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 อุบัติเหตุทางจราจรได้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ เมื่อ

พจิารณาถงึสาเหตขุองอบุตัเิหตทุางจราจรแล้ว ตระหนกัได้ว่าพฤตกิรรมการใช้ยานพาหนะ   บนท้องถนนของผูข้บัขี่ ไม่ว่าจะเป็นการ

ฝ่าฝืนกฎจราจรหรอืการขบัขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท  ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจยัส�าคญัของการเกดิอบุตัเิหต ุโดยเฉพาะการขบัขี่

ยานพาหนะด้วยความเรว็สงูในเขตชุมชนซึ่งถอืเป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิอบุตัเิหตตุามทางคนเดนิข้ามและตามบรเิวณทางแยก

ต่างๆ ทั้งนี้อุบัติเหตุทางจราจรสามารถลดลงได้หากมีการบริหารจัดการจราจรโดยการใช้มาตรการควบคุมการจราจรเพือ่ให้เกิด

ความปลอดภัย (traffic calming measures) ในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีการส�าคัญอย่างหนึ่งทางด้านวิศวกรรมจราจร การใช้

สันชะลอความเร็วนั้นเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

และออสเตรเลีย เป็นต้น ในประเทศไทยการใช้สันชะลอความเร็วพบเห็นได้โดยทั่วไป ทั้งบริเวณอาคารจอดรถ ถนนส่วนบุคคล และ

ถนนในเขตชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ชะลอความเร็วของยานพาหนะ อีกทั้งช่วยลดปริมาณการจราจรในพื้นที่ อันส่งผล

ให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้ถนนทั้งผูข้บัขี่และผูเ้ดนิเท้า ดงันั้นแล้ว  สนัชะลอความเรว็ต้องมกีารออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน

ที่ดีเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มิฉะนั้นแล้วสันชะลอความเร็วอาจเป็นอุปสรรคในการขับขี่ และกลายเป็นอีกสาเหตุ

หนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้เช่นกัน มาตรฐานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นในการก�าหนดแนวทางการออกแบบและการก่อสร้าง

สันชะลอความเร็วในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดอุบัติเหตุและ

เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้เดินเท้า  

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
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ถนนสายรอง

ถนนสายรอง

ถนนสายหลัก

ถนนสายหลัก

ถนนสายย่อย

ถนนสายย่อย

รูปที่ ๑ การจ�าแนกประเภทของถนน
(ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม)
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๑. ขอบข่าย
 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็วนี้ครอบคลุมประเภทสันชะลอความเร็วที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ลูกระนาด 

(speed bump) และเนินชะลอความเร็ว (speed hump) โดยมาตรฐานก�าหนดรายละเอียดการใช้สันชะลอความเร็วให้เหมาะสม

กับพื้นที่และการจราจร ระบุรายละเอียดข้อก�าหนด  ในการออกแบบสันชะลอความเร็ว ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ รวมถึงวัสดุใน

การก่อสร้าง พร้อมทั้งแนะน�าแนวทางการบ�ารงุรกัษาเพื่อให้การก่อสร้างสันชะลอความเรว็ของประเทศไทยเป็นไปอย่างถกูต้องตาม

หลักวิชาการ มีรูปแบบเดียวกัน สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนทีใ่ช้ถนน ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนีมุ้่งเน้นส�าหรับการออกแบบและก่อสร้างสันชะลอความเร็วประเภทเนินชะลอความเร็ว 

(speed hump) เป็นหลักเนื่องจากมีมาตรฐานและงานวิจัยอันเป็นสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยน�าข้อมูลส่วนหนึ่งจากมาตรฐาน

ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการจราจร ในเขตท้องถิ่นของออสเตรเลีย รวมถึงบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพการจราจรของประเทศไทย 

๒. นิยาม
 “สันชะลอความเร็ว” หมายถึง ส่วนก่อสร้างเพิ่มเติมในแนวขวางทิศทางการจราจรที่ยกสูงจากถนนปกติ เพื่อชะลอ

ความเรว็ของยานพาหนะที่สญัจรบนถนน โดยการท�าให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะรูสึ้กถงึความไม่สะดวกในการขบัขี่ผ่านสันชะลอความเรว็

