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1 บทน ำ 

การเสยีชวีติและการบาดเจ็บจากอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนเป็นปัญหาใหญท่ีส่ง่ผลตอ่สขุภาพของประชาชนและลกุลามมากขึน้เ

รือ่ย ๆ โดยแตล่ะปีจะมผีูเ้สยีชวีติ 1.3 ลา้นคน และอกี 50 

ลา้นคนไดรั้บบาดเจ็บหรอืทพุพลภาพอย่างถาวรจากอบุตัเิหตทุางถนน 

โดยอบุตัเิหตทุางถนนเป็นสาเหตสุ าคัญทีท่ าใหเ้ด็กและเยาวชนอายรุะหวา่ง 10 ถงึ 24 ปีเสยีชวีติ 

ภาระของอบุตัเิหตทุางถนนเทยีบไดก้บัโรคมาลาเรยีและวณัโรค ซึง่คดิเป็นคา่ใชจ้่ายประมาณ 1-3% ของ GDP ระดับโลก  

ในประเทศทีม่รีายไดน้อ้ยและปานกลาง อบุตัเิหตทุางถนนนับเป็นปัญหาดา้นสขุภาพทีส่ าคญั 

ยอดผูเ้สยีชวีติทัว่โลกและการบาดเจ็บสาหัสมากกวา่ 85% เกดิขึน้ในประเทศก าลงัพัฒนา 

ขณะทีก่ารเสยีชวีติบนทอ้งถนนคาดวา่จะลดลงในประเทศทีม่รีายไดส้งู กลับมแีนวโนม้เพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 80 ในสว่นอืน่ 

ๆ ของโลก1   

โครงการประเมนิความปลอดภัยทางถนนระหวา่งประเทศ (iRAP - www.irap.org) รวบรวมองคค์วามรูท้ีค่รอบคลมุ 

เกีย่วกบัโครงการประเมนิความปลอดภัยทางถนนของประเทศทีพั่ฒนาแลว้ (EuroRAP, AusRAP และ usRAP) 

ซึง่ไดรั้บความเมตตาสนับสนุนจากมูลนธิ ิFIA 

เพือ่พัฒนาระเบยีบวธิกีารส ารวจถนนส าหรับประเทศทีม่รีายไดน้อ้ยและปานกลาง 

ระเบยีบวธิกีารจัดอนัดบัดาวนี้ไมจ่ าเป็นตอ้งมขีอ้มูลอบุตัเิหตโุดยละเอยีด และใชง้านไดโ้ดยตรงจากการส ารวจถนน  

1.1 ภำพรวมกำรจดัอนัดบัดำว 

การจัดอนัดับดาวเป็นวธิกีารวดัเชงิปรวสิยัถงึความเป็นไปไดข้องการเกดิอบุัตเิหตทุางถนนและระดบัความรุนแรง 

มจีดุมุง่เนน้ทีก่ารระบแุละการบันทกึคณุลักษณะของถนนซึง่สง่ผลตอ่ประเภทอบุตัเิหตทุีพ่บบอ่ยและรุนแรงทีส่ดุ 

โดยองิตามการวจัิยทีใ่ชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร ์ฉะนี ้

ระดบัความเสีย่งตอ่ผูใ้ชถ้นนในโครงขา่ยเฉพาะจงึก าหนดไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งมขีอ้มูลอบุตัเิหตอุยา่งละเอยีด 

ซึง่กรณีคณุภาพขอ้มลูต า่มักพบบอ่ยครัง้ในประเทศทีม่รีายไดน้อ้ยและปานกลาง 

ผลการวจัิยแสดงใหเ้ห็นวา่ความเสีย่งตอ่การเสยีชวีติและการไดรั้บบาดเจ็บรา้ยแรงของบคุคลมอียูส่งูสดุบนถนนระดับหนึง่ด

าว และต า่สดุบนถนนระดับหา้ดาว 

การจัดอนัดับดาวยังเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการวดัระดับความเสีย่งเชงิปรวสิยัทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบถนนสายใหม ่

(ซึง่ยังไมม่ขีอ้มลูอบุตัเิหต)ุ ชว่ยใหส้ามารถตดัสนิใจไดโ้ดยองิตามหลกัฐาน 

และส าหรับการใชง้านในประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพสงูซึง่ความถีก่ารเกดิอบุัตเิหตคุอ่นขา้งต า่จ ากดัความสามารถในการวเิครา

ะหอ์บุัตเิหต ุอนัจะสง่ผลตอ่ 

การสงัเกตการณ์ประสทิธภิาพและการจัดล าดับความส าคัญของการลงทนุ  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารจัดอนัดบัดาว iRAP และการศกึษาหลักสตูรการฝึกอบรมสามารถดไูดท้ี ่RAPcapacity2 

             

 

1 องคก์ารอนามัยโลก Global Status Report on Road Safety Time for Action, 2009 
2 RAPcapacity: http://capacity.irap.org 

http://capacity.irap.org/
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2 ทำงเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจรำจร เทยีบกบั 
ทำงเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจรำจร 

ส าหรับเกณฑว์ธิฉีบบัที ่3 ของ iRAP 

ทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจรและทางเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจรมกีารลงรหัสแตกตา่งกนั 
เนือ่งจากทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจรจะส ารวจทัง้สองทศิทาง แตท่างเดนิรถทีไ่ม่แบง่ชอ่งจราจรจะบนัทกึในทศิทางเดยีว  

ทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจรคอืทางเดนิรถทีม่แีนวแยกการจราจรวิง่สวนทาง 

โดยอาจเป็นแนวกัน้หรอืแนวเสน้เกาะกลางถนน 

บนถนนทีไ่ม่แบง่ชอ่งจราจร (ดรููปที ่1): 

• เกาะกลางเป็นคณุลักษณะถนนทีแ่ยกการจราจรวิง่สวนทาง ในตวัอยา่งนี ้

ประเภทของเกาะกลางคอืแนวเสน้แบง่ครึง่ถนน 

• ฝ่ังซา้ยใชเ้พือ่บนัทกึระยะหา่งจากวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นซา้ย โดยวดัจากรมิขอบซา้ยของทางเดนิรถไปยังวัตถ ุ

• ฝ่ังขวาใชเ้พือ่บนัทกึระยะห่างจากวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นขวา 

โดยวดัจากรมิขอบดา้นขวาของทางเดนิรถไปยังวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1: กำรลงรหสัทำงเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจรำจร 

 

บนทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร (ดรููปที ่2): 

• เกาะกลางเป็นคณุลักษณะทีแ่ยกการจราจรวิง่สวนทาง บนทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร 

โดยทั่วไปจะบนัทกึเป็นแนวเสน้เกาะกลางถนน หรอืแนวกัน้นริภัยเกาะกลาง  

• ฝ่ังซา้ยใชเ้พือ่บนัทกึระยะหา่งจากวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นซา้ย 

โดยวดัจากรมิขอบดา้นซา้ยของทางเดนิรถทีต่รวจสอบ ไปยังวตัถ ุ

• ฝ่ังขวาใชเ้พือ่บนัทกึวตัถุทีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นขวา 

ระยะหา่งจากวตัถวุดัจากรมิขอบดา้นขวาของทางเดนิรถทีต่รวจสอบ ไปยังวตัถ ุ

บอ่ยครัง้ทีว่ัตถจุะอยูภ่ายในเกาะกลาง หากไมม่วีตัถใุด ๆ ในเกาะกลาง 

แสดงวา่วตัถนุ่าจะอยู่อกีฟากหนึง่ของทางเดนิรถวิง่สวนทาง ในกรณีนี ้ระยะหา่งจากวัตถนุ่าจะ >=10 ม. 

  

รมิขอบถนนดา้นขวา รมิขอบถนนดา้นซา้ย เกาะกลาง 
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รปูที ่2: กำรลงรหสัทำงเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจรำจร 

กรุณาดภูาคผนวกส าหรับตวัอย่างเพิม่เตมิโดยละเอยีด  

เกาะกลาง รมิขอบถนนดา้นซา้ย รมิขอบถนนดา้นขวา 
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3 กำรควบคมุคณุภำพ 

การชว่ยใหข้อ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมและการลงรหัสหลงัจากนัน้มคีวามถกูตอ้งในระดับสงู ควรปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้ 

• บนัทกึชือ่ผูล้งรหัสคณุลกัษณะตา่ง ๆ ขอ้มลูนี้จะชว่ยในการตดิตามและแกไ้ขหากขอ้มลูไมส่อดคลอ้งกนั 

• ผูล้งรหัสรายหนึง่ ๆ ควรรับผดิชอบความยาวถนนตามก าหนด 

เพือ่ชว่ยใหม้ั่นใจถงึความสอดคลอ้งตลอดความยาวถนนนัน้ ๆ 

• ควรส ารองขอ้มลูเป็นประจ าตามขัน้ตอนการลงรหัสถนน 

• หลงัจากเสร็จสิน้ขัน้ตอนการลงรหัสถนนส าหรับแตล่ะชว่งความยาวแลว้ ควรใหผู้ล้งรหัสรายอืน่ตรวจทาน 

ความถกูตอ้งของขอ้มลู เพือ่แกไ้ขและบนัทกึขอ้ผดิพลาดหรอืความคลาดเคลือ่นตา่ง ๆ 
ทมีลงรหัสควรตรวจสอบขอ้ผดิพลาดเพือ่การลงรหัสทีส่อดคลอ้งตรงกนั 

• ตวัอยา่งของขอ้มูลควรไดรั้บการตรวจสอบโดย iRAP หรอืทมีลงรหัสทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก iRAP 

เพือ่ชว่ยรับรองความสอดคลอ้งของโครงการ  

ดคู าแนะน าเพิม่เตมิไดใ้นคูม่อืการจัดอนัดบัดาว RAP-SR-2.4 

และการประกนัคณุภาพแผนการลงทนุเพือ่โครงขา่ยถนนทีป่ลอดภัยมากขึน้ 3 

             

 

3 RAP-SR-2.4: http://downloads.irap.org/docs/RAP-SR-2-4_QA_Guide.pdf 

http://downloads.irap.org/docs/RAP-SR-2-4_QA_Guide.pdf
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4 คณุลกัษณะกำรลงรหสั 

คณุลกัษณะทัง้หมดทีก่ลา่วถงึในสว่นนีต้อ้งใชส้ าหรับการค านวณการจัดอนัดับดาวฉบับที ่3 ของ iRAP  

ในกรณีทีม่ตีัวเลอืกการลงรหัสสองตวัอยูใ่นระยะ 100 ม. เดยีวกนั ควรบนัทกึรายการคณุลักษณะทีป่รากฏขึน้กอ่น 

ในรายการตัวเลอืก  

ตวัเลอืกการลงรหสัส าหรับคณุลกัษณะแตล่ะรายการจะแสดง  

ตามล าดบัทีค่วรบนัทกึ 

 

4.1 ชือ่ผูล้งรหสั 

ควรบนัทกึชือ่ของสมาชกิทมีลงรหัสส าหรับแตล่ะชว่งความยาว 100 ม. 

ซึง่จะชว่ยในกระบวนการประกันคณุภาพและท าใหส้บืคน้ขอ้มูลได ้

4.2 วนัทีล่งรหสั 

ควรบนัทกึวนัทีท่ีด่ าเนนิการลงรหัส 

4.3 วนัทีส่ ำรวจถนน 

ควรบนัทกึวนัทีท่ีด่ าเนนิการส ารวจถนน 

4.4 ภำพอำ้งองิ 

ควรบนัทกึภาพอา้งองิส าหรับแตล่ะชว่งความยาว 100 ม. เชน่ 

อาจใชรู้ปแบบการอา้งองิการส ารวจ/ชือ่ไฟลร์่วมกบัหมายเลขเฟรม หรอืชือ่ไฟลว์ดิโีอร่วมกบัการลงเวลา 

4.5 ชือ่ถนน  

ชือ่ถนนควรรวมอยูใ่นไฟลป้์อนขอ้มลู เพือ่ระบถุนนทีข่อ้มลูดงักลา่วอา้งถงึ  

นอกจากนีจ้ะมชี ือ่ถนนอยูใ่นชือ่ไฟลเ์สน้ทาง (หากมกีารสรา้งไฟลถ์นนโดยเฉพาะ) 

4.6 สว่น 

ใชช้ือ่/หมายเลขสว่นในขอ้มลูเพือ่แยกระหวา่งสว่นตา่ง ๆ ของถนน ควรสรา้งชือ่สว่นเพือ่จ าแนกสว่นของถนนจากสว่นอืน่ ๆ 
ของถนนสายเดยีวกนั หรอืควรใชร้ะบบแบง่สว่นถนนของหน่วยงานก ากับดแูลโครงขา่ยถนน 

ตวัอยา่ง ชือ่สว่นควรอธบิายถงึต าแหน่ง "จากและจนถงึ" (ปีเตอรส์ฟีลดจ์นถงึวลิเลยีมเบริก์) ซึง่ควรสงัเกตวา่สว่นตา่ง ๆ 
ตอ้งสมัพันธก์ับทศิทางการตรวจสอบ ในอกีทางหนึง่ 

หากหน่วยงานก ากับดแูลแบง่โครงขา่ยถนนออกเป็นสว่นการจัดการหรอืสว่นการบ ารุงรักษา 

อาจใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักลา่วส าหรับหมายเลขสว่นตา่ง ๆ ก็ได ้
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4.7 ระยะทำง 

ระยะทางจะมหีน่วยการวดัระยะเป็นกโิลเมตร จากจดุเริม่ตน้ของถนนหรอืสว่นการตรวจสอบ 

โดยจะใชร้ะยะทางในขัน้ตอนการค านวณคะแนนเพือ่จัดล าดับขอ้มลู ขอ้มลูนีค้วรไดรั้บจากระบบการตรวจสอบ  

ระยะทางไม่ควรต า่กวา่ 0.1 กม. 

4.8 ควำมยำว  

ความยาวของสว่นถนนจะมหีน่วยการวดัระยะเป็นกโิลเมตร เมือ่ใชใ้นการลงรหัส จงึควรเป็น 0.1 กม. 

โดยจะใชค้วามยาวสว่นถนนในขัน้ตอนการค านวณคะแนนเพือ่ชว่ยใหร้าบรืน่ ขอ้มลูนีจ้ะไดรั้บจากระบบการตรวจสอบ 

4.9 ละตจิดูและลองจจิดู 

ละตจิูดและลองจจิูดจะมพีกิดั GPS ในองศาทศนยิมและการฉาย WGS84 ทีจ่ดุเริม่ตน้ของสว่น 100 ม. แตล่ะชว่งตามล าดับ  

4.10 จดุสงัเกต  

การบนัทกึจดุสงัเกตส าคญัทีป่รากฏในจดุตา่ง ๆ จะเป็นประโยชนส์ าหรับวตัถปุระสงคข์องการรายงาน iRAP  

ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถระบสุถานทีบ่นถนนทีจ่ะอา้งองิโดยเทยีบเคยีงกบัจดุสงัเกตนัน้ ๆ 

จดุสงัเกตสามารถเป็นรายการตอ่ไปนีห้รอืจุดสนใจอืน่ ๆ ไดแ้ก ่

• ชือ่เมอืง/หมูบ่า้น 

• หมายเลขทางแยกหลัก 

• สะพานใหญ่ 

• ตูเ้ก็บคา่ผ่านทาง 

• จดุอา้งองิ  

หมายเหต:ุ 

• จดุสงัเกตสามารถระบไุดใ้นระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูคณุลักษณะ หรอืเพิม่จากแผนทีใ่นภายหลงั 

4.11 ควำมคดิเห็น  

ส าหรับวตัถปุระสงคข์องการรายงาน iRAP เป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งบนัทกึความคดิเห็นหลัก ๆ เพือ่เนน้ประเด็นดา้น 
ความปลอดภัยทางถนนทีเ่จาะจง หรอืคณุลักษณะพเิศษทีพ่บในระหวา่งกระบวนการลงรหัส  

ความคดิเห็นอาจรวมถงึประเด็นทีไ่ม่ไดค้รอบคลมุถงึอย่างเต็มทีใ่นการลงรหัส หรอืขอ้มลูต าแหน่งเพิม่เตมิ 

หมำยเหต:ุ 

ใหร้ะบรุวมถงึขอ้มลูสนับสนุนหรอืบนัทกึขอ้สงัเกตใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลงรหัสของสว่นถนน เชน่ 

• สดัสว่นความสงูของรถบรรทกุ 

• ใกลโ้รงเรยีน ดงันัน้ความตอ้งการทางเทา้จงึถอืวา่สงู 

• สนันษิฐานวา่เสาอาจหักได ้

• มป้ีายรถประจ าทาง จงึมคีวามตอ้งการทางมา้ลายสงู 
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4.12  ป้ำยทำงเดนิรถ  

แตล่ะสว่นของถนนตอ้งมป้ีายทางเดนิรถ เพราะทางเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจรจะส ารวจในทศิทางเดยีว ทางเดนิรถที ่

แบง่ชอ่งจราจรจะส ารวจในทัง้สองทศิทาง และชอ่งทางเดนิรถเฉพาะจักรยานยนตจ์ะส ารวจแยกกนัในทัง้สองทศิทาง 
จงึใชป้้ายเพือ่จ าแนกระหวา่งทางเดนิรถเหลา่นี ้ 

หมำยเหต:ุ 

ส าหรับชอ่งทางเดนิรถเดีย่ว ทางเดนิรถจะระบเุป็นตวั U (ไม่แบง่ชอ่งจราจร) 

ส าหรับถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรและชอ่งทางเดนิรถเฉพาะจักรยานยนต ์ ทางเดนิรถแตล่ะชอ่งทางตอ้งมป้ีาย A 

ส าหรับทศิทางหนึง่ และ B ส าหรับอกีทศิทางหนึง่ 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ทางเดนิรถ A ของชอ่งทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร 

 

แบง่ทางเดนิรถในทศิทางเดยีว 

 

 

ทางเดนิรถ B ของชอ่งทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร 

 

แบง่ทางเดนิรถในทศิทางทีส่วนทางกบัทศิทางของทางเดนิรถ A 
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ถนนทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจร 

 

ทางเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจร (ในทศิทางใด ๆ) 

 

 

ทางเดนิรถ A ของชอ่งทางเดนิรถจักรยานยนต ์

 

ชอ่งทางเดนิรถจักรยานยนตม์กีารลงรหัสแลว้ 

 

 

ทางเดนิรถ B ของชอ่งทางเดนิรถจักรยานยนต ์

 

เมือ่มกีารลงรหัสชอ่งทางเดนิรถจักรยานยนตช์อ่งทีส่อง กลา่วคอื 
อกีดา้นหนึง่ของถนน ควรลงรหัสเป็น B 
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4.13  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรงุ  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุง หมายถงึผลกระทบทีก่ารใชท้ีด่นิ สภาพแวดลอ้ม 
และภมูปิระเทศโดยรอบจะมตีอ่คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานซอ่มแซมส าคญั 

หมำยเหต:ุ 

ผลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงควรจะบนัทกึตามโครงการทีต่อ้งใชพ้ืน้ทีถ่นนเพิม่เตมิ  

กลา่วคอืหากจ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีถ่นนเพิม่เตมิ คา่ใชจ้า่ยจะต า่ ปานกลาง หรอืสงูนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ  

พืน้ทีท่ีใ่ชไ้ดอ้าจมคีา่ใชจ้า่ยสงูหากเป็น:  

• ทางหลวงชนบทในพืน้ทีภ่เูขา/ใกลแ้มน่ ้า ฯลฯ  

• พืน้ทีเ่ขตเมอืงทีม่โีครงสรา้งถาวร เชน่ อาคาร สะพาน อโุมงค ์ฯลฯ ใกลก้บัถนน 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

สงู 

 

คา่ใชจ้่ายสงูเมือ่ตอ้งเพิม่คณุลักษณะดงัเชน่ ชอ่งจราจรเพิม่เตมิ 

ตวัอยา่งคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงสงู ไดแ้ก ่สถานทีท่ี:่  

•  ตอ้งใชม้ลูดนิปรมิาณมาก 

•  คาดวา่จะมกีารยา้ยสถานทีบ่รกิารตา่ง ๆ ทีส่ าคัญ  

•  ทรัพยส์นิหรอืการพัฒนาทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงไดรั้บผลกระทบ 

อยา่งส าคญั 

 

 

 สงู - ตัวอยา่งที ่2 
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ปานกลาง 

 

คา่ใชจ้่ายปานกลางเมือ่ตอ้งเพิม่คณุลกัษณะดงัเชน่ ชอ่งจราจรเพิม่เตมิ 

ตวัอยา่งคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงปานกลาง ไดแ้ก ่สถานทีท่ี:่  

•  ตอ้งใชม้ลูดนิปรมิาณปานกลาง 

•  การพัฒนาทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงจะไดรั้บผลกระทบเล็กนอ้ย 

 

 

 

ต า่ 

 

คา่ใชจ้่ายต า่เมือ่ตอ้งเพิม่คณุลักษณะดงัเชน่ ชอ่งจราจรเพิม่เตมิ 

ตวัอยา่งคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงต า่ ไดแ้ก ่สถานทีท่ี:่  

