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บทที่  5 
มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 

 
5.1   มาตรฐานและรูปแบบหัวสัญญาณไฟจราจร 
 5.1.1 มาตรฐานหัวสัญญาณไฟจราจร 
  ในทางแยกปกติใหพิจารณาขนาดมาตรฐานหัวสัญญาณไฟจราจร 2 ขนาด คือ หัวสัญญาณไฟ
จราจรขนาด 200 มิลลิเมตร และ 300 มิลลิเมตร โดยจะเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาดใดใหเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 5.1.2 อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาใชหัวสัญญาณไฟขนาดใหญกวาเกณฑ                      
ท่ีกําหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีท่ีมีการจัดการจราจรแบบพิเศษ เชน การใชสัญญาณไฟสลับ
ชองทาง เปนตน 
 5.1.2 การเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจร 
  การเลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรใหพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้ 

ก) เลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาด 200 มิลลิเมตรในทางแยกปกติ ในกรณีท่ี
บริเวณทางแยกที่จะติดตั้งมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ หรือลักษณะการควบคุม
จราจรแตกตางไปจากทางแยกปกติ หรือในกรณีตอไปนี้ 

ข) เลือกใชหัวสัญญาณไฟจราจรขนาด 300 มิลลิเมตร  
• หัวสัญญาณไฟจราจรดานใกลท่ีติดตั้งหางจากเสนหยุดระหวาง 35-45 เมตร 

และไมมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดานใกลเพิ่มเติม 
• หัวสัญญาณไฟจราจรดานใกลที่ติดตั้งหางจากเสนหยุดมากกวา 45 เมตร      

ในกรณีนี้ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดานใกลเพิ่มเติมดวย 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งบนเสาสูง 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในตําแหนงท่ีผูขับขี่คาดไมถึง 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในบริเวณที่มีสัดสวนผูใชรถใชถนนเปน

ผูสูงอายุมาก 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในบริเวณที่มีระยะมองเห็นนอยกวาตารางที่ 5-1 
• หัวสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งในบริเวณเฉพาะอื่นๆ ตามความเห็นของวิศวกร 

หรือผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 5-1  ระยะมองเห็นที่นอยท่ีสุด 

ความเร็วที่ 85 Percentile (กม./ซม.) ระยะมองเห็นที่นอยที่สดุ (เมตร) 
30 50 
40 65 
50 85 
60 110 
70 140 
80 165 
90 195 
100 220 

      
 5.1.3 รูปแบบและชนิดหัวสัญญาณไฟจราจร 
  รูปแบบของหัวสัญญาณไฟจราจรที่ใชเปนมาตรฐานในปจจุบัน ไดแสดงตัวอยางไวใน
รูปที่  5-1 เปนหัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง 

 
รูปที่ 5-1  หัวสญัญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง 

 

  หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง แนวตั้ง        หัวสัญญาณไฟจราจรแบบเดี่ยวชนิด 3 ดวง แนวนอน 
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5.2   การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจร 
 5.2.1 ตําแหนงการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจร 
  การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรใหเพียงพอ ในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก 
ควรติดตั้งอยางนอย 2 ดานในหนึ่งทิศทาง คือ ดานใกล (Primary) และดานไกล (Secondary) สวน
ตําแหนงท่ีเหมาะสม ในการติดตั้งใหพิจารณาจากรูปที่ 5-2   ประกอบกับรายละเอียดในขอ ก) ถึง ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-2  ตัวอยางการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกขนาดเล็ก 
 

ก) ซุมสัญญาณไฟจราจรดานใกล (Primary) 
 ในทางแยกปกติมีการติดตั้งใน 2 ตําแหนง คือ 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายใกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรหลัก ใหติดตั้ง
บนทางเทาหรือไหลทางดานซายหลังแนวเสนหยุด โดยติดตั้งอยูในระดับเดียวกับแนวเสนหยุดหรือ
ใกลเคียงมากที่สุด แตถาจําเปนตองติดตั้งหางจากแนวเสนหยุด ระยะหางจะตองไมเกิน 3  เมตร 