ด้วยความเร็วที่มากกว่าที่ออกแบบไว้

 “ถนนสายหลัก (arterial roads)” ได้แก่ ถนนซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนงานด้านการจราจรเป็นหลัก และการ

เข้าออกพื้นที่ข้างเคียงและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนจะได้รับการปรับเปลี่ยน  เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่การท�างานของ

ถนนซึ่งเน้นในเรื่องการให้บริการแก่การจราจร

 “ถนนสายรอง (collector roads)” ได้แก่ ถนนซึ่งท�าหน้าที่ให้บรกิารแก่การจราจร และการเข้าออกพื้นที่และกจิกรรมอื่นๆ 

ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนร่วมกัน โดยหน้าที่ทั้งสองประการนี้มีความส�าคัญใกล้เคียงกัน

 “ถนนสายย่อย (local streets)” ได้แก่ ถนนซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการธ�ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตความปลอดภัย คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และความผาสกุของผูอ้ยูอ่าศยัที่อยูร่มิถนน และมหีน้าที่หลกัในการบรกิารเข้าออกพื้นที่เป็นประเดน็ที่ส�าคญั และหน้าที่

ในการให้บริการแก่การจราจรเป็นประเด็นรอง 

๓. เอกสารอ้างถึง
 เอกสารที่อ้างถึงในมาตรฐานนี้ประกอบด้วย

 ๓.๑ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

 ๓.๒ มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย
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๔. การแบ่งประเภทและข้อก�าหนดในการใช้สันชะลอความเร็ว
 วัตถุประสงค์หลักของการใช้สันชะลอความเร็วคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของการจราจรในเขต

พื้นที่ชมุชนหรอืพื้นที่ส่วนบคุคล การใช้สนัชะลอความเรว็ จงึต้องมกีารออกแบบให้ได้มาตรฐานและก่อสร้างในต�าแหน่งที่เหมาะสม 

ดังนั้นมาตรฐานนี้จึงก�าหนดให้ใช้สันชะลอความเร็วได้เฉพาะในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ต้องมีการท�าป้ายเตือนและ

ตีเส้นเครื่องหมายจราจร บนสันชะลอความเร็วด้วย 

๔.๑ การแบ่งประเภทของสันชะลอความเร็ว

สันชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท ดังนี้

๔.๑.๑ ลูกระนาด (speed bump)

ลูกระนาดที่พบได้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้าง

เพิ่มเติมจากพื้นถนน โดยมีระยะฐานกว้างตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๙๐ 

เซนตเิมตร (ดรูปูที่ ๒ (ก)) ลกูระนาดโดยส่วนใหญ่ถกูก่อสร้างใน

บรเิวณพื้นที่จอดรถหรอืบนถนนส่วนบคุคล ทั้งนี้ความเรว็ชะลอ

ของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจรผ่านลูกระนาดอยู่ที่ประมาณ ๘ 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า 

๔.๑.๒ เนินชะลอความเร็ว (speed hump)

เนินชะลอความเร็วที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ (ดูรูปที่ ๒ 

(ข)) ได้แก่ เนนิชะลอความเรว็ในรปูแบบที่เรยีกว่า Watts profile 

hump วิจัยพัฒนาและทดสอบโดย Britain’s Transport and 

Road Research Laboratory ซึ่งเนนิชะลอความเรว็ที่พบได้โดย

ทั่วไปมลีกัษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเตมิจากพื้นถนนโดยมี

ระยะฐานกว้างมากกว่า ๙๐ เซนตเิมตร ทั้งนี้เนนิชะลอความเรว็

มีได้หลายรูปแบบแต่ในมาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดไว้ ๒ รูปแบบ

ตามมาตรฐานสากล (ดูรูปที่ ๓) ได้แก่ เนินชะลอความเร็วแบบ

โค้งพาราโบล่า (parabolic speed hump) และแบบผวิบนแบน

ราบ (flat-topped speed hump) เนินชะลอความเร็วโดยส่วน

ใหญ่ถกูก่อสร้างในบรเิวณพื้นที่ชมุชนและเขตที่พกัอาศัย ทั้งนี้

ความเร็วชะลอของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจรผ่านเนินชะลอ