•  ตอ้งใชม้ลูดนิปรมิาณเล็กนอ้ย 

•  ไมม่กีารขยายขอบกัน้  
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4.14  มกีำรจรำจรของรถจกัรยำนยนต ์

มกีำรจรำจรของรถจกัรยำนยนต ์หมายถงึจ านวนรถจักรยานยนตท์ีใ่ชง้านภายในชว่ง 100 เมตร 

หมำยเหต:ุ 

รถจักรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะขบัเคลือ่นสองลอ้ ซึง่รวมถงึรถจักรยานยนตข์นาดเล็ก สกตูเตอร ์และรถสามลอ้ขนาดเล็ก 

ไมค่วรบนัทกึรถจักรยานยนตท์ีจ่อดอยูห่รอืไมไ่ดใ้ชง้าน 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

รถจักรยานยนต ์8 คนัขึน้ไป มรีถจักรยานยนต ์8 คนัขึน้ไปตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยานยนต ์6 ถงึ 7 คนั มรีถจักรยานยนต ์6 ถงึ 7 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยานยนต ์4 ถงึ 5 คนั มรีถจักรยานยนต ์4 ถงึ 5 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยานยนต ์2 ถงึ 3 คนั มรีถจักรยานยนต ์2 ถงึ 3 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยานยนต ์1 คนั มรีถจักรยานยนต ์1 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

ไมม่ ี ไมม่รีถจักรยานยนตภ์ายใน 100 เมตร 
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4.15  มกีำรจรำจรของรถจกัรยำน 

มกีำรจรำจรของรถจกัรยำน หมายถงึมจี านวนผูข้ ีร่ถจักรยานภายในชว่ง 100 เมตร 

หมำยเหต:ุ 

เป็นทีรั่บทราบวา่นีค่อืการสุม่ตวัอยา่งการจราจรของรถจักรยาน โดยไม่ไดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่แสดงปรมิาณรถจักรยาน 

ทีแ่น่ชดั  

การจราจรของรถจักรยานสามารถใชร้่วมกบัขอ้มูลการใชท้ีด่นิและความรูใ้นพืน้ที ่
เพือ่ประเมนิการจราจรในชัว่โมงใชง้านรถจักรยานสงูสดุในชว่งกอ่นการประมวลผล 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

รถจักรยาน 8 คนัขึน้ไป มรีถจักรยาน 8 คนัขึน้ไปตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยาน 6 ถงึ 7 คนั มรีถจักรยาน 6 ถงึ 7 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยาน 4 ถงึ 5 คนั มรีถจักรยาน 4 ถงึ 5 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยาน 2 ถงึ 3 คนั มรีถจักรยาน 2 ถงึ 3 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

รถจักรยาน 1 คนั มรีถจักรยาน 1 คนัตอ่ 100 เมตร 

 

 

ไมม่ ี ไมม่รีถจักรยาน 
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4.16  มกีำรจรำจรของคนเดนิเทำ้ทีข่ำ้มถนน  

มกีำรจรำจรของคนเดนิเทำ้ทีข่ำ้มถนน หมายถงึจ านวนคนเดนิเทา้ทีข่า้มหรอืก าลงัจะขา้มถนนภายในชว่ง 100 เมตร 

หมำยเหต:ุ 

ขัน้ตอนการลงรหัสจะบนัทกึจ านวนคนเดนิเทา้ทีส่งัเกตเห็นวา่ขา้มถนนในระยะ 100 เมตรแตล่ะชว่ง  

เป็นทีรั่บทราบวา่นีค่อืการสุม่ตวัอยา่งของกจิกรรมเดนิเทา้ 

ขอ้มลูนี้สามารถใชร้่วมกบัขอ้มูลการใชท้ีด่นิและความรูใ้นพืน้ทีส่ าหรับชว่งกอ่นการประมวลผล 
เพือ่ประมาณการจราจรของคนเดนิเทา้  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

คนเดนิเทา้ 8 

คนขึน้ไปทีข่า้มถนน 

มคีนเดนิเทา้ 8 คนขึน้ไปทีข่า้มถนนตอ่ 100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 6 ถงึ 7 

คนทีข่า้มถนน  

มคีนเดนิเทา้ 6 ถงึ 7 คนทีข่า้มถนนตอ่ 100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 4 ถงึ 5 
คนทีข่า้มถนน 

มคีนเดนิเทา้ 4 ถงึ 5 คนทีข่า้มถนนตอ่ 100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 2 ถงึ 3 

คนทีข่า้มถนน 

มคีนเดนิเทา้ 2 ถงึ 3 คนทีข่า้มถนนตอ่ 100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 1 

คนทีข่า้มถนน  

มคีนเดนิเทา้ 1 คนทีข่า้มถนนตอ่ 100 เมตร 

 

 

ไมม่ ี ไมม่คีนเดนิเทา้ทีข่า้มถนน  
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4.17  มกีำรจรำจรของคนเดนิเทำ้ตำมแนวถนน - ทำงขวำ 

มกีำรจรำจรของคนเดนิเทำ้ตำมแนวถนน - ทำงขวำ 
หมายถงึจ านวนคนเดนิเทา้ทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาภายในชว่ง 100 เมตร 

หมำยเหต:ุ 

ขัน้ตอนการลงรหัสจะบนัทกึจ านวนคนเดนิเทา้ทีส่งัเกตเห็นวา่เดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาในระยะ 100 เมตรแตล่ะชว่ง  

เป็นทีรั่บทราบวา่นีค่อืการสุม่ตวัอยา่งของกจิกรรมเดนิเทา้ 
ขอ้มลูนี้สามารถใชร้่วมกบัขอ้มูลการใชท้ีด่นิและความรูใ้นพืน้ทีส่ าหรับชว่งกอ่นการประมวลผล 

เพือ่ประมาณการจราจรของคนเดนิเทา้  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

คนเดนิเทา้ 8 
คนขึน้ไปทีเ่ดนิไปตามทา

งดา้นขวา 

มคีนเดนิเทา้ 8 คนขึน้ไปทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาตอ่ 
100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 6 ถงึ 7 
คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้น

ขวา 

มคีนเดนิเทา้ 6 ถงึ 7 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาตอ่ 
100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 4 ถงึ 5 
คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้น

ขวา  

มคีนเดนิเทา้ 4 ถงึ 5 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาตอ่ 
100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 2 ถงึ 3 

คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้น

ขวา  

มคีนเดนิเทา้ 2 ถงึ 3 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาตอ่ 

100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 1 

คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้น

ขวา 

มคีนเดนิเทา้ 1 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวาตอ่ 100 

เมตร 

 

 

ไมม่ ี ไมม่คีนเดนิเทา้ทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นขวา 
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4.18  มกีำรจรำจรของคนเดนิเทำ้ตำมแนวถนน - ทำงซำ้ย 

มกีำรจรำจรของคนเดนิเทำ้ตำมแนวถนน - ทำงซำ้ย 
หมายถงึจ านวนคนเดนิเทา้ทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ยภายในชว่ง 100 เมตร 

หมำยเหต:ุ 

ขัน้ตอนการลงรหัสจะบนัทกึจ านวนคนเดนิเทา้ทีส่งัเกตเห็นวา่เดนิไปตามแนวถนนในระยะ 100 เมตรแตล่ะชว่ง  

เป็นทีรั่บทราบวา่นีค่อืการสุม่ตวัอยา่งของกจิกรรมเดนิเทา้ 
ขอ้มลูนี้สามารถใชร้่วมกบัขอ้มูลการใชท้ีด่นิและความรูใ้นพืน้ทีส่ าหรับชว่งกอ่นการประมวลผล 

เพือ่ประมาณการจราจรของคนเดนิเทา้  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

คนเดนิเทา้ 8 
คนขึน้ไปทีเ่ดนิไปตามท

างดา้นซา้ย 

มคีนเดนิเทา้ 8 คนขึน้ไปทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ยตอ่ 
100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 6 ถงึ 7 
คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้

นซา้ย 

มคีนเดนิเทา้ 6 ถงึ 7 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ยตอ่ 
100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 4 ถงึ 5 
คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้

นซา้ย  

มคีนเดนิเทา้ 4 ถงึ 5 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ยตอ่ 
100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 2 ถงึ 3 

คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้

นซา้ย  

มคีนเดนิเทา้ 2 ถงึ 3 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ยตอ่ 

100 เมตร 

 

 

คนเดนิเทา้ 1 

คนทีเ่ดนิไปตามทางดา้

นซา้ย 

มคีนเดนิเทา้ 1 คนทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ยตอ่ 100 

เมตร 

 

 

ไมม่ ี ไมม่คีนเดนิเทา้ทีเ่ดนิไปตามแนวถนนดา้นซา้ย 
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4.19  กำรใชท้ีด่นิ - ทำงซำ้ย 

กำรใชท้ีด่นิ - ทำงซำ้ย หมายถงึประเภทของการพัฒนารมิขอบถนนทีส่งัเกตเห็นทางดา้นซา้ยของถนน 

คณุลกัษณะกำรใชท้ีด่นิจะใชเ้พือ่แสดงสิง่ชีบ้อกถงึกจิกรรมเดนิเทา้ ซึง่น่าจะเกดิขึน้บรเิวณรมิขอบถนน ขอ้มลูทีว่า่ 
มกีารใชท้ีด่นิซึง่น าไปสูก่จิกรรมเดนิเทา้บนถนนเพยีงดา้นใดดา้นหนึง่หรอืทัง้สองดา้นหรอืไม่นัน้ 

สามารถระบไุดว้า่กจิกรรมการเดนิเทา้มแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ขา้งถนนเทา่นัน้ หรอืกอ่ใหเ้กดิกจิกรรมการขา้มถนนดว้ยหรอืไม่  

หมำยเหต:ุ 

บนัทกึการใชท้ีด่นิหากมแีนวโนม้วา่จะสง่ผลตอ่การจราจรของคนเดนิเทา้ตามแนวถนน 

ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความเป็นไปไดท้ีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การใชถ้นน คอืความใกลก้ับแนวถนนและการเขา้ถงึถนน 

ในการบนัทกึเป็นการใชท้ีด่นิแยกตา่งหาก ประเภทการใชท้ีด่นิโดยทั่วไปควรมตีอ่เนือ่งอย่างนอ้ย 400 เมตร 

แตใ่นกรณีทีม่กีจิกรรมความหนาแน่นสงูในระยะสัน้กวา่ทีร่ะบไุดอ้ย่างชดัเจน (เชน่ ระยะสัน้ ๆ ของสภาพแวดลอ้มหมูบ่า้น 

พืน้ทีต่ลาดทอ้งถิน่บนทางหลวงชนบท) ควรบนัทกึพืน้ทีร่ะยะสัน้เหลา่นีด้ว้ย  

พืน้ทีใ่ด ๆ ทีม่กีจิกรรมเดนิเทา้ซึง่มคีวามหนาแน่นสงูอย่างเห็นไดช้ดั ควรบนัทกึเป็น "เชงิพาณชิย"์ 

แมว้า่กจิกรรมเชงิพาณชิยนั์น้ไมไ่ดป้รากฏชดัเจนในทนัท ี 

หากมขีอ้สงสยัระหวา่งหมวดหมูก่ารใชท้ีด่นิสองประเภท เลอืกตวัเลอืกทีป่รากฏขึน้กอ่นในรายการตวัเลอืกการลงรหัส 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ทางการศกึษา 

 

โรงเรยีน วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั  
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เชงิพาณชิย ์

 

รา้นคา้หรอืกจิกรรมเชงิพาณชิยอ์ืน่ ๆ หรอืบรเิวณทีม่กีจิกรรมเดนิเทา้ 

ซึง่มคีวามหนาแน่นสงูอย่างเห็นไดช้ดั 

 

 

 

อตุสาหกรรมและการผลติ 

 

หน่วยอตุสาหกรรม โรงงาน และสถานทีผ่ลติ 

 

 

การอยูอ่าศยั 

 

พืน้ทีพั่กอาศยั/ทีอ่ยู่อาศัย หมายรวมถงึพืน้ทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

เชน่ สวนสาธารณะและสวน 
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กสกิรรมและเกษตรกรรม 

 

ทีด่นิซึง่ใชส้ าหรับท ากสกิรรมและเกษตรกรรม 

 

 

พืน้ทีท่ีย่ังไมพั่ฒนา 

 

ทีด่นิโลง่ซึง่ไมม่รีา้นคา้ ทีอ่ยูอ่าศยั อตุสาหกรรม หรอืเกษตรกรรม 
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4.20 กำรใชท้ีด่นิ - ทำงขวำ 

กำรใชท้ีด่นิ - ทำงขวำ หมายถงึประเภทของการพัฒนารมิขอบถนนทีส่งัเกตเห็นทางดา้นขวาของถนน 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

เหมอืนกบักำรใชท้ีด่นิ - ทำงซำ้ย 
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4.21 ประเภทพืน้ที ่ 

ประเภทพืน้ที ่หมายถงึระดับการพัฒนารมิขอบถนนผา่นถนนสายทีต่ัดผ่าน 

หมำยเหต:ุ 

การพัฒนารมิขอบถนนควรอยูใ่กลก้บัถนน และไมม่กีารกัน้ดว้ยรัว้หรอืก าแพงขนาดใหญ่ 

การตัง้ถิน่ฐานขนาดเล็กแยกเป็นหยอ่ม ๆ (เชน่ การขยายระยะทาง 100 ม. ถงึ 200 ม. ตามเสน้ทาง) 

จะบนัทกึเป็นประเภทพืน้ที ่"ชนบท" แตจ่ะระบเุป็นการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิภายในสภาพแวดลอ้มทัว่ไปนี ้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

เมอืงหรอืชมุชนในเขตเมอืง/เขตชนบท 

 

การพัฒนาการรวมกลุม่อาคารทีพั่กอาศยัมากกวา่ 200 เมตร 

 

 

 

พืน้ทีช่นบท/พืน้ทีก่ลา้งแจง้ 

 

พืน้ทีน่อกเมอืงหรอืชมุชนในเขตเมอืง/เขตชนบท 

ในกรณีทีก่ารพัฒนารมิขอบถนนไมส่ง่ผลกระทบตอ่ถนน 

ไมจ่ าเป็นตอ้งพจิารณา 
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4.22  ขดีจ ำกดัควำมเร็ว  

ควรบนัทกึตัวเลขขดีจ ากดัความเร็วทีป่ระกาศไวต้ามจรงิ  

หมำยเหต:ุ 

อยา่พยายามบนัทกึความเร็วของการจราจรทางถนน 

หากไมม่ป้ีายระบขุดีจ ากดัความเร็ว ควรใชข้ดีจ ากดัความเร็วเริม่ตน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดส าหรับประเภทของถนนนัน้ 

ขดีจ ากดัความเร็วเริม่ตน้ส าหรับการตรวจสอบควรเป็น: 

ขดีจ ากดัความเร็วของถนนในเขตชนบท 
 

ขดีจ ากดัความเร็วของถนนในเขตเมอืง 
 

 

อยา่บนัทกึขดีจ ากดัความเร็วชัว่คราวระหวา่งการซอ่มถนน 

อยา่บนัทกึความเร็วซึง่แนะน า 

 

 

 

 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

≥150 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 150 กม./ชม. หรอืมากกวา่ 

 

140 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 140 กม./ชม. 

 

130 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 130 กม./ชม. 

 

120 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 120 กม./ชม. 

 

110 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 110 กม./ชม. 

 

100 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 100 กม./ชม. 

 

90 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 90 กม./ชม. 
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80 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 80 กม./ชม. 

 

70 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 70 กม./ชม. 

 

60 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 60 กม./ชม. 

 

50 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 50 กม./ชม. 

 

40 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 40 กม./ชม. 

 

≤30 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วคอื 30 กม./ชม. หรอืต า่กวา่ 
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4.23  ขดีจ ำกดัควำมเร็วรถจกัรยำนยนต ์

ควรบนัทกึตัวเลขขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตท์ีป่ระกาศไวต้ามจรงิ  

หมำยเหต:ุ 

อยา่พยายามบนัทกึความเร็วของการจราจรทางถนน 

หากไมม่ป้ีายระบขุดีจ ากดัความเร็ว ควรใชข้ดีจ ากดัความเร็วเริม่ตน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดส าหรับประเภทของถนนนัน้ 

อยา่บนัทกึขดีจ ากดัความเร็วชัว่คราวระหวา่งการซอ่มถนน 

อยา่บนัทกึความเร็วซึง่แนะน า 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

≥150 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 150 กม./ชม. หรอืมากกวา่ 

 

140 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 140 กม./ชม 

 

130 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 130 กม./ชม 

 

120 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 120 กม./ชม. 

 

110 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 110 กม./ชม. 

 

100 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 100 กม./ชม. 

 

90 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 90 กม./ชม. 

 

80 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 80 กม./ชม. 

 

70 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 70 กม./ชม. 

 

60 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 60 กม./ชม. 

 

50 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 50 กม./ชม. 
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40 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 40 กม./ชม.  

 

≤30 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถจักรยานยนตค์อื 30 กม./ชม. หรอืต า่กวา่ 
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4.24  ขดีจ ำกดัควำมเร็วรถบรรทกุ 

ควรบนัทกึตัวเลขขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุทีป่ระกาศไวต้ามจรงิ  

หมำยเหต:ุ 

อยา่พยายามบนัทกึความเร็วของการจราจรทางถนน 

หากไมม่ป้ีายระบขุดีจ ากดัความเร็ว ควรใชข้ดีจ ากดัความเร็วเริม่ตน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดส าหรับประเภทของถนนนัน้ 

ขดีจ ากดัความเร็วเริม่ตน้ส าหรับการตรวจสอบควรเป็น: 

ขดีจ ากดัความเร็วของถนนในเขตชนบท 
 

ขดีจ ากดัความเร็วของถนนในเขตเมอืง 
 

 

อยา่บนัทกึขดีจ ากดัความเร็วชัว่คราวระหวา่งการซอ่มถนน 

อยา่บนัทกึความเร็วซึง่แนะน า 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

≥150 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 150 กม./ชม. หรอืมากกวา่ 

 

140 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 140 กม./ชม. 

 

130 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 130 กม./ชม. 

 

120 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 120 กม./ชม. 

 

110 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 110 กม./ชม. 

 

100 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 100 กม./ชม. 

 

90 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 90 กม./ชม. 

 

80 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 80 กม./ชม. 

 

70 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 70 กม./ชม. 
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60 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 60 กม./ชม. 

 

50 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 50 กม./ชม. 

 

40 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 40 กม./ชม.  

 

≤30 กม./ชม. ขดีจ ากดัความเร็วส าหรับรถบรรทกุคอื 30 กม./ชม. หรอืต า่กวา่ 
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4.25 ควำมเร็วทีแ่ตกตำ่งกนั 

ควำมเร็วทีแ่ตกตำ่งกนั หมายถงึความแตกตา่งของความเร็วการใชง้าน 
หรอืขดีจ ากดัความเร็วระหวา่งรถยนตแ์ละรถบรรทกุ หรอืรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตท์ีเ่กนิกวา่ 20 กม./ชม. 

หมำยเหต:ุ 

หากขดีจ ากดัความเร็ว ขดีจ ากัดความเร็วรถจักรยานยนต ์

และขดีจ ากดัความเร็วรถบรรทกุไดรั้บการลงรหัสอยา่งครบถว้นแลว้ 
สามารถค านวณความเร็วทีแ่ตกตา่งกนัไดใ้นชว่งกอ่นการประมวลผล 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ม ี

 

ความเร็วระหวา่งรถยนตแ์ละรถบรรทกุ 

หรอืรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตเ์กนิ 20 กม./ชม. 

 

 

ไมม่ ี

 

ความเร็วระหวา่งรถยนตแ์ละรถบรรทกุ 

หรอืรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตไ์มเ่กนิ 20 กม./ชม. 
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4.26  ประเภทเกำะกลำง  

ประเภทเกำะกลำง หมายถงึคณุลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐานของถนน ซึง่แยกการจราจรวิง่สวนทางออกเป็นสองฝ่ัง 

วธิแียกการจราจรทีส่วนทางกนัสง่ผลตอ่ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิอบุัตเิหตรุา้ยแรงขึน้ แนวกัน้ชอ่งจราจรจะจ ากัด 
การเคลือ่นทีข่องยานพาหนะทีแ่ลน่ผดิทางจนขา้มเกาะกลาง และวัสดเุกาะกลางจะลดโอกาสในการไดรั้บผลกระทบ 

จากการปะทะโดยตรง โดยท าใหโ้อกาสในการไปถงึการจราจรฝ่ังสวนทางกนัลดลงกอ่นทีจ่ะคนืสภาพ  

หมำยเหต:ุ 

ในกรณีทีแ่นวกัน้นริภัยมขีอ้บกพร่องอย่างชดัเจนตรงบรเิวณเกาะกลาง จนมคีวามเป็นไปไดท้ีย่านพาหนะจะทะลวงผา่น 

แนวกัน้การชน ใหล้งรหัสเกาะกลางวา่ไมม่แีนวกัน้นริภัย ตวัอยา่งของกรณีนีค้อืแนวกัน้ต า่มาก วัสดตุ า่กวา่มาตรฐาน 
ราวลกูกรงแตกหัก/ไม่ไดรั้บการซอ่มแซม/ไดรั้บการบ ารุงรักษาไมด่ ี

ในกรณีทีม่แีนวกัน้นริภัยบรเิวณเกาะกลาง ควรบนัทกึไวใ้นประเภทเกาะกลางและในสว่นความรุนแรงรมิขอบถนน - 

วตัถดุา้นขวา แตห่ากมวีตัถทุีเ่ป็นอนัตรายอยูห่นา้แนวกัน้นริภัย ในกรณีนีป้ระเภทเกาะกลางจะบนัทกึเป็นแนวกัน้นริภัย 
และความรุนแรงรมิขอบถนน - วตัถดุา้นขวาจะเป็นวัตถทุีเ่ป็นอันตราย 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

เสน้แบง่ครึง่ถนน 

 

เสน้แบง่ครึง่ถนนแบบเสน้เดีย่วหรอืเสน้คู ่หรอืแนวเสน้กลางถนน 

<0.3 ม. 