GROUND 
ROD 

กลองอุปกรณตัดตอน 
และปองกันวงจรสัญญาณไฟจราจร

ตูเคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

ไมเกิน 3 เมตร  
จากแนวเสนหยุด 

ไมนอยกวา 
60 เซนติเมตร 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

48 บทที่ 5   มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรมุมขวาใกล   ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรเสริม ใหติดตั้ง      
บนเกาะกลางถนนบริเวณกึ่งกลางเกาะ  แตถาเกาะกลางมีขนาดกวางมาก  ควรติดตั้งหางจากขอบเกาะกลาง    
ไมเกิน 2 เมตร และหางจากจมูกเกาะไมนอยกวา 1.2 เมตร 

ข) ซุมสัญญาณไฟจราจรดานไกล (Secondary) 
 ในทางแยกปกติใหติดตั้งใน 2 ตําแหนง คือ 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายไกล ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรรอง ใหติดตั้ง 
บนทางเทาหรือไหลทางดานซายไกล หรืออาจจะติดตั้งบนเสาตนเดียวกันกับซุมสัญญาณไฟดานซาย  
ใกลท่ีใชสําหรับควบคุมการจราจรบนถนนดานซายมือ 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล  ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรรองเชนกัน     
ใหติดตั้งบนทางเทาดานขวาไกลหรือบนเกาะกลางถนน  หรืออาจติดตั้งบนเสาตนเดียวกันกับซุมสัญญาณไฟ
จราจรดานใกลท่ีใชสําหรับควบคุมการจราจรบนถนนตรงกันขาม 

ค) ซุมสัญญาณไฟแบบเสาสูง 
        เปนสัญญาณไฟจราจรที่ใชในกรณีท่ีการติดตั้งแบบบนเสาธรรมดา ไมสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนหรือบริเวณที่มีจํานวนชองจราจรมาก 
 5.2.2 ความเหมาะสมในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจรในตําแหนงตางๆ 
  ก) ความเหมาะสมขั้นต่ํา 

• ในทางแยกขนาดเล็กที่มีจํานวนชองจราจรไมเกิน 2  ชองตอทิศทาง ควรติดตั้ง
ซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดาอยางนอย 2 ชุดตอทิศทาง คือ ซุมสัญญาณไฟจราจรดานซาย
ใกลกับซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล แตถากรณีข้ันตนไมเหมาะสม ใหติดตั้งแบบบนเสาสูงแทน 

• ในทางแยกขนาดใหญท่ีมีจํานวนชองจราจรมากกวา 2 ชองตอทิศทาง ควร
ติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรดานซายใกล  ซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาไกล  และซุมสัญญาณไฟจราจร
ดานซายไกล  แตถากรณีขางตนไมเหมาะสม ใหติดตั้งแบบบนเสาสูงแทน 

• ซุมสัญญาณไฟจราจรที่ใชบังคับทั้งทิศทางและการใชชองจราจร (สัญญาณไฟ
แบบหัวลูกศร)  ควรติดตั้งอยางนอย 2 ชุดตอทิศทาง ยกเวนที่ใชสําหรับควบคุมชองเลี้ยวซาย สามารถ
ติดตั้งแบบดานซายใกลเพียงชุดเดียวได 
  ข) ความเหมาะสมในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรแบบเสาธรรมดาดานขวาใกล 
    การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรดานขวาใกล ควรติดตั้งบริเวณทางแยกที่มีขนาด
เกาะกลางกวางเพียงพอ โดยบริเวณดังกลาวควรมีชองจราจรอยางนอย 2 ชองตอทิศทาง หรือมีการใช
สัญญาณไฟจราจรแบบควบคุมการใชชองเดินรถเลี้ยวขวา 
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  ค) ความเหมาะสมในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง 
   การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง ใหพิจารณาติดตั้งเมื่อลักษณะทาง
กายภาพของทางแยกไมเหมาะสม คือ มีจํานวนชองจราจรมาก หรือมีสิ่งกีดขวางจนผูขับขี่ไมสามารถ
มองเห็นสัญญาณไฟจราจรไดชัดเจน โดยพิจารณามุมการมองเห็นตามเกณฑในรูปที่ 5-4  