ความเร็วอยู่ที่ประมาณ ๒๔ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า 

๔.๒ ข้อก�าหนดในการใช้สันชะลอความเร็ว

ข้อก�าหนดในการใช้สันชะลอความเร็วขึ ้นอยู ่กับ

ประเภทของสันชะลอความเร็ว ดังต่อไปนี้

  ๔.๒.๑ ลูกระนาด (speed bump) 

ลูกระนาดสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะ

กรณทีี่ได้รบัการก่อสร้างบนถนนในพื้นที่ส่วนบคุคล เช่น อาคาร

จอดรถ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด

ขึ้นกบัผูเ้ดนิเท้า  โดยก�าหนดความสงูไม่ให้เกนิ ๗.๕ เซนตเิมตร 

ทั้งนี้เพือ่ป้องกันความเสียหายทีอ่าจเกิดกับยานพาหนะที่

สัญจรผ่าน 

 ๔.๒.๒ เนินชะลอความเร็ว (speed hump)

เนนิชะลอความเรว็สามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภัยที ่สุดเมื ่อถูกก ่อสร ้างบนถนนที ่มีลักษณะ 

เข้าเกณฑ์ในทุกข้อ ดังต่อไปนี้

(ก) ถนนสายย่อย (local streets) ที่ไม่ใช่ถนน 

สายหลัก (arterial roads) หรอืถนนสายรอง (collector roads)

(ข)  เนินชะลอความเร็ว (speed hump)(ก) ลูกระนาด (speed bump)

ประเภทของสันชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไป (ก) ลูกระนาด (ข) เนินชะลอความเร็ว
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 (ข) ถนนที่มีการจ�ากัดความเร็วของยานพาหนะไว้ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 (ค) ถนนที่มีปริมาณการจราจรของยานพาหนะซึ่งมีการสัญจรน้อยกว่า ๔๐๐ คันต่อชั่วโมงในชั่วโมงที่มีการสัญจรสูงสุด

 (ง) ถนนที่มีปริมาณการจราจรเฉพาะรถบรรทุกซึ่งมีน�้าหนักตั้งแต่ ๔.๕ ตันขึ้นไป สัญจรน้อยกว่า ๕๐ คันต่อวัน

 (จ) ถนนที่มีความลาดชันตามทางยาวของถนนน้อยกว่าร้อยละ ๕

 (ฉ) ถนนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักซึ่งมียานพาหนะสัญจรเข้าสู่ย่านธุรกิจ

 (ช) ถนนซึ่งไม่ถูกใช้เป็นทางผ่านเข้าออกประจ�าของหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานฉุกเฉินต่างๆ 

๕. ข้อก�าหนดในการออกแบบและการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
๕.๑ ข้อก�าหนดในการออกแบบของสันชะลอความเร็วส�าหรับมาตรฐานฉบับนี้ มีสองลักษณะดังนี้

 ๕.๑.๑ เนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบล่ารูปแบบ Watts profile hump ซึ่งมีลักษณะเป็นเสี้ยวโค้งพาราโบล่า 

ก�าหนดให้มีฐานกว้าง ๓.๗ เมตรโดยประมาณ และมีความสูง ๗๖.๒ มิลลิเมตร 

 ๕.๑.๒ เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ ก�าหนดให้มีความสูงไม่เกิน ๗๕ มิลลิเมตร และมีทางลาดขึ้นและ 

ลาดลงที่มีความชันตั้งแต่ ๑:๑๒ ถึง ๑:๑๕ โดยให้มีความยาวของผิวราบด้านบนในทิศทางที่ยานพาหนะสัญจรผ่านเป็นระยะไม่

น้อยกว่า ๒ เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ได้ 

 หมายเหต:ุ รายละเอยีดของลกัษณะของสนัชะลอความเรว็ที่แตกต่างไปจากที่ก�าหนดอาจท�าให้ประสทิธภิาพในการควบคมุ

ความเร็วของยานพาหนะบนท้องถนนลดลงหรืออาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้ขับขี่ได้

๕.๒ ข้อก�าหนดในการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

 การก่อสร้างสันชะลอความเร็วควรสร้างให้ตั้งฉากกับเส้นทางการสัญจรของยานพาหนะ และควรสร้างให้ด้านข้างของ 

