเวนในกรณีที่ตองการแซงขึ้นหนารถคันอื่น
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2) เสนแบงทิศทางจราจรหามแซง มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองเดี่ยว หรือคู หมายความวา
ใหขับรถไปตามดานซายของเสน หามมิใหขับรถผาน หรือครอมเสนโดยเด็ดขาด

3) เสนแบงทิศทางจราจรหามแซงเฉพาะดาน เปนเสนที่กําหนด รถที่ขับอยูดานซายของ
เสนทึบ หามมิใหขับรถผานหรือครอ มเสนโดยเด็ดขาด สวนรถที่ขับอยูทางดานเสนประ เมื่อเห็นวา
ปลอดภัยสามารถแซงขึ้นหนาคันอื่น หรือล้ําออกไปทางขวาของเสนได

4) เสนแบงชองเดินรถปกติ เปนเสนแบงชองเดินรถ หรือทางจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน
หมายความวา ใหขับรถภายในชองจราจร หรือชองเดินรถ หามขับครอมเสน เวนแตจะเปลี่ยนชองจราจร
หรือชองเดินรถ

5) เสนหามเปลี่ยนชองจราจร เปนเสนแบงทางเดินรถหรือทางจราจรในทิศทางเดียวกัน ให
เปนชองทางเดินรถหรือชองจราจร หมายความวา ใหขับรถภายในชองจราจร หรือชองเดินรถ หามขับ
ผาน หรือครอมเสน
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6) เสนขอบทางดานนอก มีลักษณะเปนเสนทึบแถบสี ขาว หมายถึง เสนที่มีไวใหผูขับขี่รถ
ทราบถึงขอบผิวจราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

7) เสนขอบทางดานใน มีลักษณะเปนเสนทึบแถบสีเหลือง หมายถึง เสนที่มีไวใหผูขับขี่รถ
ทราบถึงขอบทางดานในของผิวจราจรดานติดกับเกาะกลางหรือฉนวนแบงทิศทางจราจรที่กลางทาง

ตารางที่ 4-1 แสดงความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจรบนถนน 2 ชองจราจร
(หนวยเปนเซนติเมตร)
ปริมาณการจราจร
(คัน/วัน)

5.00

ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง (เมตร)
5.50
6.00
6.50
7.00

มากกวา 7.00

นอยกวา 500

7

7

10

10

10

10

มากกวา 500

10

10

10

10

10

10

มากกวา 4,000

10

10

15

15

15

15

มากกวา 8,000

10

10

15

15

15

20

หมายเหตุ บริเวณยานชุมชนที่มีการปรับปรุงเต็มเขตทางที่ความกวางของผิวจราจรรวม 2
นอยกวา 13 เมตร ใหตีเสนแบงทิศทางการจราจรแบบถนนสองชองจราจร
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ตารางที่ 4-2 ความกวางของเสนแบงทิศทางการจราจรบนถนนหลายชองจราจรไมมีเกาะกลาง (เสนทึบคู)
(หนวยเปนเซนติเมตร)
ปริมาณการจราจร
(คัน/วัน)
มากกวา 800
มากกวา 16,000
มากกวา 32,000

นอยกวา 14 เมตร
กวาง 10
ระยะหาง 10
กวาง 10
ระยะหาง 10
กวาง 15
ระยะหาง 15

ความกวางของผิวจราจรรวมสองทิศทาง
14 เมตร
มากกวา 14 เมตร
กวาง 10
กวาง 10
ระยะหาง 10
ระยะหาง 10
กวาง 15
กวาง 15
ระยะหาง 15
ระยะหาง 15-30
กวาง 20
กวาง 20
ระยะหาง 20
ระยะหาง 20-40