เสน้แบง่ครึง่ถนนสามารถเป็นไดท้ัง้เสน้ประหรอืเสน้ทบึ และสใีดก็ได ้

หากถนนเสน้ใดไมไ่ดแ้บง่ชอ่งจราจรและไมม่เีครือ่งหมายระบุ 

ควรบนัทกึดงันี้ 

 ประเภทเกาะกลาง = เสน้แบง่ครึง่ถนนเทา่นัน้ 

 การท าเครือ่งหมายน าทาง = ไมเ่หมาะสม 

 

 

เสน้แบง่ครึง่ถนนแบบกวา้ง (0.3 ม. ถงึ 1 ม.) 

 

เสน้แบง่ครึง่ถนนแบบเสน้เดีย่วหรอืเสน้คู ่หรอืแนวเสน้กลางถนน 

0.3 ม. ถงึ 1 ม. 

เสน้แบง่ครึง่ถนนสามารถเป็นไดท้ัง้เสน้ประหรอืเสน้ทบึ และสใีดก็ได ้
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การตเีสน้บัง้แบง่ครึง่ถนน (>1 ม.) 

 

แนวเสน้กลางถนนทีม่คีวามกวา้ง >1 ม. 

 ตวัอยา่งการใชส้ญัลักษณ์ ไดแ้ก ่

• การตเีสน้บัง้แบบขัน้บนัได  

• แนวเสน้ลายทาง 

• การปพูืน้ถนนแบบส ี 

 

 

 

ชอ่งจราจรตอ่เนื่องกลางถนนส าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ชอ่งจราจรตอ่เนื่องกลางถนนทีก่ าหนดใหเ้ป็นชอ่งส าหรับเปลีย่นเสน้ทา

ง 

 

 

 

เสาลม้ลกุ 

เสาลม้ลกุหรอืเสากัน้ แตไ่มใ่ชว่ตัถแุบง่ชอ่งทางแบบตอ่เนื่อง 
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วตัถคุัน่กลางทีม่คีวามกวา้ง >=0 ม. ถงึ <1.0 ม. 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจร พรอ้มเกาะกลางเป็นวสัดตุา่งกนัซึง่มคีวามกวา้ง <1 ม. 

 

 

 

เกาะกลางเป็นวัสดทุีม่คีวามกวา้ง >=1.0 ม. ถงึ <5.0 ม. 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจร พรอ้มเกาะกลางเป็นวสัดตุา่งกนัซึง่มคีวามกวา้ง 1 ถงึ 5 ม. 

 

 

 

เกาะกลางเป็นวัสดทุีม่คีวามกวา้ง >=5.0 ม. ถงึ <10.0 ม. 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจร พรอ้มเกาะกลางเป็นวสัดตุา่งกนัซึง่มคีวามกวา้ง 5 ถงึ 10 ม. 
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แนวกัน้นริภัย - คอนกรตี 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยมแีนวกัน้นริภัยตามมาตรฐานสากลทีท่ าจากคอนกรตี 

หากแนวกัน้มกีารเสือ่มสภาพอยา่งชดัเจน ใหล้งรหัสวา่ไมม่แีนวกัน้ 

 

 

 

แนวกัน้นริภัย - โลหะ 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยมแีนวกัน้นริภัยตามมาตรฐานสากลทีท่ าจากโลหะ 

หากแนวกัน้มกีารเสือ่มสภาพอยา่งชดัเจน ใหล้งรหัสวา่ไมม่แีนวกัน้ 
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แนวกัน้นริภัย - รองรับรถจักรยานยนต ์

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยมแีนวกัน้นริภัยตามมาตรฐานสากลทีส่ามารถลดผลกระทบตอ่ผูข้ับขีร่ถจักรยานยนต ์

แนวกัน้นริภัยทีร่องรับรถจักรยานยนตจ์ะมรีูปแบบการป้องกนัทีต่ดิตัง้ตามแนวเสา 

หากแนวกัน้มกีารเสือ่มสภาพอยา่งชดัเจน ใหล้งรหัสวา่ไมม่แีนวกัน้ 

 

 

 

แนวกัน้นริภัย - เสน้เชอืก 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยมแีนวกัน้นริภัยตามมาตรฐานสากลทีส่รา้งโดยใชเ้ชอืกขงึ 

หากแนวกัน้มกีารเสือ่มสภาพอยา่งชดัเจน ใหล้งรหัสวา่ไมม่แีนวกัน้ 

 

 

 

เกาะกลางเป็นวัสดทุีม่คีวามกวา้ง >=10.0 ม. ถงึ <20.0 ม. 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยเกาะกลางเป็นวัสดตุา่งกนัซึง่มคีวามกวา้ง 10 ถงึ 20 ม. 
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เกาะกลางเป็นวัสดทุีม่คีวามกวา้ง >=20.0 ม. 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยมตีัวคัน่กลางเป็นวัสดตุา่งกนัซึง่มคีวามกวา้ง >20 ม. 

 

 

 

เดนิรถทางเดยีว 

ถนนเดนิรถทางเดยีวเทา่นัน้ ยานพาหนะตา่ง ๆ จะไปในทศิทางเดยีว โดยไมม่กีารจราจรวิง่สวนทาง  
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4.27  แนวเสน้ชะลอควำมเร็วแบง่คร ึง่ถนน  

แนวเสน้ชะลอควำมเร็วแบง่ครึง่ถนน คอืเสน้พืน้ผวิใด ๆ ทีค่ัน่กลางตามแนวยาวของถนน 
ซึง่ท าหนา้ทีเ่ตอืนใหผู้ข้ับขีท่ราบวา่ก าลงัขา้มเกาะกลางถนน แนวเสน้นีรู้จั้กในอกีชือ่หนึง่วา่ลกูระนาด 
ซึง่จะมเีสยีงสัน่สะเทอืนในการเตอืนผูข้บัขี ่

หมำยเหต:ุ 

ในสว่นนีไ้ม่ควรบนัทกึเสน้ชะลอความเร็วบรเิวณไหลท่าง  

การสรา้งเสน้ชะลอความเร็วท าไดโ้ดยการเซาะร่องบรเิวณผวิทาง หรอืเพิม่สนันูนลงในเสน้จราจร 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่เีสน้ชะลอความเร็วบรเิวณกึง่กลางของถนน 

 

 

ม ี

 

มเีสน้ชะลอความเร็วบรเิวณกึง่กลางของถนน 
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4.28  ควำมรนุแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นซำ้ย 

ควำมรุนแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นซำ้ย 

หมายถงึระยะหา่งระหวา่งวัตถทุีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุไปจนถงึเสน้ขอบทีส่ามารถเขา้ถงึได ้
ซึง่อาจท าใหผู้ใ้ชถ้นนไดรั้บบาดเจ็บสาหัสหรอืเสยีชวีติ 

หมำยเหต:ุ 

ถนนแตล่ะดา้นจะมกีารลงรหัสแยกกนั 

เริม่บนัทกึตัง้แตบ่รเิวณเสน้รมิขอบ (ถา้ม)ี  หากไมม่เีสน้รมิขอบ บนัทกึระยะหา่งโดยนับตัง้แตร่มิขอบบาทวถิเีป็นตน้ไป 

หากระยะหา่งจากวตัถอุยูท่ีห่รอืใกลม้ากกับเสน้แบง่ระหวา่งหมวดหมู ่ใหล้งรหัสเป็นหมวดหมูร่ะยะหา่งทีใ่กลก้วา่ 

หากมชีอ่งทางเดนิรถจักรยานยนต ์ควรวดัระยะหา่งจากวตัถุทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ โดยวัดจากรมิขอบนอกสดุของชอ่งทางการขับขี ่

หากไมม่วีตัถทุีอ่ยู่บรเิวณรมิขอบถนน บนัทกึระยะหา่งเป็น >=10 ม. 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

0 ถงึ <1 ม. 

วตัถทุีอ่ยูใ่นระยะหา่งยังผลตัง้แต ่0 ถงึ 1 ม. 

 

 

 

1 ถงึ <5 ม. 

วตัถทุีอ่ยูใ่นระยะหา่งยังผลตัง้แต ่1 ถงึ 5 ม. 
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5 ถงึ <10 ม.  

วตัถทุีอ่ยูใ่นระยะหา่งยังผลตัง้แต ่5 ถงึ 10 ม. 

 

 

 

>= 10 ม. 

วตัถทุีอ่ยูใ่นระยะหา่งยังผล >10 ม. 
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4.29  ควำมรนุแรงรมิขอบถนน - วตัถดุำ้นซำ้ย 

ควำมรุนแรงรมิขอบถนน - วตัถดุำ้นซำ้ย หมายถงึวตัถทุีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุทีส่ามารถเขา้ถงึได ้
ซึง่อาจท าใหผู้ใ้ชถ้นนไดรั้บบาดเจ็บสาหัสหรอืเสยีชวีติ 

หมำยเหต:ุ 

วตัถดุงักลา่วควรเป็นชนดิเดยีวกบัทีร่ะบอุยูใ่นควำมรุนแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่ง 

สว่นของถนนแตล่ะดา้นจะมกีารใหค้ะแนนแยกกนั วตัถทุีเ่ป็นอันตรายคอืวตัถใุด ๆ 
ทีอ่าจท าใหผู้ใ้ชถ้นนไดรั้บบาดเจ็บสาหัสหรอืเสยีชวีติเมือ่เกดิการเฉีย่วชน  

สิง่เหลา่นีร้วมถงึ: 

• กอ้นหนิ 

• เสา/เสาปักชนดิแข็งแรง และตน้ไมท้ีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลางมากกวา่ 10 ซม. 

• สะพานทีไ่มม่แีนวป้องกนั  

อยา่บนัทกึวตัถทุี ่"มคีวามปลอดภัยในตวั" (สามารถเฉีย่วชนได)้ หรอืพชืขนาดเล็กบรเิวณขอบทาง เชน่ ตน้ไมเ้ตีย้ พุม่ไม ้และหญา้  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

หนา้ผา 

 

หนา้ผาหรอืภัยอนัตรายอืน่ ๆ ในรูปแบบทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติในทกุชว่งความเร็ว 

 

 

 

ตน้ไมท้ีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลาง >=10 ซม. 

 

ตน้ไมท้ีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลางมากกวา่ 10 ซม. 
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สญัญาณ เสา หรอืเสาปักทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลาง >= 10 ซม. 

 

ตวัอยา่ง 

• เสาไฟชนดิแข็งแรง 

• เสาป้ายสญัลักษณ์ชนดิแข็งแรงทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางมากกวา่ 

10 ซม. 

• เสาสญัญาณจราจรชนดิแข็งแรงทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางมากกว่

า 10 ซม. 

 

 

 

สว่นปลายของแนวกัน้นริภัยทีไ่มม่อีปุกรณ์ป้องกนั 

สว่นปลายของแนวกัน้นริภัยทีเ่ป็นอนัตราย ไดแ้ก ่สว่นปลายทีเ่ป็นทางลาด สว่นปลายทีไ่มม่อีปุกรณ์ป้องกนั 

สว่นปลายทีฉั่บพลนั ขัว้สว่นปลายแบบหางปลา 

ควรใชห้มวดหมูน่ีเ้พือ่บนัทกึสว่นทีเ่สยีหายของแนวกัน้นริภัยดว้ยเชน่กนั 

 

 

 

พืน้ผวิแนวตัง้ทีเ่ป็นอนัตราย 

 

พืน้ผวิหนิขรุขระ 
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ทางลาดขึน้ - ระดบัความชนัทีก่อ่ใหเ้กดิการพลกิคว า่ 

 

พืน้ผวิตัดเอยีงทีม่คีวามสงู 2 ม. ขึน้ไป 

โดยมแีนวโนม้ท าใหย้านพาหนะพลกิคว า่ (15° ถงึ 75°) 

ตวัอยา่ง 

• คนัเนนิดนิ 

• เนนิหญา้ 

ไมค่วรบนัทกึพืน้ผวิหนิขรุขระ  

 

 

 

ทอ้งร่องระบายน ้าทีม่คีวามลกึ 

 

ทอ้งร่องหรอืทางระบายน ้าทีป่ระกอบดว้ยวัสด ุความลกึ หรอื 

ความรุนแรงของเหลีย่มมมุ 

ซึง่มแีนวโนม้ท าใหผู้โ้ดยสารในยานพาหนะไดรั้บบาดเจ็บสาหัส 

แนวทำงปฏบิตั ิ

บนัทกึขอ้มูลทอ้งร่อง 

หากพบวา่ยานพาหนะสว่นใหญอ่าจสะดดุลงในทอ้งร่องดงักลา่วไดเ้ทา่

นัน้  

 

 

 

ทางลาดลง  

 

ทางลาดลงจากถนนทีม่:ี 

• ความลาด >1:4 และมรีะดบัต า่ลงไป >1 ม. 

แนวทำงปฏบิตั ิ

ควรบนัทกึทางลาดหากพบวา่ยานพาหนะอาจไถลลงไปได ้ 
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ลกูหนิขนาดใหญท่ีม่คีวามสงู >=20 ซม. 

 

กอ้นหนิหรอืลกูหนิขนาดใหญซ่ึง่มคีวามสงูมากกวา่ 20 ซม.  

 

 

 

สิง่ปลกูสรา้ง/สะพานหรอือาคารทีม่โีครงสรา้งแข็งเกร็ง 

 

โครงสรา้งทีม่คีวามแข็งแรงสงู ซึง่จะท าใหต้อ้งลดความเร็วลง 

อยา่งกะทนัหันเมือ่พุ่งเขา้ชน 

ตวัอยา่ง 

• ตอมอ่สะพานคอนกรตีเสรมิแกร่ง 

• ก าแพงปากทอ่ 

 

 

สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้งกึง่แข็งเกร็ง 

 

โครงสรา้งทีม่คีวามแข็งแรงสงู ซึง่จะเสยีรูปเพยีงเล็กนอ้ยเมือ่พุ่งเขา้ชน  

ตวัอยา่ง 

• บา้นและอาคารอืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 

• สิง่อ านวยความสะดวกรมิถนน เชน่ ป้ายรถประจ าทาง/ศาลา 

รถประจ าทาง 

• ตูพั้กสายโทรคมนาคม 

• ก าแพงกัน้ทีส่รา้งจากหนิ งานกอ่ หรอือฐิ  
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แนวกัน้นริภัย - คอนกรตี 

 

แนวกัน้นริภัยแบบคอนกรตีซึง่แน่นหนาพอทีจ่ะหยุดยัง้รถยนตแ์ละยาน

พาหนะขนาดเล็กสว่นใหญ ่ควรเป็นแนวกัน้นริภัยตลอด 100 เมตร 

โดยไมม่กีารสกึหรอหรอืความเสยีหายใด ๆ 

 

 

 

แนวกัน้นริภัย - โลหะ 

 

แนวกัน้นริภัยแบบโลหะซึง่แน่นหนาพอทีจ่ะหยุดยัง้รถยนตแ์ละยานพาห

นะขนาดเล็กสว่นใหญ ่(ไมใ่ชแ่นวกัน้นริภัยแบบเสน้เชอืก) 

ควรเป็นแนวกัน้นริภัยตลอด 100 เมตร โดยไมม่กีารสกึหรอหรอื 

ความเสยีหายใด ๆ 

 

 

 

แนวกัน้นริภัย - เสน้เชอืก 

 

แนวกัน้นริภัยแบบเสน้เชอืกซึง่แน่นหนาพอทีจ่ะหยดุยัง้รถยนตแ์ละยาน

พาหนะขนาดเล็กสว่นใหญ ่ควรเป็นแนวกัน้นริภัยตลอด 100 เมตร 

โดยไมม่กีารสกึหรอหรอืความเสยีหายใด ๆ 
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แนวกัน้นริภัย - รองรับรถจักรยานยนต ์

 

แนวกัน้นริภัยทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่หยดุยัง้รถจักรยานยนต ์

แนวกัน้นริภัยทีร่องรับรถจักรยานยนตจ์ะมรีูปแบบการป้องกนัทีต่ดิตัง้ตา

มแนวเสา เพือ่ลดความเสีย่งในการบาดเจ็บของผูข้บัขี ่

ควรเป็นแนวกัน้นริภัยตลอด 100 เมตร โดยไมม่กีารสกึหรอหรอื 

ความเสยีหายใด ๆ  

 

 

 

ทางลาดขึน้ - ระดบัความชนัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิการพลกิคว า่ 

 

พืน้ผวิตัดเอยีงทีม่คีวามสงู 2 ม. ขึน้ไป 

โดยมแีนวโนม้ท าใหย้านพาหนะเลือ่นไถลไปตามแนวพืน้ผวิเมือ่ปะทะ 

(>= 75°) 

ตวัอยา่ง 

• คนัเนนิดนิ 

• เนนิหญา้ 

ไมค่วรบนัทกึพืน้ผวิหนิขรุขระ  

 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่วีตัถุอยูใ่นระยะ 20 ม. ของถนน 
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4.30  ควำมรนุแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นขวำ 

และควำมรนุแรงรมิขอบถนน - วตัถดุำ้นขวำ 

ควำมรุนแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นขวำ หมายความเชน่เดยีวกับควำมรุนแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นซำ้ย 
เพยีงแตใ่ชใ้นกรณีดา้นขวาของถนน 

ควำมรุนแรงรมิขอบถนน - วตัถดุำ้นขวำ หมายความเชน่เดยีวกบัควำมรุนแรงรมิขอบถนน – วตัถุดำ้นซำ้ย 
เพยีงแตใ่ชใ้นกรณีดา้นขวาของถนน 

 

หมำยเหต:ุ 

ส าหรับทางหลวงทีแ่บง่ชอ่งจราจร ใชด้า้นขวาเพือ่บนัทกึวตัถุบนเกาะกลาง  

ส าหรับทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร หากมวีตัถอุยูบ่นเกาะกลาง ควรบนัทกึวตัถนัุน้ลงในสว่นความรุนแรงรมิขอบถนน - 
ดา้นขวา โดยบนัทกึระยะหา่งนับจากรมิขอบฝ่ังขวาของชอ่งทางเดนิรถ ในทศิทางการเคลือ่นทีไ่ปยังวัตถ ุ

ส าหรับทางเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจร ใหบ้นัทกึรมิขอบถนนฝ่ังขวา 

เมือ่วตัถรุมิขอบถนนอยู่ทีด่า้นหนา้ของแนวกัน้นริภัย ใหบ้นัทกึระยะหา่งจากวตัถทุีเ่ป็นอนัตราย 

ส าหรับทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร หากแนวกัน้นริภัยคอืวตัถทุีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ ใหบ้นัทกึไว ้ 

ส าหรับทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจร หากไมม่วีัตถอุยู่บนเกาะกลาง: 

• ควำมรุนแรงรมิขอบถนน - วตัถดุำ้นขวำ ควรบนัทกึวา่ไมม่ ี

• ควำมรุนแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นขวำ ควรบนัทกึวา่>10 ม. 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

ใชร้หัสเดยีวกบัควำมรุนแรงรมิขอบถนน - ระยะหำ่งดำ้นซำ้ย และควำมรุนแรงรมิขอบถนน - วตัถดุำ้นซำ้ย 

  

รมิขอบถนนดา้นขวา รมิขอบถนนดา้นซา้ย 
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4.31  แนวเสน้ชะลอควำมเร็วบรเิวณไหลท่ำง  

แนวเสน้ชะลอควำมเร็วบรเิวณไหลท่ำง หมายถงึเสน้พืน้ผวิใด ๆ ทีท่อดตามแนวยาวของถนน ซึง่ท าหนา้ทีเ่ตอืน 

ใหผู้ข้บัขีท่ราบวา่ก าลงัออกจากเสน้ทางดา้นซา้ยของถนน แนวเสน้นีรู้จั้กในอกีชือ่หนึง่วา่ลกูระนาด 
ซึง่จะมเีสยีงสัน่สะเทอืนในการเตอืนผูข้บัขี ่

 

หมำยเหต:ุ 

ไมค่วรบนัทกึแนวเสน้ชะลอความเร็วแบง่ครึง่ถนนในสว่นนี ้ 

แนวเสน้ชะลอความเร็วบรเิวณไหลท่างจะอยูบ่นไหลท่างลาดยางเทา่นัน้  

การสรา้งเสน้ชะลอความเร็วท าไดโ้ดยการเซาะร่องบรเิวณผวิทาง หรอืเพิม่สนันูนลงในเสน้จราจร 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่แีนวเสน้ชะลอความเร็วบรเิวณไหลท่าง 

 

 

ม ี

 

มแีนวเสน้ชะลอความเร็วบรเิวณไหลท่าง 



 

คูม่อืกำรจดัอนัดบัคะแนนและกำรเขำ้รหสัแผนกำรลงทนุของ iRAP | 50 

 

4.32  ควำมกวำ้งของไหลท่ำงลำดยำง - ดำ้นซำ้ย 

ความกวา้งของไหลท่ำงลำดยำง - ดำ้นซำ้ย หมายถงึสว่นของถนนทีป่ลอดภัยและขบัขีไ่ด ้ซึง่อยูบ่รเิวณแนวขอบ 

ดา้นซา้ยมอืของชอ่งจราจร  โดยวดัจากศนูยก์ลางของเครือ่งหมายไหลท่าง (แนวเสน้รมิขอบ) 
ไปจนถงึรมิขอบของถนนลาดยาง  

หมำยเหต:ุ 

หากบรเิวณไหลท่างของถนนลาดยางเริม่มกีารแตกรา้ว การวัดความกวา้งของไหลท่างลาดยางควรสิน้สดุ ณ จดุทีร่มิขอบ 
มกีารแตกรา้ว  

หากถนนไมม่เีครือ่งหมายส าหรับไหลท่าง (ไมม่แีนวเสน้รมิขอบ) ก็ควรบนัทกึวา่ไมม่ไีหลท่างลาดยาง 
เนือ่งจากถอืวา่ยานพาหนะสามารถเดนิทางผา่นไปยังรมิขอบของพืน้ผวิทีล่าดยางได ้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ไีหลท่างลาดยาง  

 

 

 

แคบ (≥0 ม. ถงึ <1.0 ม.) 