สันชะลอความเร็วชิดขอบทางให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องเว้นที่ไว้ส�าหรับการระบายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สันชะลอความเร็ว

ต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ และมีแสงสว่างที่เพียงพอจากไฟถนนตามสมควร บริเวณทางขึ้นเนินจะต้อง 

มีการท�าเครื่องหมายจราจรไว้บนพื้นผิว

๕.๓ การก�าหนดระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็ว

 กรณขีองการใช้สนัชะลอความเรว็มากกว่าหนึ่งจดุ สนัชะลอความเรว็แรกต้องมองเหน็ได้อย่างชดัเจน จากผูข้บัขี่ยานพาหนะ

โดยไม่ท�าให้ผูข้บัขี่ยานพาหนะต้องลดความเรว็ลงอย่างกะทนัหนั (naturally low) ในขณะที่ขบัขี่ยานพาหนะเข้าสูส่นัชะลอความเรว็  

รูปที่ ๓ รูปตัดของเนินชะลอความเร็วที่ก�าหนดในมาตรฐานนี้

เนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาลาโบล่า (parabolic speed hump)

เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ (flat-topped speed hump)
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หากต้องการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ ให้มีความเร็วช้าอย่างคงที่ในช่วงความยาวระยะหนึ่งของถนน อาจก�าหนดให้ใช ้

สันชะลอความเร็ว ในหลายจุด ในกรณีดังกล่าวควรออกแบบระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วให้มีความสม�่าเสมอกัน  มากที่สุด 

โดยให้ค�านงึถงึการเผื่อระยะห่างพอสมควรส�าหรบัถนนที่เข้ามาเชื่อมต่อด้วย ทั้งนี้ระยะห่าง ของสนัชะลอความเรว็ควรมรีะยะตั้งแต่ 

๘๐ ถึง ๑๒๐ เมตร เนื่องจากระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็ว ที่มากกว่า ๑๒๐ เมตร อาจท�าให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วที่

มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในขณะขับขี่ยานพาหนะอยู่ระหว่างสันชะลอความเร็ว

 ๕.๔ การจัดระบบสันชะลอความเร็ว

 การจัดระบบสันชะลอความเร็วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้สันชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ

จากสาธารณชน การจัดระบบสันชะลอความเร็วควรปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

  (ก) สันชะลอความเร็วแรกควรอยู่ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากต้นถนนสายย่อย เพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วของยาน

พาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สันชะลอความเร็วต้องอยู่ห่างจากทางแยกต่างๆ เป็นระยะพอสมควร เพื่อไม่เป็นการขัดขวาง

การจราจรที่เข้าสู่หรือออกจากถนนบริเวณทางแยก

  (ข) สันชะลอความเร็วต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกของพื้นที่ส่วนบุคคล

  (ค) ระยะการมองเห็นสันชะลอความเร็วต้องมีระยะตามสมควร ซึ่งเทียบเคียงได้กับทัศนวิสัย ในการขับขี่ยานพาหนะได้

อย่างปลอดภัยที่ความเร็ว ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

  (ง) สันชะลอความเร็วควรถูกก่อสร้างตั้งฉากกับทิศทางของการจราจร

  (จ) ระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วแต่ละจุดควรมีระยะตั้งแต่ ๘๐ ถึง ๑๒๐ เมตร

  (ฉ) สนัชะลอความเรว็ควรมคีวามยาวด้านข้างเตม็พื้นที่ถนนที่ยานพาหนะสามารถสญัจรผ่านได้ ยกเว้นกรณทีี่จะต้องเผื่อ

ส�าหรับการระบายน�้า เนื่องจากสันชะลอความเร็วที่มีความยาวด้านข้างไม่เต็มพื้นที่ถนน อาจเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เลี่ยงไปขับผ่านทาง

ด้านข้างที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยสันชะลอความเร็ว

  (ช) บรเิวณทางสญัจรที่มสีนัชะลอความเรว็ควรมแีสงสว่างที่เพยีงพอ เพื่อให้ผูข้บัขี่ยานพาหนะสามารถมองเหน็สนัชะลอ