4.6 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง
1) เสนแนวหยุด (Stop Line)
มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาวกวางและขวางแนว
การเดินรถ หมายความวา เมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับ หยุดหรือ
ปายหยุด ใหผูขับขี่ตอ งหยุดรถกอ นถึงเส นแนวหยุดและเมื่ อ
ได รั บ สั ญ ญาณจราจรให ไ ปหรื อ เมื่ อ ไม เ ป น เหตุ ใ ห กี ด ขวาง
การจราจรแลวใหผานเสนแนวหยุดไปได
2) เสนทางคนขาม (Crosswalks)
มีลักษณะเปนแถบสีขาวหลายๆ แถบ ประกอบกัน
ขวางทางเดินรถ หรือเปนเสนทึบสีขาว สองเสนขนานกันขวาง
แนวทางเดินรถ และมีเสนแนวหยุด หรือเสนใหทางประกอบ
หมายความวา ผูขับรถทุกชนิดจะตองขับรถใหชาลง และพรอม
ที่จะหยุดรถไดทันทวงทีเมื่อมีคนเดินขามถนน ณ ทางขามนั้น
ในเขตทางขามถนนที่ไมมีเจาหนาที่ หรือสัญญาณควบคุมให
คนเดินขามถนนมีสิทธิไปกอน ฉะนั้นในขณะที่มีคนกําลังเดิน
อยูในทางขามถนนใหผูขับขี่หยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทาง และเมื่อคนเดินขามถนนไดขามไปแลวจึงจะเคลื่อน
รถตอไปได
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1
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4.7 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่นๆ
1) เขตปลอดภัย หรือเกาะสี
มีลักษณะเปนแถบหรือเสนทึบสีขาว หรือสีเหลืองตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือ
เปนลักษณะกางปลา และลอมรอบดวยเสนทึบสีขาว หรือสีเหลือง หมายความวาหามมิใหขับรถล้ําเขาไป
ในพื้นที่ดังกลาว
2) ขอความบนพื้นทาง
มี ลั ก ษณะเป น ข อ ความสี ข าวบนพื้ น ทาง เช น
คําวา “หยุด” “ลดความเร็ว” “ขับชาๆ” หมายความวา ใหผูขับขี่รถ
ตองปฏิบัติตามขอความนั้นๆ หรือเพื่อเตือนใหระมัดระวังสภาพ
ทาง หรือการจราจร หมายความวา ใหคนขับรถหรือคนเดินเทา
ปฏิบัติตาม และระมัดระวังการใชชองจราจร หรือเดินรถให
ถูกตอง
3) ลูกศร
มี ลั ก ษณะเป น ลู ก ศรสี ข าวแสดงทิ ศ ทางของ
การจราจร ให ร ถตรงไป เลี้ ย วซ า ย เลี้ ย วขวา เลี้ ย วกลั บ หรื อ
รวมกัน หมายความวา เมื่อปรากฏในชองจราจรหรือชองเดินรถ
ใดให ผู ขั บ รถที่ อ ยู ใ นช อ งจราจรหรื อ ช อ งเดิ น รถปฏิ บั ติ ต าม
เครื่องหมายนั้น

1
2

สําหรับตัวอยางเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่น ๆ สามารถศึกษาไดจากภาคผนวก
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4.8 เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง
1) เครื่องหมายหามหยุดรถ
มีลักษณะเปนแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบ
คันหิน หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ หรือทางจราจร
หรือที่อื่นๆ หมายความวา หามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรง
แนวนั้นเปนอันขาด
2) เครื่องหมายขาวดํา
มี ลั ก ษณะเป น แถบสี ข าวสลั บ สี ดํ า แสดงหรื อ
ทําใหปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อใหผูขับขี่และ
ผูใชทางไดเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได ชัดเจนยิ่งขึ้น

4.9 เครื่องหมายวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในเขตทาง
1) เครื่องหมายแถบเฉียงสลับสี
ลั ก ษณะเป น แถบสี ข าวสะท อ นแสงสลั บ สี ดํ า
หรือสีเหลืองสลับดํา แถบทะแยงเฉียง 45 องศา ลงมาทางดานที่
รถวิ่งผาน ถาติดตั้งดานซายของทางเดินรถ แถบสีเริ่มจากบน
ซายลงมาลางขวา และถาอยูทางดานขวาของทางเดินรถ แถบ
เฉียงก็จะทะแยงจากขวาลงซาย ในกรณีที่ใหรถไปไดทั้งทาง
ดานซายหรือขวา แถบเฉียงทะแยงกลางลงไปทางซายและขวา
สําหรับสิ่งกีดขวางที่อยูเหนือทางเดินรถแถบสลับสีตั้งฉากกับ
ทางเดินรถ
2) เครื่องหมายเปาสะทอนแสง (Reflector Markers)
เครื่องหมายเปาสะทอนแสง เปนแผนปายที่มี
การสะทอนแสงสูงมากเพื่อใชติดตั้งบนวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่
เกิดอุบัติเหตุรถชนเปนประจํา หรือวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่อยูใน
ทางเดินรถหรือใกล หรือติดกับทางเดินรถหรือใชติดตั้งเสริม
บนเครื่ อ งหมายแถบเฉี ย งสลั บ สี เ พื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ต อ
การจราจร
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4.10 เครื่องหมายปุมบนพื้นทาง
4.10.1 การใชเครื่องหมายปุมนําทางตามแนวทางเดินรถทั่วไป
การใชเครื่องหมายปุมบนพื้นทางเพื่อการนําทาง ซึ่งไมคํานึงถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การแซงหรือขอกําหนดการใชชองจราจร การติดตั้งใหวางอยูระหวางเครื่องหมายแบงทิศทางจราจร
เส น ทึ บ สองเส นซึ่ งห ามแซงทั้ งสองด าน หรื อวางอยู ระหว างเส นทึ บคู กั บเส นประ ซึ่ งห ามการจราจร
ดานหนึ่งแซง หรือวางอยูบนหรือติดกับกับเสนทึบเดี่ยว หรือเสนประทั้งเครื่องหมายแบงทิศทางจราจร
และแบงชองจราจร
ระยะการติดตั้งในกรณีนี้ ใหเทากับสองเทาของความยาวเสนประรวมกับระยะเวน
ชองวาง ตัวอยางคือ ถาการตีเสนประยาว 3.00 เมตร เวนชองวาง 9.00 เมตร ระยะหางของการติดตั้ง
เครื่องหมายปุม = 2 x (3 + 9) = 24 เมตร ในบริเวณที่ตองการใหผูขับขี่ตื่นตัว เชน ทางโคงรัศมีแคบ
หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางเดินรถที่ลดชองจราจรลง ใหระยะการติดตั้งหางกัน 12 เมตร หรือ
นอยกวาโดยตรวจสอบความเหมาะสมจากสภาพจริง ซึ่งรายละเอียดในการติดตั้งเครื่องหมายปุมบนพื้นทาง
สามารถศึกษาไดจากตาราง 4-3
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ตาราง 4-3 สรุปการติดตั้งเครื่องหมายปุมบนพื้นทาง เพื่อการนําทางโดยทั่วไป
ระยะหางตามยาว
(เมตร)