ไหลท่างลาดยางมคีวามกวา้ง 0 ถงึ 1.0 ม. 

แนวทำงปฏบิตั ิ- ตอ้งบนัทกึไหลท่างลาดยางทีแ่คบในทกุจุดมเีครือ่งหมายรมิขอบทาง แมว้า่แนวเสน้ขอบและ 

รมิขอบของบาทวถิจีะอยูใ่กลก้ันมาก  
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ปานกลาง (≥1.0 ม. ถงึ <2.4 ม.) 

ไหลท่างลาดยางมคีวามกวา้ง 1 ถงึ 2.4 ม. 

 

 

 

กวา้ง (≥2.4 ม.) 

ไหลท่างลาดยางมคีวามกวา้ง >2.4 ม. 
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4.33  ควำมกวำ้งของไหลท่ำงลำดยำง - ดำ้นขวำ 

ความกวา้งของไหลท่ำงลำดยำง - ดำ้นขวำ หมายถงึสว่นของถนนทีป่ลอดภัยและขบัขีไ่ด ้ซึง่อยูบ่รเิวณแนวขอบ 

ดา้นขวามอืของชอ่งจราจร โดยวดัจากศนูยก์ลางของเครือ่งหมายไหลท่าง ไปจนถงึขอบของถนนลาดยาง  

หมำยเหต:ุ 

หากบรเิวณไหลท่างของถนนลาดยางเริม่มกีารแตกรา้ว การวัดความกวา้งของไหลท่างลาดยางควรสิน้สดุ ณ จดุทีร่มิขอบ 

มกีารแตกรา้ว  

หากถนนไมม่เีครือ่งหมายส าหรับไหลท่าง ก็ควรบนัทกึวา่ไมม่ไีหลท่างลาดยาง เนือ่งจากถอืวา่ยานพาหนะสามารถ 

เดนิทางผา่นไปยังรมิขอบของพืน้ผวิทีล่าดยางได ้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ไีหลท่างลาดยาง  

 

 

 

แคบ (≥0 ม. ถงึ <1.0 ม.) 

ไหลท่างลาดยางมคีวามกวา้ง 0 ถงึ 1.0 ม. 

แนวทำงปฏบิตั ิ- ตอ้งบนัทกึไหลท่างลาดยางทีแ่คบในทกุจุดมเีครือ่งหมายขอบทาง แมว้า่แนวเสน้ขอบและ 

ขอบของถนนลาดยางจะอยูใ่กลก้นัมาก 
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ปานกลาง (≥1.0 ม. ถงึ <2.4 ม.) 

ไหลท่างลาดยางมคีวามกวา้ง 1 ถงึ 2.4 ม. 

 

 

 

กวา้ง (≥2.4 ม.) 

ไหลท่างลาดยางมคีวามกวา้ง >2.4 ม. 
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4.34  ประเภททำงแยก  

ประเภททำงแยก หมายถงึลักษณะและประเภทของทางแยก ซึง่เป็นถนนทีร่ะบไุวใ้นอักขรานุกรมภมูศิาสตร/์ 
ใชง้บประมาณสาธารณะ 

หมำยเหต:ุ  

ควรบนัทกึทางแยกเพยีงครัง้เดยีว - แมจ้ะครอบคลมุมากกวา่ 100 ม. 

ควรบนัทกึทางแยก หากถนนทีเ่ป็นทางแยกเป็นถนนทีใ่ชง้บประมาณสาธารณะ (กลา่วคอื ไมใ่ชท่างเขา้หา้งรา้นหรอื 
ทีพั่กอาศยั) 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

4 ทาง (ไมม่กีารใหส้ญัญาณ) 

ทีไ่มม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 4 ทาง 

หรอืสีแ่ยกทีไ่มม่สีญัญาณหรอืชอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

(จราจรวิง่ตัดสวนทางกนั) 

 

 

 

วงเวยีนเล็ก 

 

วงเวยีนขนาดเล็ก - โดยทัว่ไปมักอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตเมอืงทีใ่ชค้วามเร็วต า่ 

วงเวยีนเล็กมเีกาะทรงกลมทีต่ัง้อยูต่รงกลาง 

ซึง่อยูใ่นระนาบเดยีวกับพืน้ผวิถนน (หรอืยกสงูขึน้เล็กนอ้ย) 

โดยทั่วไปจะสรา้งโดยใชก้ารตแีนวเสน้สขีาวบนถนน 

หรอืพืน้ผวิทีม่สีอีืน่ ๆ 
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4 ทาง (ไมม่กีารใหส้ญัญาณ) 

โดยมชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 4 ทาง หรอืสีแ่ยกทีม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

(จราจรวิง่ตัดสวนทางกนั) แตไ่มม่สีญัญาณบอก 

 

 

 

4 ทาง (มกีารใหส้ญัญาณ) 

โดยไมม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 4 ทาง 

หรอืสีแ่ยกทีม่สีญัญาณแตไ่มม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

(จราจรวิง่ตัดสวนทางกนั) 

 

 

 

ทางขา้มรางรถไฟ – มกีารเตอืนแบบไมอ่ัตโนมัต ิ

(ป้ายสญัญาณเทา่นัน้) 

 

ทางขา้มรางรถไฟทีอ่ยูบ่นพืน้นูน ซึง่มป้ีายสญัญาณใหท้าง 

หรอืป้ายสญัญาณหยุดเทา่นัน้ (หรอืไมม่ป้ีายสญัญาณ) 
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3 ทาง (ไมม่กีารใหส้ญัญาณ) 

ทีไ่มม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 3 ทาง หรอืสามแยกรูปตวั T 

ทีไ่มม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง (จราจรวิง่ตัดสวนทางกนั) 

หรอืสญัญาณบอก 

 

 

 

4 ทาง (มกีารใหส้ญัญาณ) ทีม่ชีอ่งที ่

สงวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 4 ทาง หรอืสีแ่ยกทีม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

(จราจรวิง่ตัดสวนทางกนั) และสญัญาณบอก  

 

 

 

3 ทาง (มกีารใหส้ญัญาณ) 

โดยไมม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 3 ทาง หรอืสามแยกรูปตวั T 

ทีม่ป้ีายสญัญาณแตไ่มม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

(จราจรวิง่ตัดสวนทางกนั) 
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3 ทาง (ไมม่กีารใหส้ญัญาณ) 

โดยมชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 3 ทาง หรอืสามแยกรูปตวั T 

ทีม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง (จราจรวิง่ตดัสวนทางกนั) 

แตไ่มม่สีญัญาณบอก 

 

 

 

 

3 ทาง (มกีารใหส้ญัญาณ) 

ทีม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 

 

ทางแยก 3 ทาง หรอืสามแยกรูปตวั T 

ทีม่ชีอ่งทีส่งวนไวส้ าหรับเปลีย่นเสน้ทาง (จราจรวิง่ตดัสวนทางกนั) 

และสญัญาณบอก 

 

 

 

ทางขา้มรางรถไฟ - มกีารเตอืนแบบอตัโนมัต ิ

(ไฟกะพรบิ/ไมก้ัน้ทาง) 

 

ทางขา้มรางรถไฟทีอ่ยูบ่นพืน้นูน 

ซึง่มอีปุกรณ์ทีใ่ชเ้ตอืนวา่มรีถไฟก าลงัแลน่เขา้มา 

(ไฟกะพรบิและ/หรอืไมก้ัน้ทาง) 
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วงเวยีน 

 

ทางแยกแบบวงกลมทีม่ยีานพาหนะวิง่วนไปในทศิทางเดยีวรอบ ๆ 

เกาะกลาง 

 

 

ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนั 

 

การทีท่างรองเขา้มาเชือ่มกับทางหลกัจะประเมนิเป็นชอ่งจราจรทีเ่ขา้มา

รวมกนั โดยทัว่ไปกรณีนีม้ักจะเป็นทางแยกตา่งระดบั 

หากชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนัยาวกวา่ 100 ม. ก็ควรบนัทกึเพยีง 

ครัง้เดยีว  

 

 

 ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนั - ตวัอยา่งที ่2 

 

ไมม่กีารลงรหัสชอ่งทางจราจรทีแ่ยกออก 
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 ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนั - ตวัอยา่งที ่3 

 

ชอ่งจราจรเตรยีมเลีย้วบนทางแยก 3 หรอื 4 ทาง 

จะไม่บนัทกึวา่เป็นชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนั  

 

 

 

จดุขา้มเกาะกลาง - ไมเ่ป็นทางการ 

 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรเทา่นัน้ 

จดุกลบัรถทีม่คีวามจ าเป็นมากแตไ่ม่ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ 

ซึง่ไมม่ชีอ่งจราจรส าหรับเพิม่หรอืลดความเร็ว 

และ/หรอืพืน้ผวิของถนนลาดยางอยูใ่นสภาพทีไ่มเ่หมาะสม 

จดุขา้มเกาะกลางเหลา่นีไ้ม่ไดรั้บการออกแบบมาอย่างเป็นทางการ 

หากแตม่สีภาพแปรเปลีย่นไปตามกาลเวลาจากการใชง้านของผูค้น 

ในพืน้ที ่ 

 

 

 

จดุขา้มเกาะกลาง - เป็นทางการ 

 

ถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจรเทา่นัน้ 

จดุกลบัรถทีม่คีวามจ าเป็นมากและเป็นทางการ (ไดรั้บการออกแบบมา) 

อาจมหีรอืไมม่ชีอ่งทางเพิม่หรอื 

ลดความเร็วทีเ่หมาะสมอยู ่ณ บรเิวณนัน้ ใหใ้ชเ้กณฑค์ณุภาพของ 

ทางแยกเพือ่บนัทกึรายละเอยีดสว่นนี ้

รวมถงึสภาพพืน้ผวิลาดยางของเกาะกลาง  
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ไมม่ ี

 

ไมม่ทีางแยก 
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4.35  กำรปรบัทศิทำงของทำงแยก 

กำรปรบัทศิทำงของทำงแยก คอืกรณีทีท่างแยกมเีกาะยกสงูหรอืเกาะทีท่าดว้ยส ี

ซึง่ท าหนา้ทีร่ะบทุศิทางการเคลือ่นทีข่องยานพาหนะ 

หมำยเหต:ุ 

การปรับทศิทางของทางแยกควรมทีัง้เกาะแยกทศิทางและเกาะกลาง 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่กีารปรับทศิทางในทางแยก 

 

 

ม ี

 

มกีารปรับทศิทางในทางแยก โดยอาจเป็นเกาะยกสงูหรอืเกาะทีท่า 

ดว้ยส ีซึง่ท าหนา้ทีร่ะบทุศิทางการเคลือ่นทีข่องยานพาหนะ  
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ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ไมม่ทีางแยก 
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4.36  ปรมิำณยำนพำหนะบนถนนทีเ่ป็นทำงแยก  

บนัทกึคา่ประมาณของปรมิาณจราจรโดยเฉลีย่ตอ่วนัตลอดปี (Annual Average Daily Traffic - AADT) 

ของถนนทีเ่ป็นทางแยก 

หมำยเหต:ุ 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

สามารถหาคา่ประมาณของปรมิาณยานพาหนะบนถนนทีเ่ป็นทางแยกโดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศ 
(ในซอฟตแ์วรร์ะบบตรวจสอบหรอืซอฟตแ์วรป์ระเภท Google Earth) 

การหาคา่ประมาณควรค านงึวา่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้เชือ่มตอ่กบัตัวเมอืง หมูบ่า้น หรอืเขตเมอืงใดบา้ง 
และการพัฒนาตลอดแนวของถนนทีเ่ป็นทางแยก 

ส าหรับทางขา้มรางรถไฟ จ าเป็นตอ้งมขีอ้มูลโดยประมาณของจ านวนรถไฟในแตล่ะวนัทีว่ ิง่ผา่นทางขา้มรางรถไฟดงักลา่ว 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ยานพาหนะ ≥15,000 คนั 

 

มยีานพาหนะมากกวา่ 15,000 คนัตอ่วนั 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ ใหส้นันษิฐานวา่ 

มยีานพาหนะมากกวา่ 15,000 คนัตอ่วนั 

เมือ่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้มกีารแบง่ชอ่งจราจร 

โดยมสีามชอ่งทางขึน้ไปส าหรับการจราจรบนถนนดา้นขา้งในแตล่ะทศิ

ทาง 

หรอืเมือ่ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนัแบบหลายชอ่งทางนัน้เชือ่มตอ่กับทา

งแยกตา่งระดับ  

 

 

ยานพาหนะ 10,000 ถงึ 15,000 คนั 

 

ยานพาหนะ 10,000 ถงึ 15,000 คนัตอ่วนั 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

ใหส้นันษิฐานวา่มยีานพาหนะ 10,000 ถงึ 15,000 คนัตอ่วนั 

เมือ่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้ไมแ่บง่ชอ่งจราจร 

โดยมสีามชอ่งทางขึน้ไปส าหรับการจราจรบนถนนดา้นขา้งในแตล่ะทศิ

ทาง 

หรอืเมือ่ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนัแบบชอ่งทางเดยีวนัน้เชือ่มตอ่กับทา

งแยกตา่งระดับ 
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ยานพาหนะ 5,000 ถงึ 10,000 คนั 

 

ยานพาหนะ 5,000 ถงึ 10,000 คนัตอ่วนั 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

ใหส้นันษิฐานวา่มยีานพาหนะ 5,000 ถงึ 10,000 คนัตอ่วนั 

เมือ่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้ 

ไมแ่บง่ชอ่งจราจร 

โดยมสีองชอ่งทางส าหรับการจราจรบนถนนดา้นขา้งในแตล่ะทศิทาง 

 

 

ยานพาหนะ 1,000 ถงึ 5,000 คนั 

 

ยานพาหนะ 1,000 ถงึ 5,000 คนัตอ่วนั 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

ใหส้นันษิฐานวา่มยีานพาหนะ 1,000 ถงึ 5,000 คนัตอ่วนั 

เมือ่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้ 

ไมแ่บง่ชอ่งจราจร 

โดยมหีนึง่ชอ่งทางส าหรับการจราจรบนถนนดา้นขา้งในแตล่ะทศิทาง 

 

 

ยานพาหนะ 100 ถงึ 1,000 คนั 

 

ยานพาหนะ 100 ถงึ 1,000 คนัตอ่วนั 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

ใหส้นันษิฐานวา่มยีานพาหนะ 100 ถงึ 1,000 คนัตอ่วนั 

เมือ่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้ 

เป็นถนนทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจรและมลีูท่างเดยีว (ชอ่งจราจรเดยีว) 
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ยานพาหนะ 1 ถงึ 100 คนั 

 

ยานพาหนะไมเ่กนิ 100 คนัตอ่วนั 

หากไมม่ขีอ้มลูปรมิาณหรอืขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

ใหส้นันษิฐานวา่มยีานพาหนะ 1 ถงึ 100 คนัตอ่วนั 

เมือ่ถนนทีเ่ป็นทางแยกนัน้เป็นถนน 

ทีไ่ม่ไดล้าดยาง ไม่แบง่ชอ่งจราจรและมลีูท่างเดยีว (ชอ่งจราจรเดยีว) 

นอกจากนี ้

ยังสามารถใชก้บัทางแยกทีม่กีารจราจรปรมิาณต า่มากในเขตชนบททีอ่

ยูห่า่งไกล 

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ทีางแยก 
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4.37  คณุภำพของทำงแยก  

คณุภำพของทำงแยก หมายถงึคณุภาพของการออกแบบทางแยก การเตอืนลว่งหนา้ ป้ายสญัญาณ และเครือ่งหมาย 

หมำยเหต:ุ 

ปัจจัยทีต่อ้งลงรหัสวา่ "ไมเ่หมาะสม" อาจรวมถงึ:  

• ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนัมรีะยะทางสัน้มาก  

• วงเวยีนมมีมุการตโีคง้ทีไ่มเ่หมาะสม (สามารถเขา้สูว่งเวยีนดว้ยความเร็วสงู)  

• ไมม่ป้ีายสญัญาณและเครือ่งหมายแจง้เตอืนลว่งหนา้ในเสน้ทางการเขา้สูท่างแยก 

เมือ่เป็นทางแยกทีผู่ข้ับขีซ่ ึง่ก าลงัมุง่หนา้เขา้มาไมส่ามารถมองเห็นไดช้ดั (กลา่วคอื 

เมือ่ระยะการมองเห็นขณะเขา้สูพ่ืน้ทีม่จี ากดั)  

หากไมม่ทีางแยก บนัทกึคณุภาพของทางแยกวา่ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมเ่หมาะสม 

 

ทางแยกมกีารออกแบบทีไ่มเ่หมาะสม 

หรอืไมม่ป้ีายสญัญาณและเครือ่งหมายทีจ่ าเป็นเมือ่เขา้สูพ่ืน้ทีใ่นขณะที่

ระยะการมองเห็นมจี ากดั 

หรอืเมือ่มมุระหวา่งทางแยกแตล่ะสายนัน้แคบมากพอทีจ่ะท าใหร้ะยะกา

รมองเห็นถกูจ ากดั 

 

 

 

เหมาะสม 

 

ทางแยกมกีารออกแบบทีเ่หมาะสม 

และมป้ีายสญัญาณและเครือ่งหมายทีจ่ าเป็นโดยทั่วไป 
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ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ไมม่ทีางแยก 
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4.38  จดุทำงเขำ้สถำนที ่

จดุทำงเขำ้สถำนที ่หมายถงึจ านวนของจดุทีม่กีารจราจรปรมิาณต า่ซึง่ยานพาหนะสามารถใชเ้พือ่เขา้หรอืออกจากถนน 

ซึง่รวมถงึทางเดนิรถของหา้งรา้นและทีพั่กอาศยั และชอ่งทางเขา้ขนาดเล็ก 

หมำยเหต:ุ 

จดุทางเขา้ทีพั่กอาศัยควรเป็นทางทีแ่ยกตัวออกมาจากถนน ซึง่ไมไ่ดส้รา้งโดย "งบประมาณสาธารณะ" 

ของหน่วยงานก ากับดแูลโครงขา่ยถนน (กลา่วคอื หน่วยงานดา้นถนนไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารจัดการ)  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ทางเขา้หา้งรา้น 1+ 

 

มจีดุทางเขา้หา้งรา้นหนึง่จุดขึน้ไปภายใน 100 ม. รวมถงึป๊ัมน ้ามัน 

รา้นคา้ รา้นกาแฟรมิทาง และจุดพักรถ 

นอกจากนียั้งอาจรวมถงึทางเขา้พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม เชน่ 

เหมอืงหนิหรอืเหมอืงแร่ 

 

 

ทางเขา้ทีพั่กอาศยั 3+ 

 

มทีางเขา้ทีพั่กอาศยัสามจุดขึน้ไป 

หรอืเป็นจดุทางเขา้เพยีงจดุเดยีวทีน่ าไปยังสถานทีพั่กอาศัยสามแหง่ขึ้

นไป 
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ทางเขา้ทีพั่กอาศยั 1 หรอื 2 

 

มทีางเขา้ทีพั่กอาศยันอ้ยกวา่ 3 จดุ 

หรอืเป็นจดุทางเขา้เพยีงจดุเดยีวทีน่ าไปยังสถานทีพั่กอาศัยทีน่อ้ยกวา่ 

3 แหง่ นอกจากนี้อาจรวมถงึทางเขา้พืน้ทีเ่กษตรยอ่ย 

หรอืเสน้ทางยอ่ยทีผู่ข้ับขีย่านยนตใ์ชเ้พือ่ 

เขา้สูท่างเดนิรถทางหลกัเป็นครัง้คราว 

 

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่จีดุทางเขา้ทีพั่กอาศยัหรอืหา้งรา้น  
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4.39  จ ำนวนชอ่งจรำจร 

จ ำนวนชอ่งจรำจร หมายถงึจ านวนของชอ่งจราจรตอ่หนึง่ทศิทางการเคลือ่นที ่

หมำยเหต:ุ 

จ านวนของชอ่งจราจรทีบ่นัทกึ ควรแสดงถงึลกัษณะโดยสว่นใหญข่องถนน และไมค่วรบนัทกึการเปลีย่นแปลงของถนน 

ในระยะทางสัน้ ๆ (นอ้ยกวา่ 400 ม.)  