ความเร็วได้อย่างชัดเจน

๖. ป้ายเตือนและสัญลักษณ์
การใช้สันชะลอความเร็ว ต้องมีการท�าป้ายเตือนและตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว  โดยการออกแบบใน

รายละเอยีดและการก่อสร้างให้ปฏบิตัติามคูม่อืเครื่องหมายควบคมุการจราจร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ป้ายเตอืนและ

สัญลักษณ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานนี้ มีดังต่อไปนี้๖.๑ ป้ายเตือน 

ป้ายเตอืนรถกระโดด (ดรูปูที่ ๘) ให้ใช้กบัสนัชะลอความเรว็ทุกประเภท ทุกขนาด และรปูทรง ควบคู่กบัป้ายจ�ากดัความเรว็ 

(ดรูปูที ่๙) ยกเว้นกรณทีีใ่ช้สนัชะลอความเรว็แบบผวิบนแบนราบส�าหรบัทางคนเดนิข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งก�าหนดให้ใช้ป้ายเตอืนคน

ข้ามทางแทน (ดูรูปที่ ๑๐) 

 กรณีที่มีสันชะลอความเร็วจุดเดียว ให้ใช้ป้ายเตือนรถกระโดดพร้อมลูกศรเพิ่มเติมดังแสดงใน รูปที่ ๔ และรูปที่ ๕ 

 กรณีที่มีสันชะลอความเร็วหลายจุด สันชะลอความเร็วแรกให้ใช้ป้ายเตือนรถกระโดดพร้อมลูกศรควบคู่กับป้ายเตือนข้าง

หน้าเพิ่มเติมดังแสดงในรูปที่ ๔ รูปที่ ๕ และรูปที่ ๑๑

 กรณีที่ป้ายเตือนตั้งอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ใช้ป้ายเตือนที่สามารถสะท้อนแสง หรือเรืองแสงได้       
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รูปที่ ๘ ป้ายเตือนรถกระโดด
 ป้ายเตอืนรถกระโดด ใช้เพื่อเตอืนผูข้บัขี่ยานพาหนะ

ให้ขบัขี่ยานพาหนะด้วยความระมดัระวงัเนื่องจากทางข้างหน้า 

มีการเปลี ่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณสันชะลอ

ความเร็ว  ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะ

หากผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ลดความเร็วลง 

รูปที่ ๑๐ ป้ายเตือนคนข้ามทาง
 ป้ายเตอืนคนข้ามทาง ใช้เพื่อเตอืนผูข้บัขี่ยานพาหนะ

ให้ระมัดระวังว่าบริเวณทางข้างหน้า มีทางคนข้าม

รูปที่ ๑๑ ป้ายเตือนข้างหน้า
 ป้ายเตือนข้างหน้า ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ภายในบรรจุข้อความภาษาไทยเขียนว่า “ข้างหน้า” เพื่อให ้

ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าทางข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้น ผู้ขับขี่

ยานพาหนะควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการ

ใช้ทาง 

รูปที่ ๙ ป้ายจ�ากัดความเร็ว
 ป้ายจ�ากัดความเร็ว ลักษณะเป็นรูปกลมพื้นป้าย 

สขีาว เส้นขอบป้ายสแีดง ภายในบรรจตุวัเลขสดี�าแสดงจ�านวน

กโิลเมตรต่อชั่วโมงไว้ภายใน ใช้ตดิตั้งเพื่อจ�ากดัมใิห้ยานพาหนะ

ต่างๆ วิ่งเกินความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งจะติดตั้งในกรณีที่ต้อง

จ�ากัดความเร็วต�า่กว่าที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น โดยแสดง

ความเร็วในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง

๖.๒ การติดตั้งและการก�าหนดต�าแหน่งของป้ายเตือน

 โดยปกติป้ายเตือนจะได้รับการติดตั้งไว้ทางฝั่งซ้ายของถนนในทางที่ยานพาหนะสัญจร อย่างไรก็ตามป้ายเตือน

อาจสามารถติดตั้งเพิ่มเติมไว้ทางฝั่งขวาหรือด้านบนของถนนได้หากมีความจ�าเป็น นอกจากนี้ การติดตั้งป้ายเตือนต้องค�านึงถึง