ตําแหนงตามตัดขวาง
(เมตร)

ประเภทเสน

สี

เสนแบงทิศทางจราจร
เสนประ
เสนทึบเดี่ยว
เสนทึบคูกับเสนประ
เสนทึบคู

เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง

24.00
24.00
24.00
24.00

8.00
8.00
8.00
8.00

ระหวางเวนชอง
เสนประ
บนเสนทึบ
ระหวางเสนทั้งสอง
ระหวางเสนทั้งสอง

บนทางโคง ทางเปลี่ยน
แนว หรือชองจราจร
ลดลงใหลดระยะหาง
ลงครึ่งหนึ่ง

ขาว
ขาว

24.00
24.00

8.00
8.00

ระหวางเวนชอง
เสนประบนเสนทึบ

เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร

เหลือง
ขาว

24.00
48.00

8.00
8.00

บนเสนหรือติดกับเสน เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร
ดานนอกชองเดินรถ

เหลือง
ขาว

24.00
48.00

8.00
8.00

บนเสนหรือติดกับเสน เหมือนเสนแบงทิศทาง
จราจร
ดานนอกชองเดินรถ

เสนแบงชองจราจร
เสนประ
เสนทึบ
เสนขอบทาง
ขอบทางดานใน
ขอบทางดานนอก
เสนขอบทาง
ขอบทางดานใน
ขอบทางดานนอก

42

ทางนอก ทางใน
เมือง
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4.11 เครื่องหมายนําทาง
1) หลักนําทาง (Guide Post)
หมายถึง หลักไม คอนกรีต โลหะ หรืออโลหะอื่นๆ และมีการติดตั้งแถบสะทอนแสง
หรือเปาสะทอนแสง ซึ่งมีคุณสมบัติสะทอนแสงใหมองเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน เมื่อฉายดวย
ไฟสูงของรถยนตทั่วไป

ชนิดหลักคอนกรีต

ชนิดหลักโลหะ

ตารางที่ 4-4 ระยะหางของเครื่องหมายนําทางบนทางโคงราบ
รัศมีโคง

ระยะหางของ
เครื่องหมายนําทาง
ตอนที่อยูในโคง

(เมตร)

(เมตร)

15 – 74
75 – 99
100 – 149
150 – 199
200 – 299
300 – 499
500 – 999
1000 – 1500

4
6
7
8
9
10
15
21

ระยะหางของเครื่องหมายนําทางตอนที่อยูนอกโคง กอน
ถึงตนโคง และเลยจุดปลายโคง
ชวงที่ 1
(เมตร)
7
11
13
14
16
18
27
38

ชวงที่ 2
(เมตร)
12
18
21
24
27
30
45
60

ชวงที่ 3
(เมตร)
24
36
42
48
54
60
60
60
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2) เปาสะทอนแสง (Reflectors)
หมายถึง
วัสดุสะทอนแสงที่ประกอบขึ้นเปน
รูปรางตาง ๆ ใชติดตั้งในงานทางเพื่อชวยนําทางการจราจร
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