 
รูปที่ 5-4 มุมการมองเห็นที่ความเร็ว รูปที่ 5-4  มุมการมองเห็นที่ความเร็ว 
 นอยกวา 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง    มากกวา 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
     โดยใชหัวสัญญาณไฟขนาด 200 มิลลิเมตร โดยใชหัวสัญญาณไฟขนาด 300 มิลลิเมตร 

280 m. 

270 m. 

260 m. 

250 m. 

240 m. 

140 m. 

130 m. 

120 m. 

110 m. 

100 m. 
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 5.2.3 ระยะปลอดภัยในการติดต้ังซุมสัญญาณไฟจราจร 
  ก) ระยะปลอดภัยในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดา 
   การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรแบบบนเสาธรรมดา  ควรติดตั้งท่ีทางเทาหรือ    
ไหลทางโดยใหขอบดวงโคมอยูหางจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 0.6 เมตร และขอบดานลาง
ของดวงโคมอยูสูงจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 2.5 เมตร รายละเอียดดูไดจากรูปที่ 5-5 
  ข) ระยะปลอดภัยในการติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง 
   การติดตั้งซุมสัญญาณไฟจราจรบนเสาสูง ควรติดตั้งใหจุดศูนยกลางของเสา
สัญญาณไฟ หางจากขอบทางเทาหรือไหลทางอยางนอย 0.8 เมตร โดยขอบดานลางของดวงโคมควรอยู
สูงจากผิวจราจรอยางนอย 5.5 เมตร และความยาวแขนยื่น ไมควรเกิน 4.5 เมตร สวนกรณีท่ีมีการติดตั้ง
หัวสัญญาณไฟจราจรมากกวา 2 ชุดบนเสาตนเดียวกัน ระยะหางระหวางดวงโคมไมควรนอยกวา 0.3 
เมตร รายละเอียดดูไดจากรูปที่ 5-6 
 

  

รูปที่ 5-5   ตําแหนงการติดตั้งหัวสัญญาณไฟจราจร     
                 บนเสาธรรมดา 

รูปที่ 5-6   ตําแหนงการติดตั้งหัวสัญญาณ 
                 ไฟจราจรบนเสาสูง 

 
 
 

ระดับผิวจราจร ขอบไหลทางหรือขอบคันทาง 

ระดับผิวจราจร 

5.5
0 2.5

0 

4.50 

0.80
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5.3   อุปกรณสัญญาณไฟจราจรอื่นๆ 
 อุปกรณสัญญาณไฟจราจรอื่นๆประกอบดวย 

1) เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร เปนอุปกรณควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร 
2) สายเคเบิ้ล  เปนสายที่นํากระแสไฟฟาไปบรรจบเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรหรือ

สายที่นํากระแสไฟฟาไปยังหัวสัญญาณไฟจราจร 
3) ทอรอยสาย เปนทอท่ีติดตั้งเพื่อชวยในการเดินสายเคเบิ้ลและปองกันความเสียหายแก

สายเคเบิ้ล 
4) กลองอุปกรณตัดตอนและปองกันวงจรสัญญาณไฟจราจร เปนอุปกรณท่ีใชปองกัน

อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟาของสัญญาณไฟจราจร 
5) บอพักสายเคเบิ้ล เปนบอท่ีสรางขึ้นเพื่อชวยใหการรอยสายเคเบิ้ลในทอรอยสามารถทํา

ไดสะดวกขึ้น 
6) ระบบสายดิน เปนสวนที่ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
 โดยมีลักษณะการติดตั้ง ดังรูปท่ี 5-7 รายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณสัญญาณไฟจราจร

อื่นๆ ใหดูท่ีมาตรฐานสัญญาณไฟจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซท  http://www.otp.go.th) 
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5.4   การบํารุงรักษา 
 สัญญาณไฟจราจรที่ใชงานอยูจําเปนที่จะตองไดรับการบํารุงรักษาดูแลปองกัน และซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่ดี มีสภาพการมองเห็นไดตลอดเวลาที่ติดตั้งใชงานอยู  ดังนี้ 
 5.4.1 การตรวจสอบสัญญาณไฟ 
  มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาขอบกพรองของอุปกรณสัญญาณไฟจราจรหรือสิ่งผิดปกติ
อื่นๆ เพื่อปองกันเหตุอันจะนําไปสูการเสียหายของสัญญาณไฟจราจร การตรวจสอบสภาพสัญญาณไฟ
จราจรประกอบดวย 

• สิ่งท่ีจะตองตรวจสอบ คือ อุปกรณตางๆ ของสัญญาณไฟจราจรที่ตองไดรับการ  
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ไดแก  ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร หัวสัญญาณไฟจราจร โครงสรางเสา
สัญญาณไฟจราจร เปนตน 

• รายการตรวจสอบ ไดแก รายการตรวจสอบลักษณะความผิดปกติตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดกับสัญญาณไฟจราจร ตัวอยางลักษณะความผิดปกติของสัญญาณไฟจราจร เชน ความสกปรก
ของโคมไฟสัญญาณ มีสัตวหรือแมลงอาศัยอยูในตูควบคุม  เกิดสนิมท่ีโครงสรางเสาสัญญาณไฟจราจร 
เปนตน 

• รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการ     
ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรเปนระยะ ๆ ตามรายการตรวจสอบ เพื่อตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 
ท้ังนี้ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายรุนแรงที่จะเกิดข้ึนจากการขาดการตรวจสอบ 
  สําหรับรายการตรวจสอบความผิดปกติ และรอบระยะเวลาที่ เหมาะสมสําหรับ
ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร  แสดงดังตารางที่ 5-7 
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ตารางที่ 5-7  การตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร 
รอบเวลาตรวจสอบ รายการชิ้นสวนอุปกรณ ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น 

ตูควบคุม 1. ตูควบคุมสกปรก เลอะฝุน โคลน 
2. สภาพตูควบคุมบุบเบี้ยวเสียหาย 
3. ตูควบคุมมีรอยรั่วซึม มีสภาพน้ําขัง หรือมีไอน้ําภายใน 
4. มีสัตว แมลงอาศัยอยูภายในตูควบคุม 
5. มีไฟฟารั่วที่ตูควบคุม 

ไฟสัญญาณ 1. หลอดไฟสัญญาณเสื่อม ไมสวาง หรือดับ 
2. หมอแปลงไฟฟาเสื่อมคุณภาพ 

ทุกๆ 1 เดือน 

ระบบ 1. ตรวจสอบระบบปองกันการใหสัญญาณไฟจราจรผิดพลาด 
ตูควบคุม 1. ตัวตูควบคุมเกิดสนิม 
โคมไฟสัญญาณ 1. ชุดโคมไฟสัญญาณสกปรก เลอะคราบฝุน 

2. สภาพของโคมไฟสัญญาณบุบเบี้ยวเสียหาย 
3. โคมไฟสัญญาณ มีน้ําขังภายใน หรือมีความชื้นภายใน 
4. เลนสไฟสัญญาณขุนมัว ซีดจาง ไมแจมใส 

กลองสวิตซตัดตอน 1. กลองสวิตซตัดตอนบุบเบี้ยวเสียหาย หรือมีรอยรั่วซึม 
2. กลองสวิตซตัดตอนเกิดสนิม 
3. อุปกรณไฟฟาภายในชํารุด เสื่อมคุณภาพ 

ทุกๆ 6 เดือน 

สายไฟฟาหลัก 1. สายไฟฟาหลักเสื่อมสภาพ ชํารุด ฉนวนแตกหลุดรอน 
โครงสรางรองรับโคม
ไฟสัญญาณ 

1. เสาสัญญาณไฟจราจรสกปรกเลอะคราบฝุนโคลน 
2. เสาสัญญาณไฟจราจรเอียง สม หรือหักโคน 
3. เสาสัญญาณไฟจราจรบุบ บิดเบี้ยว โกงงอ 
4. ฝาปดหัวเสาสัญญาณไฟจราจร 
5. เกิดสนิมบนเสาสัญญาณไฟจราจร 

สายไฟสัญญาณ 1. สายไฟสัญญาณชํารุด เสื่อมคุณภาพ 
2. สายสัญญาณ Loop Detector ชํารุดเสียหาย 

บอพักสายสัญญาณ 1. บอพักสายสัญญาณมีตะกอนดิน 
2. บอพักสายสัญญาณมีสภาพน้ําทวมขัง หรือเปยกช้ืน 
3. มีสัตวแมลงอาศัยทํารังภายในบอพักสายสัญญาณ 

ทุกๆ 1 ป 

ระบบ 1. ตรวจสอบการทํางานของระบบ Vehicle Actuated (VA) 
2. ตรวจสอบการใหจังหวะสัญญาณที่ถูกตอง 
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 5.4.2 เทคนิคการตรวจสอบสภาพ 
  การตรวจสอบสภาพในทางปฏิบัติสามารถทําไดโดยอาศัยตาเปลาและการใชเครื่องมือ
วัด สําหรับการตรวจสอบโดยอาศัยตาเปลา พนักงานซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบสภาพจะตองมีทักษะ
ความสามารถที่จะใชประสาทสัมผัสและความรูสึกไดดี  อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดผลการตรวจสอบที่แนชัด  
การตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวัดจะไดผลท่ีดีท่ีสุด 
  สําหรับการประเมินระดับความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบอุปกรณ เปนการ
ประเมินโดยอาศัยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความผิดปกติของอุปกรณ แสดงดังตารางที่ 5-8 

ตารางที่ 5-8   การประเมินความรุนแรงของความผิดปกติท่ีตรวจพบ 
ระดับผลกระทบ คาประเมิน เกณฑการพิจารณา 

ไมมีผลกระทบ 0 ไมมีความผิดปกติใด ๆ 
เกิดผลกระทบเล็กนอย 1 เกิดความผิดปกติขึ้นเล็กนอย   มีผลกระทบตออุปกรณสัญญาณไฟ

จราจรบาง แตไมมีผลกระทบตอการใชงาน ผูขับขี่ไมสังเกตเห็น
ความผิดปกติและสามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไฟจราจรได
อยางชัดเจน 

เกิดผลกระทบปานกลาง 2 เกิดความผิดปกติขึ้นพอประมาณ  จนอาจมีความเสียหายตอตัว
อุปกรณสัญญาณไฟจราจรไดในอนาคต  แตไมมีผลกระทบตอการ
ใชงาน  ผูขับขี่ยังสามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไฟจราจรได  
ควรซอมแซมเมื่อมีโอกาส 

เกิดผลกระทบมาก 3 เกิดความผิดปกติมาก  ตัวอุปกรณสัญญาณไฟจราจรเกิดความ
เสียหาย ผูขับขี่สามารถมองเห็นและเขาใจสัญญาณไดอยางลําบาก 
จําเปนตองซอมบํารุง 

เกิดผลกระทบรุนแรง 4 เกิดความผิดปกติอยางรุนแรง  ตัวอุปกรณสัญญาณไฟจราจรเกิด
ความเสียหายอยางหนัก  ผูขับขี่แทบจะไมสามาถมองเห็นและ
เขาใจสัญญาณไฟจราจรได จําเปนตองซอมบํารุงใหมทันที 

 5.4.3 แนวทางการดําเนินการแกไข 
  ภายหลังจากการตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร และประเมินระดับความรุนแรงของความ  
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแลว หากมีความจําเปนตองมีการดําเนินการแกไขซอมแซม จะตองดําเนินการแกไข     
ซอมแซม หรือปรับแตงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติโดยเร็ว  สําหรับอุปกรณท่ีเกิดความเสียหายแตยัง
สามารถเลื่อนการซอมแซมออกไปกอนเนื่องจากปจจัยใดก็ตาม  ควรรีบดําเนินการแกไขทันทีท่ีสามารถ
กระทําได เพราะการปลอยใหเกิดความเสียหายเนิ่นนานออกไป อาจจะทําใหระดับความรุนแรงเพิ่มมาก
ข้ึนจนไมสามารถแกไขได 
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  สําหรับการดําเนินการแกไขความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนสามารถกระทําไดหลายวิธีแลวแต
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่   แนวทางเบื้องตนสําหรับการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ  ท่ีอาจ
พบไดจากการตรวจสอบสภาพ แสดงดังตารางที่ 5-9 

ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
1. ตูควบคุมเลอะฝุน โคลนสกปรก ดําเนินการเปาหรือดูดฝุนออกใชผาชุบน้ําเช็ดลางทําความสะอาดและ

อาจปรับแตงตูควบคุมใหมีแผนยางกันฝุนตามจุดตอ เชน บานประตู 
2. ตูควบคุมมีรอยขีดเขียน หรือระบาย
ดวยสี หมึก 

ควรลางทําความสะอาด โดยอาจใชน้ํามันหรือน้ํายาที่ไมทําอันตราย
ตอตัวตูควบคุม และสีที่ทาอยูบนตัวตูควบคุม หากไมสามารถทํา
ความสะอาดไดใหพนหรือทาสีทับดวยสีเดียวกับสีตูควบคุม 

3. ตูควบคุมบุบเบี้ยว ใหปรับแตงโดยใชคอนยางเคาะตกแตงเขารูป และยึดตูใหเรียบรอย
หากเกิดความเสียหายอยางมากใหจัดทําตูควบคุมใหม 

4. ตูควบคุมมีรอยรั่ว ใหแกไขซอมแซมใหมิดชิด โดยใชกาวซีเมนต หรือใชแผนยางรอง
ปองกันรอยรั่วตามจุดตอ เชน บานประตู และทําความสะอาดภายใน
ตรวจหาและกําจัดสัตวแมลงภายในตูควบคุม 

5. มีสัตว แมลงอาศัย ทํารังในตูควบคุม ดําเนินการกําจัดออก และทําความสะอาดภายใน พรอมตรวจสอบ
หารอยรั่วซึมเปนทางเขาของสัตวหรือแมลงแลวอุดใหมิดชิด อาจใช
อุปกรณดับกลิ่น หรือลูกเหม็นเพื่อปองกันสัตว แมลงมาอาศัย 

6. ช้ินสวนของตูควบคุมหลุดเสียหาย ใหดําเนินการขั้นยึดใหแนนดังเดิม หากเกิดความเสียหายอยางหนัก
ใหจัดหาชิ้นสวนมาใสทดแทน 

7. เกิดสนิมที่ตูควบคุม หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ใหขัด
สนิม หรือใชน้ํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิมใหม หากเกิด
ความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงแกไขเฉพาะบริเวณ หรือจัดทําตัว
ตูควบคุม โดยใหพนหรือทาดวนสีกันสนิมกอน หากเปนไปไดควร
ใชตูควบคุมที่ผานการปองกันสนิมดวยกระบวนการกัลวาไนต 

8. เสาสัญญาณเอียง ใหดําเนินการปรับพื้นที่ ปรับระดับ และเสริมฐานรองรับใหแข็งแรง
กอนจึงคอยติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรใหมใหตรง 

9. เสาสัญญาณลม หักโคน ใหดําเนินการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรใหมโดยดวน 
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ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ) 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
10. เสาสัญญาณบุบ บิดเบี้ยว โกงงอ ใหดําเนินการตัดแตงซอมแซม หรือตัดเสาสัญญาณใหตรง หาก

เสียหายหนักใหเปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจรใหมทดแทนของเดิม 
11. ฝาปดหัวเสาสัญญาณหลวม หลุด ดําเนินการขันคืนใหแนน อาจใชแผนสังกะสีรองแลวขันยึดเขาที่เดิม 

หากฝาปดหัวเสาสัญญาณหลุดหายควรหาฝาปดหัวเสาสัญญาณใหม
มาใสทดแทนเพื่อปองกันน้ําเขา 

12. เสาสัญญาณเกิดสนิม หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ ให
ดําเนินการขัดสนิมหรือใชน้ํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิม
ใหมหากเกิดความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงเสาสัญญาณใหม โดย
ใหพนหรือทาดวยสีกันสนิมรองพื้นกอน หากไมสามารถปรับแตง
ไดใหดําเนินการรื้อถอนแลวกอสรางเสาสัญญาณไฟจราจรใหม 

13. กลองสวิตซตัดตอนบุบเบี้ยว ดําเนินการดัด เคาะ ปรับแตงใหอยูในสภาพเดิม หากเกิดความ
เสียหายรุนแรงควรเปลี่ยนกลองสวิตซตัดตอนอันใหมทดแทน 

14. เกิดสนิมบนตัวกลองสวิตซตัดตอน หากเกิดสนิมเพียงเล็กนอย ประมาณนอยกวา 10% ของพื้นที่ ให
ดําเนินการขัดสนิมหรือใชนํายากัดสนิมแลวพนหรือทาสีกันสนิม
ใหมหากเกิดความเสียหายรุนแรงใหปรับแตงกลองสวิตซตัดตอน
ใหมโดยใหพนหรือทาดวยสีกันสนิมรองพื้นกอน หากไมสามารถ
ปรับแตงไดใหดําเนินการรื้อถอนแลวติดตั้งกลองสวิตซตัดตอนใหม 

15. โคมไฟสัญญาณสกปรก เลอะฝุน ใหเช็ดทําความสะอาด หรือใชแปรงปดฝุนไมใหเกิดความสกปรก 
ซึ่งจะทําใหความสวางของไฟสัญญาณลดนอยลง 

16. โคมไฟสัญญาณบุบ เบี้ยว ใหปรับแตงใหอยูในสภาพที่ดี หากไมสามารถปรับแตงไดควร
เปลี่ยนชุดโคมไฟสัญญาณใหมทดแทน 

17. เลนสไฟสัญญาณขุนมัว ใหขัดลางทําความสะอาดคราบฝุนละอองออก หากความขุนมัวเกิด
จากเลนสเสื่อมคุณภาพใหเปลี่ยนเลนสใหมที่มีสีเชนเดียวกับ
ของเดิมทดแทน 

18. เลนสซีดจาง ควรดําเนินการเปลี่ยนเลนสช้ินใหมที่มีสีเชนเดียวกับของเดิม
ทดแทนเพื่อใหสามารถแสดงสีสัญญาณไฟจราจรไดชัดเจน 

 



มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

58 บทที่ 5   มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 

ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ) 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
19. อุปกรณยืดหลวม ดําเนินการขันยุดอุปกรณยึดที่หลวมใหแนน ทั้งอุปกรณยึดกลอง

สวิตซตัดตอน ยึดตูควบคุม ยึดเสาสัญญาณ และอุปกรณยึดโคม
ไฟสัญญาณ 

20. อุปกรณยึดหลุด หรือไมครบจํานวน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณยึดใหครบตามจํานวน และขันยึดใหแนน
ทั้งอุปกรณยึดกลองสวิตซตัดตอน ยึดตูควบคุม ยึดเสาสัญญาณ และ
อุปกรณยึดโคมไฟสัญญาณ 

21. อุปกรณยึดเกิดสนิม ใหทําความสะอาดทาสีกันสนิมและยันยึดกลับคืน หากเกิดสนิม
รุนแรงใหดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณยึดใหมทดแทน ควรใชอุปกรณ
ยึดชนิดชุบสังกะสีเพื่อกันการเกิดสนิม 

22. ไฟสัญญาณจราจรไมสวาง ไฟสัญญาณจราจรที่ไมสวางอาจทําใหการมองเห็นสัญญาณไฟ
จราจรนอยลง ใหดําเนินการเช็ดลางทําความสะอาดภายในชุดโคม
ไฟสัญญาณ ตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณ ขั้วหลอดและอุปกรณ
อื่นๆ หากจําเปนใหเปลี่ยนใหม 

23. สัญญาณไฟจราจรดับ หรือเกิด
สัญญาณไฟกระพริบ 

ใหตรวจสอบหลอดไฟสัญญาณ ขั้วหลอดและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
ภายในโคมไฟสัญญาณหากจําเปนใหเปลี่ยนใหม สัญญาณไฟจราจร
ดับอาจเกิดสาเหตุจากกระแสไฟฟารั่ว สวิตซตัดตอนตัดกระแสไฟ 
สายไฟฟาหลัก สายไฟสัญญาณชํารุดหรืออุปกรณภายในตูควบคุม
เกิดความเสียหาย ใหตรวจสอบและแกไขใหอยูในสภาพที่ดีและ
ปลอดภัย 

24. เกิดกระแสไฟฟารั่ว ใหตรวจสอบคาความตานทานไฟฟาของสายลงดิน โดยอาจขอ
ความรวมมือจากการไฟฟาฯ หากจําเปนใหแกไขสายลงดินหรือ
ติดตั้งสายลงดินเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรตรวจหาจุดที่เกิดกระแสไฟฟารั่ว 
แลวดําเนินการแกไขใหอยูในสภาพที่ดีทั้งที่ตูควบคุม และเสา
สัญญาณไฟจาราจร 

25. สายไฟฟาหลักเสื่อมคุณภาพ 
ฉนวนหุมแตก หลุดรอน 

ควรดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟาหลักเสนใหมและไดมาตรฐาน
ทดแทนสายไฟฟาเสนเดิม หรืออาจใชเทปพันสายไฟพันหุมในสวน
ที่แตกรอยไปกอนหากไมเกิดความเสียหายมากนัก 
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ตารางที่ 5-9  แนวทางการดําเนินการแกไขความผิดปกติตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัญญาณไฟจราจร (ตอ) 

ความผิดปกติท่ีพบ แนวทางการแกไข 
26. บอพักสายสัญญาณมีตะกอนดิน ใหดําเนินการตักดินตะกอนออกใหสะอาดเพื่อไมใหชองระบายน้ํา

อุดตันซึ่งจะทําใหเกิดน้ําทวมขังภายในบอพัก 

27. บอพักสายสัญญาณมีสภาพน้ําทวม
ขังหรือเปยกช้ืน 

หากเกิดสภาพน้ําทวมขังดําเนินการสูบน้ําออกใหแหงเสียกอน และ
แกชองระบายน้ําไมใหอุดตัน และปรับแตงฝาบอพักสายสัญญาณให
มีรอยรั่วนอยที่สุด 

28. มีสัตวแมลงอาศัยทํารังภายในบอ
พักสายสัญญาณ 

ใหจํากัดสัตวหรือแมลงออกและทําความสะอาดภายใน อาจใช
อุปกรณดับกลิ่น หรือลูกเหม็นเพื่อปองกันสัตว แมลงมาอาศัยอันจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอสายไฟสัญญาณ 

29. ระบบ Vehicle Actuated (VA.) ใหตรวจสอบสายสัญญาณ Loop Detector หรืออปุกรณตรวจนับ
ยานพาหนะ หากมีขอบกพรองหรือชํารุดใหดําเนินการแกไขใหอยู
ในสภาพที่ใชงานได หากจําเปนใหเปลี่ยนหรือติดตั้งใหมทดแทน 

30. ระบบการใหจังหวะสัญญาณไฟ
จราจรทํางานไมถูกตอง 

ใหปรับแตงระบบของเครื่องควบคุมใหมโดยชางผูชํานาญงาน หรือ
ติดตอผูผลิตหรือผูติดตั้งดําเนินการ 

 