ต�าแหน่งและความสงูซึ่งต้องไม่ขวางป้ายอื่นๆ หรอืบดบงัทศันวสิยั  ของผูข้บัขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณทางแยกต่างๆ

๖.๓ การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว

 การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็วก�าหนดให้ท�าเส้นสัญลักษณ์บนทางขึ้นสันชะลอความเร็วทั้งสองฝั่ง  

ส�าหรับกรณีเนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบล่ารูปแบบ Watts profile hump ให้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรตามรูปแบบที่

แสดงในรูปที่ ๑๒ หรือตามรูปแบบอื่นที่ทางราชการก�าหนด และหากเป็นเนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบที่ไม่ใช้เป็นทาง 

คนเดินข้ามให้ปรับใช้รูปแบบ  ตามความเหมาะสมหรือตามรูปแบบอื่นที่ทางราชการก�าหนด

 ทั้งนี้กรณเีนนิชะลอความเรว็แบบผวิบนแบนราบส�าหรบัใช้เป็นทางคนเดินข้ามให้ตีเส้นเครื่องหมายทางคนเดินข้ามบนผวิ

บนแทน 

ข้างหน้า
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๗. วัสดุในการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
 วสัดใุนการก่อสร้างสนัชะลอความเรว็โดยทั่วไปที่นยิมใช้ ได้แก่ แอสฟัลต์คอนกรตี (asphalt concrete) ยางส�าเรจ็รปู และ

คอนกรีต การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างให้พิจารณาถึงพื้นผิวของสันชะลอความเร็วและพื้นผิวของถนนโดยให้มีความต้านทาน

ในการป้องกันการลื่นไถล (skid resistance) ที่ใกล้เคียงกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ 

ทั้งนี้ ในการก�าหนดคณุสมบตัขิองวสัดใุห้เป็นไปตามมาตรฐานการบรหิารและการบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือมาตรฐานอื่น ๆ ด้านวัสดุที่เป็นที่ยอมรับ

๘. การบ�ารุงรักษา 
 สันชะลอความเร็วเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความช�ารุดเสียหาย อาจเกิดขึ้น การช�ารุดของ

สันชะลอความเร็วอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเสื่อมสภาพ ของวัสดุจากการใช้้งานตามปกติ ความเสียหายจาก

ยานพาหนะที่มีน�้าหนักบรรทุกเกินกว่าที่สันชะลอความเร็วจะสามารถรับน�้าหนักได้ ความบกพร่องในการก่อสร้าง การใช้วัสดุที่มี

คณุภาพไม่ได้มาตรฐาน และความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ เป็นต้น หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจ�าเป็นต้องดูแลรกัษาสันชะลอความเรว็

ให้้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากตรวจพบความช�ารุดเสียหายของสันชะลอความเร็ว เช่น วัสดุแตกร้าวหรือหลุดร่อน ควรเร่งด�าเนินการ

ซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพดดีงัเดมิ เพื่อมใิห้เกดิความเสยีหายเพิ่มมากขึ้นอนัอาจเป็นสาเหตใุห้เกดิอบุตัเิหตบุนถนนได้ นอกจากนี้เส้น

เครื่องหมายจราจรบรเิวณสนัชะลอความเรว็ต้องมกีารตรวจสอบความชดัเจนอยูเ่สมอ หากพบว่าเส้นเครื่องหมายจราจรมสีภาพไม่

ชดัเจนเนื่องจาก   ความสกปรก ให้ท�าความสะอาดโดยการขดัล้างเพื่อให้เส้นสอียูใ่นสภาพชดัเจน หากพบว่าเส้นเครื่องหมายจราจร

เลอืนรางหลดุลอก ให้ด�าเนนิการขดูออกและปรบัผวิทางให้เรยีบร้อย แล้วจงึทาสเีส้นเครื่องหมายจราจรใหม่ การบ�ารงุรกัษาสนัชะลอ

ความเร็วต้องจัดให้มีการส�ารวจ ตรวจสอบ บ�ารุงรักษาและซ่อมแซม  อยู่เป็นประจ�าเพื่อให้การใช้สันชะลอความเร็วเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย

รูปที่ ๑๒ การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว




