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บทคดัย่อ 
การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบป้ายแนะน าโดยใ ชห้ลกั

วิศวกรรมในการออกแบบ ป้ายส าหรับแนะน าต  าแหน่งประตูทางเขา้
มหา วิทยา ลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพร ะนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ  
มหาวิทยา ลยั โดยมีการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของถนนและ
ต าแหน่งท่ีท่ีสามารถติดตั้งได ้ซ่ึงน าไปหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็ว
กบัระยะท่ีผูข้บัรถสามารถมองเห็น  หลงัจากนั้นไดท้  าการศึกษาออกแบบ 
ขนาดป้าย ขนาดตวัอกัษรและการออกแบบการให้ขอ้มูลท่ี เหมาะสมกบั
ต าแหน่งติดตั้ง  ซ่ึงผลการศึกษาไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะทาง
กายภาพของถนน บริเวณหนา้มหาวิทยาลยั และสามารถประยกุตวิ์ธี
การศึกษาน้ีเพ่ือใชก้บักรณีอ่ืนๆ ต่อไป 
 
ค าส าคญั:  การออกแบบป้าย, ขนาดตวัอกัษรบนป้าย, ระยะการมองเห็น 
 

Abstract 
Objective of this study is designing the main sign of 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon according to 
engineering principals. The analysis of physical shape of the passing 
road and available space for construction was conducted such that 
passing vehicle drivers could easily see it. Moreover, the size of 
alphabets and dimensions of the sign were designed to be well matched 
with this specific location. The result of this study illustrated that the 
visible sight and scenery in front of university is highly improved. 
Furthermore, this design method is capable of applying to other cases in 
the future. 

 
Keywords:  Guide Sign Design, Word and Letter Design, Sight Distance 
 
 
 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยา
เขตพระนครเหนือ ตั้งอยูต่รงขา้มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ เน่ืองจากช่ือมหาวิทยาลยัฯระหวา่งสองมหาวิทยาลยั มี
ความคลา้ยกนั ท าให้ประชาชนทัว่ไปและนกัศึกษา ต่างสถาบนั ท่ีตอ้งการ
เขา้มาติดต่ อราชการ ในมหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระ
นครเหนือ เกิดความเขา้ใจ ผิด ดงันั้นป้ายช่ือมหาวิทยาลยัฯ จึงมี
ความส าคญั ในการให้ขอ้มูลกบัผูม้าติดต่อ ส าหรับ การเดินทางมา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ อีก
ทั้งทางมหาลยัฯ ยงัไม่มีป้ายแนะน าทางเขา้ เพื่อไม่ให้เกิดความสบัสนและ
รู้จกัมหาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทย าเขตพระนครเหนือมาก
ยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษา และออกแบบป้ายแนะน าทางเขา้บริเวณ
หนา้มหาวิทยาลยัเพ่ือความชดัเจนของผูม้าติดต่อ 

 

1.2. วตัถุประสงค์ 
 1.2.1. หาต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการติดตั้งป้ายแนะน าทางเขา้
มหาวิทยาลยัฯ 
 1.2.2.ศึกษาวิธีการออกแบบป้าย ขอ้ความ และสญัลกัษณ์ ท่ีใช้
ในการส่ือสารกบัผูม้าติดต่อมหาวิทยาลยั  
 1.2.3.ออกแบบขนาดป้าย และขนาดตวัอกัษรท่ีใชส้ าหรับป้าย 
 

1.3  ขอบเขตของการวจิยั 
 1.3.1. ออกแบป้ายแนะน าทางเขา้บริเวณหนา้ประตูทางเขา้
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 1.3.2.ส ารวจขอ้มูลความเร็วรถท่ีผา่นบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั
โดยใชเ้ป็นความเร็วในการออกแบบขนาดป้ายและตวัอกัษร 
 1.3.3. ส ารวจต าแหน่งติดตั้งป้ายท่ีสามารถติดตั้งไดต้าม
ลกัษณะกายภาพของถนน 
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2. วธีิการศึกษา 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

1. รวมขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ทบทวนมาตรฐานจราจรของไทย 

3. เก็บขอ้มูลความเร็วรถ 

4. ส ารวจขอ้มูลความเร็วรถ 
5. ส ารวจขอ้มูลต าแหน่งติดตั้งป้าย 

6. ออกแบบอกัษรบนป้าย 

7. ออกแบบขนาดตวัอกัษรบนป้าย 

 8. สรุป อภิปรายผล แนะแนวการประยกุตใ์ช้ 
 

2.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ในการออกแบบป้าย 

ระยะทางท่ีเร่ิมอ่านป้ายไดคื้อระยะ ทางท่ีผูข้บัข่ีเร่ิมอ่านขอ้ความใน
ป้ายได ้ซ่ึงสมัพนัธ์กบัขนาดความสูงของตวัอกัษรในป้าย ซ่ึงโดยแบบ
มาตรฐานตวัอกัษร ตวัเลขและป้ายจราจร (กนัยายน 2554) ของกรมทาง
หลวง ระบุให้ใชอ้ตัราส่วน ระยะทาง 10 เมตร ต่อขนาดตวัหนงัสือ 2 
เซนติเมตร เช่น ระยะทาง 100 เมตร จะสามารถอ่ านขอ้ความท่ีมีขนาด
ตวัอกัษรสูง 20 เซนติเมตร[1-2] 
 