ควรพจิารณาเฉพาะชอ่งจราจรทีท่อดแนวตลอดเสน้ทางจราจร ไมค่วรพจิารณาชอ่งจราจรส าหรับเปลีย่นเสน้ทาง 
หรอืชอ่งจราจรเสรมิระยะทางสัน้ ไมค่วรพจิารณาชอ่งจราจรทีส่งวนไวส้ าหรับรถประจ าทาง ชอ่งทางบงัคับของ 

รถประจ าทาง และระบบเสน้ทางบรกิารรถประจ าทางตอ่เนือ่ง  

เมือ่ทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจรมชีอ่งจราจรสองชอ่งในทศิทางหนึง่และในอกีทศิทางหนึง่มชีอ่งจราจรหนึง่ สอง 

หรอืสามชอ่ง ควรบนัทกึเฉพาะจ านวนของชอ่งจราจรในทศิทางนัน้ ๆ 

(จ านวนชอ่งจราจรในทางเดนิรถฝ่ังตรงขา้มจะบนัทกึเมือ่ท าการลงรหัสทางเดนิรถฝ่ังตรงขา้ม)  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

สีช่อ่งขึน้ไป 

มชีอ่งจราจรสีช่อ่งขึน้ไปในทศิทางการเคลือ่นที ่ 

 

 

 

สาม 

มชีอ่งจราจรสามชอ่งในทศิทางการเคลือ่นที ่
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สามและสอง 

ทางเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจร ซึง่มชีอ่งจราจรสามชอ่งในทศิทางหนึง่ และมสีองชอ่งในอกีทศิทางหนึง่ 

 

 

 

สอง 

มชีอ่งจราจรสองชอ่งในทศิทางการเคลือ่นที ่

 

 

 

สองและหนึง่ 

ทางเดนิรถทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจร ซึง่มชีอ่งจราจรสองชอ่งในทศิทางหนึง่ และมหีนึง่ชอ่งในอกีทศิทางหนึง่ 
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หนึง่ 

มชีอ่งจราจรหนึง่ชอ่งในทศิทางการเคลือ่นที ่ 
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4.40  ควำมกวำ้งของชอ่งจรำจร 

ควำมกวำ้งของชอ่งจรำจร คอืระยะทางจากศนูยก์ลางของเครือ่งหมายไหลท่าง ไปจนถงึศนูยก์ลางของเครือ่งหมาย 

ชอ่งจราจรทีต่ดิกนัหรอืเครือ่งหมายเสน้แบง่ครึง่ถนน 

หมำยเหต:ุ 

หากถนนไมม่เีครือ่งหมายส าหรับไหลท่าง 

ถอืวา่ยานพาหนะสามารถเดนิทางไปจนถงึรมิขอบของพืน้ผวิทีล่าดยางหรอือนัตรายทีใ่กลท้ีส่ดุได ้

หากไมม่เีครือ่งหมายชอ่งจราจร ควรหารความกวา้งของถนนโดยรวมดว้ยปรมิาณการจราจร 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

แคบ (≥0 ม. ถงึ <2.75 ม.) 

ความกวา้งของชอ่งจราจรคอื <2.75 ม. 

แนวทำงปฏบิตั ิ- รถบรรทกุควรมคีวามกวา้งใหพ้อดกีบัชอ่งจราจรทีแ่คบ 

 

 

 

ปานกลาง (≥2.75 ม. ถงึ <3.25 ม.) 

ความกวา้งของชอ่งจราจรคอื 2.75 ถงึ 3.25 ม. 
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กวา้ง (≥3.25 ม.) 

ความกวา้งของชอ่งจราจรคอื >3.25 ม. 

 

 

 



 

คูม่อืกำรจดัอนัดบัคะแนนและกำรเขำ้รหสัแผนกำรลงทนุของ iRAP | 75 

 

4.41  ควำมโคง้  

ควำมโคง้ หมายถงึการปรับตามแนวนอนของถนน 

หมำยเหต:ุ 

การปรับแนวทีล่งรหัสควรเป็นไปตามพืน้ฐานของความเร็วในการเขา้สู/่การขบัขีท่ีป่ลอดภัยอย่างเหมาะสมส าหรับ 

สภาวะปกต ิ 

หากมป้ีายเตอืนความเร็ว ใชค้วามเร็วทีท่ าเครือ่งหมายไวส้ าหรับใหค้ะแนนการปรับตามแนวนอน 

คา่เริม่ตน้ส าหรับความโคง้คอื "ทางตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย" ซึง่หมายความวา่เมือ่ไมม่ทีางโคง้ ควรบนัทกึวา่ 

"ทางตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย" 

ลงรหัสทางโคง้แตล่ะสว่นจากจุดทีเ่ริม่ตน้ ไปจนถงึจดุสิน้สดุของทางโคง้  

นอกจากนี ้ยังสามารถเก็บรวบรวมความโคง้ไดจ้ากเซ็นเซอรท์ีต่ดิตัง้ในระบบตรวจสอบ เชน่ มเิตอรค์วามเร่งและ 

ขอ้มลูไจโรสโคป  

ไมแ่นะน าใหใ้ชค้วามเร็วในการขบัขีข่องยานพาหนะทีต่รวจสอบเพือ่ก าหนดการปรับตามแนวนอน เนือ่งจากความเร็ว 

ของยานพาหนะอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยอืน่ ๆ เชน่ ปรมิาณการจราจร 

อยา่ลงรหัสความโคง้แนวนอนทีม่วีงเวยีน หากบนัทกึวงเวยีนลงในประเภททำงแยก ใหล้งรหัสความโคง้วา่เป็น 
"ทางตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย" 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

มมุแคบมาก 

 

ถนนมทีางโคง้ ซึง่สามารถขบัขีด่ว้ยความเร็วไมเ่กนิ 40 กม./ชม. 

เทา่นัน้  รัศมโีดยประมาณของทางโคง้ <200 ม. 
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มมุแคบ 

 

ถนนมทีางโคง้มมุแคบ ซึง่สามารถขบัขีด่ว้ยความเร็วระหวา่ง 40 ถงึ 70 

กม./ชม. เทา่นัน้ รัศมโีดยประมาณของทางโคง้ 200 ถงึ 500 ม.  

  

 

 

 

ปานกลาง 

 

ถนนทีม่ทีางโคง้แคบพอสมควร ซึง่สามารถขบัขีด่ว้ยความเร็วไมเ่กนิ 

100 กม./ชม. แตม่ากกวา่ 70 กม./ชม. รัศมโีดยประมาณของทางโคง้ 

500 ถงึ 900 ม. 

 

 

 

 

ทางตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย 

 

ถนนมทีางโคง้ยาวทางเดยีวซึง่สามารถขบัขีด่ว้ยความเร็ว 100 กม./ชม. 

ขึน้ไป รัศมโีดยประมาณของทางโคง้ >900 ม. 
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4.42  ลกัษณะของทำงโคง้ 

ลกัษณะของทำงโคง้ หมายถงึลกัษณะความยากงา่ยของทางโคง้ และใชป้ระเมนิวา่สามารถขบัขีอ่ย่างปลอดภัยไดห้รอืไม่ 
ลกัษณะของทางโคง้จะแสดงใหเ้ห็นขอบเขตทีป้่ายและเครือ่งหมายชว่ยใหผู้ข้บัขีป่ระเมนิความโคง้ไดถ้กูตอ้ง และระยะ 
การมองเห็นทางโคง้ลว่งหนา้และโดยรอบ  

หมำยเหต:ุ 

สญัญาณทีเ่กีย่วกับลักษณะของทางโคง้ทีใ่ชไ้ดอ้าจเตอืนวา่ผูข้บัขีจ่ าเป็นตอ้งปรับความเร็วทันทหีรอืโดยกะทนัหันตาม 
การเขา้โคง้หรอืในทางโคง้  ซึง่อาจเกดิขึน้แมว้า่ไดพ้ยายามใหส้ญัญาณเตอืนผูข้บัขีว่า่จะมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้  

หากก าหนดรหัสวา่ "ไมเ่หมาะสม" ตอ้งเลอืกจากจดุทีท่างโคง้เริม่ตน้ไปจนถงึจดุสิน้สดุของทางโคง้  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั 

 

 

ไมเ่หมาะสม 

 

ตอ้งปรับความเร็วฉับพลับหรอืกะทนัหันเพือ่ปรับไปตามทางโคง้ 

ไมม่กีารใหส้ญัญาณลว่งหนา้  

เครือ่งหมายบนถนนไมค่รบถว้นหรอืไดรั้บการบ ารุงรักษาไมด่ ี 

 

 

 

เหมาะสม 

 

การใหส้ญัญาณ เครือ่งหมาย 

และระยะการมองเห็นชว่ยใหผู้ข้บัขีป่ระเมนิความโคง้ได ้

ทางโคง้ทีม่ลีักษณะเหมาะสมอาจรวมถงึป้าย 

การปรับแนวรูปตวัว ี(CAM) หรอืป้ายอนัตรายอืน่ ๆ 
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ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ไมม่ทีางโคง้ในระยะ 100 ม.  

เชน่ ถนนเป็นทางตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย 
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4.43  ระดบั 

ระดบั หมายถงึระดบัความชนัของถนนไปตามความยาว 

หมำยเหต:ุ 

ระดบัหมายถงึระดับความชนัทัง้ขึน้และลง 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

≥10% 

การขึน้ทีส่งูกวา่ 10 ม. ตลอดระยะทาง 100 ม. หรอืมมุทีม่ากกวา่ 5.75 องศา 

 

 

 

≥7.5 ถงึ <10% 

การขึน้ 7.5 ม. ถงึ 10 ม. ตลอดระยะทาง 100 ม. หรอืมมุ 4.3 ถงึ 5.75 องศา 
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≥0 ถงึ <7.5% 

การขึน้ถงึ 7.5 ม. ตลอดระยะทาง 100 ม. หรอืมมุทีถ่งึ 4.3 องศา 
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4.44  สภำพถนน  

สภำพถนน หมายถงึขดีความสามารถของถนนในแงข่องการมพีืน้ผวิทีร่าบเรยีบและสม ่าเสมอ 
ปราศจากจดุบกพร่องรา้ยแรงทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่เสน้ทางของยานพาหนะเป็นอยา่งมาก 

หมำยเหต:ุ  

ส าหรับการใหค้ะแนนวา่ไมเ่หมาะสมหรอืปานกลาง ใหพ้จิารณาเฉพาะบางสว่นของความยาว 100 ม. 

ไมใ่ชค่วามยาวทัง้หมด โดยทัว่ไปถนนทีจั่ดอยูใ่นหมวดคณุภาพไมเ่หมาะสม 
จะพจิารณาจากจุดบกพร่องรา้ยแรงทีป่รากฏอยูใ่นระยะ 

10 เมตรขึน้ไป  

ขอ้บกพร่องทีค่วรพจิารณาคอืปัจจัยใด ๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การควบคมุหรอืเสน้ทางของยานพาหนะ เชน่  

• การเปลีย่นรูป - พืน้ผวิทีเ่ป็นรอยขรุขระในรูปแบบใด ๆ หรอืพืน้ผวิทีไ่ม่สม า่เสมอกนั 

ซึง่ท าใหก้ารขบัขีไ่มนุ่่มนวลหรอืไม่ปลอดภัย 

• หลมุบอ่ - หลมุใด ๆ บนพืน้ผวิถนนทีเ่กดิจากการสญูเสยีมวลวสัด ุซึง่กวา้งหรอืลกึมากพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ 

การกระแทกอยา่งรุนแรง หรอืท าใหย้านพาหนะสญูเสยีการควบคมุ 

• จดุบกพร่องบรเิวณขอบ - ปัญหาใด ๆ ทีเ่กีย่วกับการลาดยางของไหลท่าง ซึง่ลกุลามเขา้มาในชอ่งจราจร 

ทีใ่ชข้บัขี ่

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

แย่ 

 

ถนนมจีดุบกพร่องรายแรงซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การควบคมุยา

นพาหนะอยู่บอ่ยครัง้หรอืไมส่ามารถคาดเดาได ้ 
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ปานกลาง 

 

ถนนมจีดุบกพร่องเล็กนอ้ย 

ซึง่อาจท าใหก้ารควบคมุหรอืเสน้ทางของยานพาหนะไดรั้บผลกระทบเ

ป็นครัง้คราว  

 

 

 

ด ี

 

ถนนมจีดุบกพร่องนอ้ยมากหรอืไมม่เีลย 

ไมม่ปัีจจัยทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การควบคมุหรอืเสน้ทางของยานพาห

นะ 
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4.45  กำรป้องกนักำรลืน่ไถล/กำรยดึเกำะ 

กำรป้องกนักำรลืน่ไถล/กำรยดึเกำะ 

หมายถงึคณุลักษณะของพืน้ผวิถนนในแงข่องคณุสมบตักิารป้องกนัการลืน่ไถลและความลกึของผวิสมัผัส 

หมำยเหต:ุ  

ในสว่นนี ้ ควรบนัทกึปัจจัยบกพร่องของพืน้ผวิ ซึง่รวมถงึปัญหาทีเ่กดิจากการเสยีดสขีองพืน้ผวิ เชน่ เศษกรวด รอยนูน 

หรอืรอยถลอกทีอ่าจลดแรงฉุดลากของยานพาหนะไมว่า่จะอยู่ในสภาพทีแ่หง้หรอืเปียกชืน้ 

คณุลกัษณะทีบ่นัทกึ ควรแสดงถงึลกัษณะโดยทั่วไปของถนนตลอดความยาว 100 ม. 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมไ่ดล้าดยาง - ไมเ่หมาะสม 

 

พืน้ผวิถนนไมม่กีารลาดยาง และพืน้ผวิมกีารยดึเกาะอยูใ่นระดับต า่ 

ตวัอยา่ง 

• พืน้ผวิเต็มไปดว้ยเศษกรวด 

หรอืพืน้ผวิทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตซิึง่อาจท าใหเ้กดิการลืน่ไถล

ในสถาพทีเ่ปียกชืน้ (เชน่ พืน้ผวิทีเ่ป็นดนิ/โคลน) 

 

 

ไมไ่ดล้าดยาง - เหมาะสม 

 

พืน้ผวิถนนไมม่กีารลาดยาง และพืน้ผวิมกีารยดึเกาะทีด่ ี

ตวัอยา่ง 

• พืน้ผวิเป็นวสัดมุวลรวมทีไ่ดรั้บการบดอดั 

จงึใหค้วามคงตวัในทกุสภาพอากาศ 
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ลาดยางแลว้ - ไมเ่หมาะสม 

 

พืน้ผวิถนนมกีารลาดยาง และพืน้ผวิมกีารยดึเกาะอยูใ่นระดับต า่ 

ตวัอยา่ง 

• พืน้ผวิถนนมกีารลาดยาง มคีวามเรยีบและเป็นมันเงามากกวา่ 

20% ของเสน้ทางยานพาหนะทีต่อ้งการใช ้

• มเีศษกรวดและวัสดอุืน่ ๆ มากกวา่ 20%  

 

 

ลาดยางแลว้ - ปานกลาง 

 

พืน้ผวิถนนมกีารลาดยาง และพืน้ผวิมกีารยดึเกาะอยูใ่นระดับปานกลาง 

ตวัอยา่ง 

• พืน้ผวิถนนมกีารลาดยาง มคีวามเรยีบและเป็นมันเงาไมเ่กนิ 

20% ของเสน้ทางยานพาหนะทีต่อ้งการใช ้

• มเีศษกรวดและวัสดอุืน่ ๆ ไมเ่กนิ 20% 

 

 

ลาดยางแลว้ - เหมาะสม 

 

พืน้ผวิถนนมกีารลาดยาง 

และคาดวา่จะมคีวามสามารถในการป้องกนัการลืน่ไถลทีเ่พยีงพอ ไมม่ี

สว่นทีเ่รยีบและเป็นมันเงาทีส่ามารถมองเห็นไดใ้นเสน้ทางยานพาหนะ

ทีต่อ้งการใช ้
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4.46  กำรท ำเครือ่งหมำยน ำทำง 

กำรท ำเครือ่งหมำยน ำทำง หมายถงึคณุลักษณะของถนนซึง่แจง้ใหผู้ข้ับขีท่ราบสภาพถนน 
เพือ่ขบัขีใ่หอ้ยูใ่นชอ่งจราจรของตน และระวงัทางขา้งหนา้ 

หมำยเหต:ุ 

การท าเครือ่งหมายน าทางขึน้อยูปั่จจัยตอ่ไปนีร้่วมกนั  

• เสน้แบง่ครึง่ถนน  

• เสน้รมิขอบทาง  

• หมดุถนนหลกัน าทาง/เครือ่งหมายน าทาง และป้ายเตอืนอนัตราย 

• การตดิตัง้ป้าย 

ตอ้งมป้ีายเตอืนเพือ่เตอืนใหผู้ข้บัขีท่ราบถงึการเปลีย่นแปลงสภาพถนนอย่างฉับพลนั เชน่ การลดชอ่งจราจร 

คณุภาพการท าเครือ่งหมายน าทางบรเิวณทางโคง้ ทางแยก และทางขา้มทีร่ะบภุายใตค้ณุลักษณะอืน่ ๆ 
ในกรณีนีค้วรคงไวต้ามคา่กอ่นหนา้  

คณุลกัษณะนีเ้กีย่วขอ้งกับการลงรหัสคณุภาพการท าเครือ่งหมายน าทางภายใตส้ภาวะตอนกลางวนัเทา่นัน้  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั 

 

 

ไมเ้หมาะสม 

 

ไมม่สีญัลกัษณ์บอกอนัตราย หรอืเครือ่งหมายแบง่ครึง่ถนนและ 

รมิขอบทาง หรอือยูใ่นสภาพทีไ่มด่เีป็นชว่งยาว  

 

 
  



 

คูม่อืกำรจดัอนัดบัคะแนนและกำรเขำ้รหสัแผนกำรลงทนุของ iRAP | 86 

 

 

เหมาะสม 

 

โดยทั่วไปจะมป้ีายเตอืนอนัตรายรา้ยแรง 

รวมถงึเครือ่งหมายแบง่ครึง่ถนนและรมิขอบทางทีส่ามารถมองเห็นได ้ 
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4.47  ระบบไฟสอ่งสวำ่งถนน 

ระบบไฟสอ่งสวำ่งถนน หมายถงึการมรีะบบไฟสอ่งสวา่งถนนทีม่เีพยีงพอส าหรับใหแ้สงสวา่งแกค่นเดนิเทา้ 

และผูข้ ีร่ถจักรยาน 

หมำยเหต:ุ  

ไฟถนนหรอืโคมไฟถนนคอืแหลง่ใหแ้สงสวา่งเหนอืบรเิวณโดยรอบ 

มักตดิไวบ้นเสาหรอืเสาปักโคมไฟขา้งทางหรอืบรเิวณเกาะกลาง หรอืแขวนไวท้ีส่ายไฟเหนอืถนนเพือ่ใหค้วามสวา่ง 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ไีฟถนนทีเ่พยีงพอส าหรับใหแ้สงสวา่งแกค่นเดนิเทา้ 

และผูข้ ีร่ถจักรยาน 

 

 

ม ี

 

มไีฟถนนทีเ่พยีงพอส าหรับใหแ้สงสวา่งแกค่นเดนิเทา้ 

และผูข้ ีร่ถจักรยาน 
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4.48  บรเิวณทีม่ทีำงมำ้ลำย - ถนนทีต่รวจสอบ 

บรเิวณทีม่ทีำงมำ้ลำย - ถนนทีต่รวจสอบ 
หมายถงึบรเิวณทีม่ทีางมา้ลายซึง่สรา้งขึน้โดยเฉพาะบนถนนทีก่ าลงัตรวจสอบ 

หมำยเหต:ุ 

ควรระบบุรเิวณทีม่ทีางมา้ลาย โดยไมค่ านงึวา่อยู่ตรงสีแ่ยกหรอืไม ่ 

หากอยูต่รงสีแ่ยก ตอ้งบนัทกึบรเิวณดงักลา่วตรงจุดเดยีวกนัเพือ่ใหเ้ชือ่มถงึกนัได ้

หากถนนทีต่รวจสอบมทีางมา้ลายสองจุดตรงทางแยก บนัทกึเพยีงจดุเดยีวเทา่นัน้ 

ทางมา้ลายบนถนนทีม่ทีางแยกไม่บนัทกึไวใ้นคณุลักษณะนี้ 

เมือ่ทางขา้มอยูต่รงทางแยกแบบมสีญัญาณบอก ควรพจิารณาเป็นทางมา้ลายแบบมสีญัญาณบอกกรณีทีม่สีญัญาณ 

ใหจ้ังหวะคนเดนิขา้มเทา่นัน้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

มเีกาะพักกลางถนนเทา่นัน้ 

 

ทางขา้มไม่ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

แตม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะส าหรับคนเดนิเทา้ 
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ทางขา้มทีม่เีครือ่งหมายแตไ่ม่มสีญัญาณบอก และไมม่ ี

เกาะพักกลางถนน 

 

ทางขา้มท าเครือ่งหมายไวอ้ย่างชดัเจน 

แตไ่มม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนน 

 

 

 

ทางขา้มทีม่เีครือ่งหมายแตไ่ม่มสีญัญาณบอก 

โดยมเีกาะพักกลางถนน 

 

ทางขา้มท าเครือ่งหมายไวอ้ย่างชดัเจน 

และคัน่ดว้ยเกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 

 

 

 

มสีญัญาณบอก แตไ่มม่เีกาะพักกลางถนน 

 

สญัญาณจราจรควบคมุคนเดนิเทา้และการเคลือ่นทีข่องรถ 

เมือ่ทางขา้มอยูต่รงทางแยกแบบมสีญัญาณบอก ควรพจิารณาเป็น 

ทางมา้ลายแบบมสีญัญาณบอกกรณีทีม่สีญัญาณใหจั้งหวะคนเดนิขา้มเ

ทา่นัน้  
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มสีญัญาณบอก โดยมเีกาะพักกลางถนน 

 

สญัญาณจราจรควบคมุคนเดนิเทา้และการเคลือ่นทีข่องรถ ทางขา้ม 

คัน่ดว้ยจดุพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 

เมือ่ทางขา้มอยูต่รงทางแยกแบบมสีญัญาณบอก ควรพจิารณาเป็น 

ทางมา้ลายแบบมสีญัญาณบอกกรณีทีม่สีญัญาณใหจั้งหวะคนเดนิขา้มเ

ทา่นัน้ 

 

 

ทางขา้มแบบตา่งระดบั 

 

ทางขา้มทีแ่ยกเป็นคนละสว่นเพือ่ไมใ่หค้นเดนิเทา้ตดิขัดกับการจราจร 

อาจเป็นสะพานลอยหรอืทางลอดใตด้นิ (อโุมงคใ์ตด้นิ) 

 

 

ทางขา้มยกระดบัทีม่เีครือ่งหมายแตไ่มม่สีญัญาณบอก 

โดยมเีกาะพักกลางถนน  

 

ทางขา้มทีม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ (ลดความเร็ว) 

ซึง่ท าเครือ่งหมายไวอ้ยา่งชดัเจน 

และคัน่ดว้ยเกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 
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ทางขา้มยกระดบัทีม่เีครือ่งหมายแตไ่มม่สีญัญาณบอก 

และไมม่เีกาะพักกลางถนน  

 

ทางขา้มทีม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ (ลดความเร็ว) ท าเครือ่งหมายไว ้

อยา่งชดัเจน แตไ่มม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนน  

 

 

 

ทางขา้มยกระดบัทีไ่มม่เีครือ่งหมาย โดยมเีกาะพักกลางถนน 

 

ทางขา้มทีไ่มไ่ดท้ าเครือ่งหมายไว ้แตม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ 

(ลดความเร็ว) และเกาะพักบรเิวณกลางถนน  

โดยทั่วไปในทางขา้มลักษณะนี ้คนเดนิเทา้ยังคงตอ้งหลกีทางใหร้ถอยู่ 

 

 

 

ทางขา้มยกระดบัทีไ่มม่เีครือ่งหมาย และไมม่เีกาะพัก 

กลางถนน  

 

ทางขา้มไม่ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้แตม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ (ลดความเร็ว) 

และไมม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนน โดยทั่วไปในทางขา้มลักษณะนี้ 

คนเดนิเทา้ยังคงตอ้งหลกีทางใหร้ถอยู่ 
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ไมม่บีรเิวณดงักลา่ว  

 

 

ไมม่พีืน้ทีส่ าหรับทางมา้ลาย 
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4.49  คณุภำพทำงมำ้ลำย 

คณุภำพทำงมำ้ลำย หมายถงึทศันวสิยัทีผู่ข้บัขีส่ามารถมองเห็นทางขา้มได ้หรอืเมือ่มป้ีายเตอืนแสดงใหเ้ห็น 

หมำยเหต:ุ 

เมือ่บนัทกึบรเิวณทีม่ทีางมา้ลายแลว้ ตอ้งบนัทกึคณุภาพของทางขา้มดว้ยเชน่กนั 

ควรมกีารประเมนิวา่ผูข้บัขีบ่างรายอาจตอ้งหยดุรถกะทนัหันหรอืไม ่เมือ่สงัเกตเห็นทางขา้มชา้เกนิไป หรอืมองไมเ่ห็นเลย 

ปัจจัยหลกัสามประการทีต่อ้งพจิารณาในการลงรหัสคณุภาพของทางขา้มมดีงันี ้ 

•  สญัลักษณ์  

•  เครือ่งหมายหรอืทางขา้มยกระดบั  

•  ระยะการมองเห็นทีเ่หมาะสม  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมเ่หมาะสม 

 

อาจจ าเป็นตอ้งเปลีย่นความเร็วกะทนัหันหรอืโดยปบุปับ 

เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่คนเดนิเทา้ 

 

 

 

เหมาะสม 

 

สญัลักษณ์ เครือ่งหมาย และระยะการมองเห็นชว่ยใหผู้ข้บัขีท่ราบวา่ 

มคีนเดนิขา้มถนนไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 
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ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

ไมม่บีรเิวณทีม่ทีางมา้ลาย 
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4.50  บรเิวณทีม่ทีำงมำ้ลำย - ถนนทีม่ทีำงแยก 

บรเิวณทีม่ทีำงมำ้ลำย - ถนนทีม่ทีำงแยก หมายถงึบรเิวณทางมา้ลายทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ ซึง่มอียูต่ามถนน 

ทีม่ทีางแยก 

หมำยเหต:ุ 

หากมทีางมา้ลายสองจดุตรงทางแยก บนัทกึเพยีงจดุเดยีวเทา่นัน้ 

เมือ่ทางขา้มอยูต่รงทางแยกแบบมสีญัญาณบอก ควรพจิารณาเป็นทางมา้ลายแบบมสีญัญาณบอกกรณีทีม่สีญัญาณ 
ใหจ้ังหวะคนเดนิขา้มเทา่นัน้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

มเีกาะพักกลางถนนเทา่นัน้ 

 

ทางขา้มไม่ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

แตม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะส าหรับคนเดนิเทา้ 

 

 

 

ทางขา้มทีม่เีครือ่งหมายแตไ่ม่มสีญัญาณบอก และไมม่ ี

เกาะพักกลางถนน 

 

ทางขา้มท าเครือ่งหมายไวอ้ย่างชดัเจน 

แตไ่มม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนน 
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ทางขา้มทีม่เีครือ่งหมายแตไ่ม่มสีญัญาณบอก 

โดยมเีกาะพักกลางถนน 

 

ทางขา้มท าเครือ่งหมายไวอ้ย่างชดัเจน 

และคัน่ดว้ยเกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 

 

 

 

มสีญัญาณบอก แตไ่มม่เีกาะพักกลางถนน 

 

สญัญาณจราจรควบคมุคนเดนิเทา้และการเคลือ่นทีข่องรถ 

เมือ่ทางขา้มอยูต่รงทางแยกแบบมสีญัญาณบอก ควรพจิารณาเป็น 

ทางมา้ลายแบบมสีญัญาณบอกกรณีทีม่สีญัญาณใหจั้งหวะคนเดนิขา้มเ

ทา่นัน้ 

 

 

มสีญัญาณบอก โดยมเีกาะพักกลางถนน 

 

สญัญาณจราจรควบคมุคนเดนิเทา้และการเคลือ่นทีข่องรถ ทางขา้ม 

คัน่ดว้ยเกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 

เมือ่ทางขา้มอยูต่รงทางแยกแบบมสีญัญาณบอก ควรพจิารณาเป็น 

ทางมา้ลายแบบมสีญัญาณบอกกรณีทีม่สีญัญาณใหจั้งหวะคนเดนิขา้มเ

ทา่นัน้ 
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ทางขา้มแบบตา่งระดบั 

 

ทางขา้มทีแ่ยกเป็นคนละสว่นเพือ่ไมใ่หค้นเดนิเทา้ตดิขัดกับการจราจร 

อาจเป็นสะพานลอยหรอืทางลอดใตด้นิ (อโุมงคใ์ตด้นิ) 

 

 

 

 

ทางขา้มยกระดบัทีม่เีครือ่งหมายแตไ่มม่สีญัญาณบอก 

โดยมเีกาะพักกลางถนน  

 

ทางขา้มทีม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ (ลดความเร็ว) 

ซึง่ท าเครือ่งหมายไวอ้ยา่งชดัเจน 

และคัน่ดว้ยเกาะพักบรเิวณกลางถนนทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 

 

 

 

ทางขา้มยกระดบัทีม่เีครือ่งหมายแตไ่มม่สีญัญาณบอก 

และไมม่เีกาะพักกลางถนน  

 

ทางขา้มทีม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ (ลดความเร็ว) ท าเครือ่งหมายไว ้

อยา่งชดัเจน แตไ่มม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนน 
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ทางขา้มยกระดบัทีไ่มม่เีครือ่งหมาย โดยมเีกาะพักกลางถนน 

 

ทางขา้มทีไ่มไ่ดท้ าเครือ่งหมายไว ้แตม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ 

(ลดความเร็ว) และเกาะพักบรเิวณกลางถนน 

โดยทั่วไปในทางขา้มลักษณะนี ้คนเดนิเทา้ยังคงตอ้งหลกีทางใหร้ถอยู ่ 

 

 

 

 

ทางขา้มยกระดบัทีไ่มม่เีครือ่งหมาย 

และไมม่เีกาะพักกลางถนน  

 

ทางขา้มไม่ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้แตม่สีว่นพืน้ผวิยกระดับ (ลดความเร็ว) 

และไมม่เีกาะพักบรเิวณกลางถนน โดยทั่วไปในทางขา้มลักษณะนี้ 

คนเดนิเทา้ยังคงตอ้งหลกีทางใหร้ถอยู่ 

 

 

 

 

 

ไมม่บีรเิวณดงักลา่ว  

 

 

ไมม่พีืน้ทีส่ าหรับทางมา้ลาย 

 

 



 

คูม่อืกำรจดัอนัดบัคะแนนและกำรเขำ้รหสัแผนกำรลงทนุของ iRAP | 99 

 

4.51  ร ัว้ก ัน้คนเดนิเทำ้ 

ร ัว้ก ัน้คนเดนิเทำ้ หมายความวา่มรัีว้ทีเ่พยีงพอหรอืไมเ่พือ่จ ากดัการเดนิขา้มถนน 

หมำยเหต:ุ 

ควรมรัีว้กัน้คนเดนิเทา้ตลอดระยะ 100 ม. เวน้แตบ่รเิวณทีม่ทีางมา้ลายมพีืน้ราบเสมอกนั  

หากบรเิวณทีม่ทีางมา้ลายมพีืน้ราบเสมอกนั รัว้กัน้คนเดนิเทา้ควรจ ากดัการเดนิขา้มถนน 

และน าทางคนเดนิเทา้ไปยังบรเิวณทีม่ทีางมา้ลาย 

มรัีว้กัน้คนเดนิเทา้ทีข่า้งถนนเพยีงดา้นใดดา้นหนึง่เทา่นัน้ก็สามารถบนัทกึได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งมทีัง้สองดา้น 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่รัีว้กัน้คนเดนิเทา้หรอืมรัีว้กัน้คนเดนิเทา้ไมเ่พยีงพอส าหรับป้องกนัก

ารเดนิขา้มถนน 

 

 

ม ี

มรัีว้กัน้คนเดนิเทา้เพยีงพอส าหรับป้องกนัการเดนิขา้มถนน 
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4.52  ป้ำยเตอืนเขตโรงเรยีน 

ป้ำยเตอืนเขตโรงเรยีน หมายความวา่บรเิวณนัน้เป็นเขตโรงเรยีน เขตโรงเรยีน 
คอืพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงโรงเรยีนและสถานศกึษาอืน่ ๆ โดยมแีนวโนม้วา่จะมเีด็กนักเรยีนและเยาวชนเดนิเทา้จ านวนมาก 
เขตโรงเรยีนมักจะมกีารลดขดีจ ากดัความเร็วในบางชว่งเวลาของวนั 

หมำยเหต:ุ 

เขตโรงเรยีนมักจะมป้ีายและเครือ่งหมายจราจรทีเ่หมาะสม เพือ่ใหค้นขบัรถยนตท์ราบวา่มผีูใ้ชถ้นน เชน่ เยาวชนเดนิเทา้ 
และผูข้ ีร่ถจักรยาน นอกจากนี ้อาจมกีารจ ากัดการจอดรถในเขตโรงเรยีน 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

สญัญาณไฟกะพรบิเขตโรงเรยีน 

 

เขตโรงเรยีนมสีญัญาณไฟกะพรบิเพือ่เนน้ย ้าสญัญาณเตอืนและขดีจ ากั

ดความเร็วทีเ่หมาะสม  คณุลักษณะดงักลา่วจะบนัทกึตาม 

ความยาวสดุเขตโรงเรยีน (เชน่ อาจมคีวามยาว 100-300 เมตร) 

ระหวา่งป้ายสองฝ่ังจนถงึโรงเรยีน 

 

 

 

ป้ายก ากบัหรอืเครือ่งหมายจราจรเขตโรงเรยีน 

 

เขตโรงเรยีนมป้ีายเตอืนทีเ่หมาะสม นอกจากนี ้

อาจมเีครือ่งหมายจราจรและป้ายขดีจ ากดัความเร็ว  

คณุลกัษณะดงักลา่วจะบนัทกึตามความยาวสดุเขตโรงเรยีน (เชน่ 

อาจมคีวามยาว 100-300 เมตร) ระหวา่งป้ายสองฝ่ังจนถงึโรงเรยีน 
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ไมม่ป้ีายเตอืนเขตโรงเรยีน 

 

มโีรงเรยีน แตไ่มม่ป้ีายเตอืนหรอืเครือ่งหมายเขตโรงเรยีนทีเ่ห็นไดช้ดั 

 

 

 

ไมเ่กีย่วขอ้ง (บรเิวณดงักลา่วไมม่โีรงเรยีน) 

 

บรเิวณดงักลา่วไมม่โีรงเรยีน 
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4.53  เจำ้หนำ้ทีด่แูลกำรขำ้มถนนเขตโรงเรยีน 

เจำ้หนำ้ทีดู่แลกำรขำ้มถนนเขตโรงเรยีน หมายถงึการมเีจา้หนา้ทีด่แูลหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการขา้มถนน 
เจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนจะชว่ยพาเด็ก ๆ ขา้มถนนอยา่งปลอดภัยระหวา่งทางไปและกลับจากโรงเรยีน 

หมำยเหต:ุ 

เจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนโรงเรยีนมักปฏบิตังิานระหวา่งชว่งทีม่กีารสญัจรสงูสดุบรเิวณโรงเรยีน ทัง้ในตอนเชา้และ 

ตอนบา่ย เวลาปฏบิตังิานตามจรงิขึน้อยูก่ับปัจจัยหลายประการ ไดแ้ก ่เวลาเขา้เรยีน ทางเดนิเขา้ และปรมิาณการจราจร 
เป็นตน้ เรยีกอกีอยา่งวา่ผูต้รวจตราการขา้มถนนโรงเรยีน 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

เจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนเขตโรงเรยีนจะปฏบิตัหินา้ทีช่ว่งเ

วลาเขา้เรยีนและเลกิเรยีน  

 

มเีจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนตรงทางมา้ลายในระหวา่งเวลาเรยีน 

เจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนอาจปฏบิตัหินา้ทีต่ลอดวนัหรอืเฉพาะชว่งที่

มคีนเดนิเทา้สงู เชน่ ชว่งเวลาเขา้เรยีนและเลกิเรยีน  

 

 

ไมม่เีจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนเขตโรงเรยีน 

 

ไมม่เีจา้หนา้ทีด่แูลการขา้มถนนบรเิวณทีม่ทีางมา้ลาย 
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ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

บรเิวณดงักลา่วไมม่ทีางมา้ลาย 
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4.54  กำรจดักำรควำมเร็ว/กำรยบัย ัง้กำรจรำจร 

กำรจดักำรควำมเร็ว/กำรยบัย ัง้กำรจรำจร หมายถงึลกัษณะโครงสรา้งถนน ซึง่โดยทัว่ไปจะลดความเร็วการขบัขี ่
ลงประมาณ 5 ถงึ 10 กม./ชม. ใหต้ า่กวา่ขดีจ ากัดความเร็ว 

หมำยเหต:ุ 

การจัดการความเร็ว/การยับยัง้การจราจรพบโดยทั่วไปในเขตเมอืง  

การยับยัง้การจราจรมักใชก้ับถนนสายยอ่ย โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดความเร็วและปรมิาณการจราจร 
บางเวลาหา้มยานพาหนะประเภทใดประเภทหนึง่สญัจรผา่นพืน้ทีด่งักลา่ว 

มาตรการยับยัง้การจราจรมดีงันี้: วงเวยีน แยกทศิทางการเดนิรถ เนนิชะลอความเร็ว เนนิชะลอความเร็วยกพืน้ 
เนนิชะลอความเร็วครอบคลมุทัง้ชอ่งจราจร เนนิชะลอความเร็วไมค่รอบคลมุทัง้ชอ่งจราจร จดุชะลอความเร็วแบบเบีย่ง 

และการแกไ้ขทางแยก 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่มีาตรการยับยัง้การจราจรและการจัดการความเร็ว 

 

 

ม ี

 

มมีาตรการยับยัง้การจราจรและการจัดการความเร็วเพยีงพอทีจ่ะลดควา

มเร็วขบัขีป่ระมาณ 5 ถงึ 10 กม./ชม. ใหต้ า่กวา่ขดีจ ากดัความเร็ว 

ตวัอยา่ง 

• แยกทศิทางการเดนิรถ  

• เนนิราบชะลอความเร็ว 

• เนนิชะลอความเร็ว 
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4.55  ทีจ่อดรถ  

ทีจ่อดรถ หมายถงึขอบเขตทีม่ทีีจ่อดรถตามขา้งทาง  

หมำยเหต:ุ 

ทีจ่อดรถ หมายรวมถงึทีซ่ ึง่รถประจ าทางหรอืรถแท็กซีห่ลายคันจอดเพือ่บรกิารบรเิวณขา้งทาง 

คณุลกัษณะนีค้วรนับรวมรถทีจ่อดอยูแ่ละทีจ่อดรถบนถนน ป้ายรถประจ าทาง และการรุกล ้าทั่วไปบนทางหลวง  

ทีจ่อดรถควรยดึตามในระยะ 2 ม. จากขอบดา้นนอกของชอ่งจราจรทีส่ญัจรได ้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

สองดา้น 

 

การจอดรถขา้งทางล ้าถนนทัง้สองดา้น 

 

 

 

ดา้นเดยีว 

 

การจอดรถขา้งทางล ้าถนนดา้นเดยีว  
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ไมม่ ี

 

ไมม่กีารจอดรถขา้งถนนทัง้สองดา้น 
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4.56  ทำงเทำ้สญัจร - ดำ้นซำ้ย 

ทำงเทำ้สญัจร - ดำ้นซำ้ย หมายถงึการสญัจรของทางเดนิเทา้ หรอืชอ่งทางล าลองทีม่อียู่ทางดา้นซา้ยของถนน 

หมำยเหต:ุ  

ทางเดนิเทา้ คอืทางทีส่รา้งขึน้ส าหรับคนเดนิเทา้ ซึง่มพีืน้ผวิใชไ้ดท้กุฤดกูาล (ลาดยางหรอืไมไ่ดล้าดยาง) 

โดยเป็นพืน้ผวิทีม่ั่นใจไดส้ าหรับคนเดนิเทา้ 

ชอ่งทางล าลอง คอืพืน้จราจรบรเิวณทีค่นเดนิเทา้ใชส้ญัจรโดยทัว่ไป แมไ้ม่ไดส้รา้งขึน้ส าหรับคนเดนิเทา้ ซึง่อยูต่ดิหรอื 
หา่งจากชอ่งจราจร 

ทางเทา้สญัจรอาจอยูต่รงระยะหา่งของทางเดนิเทา้จากชอ่งจราจรทีส่ญัจรไดน้อกสดุ 
และแนวกัน้แนวดิง่ระหวา่งยวดยานพาหนะกบัคนเดนิเทา้ 

ระยะหา่งนี้อาจหมายถงึระยะจากเสน้ขอบของชอ่งจราจรทีใ่กลท้ีส่ดุไปถงึขอบทางเทา้  

การสญัจรส าหรับการขา้มทางมา้ลายไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของคณุลกัษณะนี้ 

แนวกัน้วตัถ ุสามารถลดความเสีย่งการปะทะกนัของคนเดนิเทา้กับยานพาหนะไดจ้รงิ 

แตท่วา่แนวกัน้วตัถตุอ้งเพยีงพอทีจ่ะยับยัง้ยานพาหนะไมใ่หเ้ขา้ไปในทางเดนิเทา้ ตามความขดีจ ากดัความเร็วทีแ่จง้ไว ้ 

เสนัขอบทาง ถอืไดว้า่ชว่ยป้องกนัการจราจรทางถนนไมใ่หเ้ขา้ไปในทางเทา้ไดเ้ล็กนอ้ย แมจ้ะขวางการจราจรไมใ่หข้า้มไป 

เวน้แตไ่ดรั้บการออกแบบมาเป็นพเิศษ ดงันัน้ สนัขอบทางไมใ่ชแ่นวกัน้วตัถุ 

หากทางเดนิเทา้มสี ิง่กดีขวาง เชน่ จากคนขายของขา้งทาง การด าเนนิการตา่ง ๆ หนา้รา้นคา้ 

(ท าใหค้นเดนิเทา้ตอ้งเดนิบนถนน) ใหล้งรหัสเป็นไมม่ทีางเดนิเทา้  

หากมชีอ่งจอดรถ ควรวัดระยะหา่งจากทางเดนิเทา้ โดยวัดจากรมิขอบชอ่งจราจร 

หากไมม่แีนวแยกทีช่ดัเจน โดยสว่นใหญ่จะมแีนวหญา้ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ทีางเทา้ทีส่งัเกตเห็นได ้
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ไมม่แีนวแยกทีช่ดัเจน 0 ม. ถงึ <1.0 ม. 

ทางเทา้หา่งจากถนนไมเ่กนิ 1 ม. รวมไหลท่าง และไมม่แีนวกัน้  

 

 

 

ไมม่แีนวแยกทีช่ดัเจน 1.0 ม. ถงึ <3.0 ม. 

ทางเทา้หา่งจากถนนอยูร่ะหวา่ง 1 ม. ถงึ 3 ม. และไมม่แีนวกัน้ 

 

 

 

ไมม่แีนวแยกทีช่ดัเจน >= 3.0 ม. 

ทางเทา้หา่งจากถนนอยา่งนอ้ย 1 ม. และไมม่แีนวกัน้ 
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แนวกัน้วตัถุ 

ทางเทา้แยกจากถนน โดยมแีนวกัน้วัตถเุพยีงพอส าหรับยับยัง้ยานพาหนะไมใ่หเ้ขา้ไปในทางเดนิเทา้ 

ตามขดีจ ากัดความเร็วทีแ่จง้ 

 

 

 

ชอ่งทางล าลอง 0 ม. ถงึ <1.0 ม. 

ขอ้สงัเกตหรอืขอ้แสดงการเดนิตามแนวถนนโดยใชช้อ่งทางล าลอง แยกจากถนนนอ้ยกวา่ 1 ม. 
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ชอ่งทางล าลอง >=1.0 ม. 

ขอ้สงัเกตหรอืขอ้แสดงการเดนิตามแนวถนนโดยใชช้อ่งทางล าลอง แยกจากถนนมากกวา่ 1 ม. 
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4.57  ทำงเทำ้สญัจร - ดำ้นขวำ 

ทำงเทำ้สญัจร - ดำ้นขวำ หมายถงึการสญัจรของทางเดนิเทา้ หรอืชอ่งทางล าลองทีม่อียู่ทางดา้นขวาของถนน 

หมำยเหต:ุ  

ทางเดนิเทา้ คอืทางทีส่รา้งขึน้ส าหรับคนเดนิเทา้ ซึง่มพีืน้ผวิใชไ้ดท้กุฤดกูาล (ลาดยางหรอืไมไ่ดล้าดยาง) 

โดยเป็นพืน้ผวิทีม่ั่นใจไดส้ าหรับคนเดนิเทา้ 

ชอ่งทางล าลอง คอืพืน้จราจรบรเิวณทีค่นเดนิเทา้ใชส้ญัจรโดยทัว่ไป แมไ้ม่ไดส้รา้งขึน้ส าหรับคนเดนิเทา้ ซึง่อยูต่ดิหรอื 
หา่งจากชอ่งจราจร 

ทางเทา้สญัจรอาจอยูต่รงระยะหา่งของทางเดนิเทา้จากชอ่งจราจรทีส่ญัจรไดน้อกสดุ 
และแนวกัน้แนวดิง่ระหวา่งยวดยานพาหนะกบัคนเดนิเทา้ 

ระยะหา่งนี้อาจหมายถงึระยะจากเสน้ขอบของชอ่งจราจรทีใ่กลท้ีส่ดุไปถงึขอบทางเทา้  

แนวกัน้วตัถ ุสามารถลดความเสีย่งการปะทะกนัของคนเดนิเทา้กับยานพาหนะไดจ้รงิ 
แตท่วา่แนวกัน้วตัถตุอ้งเพยีงพอทีจ่ะยับยัง้ยานพาหนะไมใ่หเ้ขา้ไปในทางเดนิเทา้ ตามความขดีจ ากดัความเร็วทีแ่จง้ไว ้ 

สนัขอบทางไมใ่ชแ่นวกัน้วัตถ ุ

หากทางเดนิเทา้มสี ิง่กดีขวาง เชน่ จากคนขายของขา้งทาง การด าเนนิการตา่ง ๆ หนา้รา้นคา้ 

(ท าใหค้นเดนิเทา้ตอ้งเดนิบนถนน) ใหล้งรหัสเป็นไมม่ทีางเดนิเทา้  

หากมชีอ่งจอดรถ ควรวัดระยะหา่งจากทางเดนิเทา้ โดยวัดจากรมิขอบชอ่งจราจร 

ส าหรับถนนทีแ่บง่ชอ่งจราจร ลงรหัสคณุลักษณะนีเ้ป็น "ไมม่"ี 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

เหมอืนกบัทำงเทำ้สญัจร - ดำ้นซำ้ย 
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4.58  ทำงคูข่นำน 

ทำงคูข่นำน หมายถงึการมทีางคูข่นานทีว่ ิง่ขนานไปกบัทางเดนิรถหลกั 

หมำยเหต:ุ  

วตัถปุระสงคข์องทางคูข่นาน คอืเพือ่เชือ่มตอ่ทางเขา้สถานทีก่บัทางแยกยอ่ย แลว้ไปบรรจบกบัทางเดนิรถหลกัที ่

จดุใดจดุหนึง่ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ทีางคูข่นานและ/หรอืทางเขา้สถานทีท่ีบ่รรจบกับทางเดนิรถหลกั 

 

 

ม ี

 

มทีางคูข่นานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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4.59  ชอ่งทำงส ำหรบัผูข้บัขีเ่ครือ่งยนตส์องลอ้ 

ชอ่งทำงส ำหรบัผูข้บัขีเ่ครือ่งยนตส์องลอ้ 
หมายถงึการมชีอ่งทางทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะส าหรับรถจักรยานยนตแ์ละเครือ่งยนตส์องลอ้อืน่ ๆ 

หมำยเหต:ุ 

โดยนับรวมทางรถจักรยานยนตแ์บบแยกสว่นทีม่แีนวกัน้แบง่แยกโดยสิน้เชงิ 

รวมถงึชอ่งจราจรเฉพาะทีอ่ยู่บนถนนแตอ่ยูด่า้นใดดา้นหนึง่ของการจราจรปกต ิ

ส าหรับชอ่งทางทีล่งรหัส "ทางเฉพาะรถจักรยานยนตโ์ดยมแีนวกัน้" 

ตอ้งมแีนวกัน้วตัถเุพยีงพอส าหรับจ ากดัยานพาหนะไมใ่หเ้ขา้ไปในทางเฉพาะ 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ทีางทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับผูข้ับขีเ่ครือ่งยนตส์องลอ้ 

 

 

 

มชีอ่งจราจรเฉพาะรถจักรยานยนตร์่วมบนถนน 

 

มเีสน้แบง่ชอ่งจราจรเพือ่แยกชอ่งจราจรของรถจักรยานยนตโ์ดยเฉพาะ

ออกจากการจราจรอืน่ 
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ทางเฉพาะรถจักรยานยนตแ์บบเดนิรถทางเดยีว 

โดยไมม่แีนวกัน้ 

 

ทางรถจักรยานยนตแ์ยกจากการจราจรอย่างนอ้ย 1 ม. 

(สนัขอบทางหรอืพืน้ยกระดับทีก่วา้งเทา่กนั) 

 

 

 

ทางเฉพาะรถจักรยานยนตแ์บบเดนิรถทางเดยีว โดยม ี

แนวกัน้ 

 

ทางรถจักรยานยนตแ์บบแยกสว่นทีม่แีนวกัน้วตัถแุบง่แยก 

หรอือยูห่า่งจากถนนอย่างนอ้ย 10 ม. 

 

 

 

ทางเฉพาะรถจักรยานยนตแ์บบเดนิรถสวนทาง โดยไมม่ ี

แนวกัน้ 

 

ทางรถจักรยานยนตเ์ดนิรถสวนทางแยกจากการจราจรอืน่อยา่งนอ้ย 

1 ม. (สนัขอบทางหรอืพืน้ยกระดบัทีก่วา้งเทา่กนั) 
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ทางรถจักรยานยนตพ์เิศษแบบเดนิรถสวนทาง โดยมแีนวกัน้ 

 

ทางรถจักรยานยนตเ์ดนิรถสวนทางแบบแยกสว่นทีม่แีนวกัน้วัตถแุบง่แย

ก หรอือยูห่า่งจากถนนอยา่งนอ้ย 10 ม. 
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4.60  ชอ่งทำงส ำหรบัรถจกัรยำน  

ชอ่งทำงส ำหรบัรถจกัรยำน หมายถงึชอ่งทางทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะส าหรับคนขีจั่กรยาน 

หมำยเหต:ุ 

ตอ้งมแีนวกัน้วตัถเุพยีงพอส าหรับจ ากดัยานพาหนะไมใ่หเ้ขา้ไปในชอ่งทางรถจักรยาน ตามขดีจ ากดัความเร็วทีแ่จง้ไว ้ 

อาจมชีอ่งทางรถจักรยานบางสว่นอยูข่า้งทางเดนิเทา้  

ใชร้หัสเดยีวกนัไมว่า่ชอ่งทางรถจักรยานจะอยูด่า้นใดดา้นหนึง่หรอืทัง้สองดา้นของถนนทีไ่มแ่บง่ชอ่งจราจร  

พจิารณาชอ่งทางทีม่สี าหรับรถจักรยานโดยเฉพาะเทา่นัน้  

กรณีใชช้อ่งทางรถจักรยานร่วมกบัคนเดนิเทา้ ลงรหัสเป็นทัง้ทางเทา้และชอ่งทางรถจักรยาน 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ทีางทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับรถจักรยาน 

 

 

เพิม่ความกวา้งดา้นนอก (>=4.2 ม.) 

 

ชอ่งจราจรทีต่ดิกับถนนมคีวามกวา้งมากกวา่หรอืเทา่กับ 4.2 ม. 
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ชอ่งจราจรอยู่บนถนน 

 

ชอ่งจราจรของรถจักรยานโดยเฉพาะแยกจากการจราจรดว้ยเสน้แบง่ชอ่

งจราจรบนถนน หรอืดว้ยพืน้ยกระดบัหรอืพืน้ราดยาง <1 ม. 

 

 

 

ใชช้อ่งทางร่วมกนั 

 

ชอ่งทางรถจักรยานแยกจากการจราจรดว้ยพืน้ยกระดบัหรอืพืน้ราดยาง 

>1 ม. 

 

 

 

ชอ่งทางอยูน่อกถนน 

 

ชอ่งทางรถจักรยานแยกจากการจราจรดว้ยพืน้ยกระดบัหรอืพืน้ราดยาง 

>1 ม. 
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ชอ่งทางอยูน่อกถนน โดยมแีนวกัน้ 

 

ทางรถจักรยานแบบแยกสว่นทีม่แีนวกัน้วตัถแุบง่แยก 

หรอือยูห่า่งจากถนนอย่างนอ้ย 10 ม. 

วตัถแุนวกัน้ตอ้งเพยีงพอส าหรับจ ากดัยานพาหนะไมใ่หเ้ขา้ไปในชอ่งท

างรถจักรยาน ตามขดีจ ากดัความเร็วทีแ่จง้ไว ้

 

 

 

ถนนทีม่ป้ีายระบใุชร้่วมกนั 

ถนนแบบมาตรฐานทีต่ดิป้ายระบวุา่เป็นเสน้ทางเดนิรถจักรยาน 
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4.61  งำนกอ่สรำ้งทำง  

งำนกอ่สรำ้งทำง หมายถงึการกอ่สรา้งหรอืงานกอ่สรา้งทางสว่นใหญ่ทีก่ าลงัด าเนนิการ 

หมำยเหต:ุ 

 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

งานกอ่สรา้งทางส าคญัก าลงัด าเนนิการ 

 

การด าเนนิการกอ่สรา้งทางส าคัญคอืเมือ่ถนนเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก

และไมส่ามารถลงรหัสไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

โดยจะไมม่กีารจัดอนัดบัดาวส าหรับสว่นนี้ 

 

 

 

 
งานกอ่สรา้งทางสว่นนอ้ยก าลงัด าเนนิการ 

 

การด าเนนิการกอ่สรา้งทางสว่นนอ้ยคอืเมือ่ไมส่ามารถลงรหัสคณุลกัษ

ณะทัง้หมดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมจ้ะมกีารกอ่สรา้งทาง 

การกอ่สรา้งทางและการควบคมุการจราจรชัว่คราวอาจสง่ผลตอ่ความเร็

วในการสญัจรผา่น 
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ไมม่งีานกอ่สรา้งทาง 

 

ไมม่กีารกอ่สรา้งหรอืงานกอ่สรา้งทางทีก่ าลงัด าเนนิการ 
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4.62  ระยะมองเห็นปลอดภยั  

ระยะมองเห็นปลอดภยั หมายถงึความสามารถของผูข้ับขีใ่นการมองเห็นคนเดนิเทา้หรอืผูท้ีป่ั่นจักรยาน ทัง้ทีอ่ยูใ่น 

ทางจราจร หรอืก าลงัจะขา้มถนนดา้นหนา้ หรอืยานพาหนะทีอ่ยูต่รงทางแยก4 

หมำยเหต:ุ 

การวางแนวทางราบ/ทางดิง่ หรอืวตัถกุดีขวาง เชน่ วตัถตุา่ง ๆ และตน้ไมข้า้งทางอาจลดทอนระยะมองเห็นปลอดภัย  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 

ไมเ่หมาะสม 

สิง่บดบงัระยะมองเห็นปลอดภัยขนาดทีส่ าคญัตลอดแนวถนน 

แนวทางปฏบิตั:ิ ระยะมองเห็นปลอดภัยตลอดแนวถนนคอืนอ้ยกวา่ 100 ม. 

 

 
 

 

เหมาะสม 

ไมม่สี ิง่บดบงัระยะมองเห็นปลอดภัยทีส่ าคัญตลอดแนวถนน 

 

             

 

4 ขอ้ก าหนดระยะมองเห็นปลอดภัย โดยทั่วไปก าหนดไวใ้นมาตรฐานการออกแบบในทอ้งถิน่ 
และเกีย่วกับความเร็วตามขอ้ก าหนดระยะมองเห็นปลอดภัยจ าเพาะของในสถานทีดั่งกลา่ว (เชน่ การหยดุ การแซง 
และเกีย่วกับทางแยก)  ส าหรับการออกแบบทัง้หมด 
ควรปฏบัิตติามมาตรฐานทอ้งถิน่ 
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5 คณุลกัษณะหลงักำรลงรหสั 

5.1  ปรมิำณยำนพำหนะ (AADT) 

จะมกีารบนัทกึปรมิาณยานพาหนะส าหรับถนนแตล่ะสว่น 

ซึง่จะน าไปใชต้ามองคป์ระกอบการประเมนิอตัราเสยีชวีติของตัวอย่าง 
เพือ่แปลงจากความเสีย่งของตัวบคุคลใหเ้ป็นความเสีย่งโดยรวมส าหรับรถยนตแ์ละรถจักรยานยนต ์

ปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดทีบ่ันทกึใน AADT 

• ควรเป็น AADT ส าหรับถนนทกุสาย (เชน่ ปรมิาณจราจรบนทางเดนิรถทัง้หมด) 

• ควรรวมถงึยานยนตท์ัง้หมด 

• จะมกีารป้อนคา่ตัวเลขส าหรับแตล่ะสว่นทีม่รีะยะ 100 ม. 

5.2 คำ่ % รถจกัรยำนยนต ์

เปอรเ์ซ็นตร์ถจกัรยำนยนต ์
หมายถงึอตัรารอ้ยละของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดทีส่ามารถจัดประเภทเป็นรถจักรยานยนตส์องลอ้หรอืรถสามลอ้ขนาดเ

ล็ก ซึง่รวมถงึรถจักรยานยนตข์นาดเล็ก สกตูเตอร ์และรถสามลอ้เครือ่ง 
 

หมวดหมู ่

 

  

2 0% 0% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

3 1% - 5% 1% - 5% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

4 6% - 10% 6% - 10% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

5 11% - 20% 11% - 20% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

6 21% - 40% 21% - 40% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

7 41% - 60% 41% - 60% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

8 61% - 80% 61% - 80% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

9 81% - 99% 81% - 99% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์

10 100% 100% ของปรมิาณยานพาหนะทัง้หมดเป็นรถจักรยานยนต ์



 

คูม่อืกำรจดัอนัดบัคะแนนและกำรเขำ้รหสัแผนกำรลงทนุของ iRAP | 123 

 

5.3 ปรมิำณคนเดนิเทำ้ทีข่ำ้มถนนในช ัว่โมงเรง่ดว่น 

ปรมิำณคนเดนิเทำ้ทีข่ำ้มถนนในช ัว่โมงเรง่ดว่น หมายถงึจ านวนคนเดนิเทา้ทีข่า้มถนนโดยเฉลีย่ในแตล่ะชว่ง 100 ม. 
ในชัว่โมงเร่งดว่นทั่วไป 

 หมวดหมู ่

  

1 0 ไมม่คีนเดนิเทา้ขา้มถนนในชัว่โมงเร่งดว่น 

2 1 ถงึ 5 คนเดนิเทา้ 1 ถงึ 5 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

3 6 ถงึ 25 คนเดนิเทา้ 6 ถงึ 25 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

4 26 ถงึ 50 คนเดนิเทา้ 26 ถงึ 50 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

5 51 ถงึ 100 คนเดนิเทา้ 51 ถงึ 100 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

6 101 ถงึ 200 คนเดนิเทา้ 101 ถงึ 200 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

7 201 ถงึ 300 คนเดนิเทา้ 201 ถงึ 300 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

8 301 ถงึ 400 คนเดนิเทา้ 301 ถงึ 400 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

9 401 ถงึ 500 คนเดนิเทา้ 401 ถงึ 500 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

10 501 ถงึ 900 คนเดนิเทา้ 501 ถงึ 900 รายขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 

11 900+ คนเดนิเทา้ 900 รายขึน้ไปขา้มถนนโดยเฉลีย่ในชัว่โมงเร่งดว่น 
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5.4 ปรมิำณคนเดนิเทำ้ตำมทอ้งถนนในช ัว่โมงเรง่ดว่น - ทำงขวำ 

ปรมิำณคนเดนิเทำ้ตำมทอ้งถนนในช ัว่โมงเรง่ดว่น - ทำงขวำ หมายถงึจ านวนคนเดนิเทา้ตามทอ้งถนนฝ่ังขวา 
โดยเฉลีย่ (สมัพันธก์บัทศิทางของการตรวจสอบ) ในแตล่ะชว่ง 100 ม. ในชัว่โมงเร่งดว่นทัว่ไป 

หมวดหมู ่

  

1 0 ไมม่คีนเดนิเทา้ทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

2 1 ถงึ 5 คนเดนิเทา้ 1 ถงึ 5 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

3 6 ถงึ 25 คนเดนิเทา้ 6 ถงึ 25 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

4 26 ถงึ 50 คนเดนิเทา้ 26 ถงึ 50 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

5 51 ถงึ 100 คนเดนิเทา้ 51 ถงึ 100 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

6 101 ถงึ 200 คนเดนิเทา้ 101 ถงึ 200 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

7 201 ถงึ 300 คนเดนิเทา้ 201 ถงึ 300 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

8 301 ถงึ 400 คนเดนิเทา้ 301 ถงึ 400 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

9 401 ถงึ 500 คนเดนิเทา้ 401 ถงึ 500 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

10 501 ถงึ 900 คนเดนิเทา้ 501 ถงึ 900 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

11 900+ คนเดนิเทา้ 900 รายทีเ่ดนิบนทอ้งถนนฝ่ังขวาตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 
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5.5 ปรมิำณคนเดนิเทำ้ตำมทอ้งถนนในช ัว่โมงเรง่ดว่น - ทำงซำ้ย 

ปรมิำณคนเดนิเทำ้ตำมทอ้งถนนในช ัว่โมงเรง่ดว่น - ทำงซำ้ย หมายถงึจ านวนคนเดนิเทา้บนทอ้งถนนฝ่ังซา้ย 

โดยเฉลีย่ (สมัพันธก์บัทศิทางของการตรวจสอบ) ในแตล่ะชว่ง 100 ม. ในชัว่โมงเร่งดว่นทัว่ไป 

หมวดหมู ่

 

  

1 0 ไมม่คีนเดนิเทา้เดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

2 1 ถงึ 5 คนเดนิเทา้ 1 ถงึ 5 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

3 6 ถงึ 25 คนเดนิเทา้ 6 ถงึ 25 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

4 26 ถงึ 50 คนเดนิเทา้ 26 ถงึ 50 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

5 51 ถงึ 100 คนเดนิเทา้ 51 ถงึ 100 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

6 101 ถงึ 200 คนเดนิเทา้ 101 ถงึ 200 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

7 201 ถงึ 300 คนเดนิเทา้ 201 ถงึ 300 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

8 301 ถงึ 400 คนเดนิเทา้ 301 ถงึ 400 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

9 401 ถงึ 500 คนเดนิเทา้ 401 ถงึ 500 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

10 501 ถงึ 900 คนเดนิเทา้ 501 ถงึ 900 รายเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

11 900+ คนเดนิเทา้ 900 รายขึน้ไปเดนิบนทอ้งถนนฝ่ังซา้ยตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 
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5.6 ปรมิำณรถจกัรยำนในช ัว่โมงเรง่ดว่น 

ปรมิำณรถจกัรยำนในช ัว่โมงเรง่ดว่น หมายถงึจ านวนรถจักรยานทีใ่ชถ้นนโดยเฉลีย่ในแตล่ะชว่ง 100 ม. 
ในชัว่โมงเร่งดว่นทั่วไป 

หมวดหมู ่

 

1 0 ไมม่ผีูข้ ีร่ถจักรยานใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

2 1 ถงึ 5 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 1 ถงึ 5 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

3 6 ถงึ 25 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 6 ถงึ 25 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

4 26 ถงึ 50 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 26 ถงึ 50 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

5 51 ถงึ 100 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 51 ถงึ 100 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

6 101 ถงึ 200 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 101 ถงึ 200 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

7 201 ถงึ 300 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 201 ถงึ 300 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

8 301 ถงึ 400 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 301 ถงึ 400 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

9 401 ถงึ 500 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 401 ถงึ 500 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

10 501 ถงึ 900 ผูข้ ีร่ถจักรยาน 501 ถงึ 900 รายใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 

11 900+ ผูข้ ีร่ถจักรยาน 900 รายขึน้ไปใชถ้นนตามพืน้ฐานชัว่โมงเร่งดว่น 
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5.7 ควำมเร็วในกำรขบัขี ่(คำ่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85) 

ความเร็วในการขบัขีข่องคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 85 คอืความเร็วทีย่านพาหนะ 85 เปอรเ์ซ็นตห์รอืต า่กวา่ก าลงัขับเคลือ่น 

หมำยเหต:ุ 

โดยปกตแิลว้ คณุลกัษณะนีจ้ะรวบรวมหลงัจากขัน้ตอนการลงรหัส 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั - กม./ชม. 

 

 

  

 ≥150 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 150 กม./ชม. หรอืมากกวา่ 

 145 ถงึ 149 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 145 ถงึ 149 กม./ชม. 

 140 ถงึ 144 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 140 ถงึ 144 กม./ชม. 

 135 ถงึ 139 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 135 ถงึ 139 กม./ชม. 

 130 ถงึ 134 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 130 ถงึ 134 กม./ชม. 

 125 ถงึ 129 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 125 ถงึ 129 กม./ชม. 

 120 ถงึ 124 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 120 ถงึ 124 กม./ชม. 

 115 ถงึ 119 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 115 ถงึ 119 กม./ชม. 

 110 ถงึ 114 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 110 ถงึ 114 กม./ชม. 

 105 ถงึ 109 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 105 ถงึ 109 กม./ชม. 

 100 ถงึ 104 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 100 ถงึ 104 กม./ชม. 

  95 ถงึ 99 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 95 ถงึ 99 กม./ชม. 

 90 ถงึ 94 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 90 ถงึ 94 กม./ชม. 

 85 ถงึ 89 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 85 ถงึ 89 กม./ชม. 

 80 ถงึ 84 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 80 ถงึ 84 กม./ชม. 

 75 ถงึ 79 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 75 ถงึ 79 กม./ชม. 

 70 ถงึ 74 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 70 ถงึ 74 กม./ชม. 

 65 ถงึ 69 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 65 ถงึ 69 กม./ชม. 

 60 ถงึ 64 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 60 ถงึ 64 กม./ชม. 

 55 ถงึ 59 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 55 ถงึ 59 กม./ชม. 

 50 ถงึ 54 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 50 ถงึ 54 กม./ชม. 

 45 ถงึ 49 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 45 ถงึ 49 กม./ชม. 

 40 ถงึ 44 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 40 ถงึ 44 กม./ชม. 

 35 ถงึ 39 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 35 ถงึ 39 กม./ชม. 

 ≤34 กม./ชม. ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื ≤34 กม./ชม. 
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ตวัเลอืกกำรลงรหสั - ไมลต์อ่ช ัว่โมง 

 

 

 ≥90 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 90 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอืมากกวา่ 

 85 ถงึ 89 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 85 ถงึ 89 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 80 ถงึ 84 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 80 ถงึ 84 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 75 ถงึ 79 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 75 ถงึ 79 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 70 ถงึ 74 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 70 ถงึ 74 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 65 ถงึ 69 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 65 ถงึ 69 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 60 ถงึ 64 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 60 ถงึ 64 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 55 ถงึ 59 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 55 ถงึ 59 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 50 ถงึ 54 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 50 ถงึ 54 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 45 ถงึ 49 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 45 ถงึ 49 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 40 ถงึ 44 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 40 ถงึ 44 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 35 ถงึ 39 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 35 ถงึ 39 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 30 ถงึ 34 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 30 ถงึ 34 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 25 ถงึ 29 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอืถงึ 29 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 ≤24 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วคา่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี ่85 คอื 24 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอืนอ้ยกวา่ 
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5.8 ควำมเร็วในกำรขบัขี ่(คำ่เฉลีย่) 

ความเร็วในการขบัขีโ่ดยเฉลีย่ คอืความเร็วในการขบัขีโ่ดยเฉลีย่ของยานพาหนะส าหรับระยะทาง 100 ม. 

หมำยเหต:ุ 

โดยปกตแิลว้ คณุลกัษณะนีจ้ะรวบรวมหลงัจากขัน้ตอนการลงรหัส 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั - กม./ชม. 

 

 

  

 ≥150 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 150 กม./ชม. หรอืมากกวา่ 

 145 ถงึ 149 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 145 ถงึ 149 กม./ชม. 

 140 ถงึ 144 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 140 ถงึ 144 กม./ชม. 

 135 ถงึ 139 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 135 ถงึ 139 กม./ชม. 

 130 ถงึ 134 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 130 ถงึ 134 กม./ชม. 

 125 ถงึ 129 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 125 ถงึ 129 กม./ชม. 

 120 ถงึ 124 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 120 ถงึ 124 กม./ชม. 

 115 ถงึ 119 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 115 ถงึ 119 กม./ชม. 

 110 ถงึ 114 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 110 ถงึ 114 กม./ชม. 

 105 ถงึ 109 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 105 ถงึ 109 กม./ชม. 

 100 ถงึ 104 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 100 ถงึ 104 กม./ชม. 

  95 ถงึ 99 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 95 ถงึ 99 กม./ชม. 

 90 ถงึ 94 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 90 ถงึ 94 กม./ชม. 

 85 ถงึ 89 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 85 ถงึ 89 กม./ชม. 

 80 ถงึ 84 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 80 ถงึ 84 กม./ชม. 

 75 ถงึ 79 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 75 ถงึ 79 กม./ชม. 

 70 ถงึ 74 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 70 ถงึ 74 กม./ชม. 

 65 ถงึ 69 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 65 ถงึ 69 กม./ชม. 

 60 ถงึ 64 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 60 ถงึ 64 กม./ชม. 

 55 ถงึ 59 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 55 ถงึ 59 กม./ชม. 

 50 ถงึ 54 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 50 ถงึ 54 กม./ชม. 

 45 ถงึ 49 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 45 ถงึ 49 กม./ชม. 

 40 ถงึ 44 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 40 ถงึ 44 กม./ชม. 

 35 ถงึ 39 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 35 ถงึ 39 กม./ชม. 

 ≤34 กม./ชม. ความเร็วโดยเฉลีย่คอื ≤34 กม./ชม. 
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ตวัเลอืกกำรลงรหสั - ไมลต์อ่ช ัว่โมง 

 

 

  

 ≥90 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 90 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอืมากกวา่ 

 85 89 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 85 ถงึ 89 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 80 ถงึ 84 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 80 ถงึ 84 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 75 ถงึ 79 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 75 ถงึ 79 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 70 ถงึ 74 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 70 ถงึ 74 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 65 ถงึ 69 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 65 ถงึ 69 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 60 ถงึ 64 ไมลต์อ่ชัว่โม ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 60 ถงึ 64 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 55 ถงึ 59 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 55 ถงึ 59 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 50 ถงึ 54 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 50 ถงึ 54 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 45 ถงึ 49 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 45 ถงึ 49 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 40 ถงึ 44 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 40 ถงึ 44 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 35 ถงึ 39 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 35 ถงึ 39 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 30 ถงึ 34 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 30 ถงึ 34 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 25 ถงึ 29 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอืถงึ 29 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

 ≤24 ไมลต์อ่ชัว่โมง ความเร็วโดยเฉลีย่คอื 24 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอืนอ้ยกวา่ 
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5.9 Roads That Cars Can Read 

Roads That Cars Can Read 
หมายถงึวา่ถนนตรงตามขอ้ก าหนดส าหรับยานพาหนะเพือ่ใหส้ามารถจ าการใชเ้ครือ่งหมายน าทางไดห้รอืไม ่
(เครือ่งหมายและสญัญาณ) 

หมำยเหต:ุ 

คณุลกัษณะนีไ้มม่กีารบนัทกึในปัจจุบนั 

ถนนทกุสายควรมกีารบนัทกึวา่ไมต่รงตามขอ้ก าหนด  

ตวัเลอืกกำรลงรหสั  

 

 ไมต่รงตามขอ้ก าหนด 

 

ถนนไมต่รงตามขอ้ก าหนด "Roads That Cars Can Read" 

 

 ตรงตามขอ้ก าหนด 

 
ถนนตรงตามขอ้ก าหนด "Roads That Cars Can Read" 
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5.10  เป้ำหมำยนโยบำยกำรจดัอนัดบัดำว 

เป้ำหมำยนโยบำยกำรจดัอนัดบัดำว 
หมายถงึเป้าหมายการจัดอนัดับดาวตามนโยบายขัน้ต า่ทีก่ าหนดใหส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชแ้ตล่ะกลุม่ (ผูโ้ดยสารยานพาหนะ 
ผูข้บัขีร่ถจักรยานยนต ์คนเดนิเทา้ และผูข้ ีร่ถจักรยาน) 

หมำยเหต:ุ 

เป้าหมายผูใ้ชท้อ้งถนนจะก าหนดระหวา่งการประมวลผลลว่งหนา้ 

หากก าหนดการจัดอนัดับดาวขัน้ต า่ตามนโยบายส าหรับกลุม่ผูใ้ชใ้ด ๆ ควรมกีารบนัทกึโดยใชค้ณุลกัษณะนี้ 

ควรก าหนดเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับกลุม่ผูใ้ชแ้ตล่ะกลุม่แยกตา่งหาก 

ตวัเลอืกกำรลงรหสั - ส าหรับกลุม่ผูใ้ชแ้ตล่ะกลุม่ 

 

  

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมม่นีโยบายการจัดอนัดับดาวทีก่ าหนดไวส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ฉพาะเจาะจง 

1 ดาว นโยบายขัน้ต า่ 1 ดาวทีก่ าหนดไวส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ฉพาะเจาะจง 

2 ดาว นโยบายขัน้ต า่ 2 ดาวทีก่ าหนดไวส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ฉพาะเจาะจง 

3 ดาว นโยบายขัน้ต า่ 3 ดาวทีก่ าหนดไวส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ฉพาะเจาะจง 

4 ดาว นโยบายขัน้ต า่ 4 ดาวทีก่ าหนดไวส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ฉพาะเจาะจง 

5 ดาว นโยบายขัน้ต า่ 5 ดาวทีก่ าหนดไวส้ าหรับกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ฉพาะเจาะจง 
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5.11  ภำคผนวก - ตวัอยำ่งกำรลงรหสั 

ตวัอยำ่งที ่1 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 1 ถงึ 5 ม.  ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึตน้ไมท้างดา้นซา้ย 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน ตน้ไม ้>10 ซม. เสน้รอบวงของล าตน้มเีสน้ผ่านศนูยก์ลางมากกวา่ 10 ซม. 

ประเภทเกาะกลาง 0 ถงึ 1 ม. สว่นกวา้งทีส่ดุของเกาะกลาง 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 0 ถงึ 1 ม. ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึเสาไฟบนเกาะกลาง 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน เสาไฟ สญัญาณ/เสา/เสาปักชนดิแข็งแรง 

ตวัอยำ่งที ่2 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 1 ถงึ 5 ม.  ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึตน้ไมท้างดา้นซา้ย 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน ตน้ไม ้>10 ซม. เสน้รอบวงของล าตน้มเีสน้ผ่านศนูยก์ลางมากกวา่ 10 ซม. 

ประเภทเกาะกลาง 0 ถงึ 1 ม. สว่นกวา้งทีส่ดุของเกาะกลาง 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 10 ม. ขึน้ไป ไมม่วีตัถใุนเกาะกลาง ดงันัน้จงึบนัทกึระยะทางเป็น >10 ม. 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ไมม่ ี ทางเดนิรถทีแ่บง่ชอ่งจราจรโดยไมม่วีตัถใุนเกาะกลาง 

 

0.5 ม. 

0.5 ม. 

0.3 ม. 2.5 ม. 

2.5 ม. 11 ม. 
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ตวัอยำ่งที ่3 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 1 ถงึ 5 ม.  ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึเสาไฟ 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน เสาไฟ สญัญาณ/เสา/เสาปักชนดิแข็งแรง 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 5 ถงึ 10 ม. ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึตน้ไมท้างดา้นขวา 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ตน้ไม ้>10 ซม. เสน้รอบวงของล าตน้ทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางมากกวา่ 10 ซม. 

 

ตวัอยำ่งที ่4 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 0 ถงึ 1 ม. ระยะหา่งจากรมิขอบทางเดนิรถจนถงึทางลาดขึน้ 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน ทางลาดขึน้ ไมใ่ชร่ะดับความชนัทีท่ าใหเ้กดิการพลกิคว า่ได ้

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 5 ถงึ 10 ม. รมิขอบแนวหญา้ไมส่งูพอ 
ดงันัน้จงึบนัทกึระยะหา่งจนถงึตน้ไมท้างดา้นขวา 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ตน้ไม ้>10 ซม. เสน้รอบวงของล าตน้ทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางมากกวา่ 10 ซม. 

 

6 ม. 

6 ม. 3 ม. 
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ตวัอยำ่งที ่5 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 10 ม. ขึน้ไป  ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึวตัถทุีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นซา้ย 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน ไมม่วีตัถุ ไมม่วีตัถุทางฝ่ังซา้ยของถนน 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 5 ถงึ 10 ม. ทอ้งร่องไม่ลกึพอ 

ดงันัน้จงึใชร้ะยะห่างจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึตน้ไมท้างดา้นขวา 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ตน้ไม ้>10 ซม. ตน้ไมค้อืวตัถุทีเ่ป็นอนัตรายทางดา้นขวา 

 

 

ตวัอยำ่งที ่6 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 10 ม. ขึน้ไป  ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึวตัถทุีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นซา้ย 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน ไมม่วีตัถุ ไมม่วีตัถุทางฝ่ังซา้ยของถนน 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 0 ถงึ 1 ม. ทอ้งร่องลกึพอทีจ่ะเป็นอนัตราย 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ทอ้งร่อง ทอ้งร่องระบายน ้าลกึอยูใ่กลร้มิขอบถนนมากกวา่ตน้ไม ้

 

8 ม. 15 ม. 

15 ม. 
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ตวัอยำ่งที ่7 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 1 ถงึ 5 ม.  ระยะหา่งจากรมิขอบชอ่งจราจรจนถงึเสาไฟทางดา้นซา้ย 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน เสาไฟ สญัญาณ/เสา/เสาปักชนดิแข็งแรง 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 5 ถงึ 10 ม. แนวหญา้ไมล่าดชนัพอทีจ่ะนับเป็นสว่นตัด 
ดงันัน้จงึใชร้ะยะห่างจนถงึตน้ไม ้

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ตน้ไม ้>10 ซม. ตน้ไมค้อืวตัถุทีเ่ป็นอนัตรายทางดา้นขวา 

 

ตวัอยำ่งที ่8 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 1 ถงึ 5 ม.  เสาไฟอยู่ดา้นหนา้แนวกัน้ ดงันัน้จงึบนัทกึระยะหา่งจนถงึเสา 

วตัถุทางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน เสาไฟ สญัญาณ/เสา/เสาปักชนดิแข็งแรง 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 1 ถงึ 5 ม. แนวกัน้นริภัยอยูด่า้นหนา้เสาไฟ 

วตัถุทางฝ่ังขวารมิขอบถนน แนวกัน้นริภัย แนวกัน้คอืวตัถแุรกทีจ่ะถกูชน ดงันัน้จงึมกีารบนัทกึ 

9 ม. 

3 ม. 

2 ม. 
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ตวัอยำ่งที ่9 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

ระยะหา่งฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน 5 ถงึ 10 ม.  ทางลาดชนันอ้ยกวา่ 1:3 ดงันัน้จงึใชร้ะยะหา่งจนถงึเสาไฟ 

วตัถทุางฝ่ังซา้ยรมิขอบถนน เสาไฟ สญัญาณ/เสา/เสาปักชนดิแข็งแรง 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ระยะหา่งฝ่ังขวารมิขอบถนน 0 ถงึ 1 ม. ทางลาดลงเริม่โดยชดิกบัรมิขอบทางเดนิรถ 

วตัถทุางฝ่ังขวารมิขอบถนน ทางลาดลง ทางลาดมรีะดับความชนัมากกวา่ 1:3 

 

ตวัอยำ่งที ่10 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

จ านวนชอ่งจราจร 1  จ านวนชอ่งจราจรในทศิทางการสญัจร 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

7.5 ม. 

ระดบัความชนั >1:3 

6 ม. 
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ตวัอยำ่งที ่11 

 

  

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

จ านวนชอ่งจราจร 2 จ านวนชอ่งจราจรในทศิทางการสญัจร 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ประเภททางเดนิรถ ไมแ่บง่ชอ่งจราจร เนือ่งจากไมม่วีตัถแุบง่แยกการจราจรวิง่สวนทาง 

 

ตวัอยำ่งที ่12 

 

 

กลุม่คุณลกัษณะ คณุลกัษณะ หมำยเหตุ 

จ านวนชอ่งจราจร 2+1 จ านวนชอ่งจราจรในทศิทางการสญัจร 

ประเภทเกาะกลาง เสน้แบง่ครึง่ถนน การจราจรรถวิง่สวนทางระยะกระชัน้ชดิ 

ประเภททางเดนิรถ ไมแ่บง่ชอ่งจราจร เนือ่งจากไมม่วีตัถแุบง่แยกการจราจรวิง่สวนทาง 
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ตวัอยำ่งที ่13 

             

 

คณุลกัษณะ  กลุม่คุณลกัษณะ  คณุลกัษณะ 

เสน้แบง่ครึง่ถนน  ประเภทเกาะกลาง  เสน้แบง่ครึง่ถนน 

ด ี  การท าเครือ่งหมายน าทาง  ไมเ่หมาะสม 

1  จ านวนชอ่งจราจร  1 

     

หมำยเหตุ 

ถนนทัง้สองสายบนัทกึวา่อยูใ่นประเภทเกาะกลาง = เสน้แบง่ครึง่ถนน เนือ่งจากสิง่นีค้วรมอียู ่
บนทอ้งถนน แตว่า่ไมม่กีารแสดงแนวเสน้บนถนนทางดา้นขวา 

จงึบนัทกึการท าเครือ่งหมายน าทางวา่ ไมเ่หมาะสม 
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ตวัอยำ่งที ่14 

 

           

 

คณุลกัษณะ  กลุม่คุณลกัษณะ  คณุลกัษณะ 

ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนั  ประเภททางแยก  ไมม่ ี

1  จ านวนชอ่งจราจร  1 

     

หมำยเหตุ 

ในภาพทางดา้นขวา ชอ่งทางจราจรแยกออกจากถนน ดงันัน้จงึบนัทกึประเภททางแยกวา่ "ไมม่"ี 
(ชอ่งทางจราจรทีแ่ยกออกไมม่กีารบนัทกึวา่เป็นทางแยก) 

ในภาพทางดา้นซา้ย ชอ่งทางจราจรบรรจบกับถนน ดงันัน้จงึมกีารบนัทกึประเภททางแยกวา่เป็น 

"ชอ่งจราจรทีเ่ขา้มารวมกนั" 
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