 2.2.1 ระยะทางในการอ่านป้ายจะข้ึนอยูก่บัเวลาในการอ่าน 
ป้ายและความเร็วของยานพาหนะ  

สามารถค านวณไดจ้ากสมการ  (1)      
      DR = 0.278× TR × V                     (1) 

เม่ือ 
 DR   =  ระยะทางในการอ่านป้าย   (เมตร) 
 V    =  ความเร็วของยานพาหนะ (กม/ซม) 
 TR    =  ระยะเวลาในการอ่านป้าย (วินาที) 

  
  2.2.2 ระยะทางท่ีไม่สามารถอ่านป้ายไดต้ามแนวราบ 

ค่ามุมมองตามแนวราบ และระยะห่างดา้นขา้งจากป้ายถึงแนว
สายตาในทางตรงของผูข้บัข่ี ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการ (2) 
                                                                                 (2) 

เม่ือ 

DHUR  =  ระยะทางท่ีไม่สามารถอ่านป้ายไดต้ามแนวราบ  (เมตร) 

W  =  ระยะจากขอบดา้นขวาของป้ายถึงแนวสายตาของผูข้บัข่ี  (เมตร) 

œ  =  มุมมองตามแนวราบ (องศา) 
 

 

ท่ีมา : องคป์ระกอบพื้นฐานในการก าหนดระยะหรือต าแหน่งของป้ายจราจร [1], คู่มือ
และมาตรฐานป้ายจราจร 2554, กรมทางหลวง 

 รูปท่ี  1 ระยะทางในการอ่านป้ายในแนวราบ 

 

 2.2.3 เวลาในการอ่านป้ายจราจร 

เวลาท่ีใชใ้นการอ่านป้าย ข้ึนอยูก่บัประเภทของข้ อความ 

จ านวนค าในกลุ่มของขอ้ความ และความเ ร็วในการอ่านซ่ึงสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการท่ี  (3) 

             TR=1+tC                                          (3) 
เม่ือ 

TR  = ระยะเวลาการอ่านป้าย (วินาที) 

TC  = เวลาในการอ่านขอ้ความ 1 ค า (วินาที) 

 

ตารางท่ี 1 ประเภทและความเร็วในการอ่านขอ้ความในป้ายจราจร 

ประเภท 
ประเภทของค าใน

ข้อความ 
ความเร็วในการอ่านต่อ 1 ค า 

(วนิาที) 

1 สั้น  0.33 
2 ปานกลาง 0.50 
3 ยาว 1.00 

ท่ีมา : องคป์ระกอบพื้นฐาน ในการก าหนดระยะหรือต าแหน่งของป้าย จราจร [1], คู่มือ
และมาตรฐานป้ายจราจร 2554, กรมทางหลวง 

 
2.2.4 ความเร็วความเร็วท่ีใชใ้นการการออกแบบ 

ในการออกแบบ ใช้ความเร็ว ท่ี  85%  ของกลุ่มตวัอยา่งผูข้บัข่ี

เน่ืองจากผูข้บัข่ีท่ีใชย้านพาหนะ ไดใ้ชค้วามเร็วระดบัน้ีมากท่ีสุด [2]  

 
2.2.5. ระยะการหยดุรถ (Braking Distance) 

ระยะการหยดุรถโดยประมาณบนถนนในแนวระดบั  ท่ี

ความเร็วออกแบบหาได[้4]จากสมการ 4 
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                                                   (4) 

เม่ือ  d        =   ระยะการหยดุรถ, m 

  V      =   ความเร็วออกแบบ,km / hr. 

  A      =   อตัราความหน่วง (Deceleration rate), (m/s)2  

AASHTO แนะน าให้ใชค้่า a เท่ากบั 3.4(m/s)2 ในการหาค่า
ระยะการหยดุรถ 

 

3.  ผลการออกแบบ 
เน่ืองจากหนา้มหาลยัฯไดมี้ระยะการมองเห็นป้ายท่ีจ  ากดั ผู ้

ศึกษาจึงไดอ้อกแบบอกัษรบนป้ายมา 4 รูปแบบ เพื่อเป็นตวัเลือกในการ

ออกแบบป้ายแนะน าในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงรูปแบบท่ีกล่าวมา มีดงัต่อไปน้ี    

รูปแบบท่ี 1 “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระ
นครเหนือ” 

รูปแบบท่ี  2  “มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)” 

รูปแบบท่ี  3   “มทร.พระนคร (พระนครเหนือ)” 

รูปแบบท่ี 4  “มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ ) + ตราสญัลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขต

พระนครเหนือ” 

3.1 ต าแหน่งตดิตั้งป้าย 

 จากลกัษณะทางกายภายของถนนหนา้มหาวิทยาลยัฯ ท่ีมา

ต าแหน่งติดตั้งป้ายท่ีจ  ากดัทางผูศึ้กษาจึงเลือก ต าแหน่งติดตั้งป้ายบนป้าย 

แนะน าทหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้เหระนครเหนือ 

 
รูปท่ี2 ต าแหน่งติดตั้งป้าย 

 

3.2 ผลการค านวณระยะการอ่านป้าย  
 จากการค านวนณระยะการมองเห็นท่ีรูปแบบป้ายท่ีสามารถ

น ามาใชไ้ดจ้ริงมี 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 2 มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) 

รูปแบบท่ี 3 มทร.พระนคร (พระนครเหนือ) 

รูปแบบท่ี 4 มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ ) + ตราสญัลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโน โลยรีาชมงคลพระนคร วิ ทยาเขต

พระนครเหนือ 

 

ตารางท่ี 2  ผลการค านวณระยะการอ่านป้าย 

ล าดบั 
ความเร็ว 
(กม./ชม) 

ระยะทางใน
การอ่านป้าย 

(ม.) 

ขนาดตัวอกัษร (ซม.) 

ความสูง ความหนา 

1 60 181.26 36 7.2 
2 60 131.22 28 5.8 
3 60 97.86 20 4 
4 60 114.54 23 4.6 

 

3.3 ตรวจสอบระยะการหยุดรถ 

 นอกจ ากระยะท่ีสามารถมองเห็นไดข้องถนนหนา้
มหาวิทยาลยัฯท่ีมีจ  ากดัแลว้เราตอ้งน า แต่ละป้ายมาตรวจสอบระยะการ
หยดุรถดว้ย ซ่ึงทุกป้ายตอ้งมีระยะทางในการหยดุมากกวา่ 41.30 เมตร  
โดยป้ายท่ีมีระยะในการหยดุเพียงพอมี 2 รูปแบบ คือ  รูปแบบท่ี 3 มทร.พ
ระนคร (พระนครเหนือ ) รูปแบบท่ี 4 มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนคร
เหนือ ) + ตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 

4. สรุปผลการออกแบบ 
 จากการส ารวจของผูศึ้กษาลกัษณะทางกายภาพของถนนหนา้

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ 

พบวา่ติดกบัทางแยกซึง ท าให้ระยะทางท่ีผูข้บัข่ีจะเห็นป้ายไดมี้จ ากดั

ส่งผลต่อการเลือกใชข้อ้ความบนป้ายจึง ไม่สาม ารถเลือกใชรู้ปแบบ
ขอ้ความอีก 2รูปแบบได้เน่ืองจากเมือน ามาค านวณแลว้ระยะทางในการ

อ่านป้ายและระยะการหยดุรถแลว้มีระยะทาง ไม่เพียงพอ  ดงันั้นป้ายท่ีสม

มารถน ามาติดตั้งไดจ้ริงมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 3  มทร.พระนคร (พระ

นครเหนือ ) รูปแบบท่ี 4 มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ ) + ตรา

สญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
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รูปท่ี 3 ลกัษณะตวัอยา่งป้ายรูปแบบท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 4 ลกัษณะตวัอยา่งป้ายรูปแบบท่ี 4 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ี ทางคณะผูจ้ดัท  าไดรั้บความสนบัสนุนทุนวิจยั
และสถานท่ีทดลองงานวิจยัจากหน่วยงานต่าง  ๆ และไดรั้บความรวมมือ
ในการประสานงานวิจยัจากหน่วยงานหลายท่าน จึงท าให้งานวิจยัน้ี 
ประสบความส าเร็จไปดว้ยดี 
 ขอขอบคุณ อาจารยน์พพล โพธ์ขี อาจารยวี์ ระเทพ ชนินทร
เทพ  และอาจารยอ์นุรักษ ์ เทพกรณ์ ท่ีช่วยให้ค  าแนะน า  และช่วย
ตรวจสอบงานวิจยัน้ี 
 ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา 
 ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ รุ่นพ่ี และรุ่นนอ้ง สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ท่ีให้
ความช่วยเหลือ และสนบัสนุน แก่ทางคณะผูจ้ดัท  า 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้ก  าเนิด และผู ้
มีพระคุณทุกท่าน ท่ีท  าให้พวกเราไดมี้ความส าเร็จจนถึงทุกวนัน้ี 
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