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คํานํา
ในรอบสิบปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2544 - 2553) มีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุในประเทศไทยสูงถึง 115,620 คน หรื อ
หมายความว่าในแต่ละวันจะมีคนไทยเสียชีวิตบนถนนถึง 31 คน แม้ ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา หลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อจะลดปั ญหาดังกล่าวและมีแนวโน้ มที่จะลดลงนัน้ แต่ใน
ปี พ.ศ.2553 กลับมีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 13,776 คน ส่งผลให้ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการเสียชีวิตอยู่
ที่ 21.60 คนต่อประชากร 100,000 คน
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ นโยบายและมาตรการที่ผ่านมาเน้ นไปที่การรณรงค์ให้ ความรู้ แก่ประชาชน
เป็ นส่วนใหญ่ แต่การแก้ ปัญหาเฉพาะผู้ขบั ขี่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง “จํานวนผู้เสียชีวิต”
จากอุบตั ิเหตุทางถนนได้ ซึง่ Dr. William Haddon ศาสตราจารย์ทางด้ านความปลอดภัยทางถนน เคย
กล่าวไว้ ว่า มาตรการที่มีประสิทธิ ภาพที่สุดที่จะลดความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุทางถนน คือ การบังคับใช้
กฎหมายและการปรับปรุ งสภาพถนน เพราะจะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมผู้ขบั ขี่ เช่นเดียวกันกับนโยบาย
ของคณะกรรมการการขนส่งประเทศออสเตรเลีย ได้ เสนอไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนน
ระดับประเทศว่า ปั จจัยที่จะลด “จํานวนผู้เสียชีวิต” ลงได้ มากที่สดุ คือ การยกระดับความปลอดภัยของ
ถนน ซึง่ จะสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้ ถึง 50%
ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของสหประชาชาติหรื อ UN (United Nations) ได้
ประกาศให้ ปี พ.ศ.2554 - 2563 เป็ น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย” หรื อ “Decade of Action for Road
Safety” เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนตระหนักถึงปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนและเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่ วมกัน
พัฒ นามาตรการเพื่ อความปลอดภัย อย่า งถนนอย่างเป็ น “รู ปธรรม” อัน มี เ ป้าหมายที่ จะลดอัต ราการ
เสียชีวิตลงอย่างน้ อย 50%
ในประเทศไทย จากสถิติอบุ ตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงในปี พ.ศ.2550 - 2552 พบว่ากว่า 40% เป็ น
้ บตั ิเหตุจากการชนวัตถุข้างทางและการพลิกควํ่าเมื่อรถ
อุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง ซึง่ รวมทังอุ
เสียหลักหลุดออกจากถนน ส่งผลให้ มีสดั ส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุประเภทดังกล่าวมากกว่าหนึ่งในสาม
ของอุบตั เิ หตุทงหมด
ั้
นอกจากนัน้ ยังพบว่าปั ญหาในการป้องกันอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทางบน
ทางหลวงในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเขตปลอดภัย (Clear Zone)
ความจําเป็ นและประสิทธิภาพของอุปกรณ์กนั ้ รู ปแบบการติดตัง้ และการบํารุ งรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหลายพืน้ ที่ที่มีอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิ ดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม ทําให้ เกิด
อุบตั เิ หตุถึงขันเสี
้ ยชีวิตอยูบ่ อ่ ยครัง้

จากปั ญหาดังกล่าว สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย
(TARC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญและความเร่ งด่วนในการแก้ ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากอันตรายข้ างทาง จึงได้ เสนอ “โครงการศึกษาอันตรายข้ างทางเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้ กับผู้ใช้ ทาง” เพื่อเป็ นการยกระดับความปลอดภัยให้ กับผู้ใช้ ทางในประเทศไทย โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของการติดตังอุ
้ ปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย คือ 1)
อุปกรณ์กน:
ั ้ ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรี ต 2) อุปกรณ์ข้างทาง: ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ
จราจร เสาป้าย และหลักนําทาง 3) อุปกรณ์ลดความรุนแรง เพื่อลดโอกาสและความรุนแรงของอุบตั ิเหตุที่
เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง และเพิ่มทัศนวิสยั การมองเห็นของผู้ใช้ ถนนในยามคํ่าคืน ให้ เป็ นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล
“คู่มือการเลือกใช้ และติดตังอุ
้ ปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย” ฉบับนี ้ ถื อเป็ นผลจากการศึกษาในโครงการ
ดังกล่าว ทางสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย หวังว่าจะ
เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีในการยกระดับความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ ทาง และจะเป็ นก้ าวย่างสําคัญของกรมทางหลวง
ที่จะมุง่ ไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมบริ เวณข้ างทางให้ มีความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางอย่างเป็ น
รูปธรรมมากขึ ้นในอนาคต
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล

จากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยมีการประมาณกันว่า ในทุกๆ หนึง่ ชัว่ โมงจะมีผ้ เู สียชีวิตบนถนนถึง
3 คน ทําให้ สถิติจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนในแต่ละปี สูงถึงกว่า 13,000 รายต่อปี (สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ, 2553) ก่อให้ เกิดความสูญเสียถึงชีวิตในกลุม่ วัยรุ่นและวัยทํางานเป็ นอันดับที่หนึง่ และเป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับห้ าในทุกกลุ่มอายุ รองจากโรคเอดส์ โรคเส้ นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน (WHO, 2006)
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ดําเนินมาตรการเพื่อเสริ มสร้ างความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ รถใช้
ถนนอย่างเต็มที่ แต่ตวั เลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง สิง่ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ นโยบายและ
มาตรการหลายๆ ด้ านเน้ นไปที่การรณรงค์และการให้ ความรู้ ประชาชน แต่ที่ผ่านมายังพบว่าการแก้ ปัญหา
เพียงเฉพาะผู้ขบั ขี่เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงในแง่ของจํานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนได้ ซึง่ ในเรื่ องนี ้ Dr. William Haddon ศาสตราจารย์ทางด้ านความปลอดภัยทางถนน เคย
กล่าวไว้ วา่ มาตรการที่ดีที่สดุ ที่จะลดความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน คือ การบังคับใช้ กฎหมายและการ
ปรับปรุ งสภาพถนน (O’Neill, 2002) เช่นเดียวกันกับนโยบายของคณะกรรมการการขนส่งประเทศ
ออสเตรเลีย ได้ เสนอไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศว่า ปั จจัยที่จะลดจํานวน
ผู้เสียชีวิตลงได้ มากที่สดุ คือ การยกระดับความปลอดภัยของถนน เพราะจะสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้
ถึง 50% (ATC, 2001)
จากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงในปี 2553 พบว่ากว่า 40% เป็ นอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ าง
ทาง เช่น อุบตั เิ หตุจากการชนอุปกรณ์ข้างทาง อุบตั ิเหตุจากการพลิกควํ่าเมื่อรถหลุดออกจากถนน ฯลฯ แม้
อุบตั ิเหตุประเภทนี ้จะมีสาเหตุมาจากผู้ขบั ขี่เป็ นหลัก แต่การป้องกันไม่ให้ รถพลิกควํ่าหรื อชนอุปกรณ์ข้าง
ทางก็ถือเป็ นสิ่งจําเป็ น โดยสิ่งที่ควรคํานึงถึงประการแรกคือ ทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ รถหลุดออกจากถนน และ
ในกรณีที่รถหลุดออกจากถนนแล้ ว จะมีวิธีการอย่างไรเพื่อลดความรุนแรงให้ ได้ มากที่สดุ
นอกจากนัน้ ผลการศึกษาเรื่ องอันตรายข้ างทางใน “โครงการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทย” พบว่า ปั ญหาในการป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ อง
กับอันตรายข้ างทางบนทางหลวงในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเขต
ปลอดภัย (Clear Zone) ความจําเป็ นและประสิทธิภาพของอุปกรณ์กนั ้ รู ปแบบการติดตัง้ และการ
บํารุ งรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายพื ้นที่ที่มีอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้น แต่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข
อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุถึงขันเสี
้ ยชีวิตอยูบ่ อ่ ยครัง้
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จากปั ญหาดังกล่าว สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย
(TARC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญและความเร่ งด่วนในการแก้ ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากอันตรายข้ างทาง จึงได้ เสนอ “โครงการศึกษาอันตรายข้ างทางเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ ทาง” เพื่อเป็ นการยกระดับความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ ทางในประเทศไทย
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1.2 เปาหมายและวัตถุประสงค

เป้าหมายหลักของโครงการนี ้ คือ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของการติดตังอุ
้ ปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภัย คือ 1) อุปกรณ์กน:
ั ้ ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรี ต 2) อุปกรณ์ข้างทาง: ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และหลักนําทาง 3) อุปกรณ์ลดความรุ นแรง เพื่อลดโอกาสและความ
รุ นแรงของอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง และเพิ่มทัศนวิสยั การมองเห็นของผู้ใช้ ถนนในยามคํ่า
คืน ให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานสากล พร้ อมทังมี
้ วตั ถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี ้
1. เพื่อประเมินสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง และระบบความปลอดภัยของ
อุปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรงของกรมทางหลวงในปั จจุบนั
2. เพื่อศึกษาประเภทของอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้างทาง และอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพและระดับชันของทางหลวงในประเทศไทย
้
3. เพื่อทดสอบติดตัง้ พร้ อมทังติ
้ ดตามและประเมินประสิทธิ ภาพของอุปกรณ์ กนั ้ อุปกรณ์ ข้างทาง และ
อุปกรณ์ลดความรุนแรงต่างๆ
4. เพื่อจัดทําข้ อเสนอแนะถึงรูปแบบ วัสดุ และความเหมาะสมของตําแหน่งการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์
ข้ างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง แก่โครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย พร้ อมทังจั
้ ดทําข้ อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการออกแบบ ตรวจสอบ และบํารุ งรักษาอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้างทาง
และอุปกรณ์ลดความรุนแรงดังกล่าว
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

- จํานวนผู้เสียชีวิตและ/หรื อผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทางลดลง
- เกิ ดการพัฒ นาต้ น แบบของอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้า งทาง และอุปกรณ์ ล ดความรุ นแรง รวมถึ ง การ
ออกแบบการติดตังที
้ ่ได้ มาตรฐานในระดับสากล
- การพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้ าหน้ าที่ของกรมทางหลวงในเรื่ องความปลอดภัยทางถนน
- กรมทางหลวงมีแผนการดําเนินงานในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ดงั กล่าว ในพื ้นที่ที่มีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ประเภทนี ้เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ พร้ อมทังระบบประเมิ
้
นผลที่เหมาะสม
- จัดทํามาตรฐานการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ และแบบมาตรฐานของตําแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
อุปกรณ์ ข้างทาง และอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง เพื่ อความเหมาะสมกับสภาพของถนนและปริ มาณ
การจราจรในปั จจุบนั
- กรมทางหลวงสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางในโครงข่ายทางหลวง
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บทที่ 2
การออกแบบสภาพขางทางที่ปลอดภัย

2.1 แนวทางในการปองกัน/ลดอุบัติเหตุอันตรายขางทาง

แนวทางในการป้องกันและ/หรื อลดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางสามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั รู ปที่ 2-1
โดยเริ่ มจากการพิจารณาว่าคันทาง (Roadside Slope) และวัตถุข้างทาง (Roadside Object) จะเป็ น
อันตรายข้ างทาง (Roadside Hazards) หรื อไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ สภาพคันทางสามารถ
้ ใ่ นหรื อนอกเขตปลอดภัย
ควบคุมรถได้ หรื อไม่และ/หรื อมีวตั ถุข้างทางนันอยู

รูปที่ 2-1 แนวทางในการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุอันตรายข้ างทาง
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2.2 ตรวจสอบระยะเขตปลอดภัย (Clear Zone)

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) ได้ ให้ คําจํากัด
ความของเขตปลอดภัยไว้ ใน Roadside Design Guide (2006) ว่า
“Clear Zone คือ สภาพข้างทางทีป่ ลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อผูข้ บั ขี แ่ ละไม่มีวสั ดุ
กี ดขวาง (Fixed Objects) ทีอ่ าจก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ผขู้ บั ขี ่ ติ ดตัง้ อยู่ในเขตนัน้ ”
Guide for Selecting Location and Designing Traffic Barriers ของ AASHTO (2006) ได้ ให้ ข้อแนะนํา
เกี่ ยวกับระยะห่างระหว่างขอบถนนกับอุปกรณ์ ข้างทางหรื อที่ เรี ยกอีกอย่างว่าเขตปลอดภัยดังแสดงใน
ตารางที่ 2-1 ซึง่ แสดงถึงระยะของเขตปลอดภัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก 3 ปั จจัย ได้ แก่ ปริ มาณ
จราจรออกแบบต่อวัน ความเร็ วออกแบบ และลักษณะพื ้นที่ข้างทาง ในทางกลับกัน ผู้ออกแบบยังสามารถ
ใช้ แผนภาพดังกล่าวในการกําหนดความเร็ วหรื อปริ มาณจราจรตามระยะของเขตปลอดภัยได้ ในกรณีที่มี
ระยะข้ างทางจํากัด หรื อไม่สามารถปรับปรุงพื ้นที่ข้างทางได้ มากกว่านี ้แล้ ว อย่างไรก็ตาม เขตปลอดภัยตาม
ข้ อแนะนําในตารางที่ 2.1 สามารถพิจารณาใช้ ได้ ในกรณีที่เป็ นถนนแบบทางตรงเท่านัน้ จากผลการศึกษา
การทดสอบการชน (Crash Test) พบว่ารถที่หลุดออกจากถนนในช่วงทางโค้ งจะเกิดความรุนแรงมากกว่า
รถที่หลุดออกจากถนนทางตรงที่ความเร็ วในระดับเดียวกัน ดังนัน้ เขตปลอดภัยในช่วงทางโค้ งควรมีการเว้ น
เขตปลอดภัยมากกว่าทางตรง โดยใช้ คา่ ปรับแก้ เขตปลอดภัยสําหรับทางโค้ งจาก AASHTO (2006) ดัง
แสดงในตารางที่ 2-2 เป็ นตัวปรับแก้ สําหรับหาเขตปลอดภัยในบริเวณทางโค้ ง
โดยทัว่ ไปแล้ ว อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางจะเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบข้ างทางของถนนอยู่ 2 อย่าง คือ คัน
ทาง (Embankment) และอุปกรณ์ข้างทาง (เสาป้าย เสาไฟฟ้า ต้ นไม้ ฯลฯ) หากอุปกรณ์ข้างทางเหล่านี ้อยู่
ใกล้ กบั ขอบทางมากเกินไป โอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางก็จะมากขึ ้นด้ วย ดังนัน้ เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทาง อุปกรณ์หรื อวัตถุข้างทางเหล่านี ้ควรอยูห่ ่างจากขอบทางในระยะที่เหมาะสม
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ตารางที่ 2-1 เขตปลอดภัยที่ความชันคันทางในระดับต่ างๆ (เมตร)

70

80

90

100

110

120

น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1,500 - 6,000
มากกว่า 6,000
น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1500 - 6,000
มากกว่า 6,000
น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1,500 - 6,000
มากกว่า 6,000
น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1,500 - 6,000
มากกว่า 6,000
น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1,500 - 6,000
มากกว่า 6,000
น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1,500 - 6,000
มากกว่า 6,000
น้ อยกว่า 750
750 - 1,499
1,500 - 6,000
มากกว่า 6,000

ถนนก่ อสร้ างใหม่ และปรั บปรุ ง
1V:6H
1V:3H
หรื อชัน
1V:5H
1V:4H
หรื อชัน
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
2.0
2.0
3.0
3.0
3.5
4.5
3.5
4.5
5.0
4.5
5.0
5.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
5.0
6.0
6.5
6.0
7.5
8.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
5.5
7.0
8.0
6.5
8.0
8.5
3.5
4.5
5.5
5.0
6.0
7.5
6.0
7.5
9.0
6.5
8.0
10.0
5.0
6.0
7.5
6.0
8.0
10.0
8.0
10.0
12.0
9.0
11.0
13.5
5.5
6.0
8.0
7.5
8.5
11.0
8.5
10.5
13.0
9.0
11.5
14.0
6.0
6.5
8.5
8.0
9.0
11.5
9.0
11.0
14.0
9.5
12.0
14.5
พิจารณาเลือกติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้

น้ อยกว่า 60

AADT

ถนนเดิม
1V:4H
1V:3H
หรื อชัน
หรื อชัน
น้ อยกว่ า มากกว่ า
2.0
3.0
3.5
4.5
3.0
3.5
4.0
4.5
3.5
4.0
4.5
5.0
3.5
4.5
5.0
5.5
4.5
5.0
5.5
6.0
5.0
5.5
6.0
7.0
5.5
6.0
7.0
8.0
พิจารณาเลือกติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้

ความเร็วออกแบบ
หรือความเร็วจราจรที่ 85
เปอร์ เซ็นไทล์ (V85)
(กม./ชม.)
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ตารางที่ 2-2 ค่ าปรั บแก้ เขตปลอดภัยในกรณีท่ เี ป็ นทางโค้ ง (AASHTO, 2006)
ความเร็วออกแบบ (กม./ชม.)
รั ศมีโค้ ง
ของถนน (ม.)
60
70
80
90
100
900
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
700
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
600
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
500
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
450
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
400
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
350
1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
300
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
250
1.3
1.3
1.4
1.5
200
1.3
1.4
1.5
150
1.4
1.5
100
1.5
-

110
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
-

120
1.3
1.4
1.5
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2.3 สภาพคันทางที่สามารถควบคุมและไมสามารถควบคุมรถได

คันทาง (Embankment) เป็ นองค์ประกอบหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งของถนน ซึง่ มีทงแบบดิ
ั้
นตัด (Cut Slope)
และแบบดินถม (Fill Slope) ในด้ านของความปลอดภัยนัน้ แม้ ความรุนแรงของอุบตั ิเหตุรถหลุดออกจาก
ถนน (Run-Off-Road) จะมีองค์ประกอบจากความเร็ วและทิศทางที่รถหลุดออกจากถนน แต่การออกแบบ
คันทางให้ มีความเหมาะสมเป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุรถ
ชนกับคันทางหรื ออุบตั ิเหตุรถพลิกควํ่าจากการหลุดออกนอกเส้ นทางตามความชันคันทาง ดังนัน้ ความสูง
หรื อความลาดชันของคันทางจึงเป็ นตัวแปรสําคัญในการกําหนดเขตปลอดภัยหรื อความจําเป็ นในการติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้
ความรุ นแรงเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจะขึ ้นอยู่กับระดับความชันคันทาง คันทางแบบดินตัดที่มีความชันน้ อยกว่า
1V:3H และไม่มีอปุ กรณ์ ข้างทางอยู่ในเขตปลอดภัย ถือว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทาง แต่ในกรณีที่ความ
้ ่ในเขตปลอดภัย ควร
ชันคันทางมากกว่า 1V:3H (เช่น 1V:2H หรื อ 1V:1H) หรื อมีอปุ กรณ์ข้างทางติดตังอยู
ทําการปรับปรุงเขตปลอดภัย โดยการเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ข้างทาง ปรับความชันคันทาง หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์
กัน้
ส่วนคันทางแบบดินถม (Fill Slope) สามารถแบ่งระดับความชันออกตามช่วงระดับความอันตรายดังแสดง
ในตารางที่ 2-3 จะเห็นได้ ว่าคันทางที่มีความชันน้ อยกว่า 1V:4H เป็ นคันทางที่ผ้ ขู บั ขี่สามารถควบคุมรถ
และขับ กลับ เข้ า สู่เ ส้ น ทางได้ อย่ า งปลอดภัย หากไม่ใ ช้ ค วามเร็ ว สูง ซึ่ง บริ เ วณด้ า นบนของคัน ทางควร
ออกแบบให้ ดินคันทางมีลกั ษณะหยาบเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะเมื่อรถหลุดออกจากถนน รวมถึงอาจมีการเพิ่ม
ดินหยาบบริ เวณด้ านล่างของคันทางเพื่อลดความเร็ วในกรณีที่รถใช้ ความเร็ วสูง การจัดการเขตปลอดภัย
ของคันทางที่มีความชันน้ อยกว่า 1V:4H สามารถใช้ ข้อแนะนําจาก Roadside Design Guide (2006) โดย
อาศัยข้ อมูลความเร็ วออกแบบ ปริ มาณการจราจร และความชันคันทางมาพิจารณา ซึง่ เขตปลอดภัยตาม
คําแนะนําในตารางที่ 2-1 เป็ นระยะทางเขตปลอดภัยที่เหมาะสม กล่าวคือ เป็ นระยะที่ไม่ควรมีอปุ กรณ์
้
หรื อวัตถุข้างทางอยูใ่ นเขตนันๆ
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ตารางที่ 2-3 ข้ อแนะนําในการแก้ ไขอันตรายจากคันทางที่ความชันระดับต่ างๆ (AASHTO, 2006)
ระดับความรุ นแรง
ระดับความชัน
ข้ อแนะนํา
1. Recoverable slope
น้ อยกว่า 1V:4H จัดการเขตปลอดภัยตามคําแนะนําในรู ปที่ 2-2 (แผนผัง)
2. Non-recoverable slope
1V:3H – 1V:4H เพิ่มเขตปลอดภัยบริ เวณปลายคันทาง ปรับความชันคันทาง
ให้ น้อยลง หรื อปรับให้ ดินด้ านล่างเป็ นดินหยาบ
3. Critical slope
มากกว่า 1V:3H จัดการเขตปลอดภัยใหม่ โดยการเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ข้างทาง
หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้

ในกรณีที่คนั ทางมีความชันอยู่ในช่วง 1V:3H – 1V:4H จัดว่าเป็ นคันทางที่อนั ตรายในระดับกลาง คันทาง
ด้ านล่างควรเป็ นดินหยาบเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพืน้ กับล้ อรถ และควรมีการเพิ่มระยะของเขต
ปลอดภัยโดยปรับความชันคันทางบริ เวณด้ านบนหรื อด้ านล่าง หรื อทังด้
้ านบนและด้ านล่าง รู ปที่ 2-2
แสดงตัวอย่างในการจัดการเขตปลอดภัยของคันทางแบบ Non-Recoverable Slope โดยการปรับระดับ
ความชันทังด้
้ านบนและด้ านล่างให้ น้อยลง ซึง่ ระยะทางด้ านบนและด้ านล่างของความชันที่ถกู ปรับปรุงต้ อง
มีค่ารวมกันไม่น้อยกว่าเขตปลอดภัยแนะนํา (ตารางที่ 2-1) ในกรณีที่คนั ทางมีความชันมากกว่า 1V:3H
้ ปกรณ์ กัน้ เพื่อลดความ
ถือว่าเป็ นความชันที่เป็ นอันตราย โดยส่วนใหญ่แล้ วจะพิจารณาให้ มีการติดตังอุ
รุนแรงของอุบตั เิ หตุ หากมีรถหลุดออกจากถนนแล้ วตกลงไปในคันทางที่มีความชันระดับนี ้

รู ปที่ 2-2 เขตปลอดภัยของคันทางที่มีความชัน 1V:3H – 1V:4H (Non-recoverable Slope) (AASHTO, 2006)
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2.4 รื้อ/ยาย/ปรับปรุงวัตถุขางทาง

อันตรายข้ างทางบนถนนประกอบด้ วยอันตรายข้ างทางแบบเดี่ยว (Point Hazards) หมายถึงวัตถุข้างทางที่
อยู่ในเขตปลอดภัยที่มีขนาดเล็กและติดตังอยู
้ ่เพียงจุดเดียว เช่น เสาสะพานลอย เสาโครงสร้ างต่างระดับ
เสาไฟสัญ ญาณจราจร เสาป้ายจราจร หลัก กิ โ ลเมตร หรื อต้ น ไม้ เ ดี่ ย ว เป็ นต้ น และอัน ตรายข้ า งทาง
แบบต่อเนื่อง (Continue Hazards) หมายถึงวัตถุข้างทางที่อยู่ในเขตปลอดภัยและมีความยาวต่อเนื่อง
ตลอดแนวถนน เช่น เสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง คันทางที่มีลกั ษณะสูงชัน หลักนําทาง แนวก้ อนหิน หรื อ
ต้ นไม้ กลุม่ เป็ นต้ น
ความรุ นแรงที่เกิดจากการชนวัตถุข้างทางเหล่านี ้ นอกจากจะขึ ้นอยู่กับความเร็ วของรถขณะชนแล้ ว ยัง
ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของอุปกรณ์ข้างทางด้ วยเช่นกัน ตารางที่ 2-4 แสดงถึงระดับความรุ นแรงที่เกิดจากการ
ชนกับวัตถุข้างทางประเภทต่างๆ โดยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็ น 3 ระดับที่ความเร็ วในการชนเท่ากัน
ซึง่ โดยธรรมชาติแล้ ว อุปกรณ์ ข้างทางที่มีความแกร่ ง เช่น คอนกรี ต เช่น ก้ อนหิน หรื อต้ นไม้ ขนาดใหญ่ จะ
ก่อให้ เกิดความรุนแรงในระดับสูง
ตารางที่ 2-4 ระดับความรุ นแรงจากการชนกับอุปกรณ์ ข้างทางแต่ ละประเภท (Barrier Warrants, 2005)
ระดับความรุ นแรง
ประเภทวัตถุข้างทาง
ตํ่า
ปานกลาง
สูง
ตอม่อสะพาน คอสะพาน

ก้ อนหิน ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางน้ อยกว่า 0.3 เมตร

ก้ อนหิน ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.3 เมตร

เสาไฟฟ้าส่องสว่าง เสาป้ายชนิด Non-Breakaway

ต้ นไม้ ต้นเดี่ยว ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10 - 20 ซม.

ต้ นไม้ ต้นเดี่ยว ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 ซม.

ต้ นไม้ กลุม่ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางแต่ละต้ นมากกว่า 10 ซม.

หลักนําทาง


หากพบว่าวัตถุข้างทางเป็ นวัตถุอนั ตราย ควรมีการปรับปรุงความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางตามแนวทางดังนี ้
รือ้ ถอน/รือ้ ย้ าย โดยทั่วไปแล้ ว อุปกรณ์ ข้างทางเหล่านีจ้ ะติดตังเพื
้ ่อประโยชน์ แก่ผ้ ูใช้ รถใช้ ถนนหรื อเพื่อ
สาธารณูปโภคอื่นๆ แต่หากพิจารณาแล้ วว่าวัตถุดงั กล่าวไม่มีความจําเป็ นต่อการใช้ งานหรื อไม่จําเป็ นที่
จะต้ องติดตังในบริ
้
เวณดังกล่าว ควรจะทําการรื อ้ ถอน/รื อ้ ย้ ายวัตถุเหล่านัน้ นัน่ หมายความว่า หากเป็ นการ
รื อ้ ถอนจะทําให้ รถที่หลุดออกจากถนนไม่มีโอกาสที่จะไปชนวัตถุเหล่านันได้
้ เลย แต่หากพิจารณาแล้ วว่า
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วัตถุดงั กล่าวจําเป็ นจะต้ องติดตังอยู
้ ่ข้างทางแต่สามารถรื อ้ ย้ ายให้ ห่างออกไป จะสามารถลดโอกาสที่รถจะ
ไปชนวัตถุเหล่านันได้
้ ดังแสดงในตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 การลดลงของอุบัติเหตุรถชนวัตถุข้างทางเมื่อมีการย้ ายตําแหน่ งให้ ห่างออกไป (Zegeer and
Cynecki, 1984)
ตําแหน่ งเดิม
ตําแหน่ งใหม่ (เมตร)
(เมตร)
1.8
2.4
3.0
3.6
4.5
5.2
6.1
7.6
9.1
50% 58% 64% 68% 72% 74% 77% 80% 82%
0.6
35% 46% 53% 58% 64% 67% 70% 74% 77%
0.9
22% 35% 44% 50% 57% 60% 65% 69% 73%
1.2
11% 26% 36% 43% 51% 55% 59% 65% 69%
1.5
–
17% 28% 36% 45% 49% 54% 61% 65%
1.8
–
8% 20% 29% 39% 44% 50% 57% 62%
2.1
–
–
13% 23% 33% 39% 45% 53% 58%
2.4
–
–
–
11% 23% 29% 37% 45% 52%
3.0
–
–
–
5% 18% 25% 33% 42% 49%
3.4
–
–
–
–
14% 20% 29% 39% 46%
3.7
–
–
–
–
9% 16% 25% 35% 43%
4.0
–
–
–
–
4% 12% 21% 32% 40%
4.3
–
–
–
–
–
8% 17% 29% 37%
4.6

ใช้ วัสดุท่ ีสามารถแตกหักได้ หากวัตถุเหล่านันเป็
้ นอุปกรณ์ถนน โดยเฉพาะอุปกรณ์ ประเภทเสา และไม่
สามารถรื อ้ ย้ ายหรื อรื อ้ ถอนได้ ควรจะได้ รับการออกแบบให้ สามารถแตกหักได้ เมื่อเกิดการปะทะจากรถที่พ่งุ
เข้ าไปชนเพื่อลดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ดังนี ้
-

ติดตังอยู
้ ใ่ นเขตปลอดภัย
ไม่สามารถรื อ้ ถอนหรื อรื อ้ ย้ ายได้ หรื อไม่มีความคุ้มค่าที่จะรื อ้ ถอนหรื อรื อ้ ย้ าย
เป็ นเสาขนาดเล็กที่ไม่จําเป็ นต้ องรับนํ ้าหนักของอุปกรณ์อื่นๆ มากนัก
มีพื ้นที่หลังการชนที่ปลอดภัย
เป็ นพื ้นที่ที่ไม่มีผ้ ใู ช้ ถนนอื่นหรื อคนเดินเท้ ามากนัก
ตําแหน่งของเสาและ/หรื อสายไฟฟ้าหลังจากชนจะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายแต่ผ้ ใู ช้ ถนนอื่น
ไม่มีความคุ้มค่าในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้

ทัง้ นี ้ ผู้ออกแบบจะต้ อ งพิจ ารณาถึง ผลกระทบอื่ น ในภาพรวมหากอุปกรณ์ เหล่า นัน้ เกิ ด ความเสีย หาย
เนื่องจากอุบตั เิ หตุ และพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการนําอุปกรณ์เหล่านี ้มาใช้ บนท้ องถนนจริง
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นอกจากนี ้ ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุรถชนวัตถุข้างทางหรื อลดความรุ นแรง
ของอุบตั ิเหตุประเภทนี ้ลง เช่น เพิ่มการมองเห็นให้ กบั ผู้ขบั ขี่ (Delineation) มาตรการลดความเร็ ว การลด
จํานวนเสา หรื อการใช้ ระบบสาธารณูปโภคใต้ ดิน เป็ นต้ น ผู้ออกแบบสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการ
ออกแบบและการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น
- NCHRP Report 500: Guidance for Implementation of the AASHTO Strategic Highway
Safety Plan (2004) โดย Transportation Research Board
o Volume 03: A Guide for Addressing Collisions with Trees in Hazardous Locations
o Volume 06: A Guide for Addressing Run-Off-Road Collisions
o Volume 08: A Guide for Reducing Collisions Involving Utility Poles
o Volume 14: Reducing Crashes Involving Drowsy and Distracted Drivers
- Transportation Research Board State of the Art Report 9: Utilities and Roadside Safety
(2004) โดย Transportation Research Board
- European Best Practice for Roadside Design: Guidelines for Roadside Infrastructure on
New and Existing Roads (2005) โดย Chalmers University of Technology ในฐานะตัวแทน
ของ Roadside Infrastructure for Safer European Road (RISER)
- Roadside Design Guide (2010) โดย American Association of State Highway and
Transportation Officials
- Guide to Road Design Part 6: Roadside Design, Safety, and Barriers (2010) โดย
Austroads
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บทที่ 3
อุปกรณกั้น

3.1 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งอุปกรณกั้น

ในการออกแบบสภาพข้ างทางที่มีความปลอดภัยมากที่สดุ นัน้ ควรถือหลักเกณฑ์ในการกําหนดไม่ให้ มีวตั ถุ
อันตรายต่างๆ อยู่ในระยะเขตปลอดภัย โดยอาศัยหลักการในการออกแบบทางชนิดให้ อภัย (Forgiving
Highway Concepts) ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิอยู่ด้วยกันหลายวิธี แนวทางแรกก็คือการกําหนดเขตปลอดภัย
้ ่ในเขตปลอดภัย ให้ พิจารณาแนวทางอื่นๆ ในการป้องกันโอกาสที่จะ
แต่เมื่อใดก็ตามที่มีวตั ถุอนั ตรายตังอยู
เกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางซึง่ มีอยู่ 5 วิธี ได้ แก่
-

-

-

-

การรื อ้ ย้ ายวัตถุอนั ตรายเหล่านันออกไปจากเขตปลอดภั
้
ย (Remove)
การออกแบบการติดตังวั
้ ตถุอันตรายใหม่ให้ มีความปลอดภัยมากขึน้ (Redesign) เช่นการ
ออกแบบความชันคันทางที่ปลอดภัยมากขึ ้น การออกแบบเสาไฟฟ้าหรื อเสาป้ายจราจรแบบชน
แล้ วล้ ม (Breakaway Poles)
การเคลื่อนย้ ายวัตถุอนั ตรายไปยังบริ เวณที่ไม่เป็ นอันตราย เช่น เคลื่อนย้ ายออกไปนอกเขต
ปลอดภัย (Relocate)
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันการชนกับวัตถุอนั ตรายข้ างทาง (Shield) เช่น การติดตังการ์
้ ดเรล
(Guardrail) หรื อกําแพงคอนกรี ต (Concrete Barrier) หรื อการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ลดความรุ นแรง
(Impact Attenuator)
การทําเครื่ องหมายที่วตั ถุอนั ตรายข้ างทางเพื่อให้ เป็ นที่สงั เกตได้ อย่างชัดเจน (Delineation) เช่น
การทาสี หรื อติดเครื่ องหมายเตือน

แต่ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถรื อ้ ย้ า ยหรื อ ปรั บ ปรุ ง วัต ถุอัน ตรายข้ า งทางออกจากเขตปลอดภัย ได้ วิ ศ วกร
ผู้ออกแบบทางต้ องพิจารณาว่าควรมีการป้องกันวัตถุอนั ตรายข้ างทางโดยใช้ อุปกรณ์ กัน้ (Longitudinal
barrier) หรื ออุปกรณ์ลดความรุนแรง (Crash cushion) หรื อไม่ การพิจารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์กนนั
ั ้ น้ จะต้ อง
คํานึงถึงความรุนแรงที่เกิดขึ ้นหากรถยนต์พงุ่ เข้ าชนกับอุปกรณ์กนั ้ ว่าควรมีความรุนแรงน้ อยกว่าเมื่อรถยนต์
ชนกับวัตถุอนั ตรายข้ างทาง
มีหลายกรณีที่ทางเลือกในการป้องกันอันตรายข้ างทางมีอยูเ่ พียง 2 ทางเลือก คือ การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนหรื
ั้ อ
การไม่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ ใดๆ เลย ซึ่งในหัวข้ อนี ้จะระบุเหตุอนั ควรในการติดตัง้ (Warrants) ที่เหมาะสม
สําหรับการพิจารณาการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในประเทศไทย
ั้
โดยเหตุอนั ควรดังกล่าวจะพิจารณาจากประเภท
อันตรายข้ างทาง ปริ มาณจราจร ลักษณะทางกายภาพของถนน และระยะห่างระหว่างอันตรายข้ างทางถึง
ขอบถนนเป็ นหลัก

3-2

เหตุอัน ควรในการติ ดตัง้ อุป กรณ์ กัน้ เพื่ อป้ องกัน อัน ตรายข้ า งทางสํา หรั บ ประเทศไทย แบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภทหลัก ได้ แก่
1. เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง (Roadside Barrier Warrant)
2. เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบริ
ั ้ เวณเกาะกลาง (Median Barrier Warrant)
3.1.1 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งอุปกรณกั้นขางทาง (Roadside Barrier Warrant)
เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง (Roadside Barrier Warrant) แยกได้ เป็ น 2 กรณี คือ การ
พิจารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ ข้ างทางสําหรับป้องกันสภาพข้ างทางที่ ไม่ปลอดภัย และสําหรับป้องกันวัตถุ
อันตรายข้ างทาง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
เหตุอันควรในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ สําหรับป้องกันสภาพข้ างทางที่ไม่ ปลอดภัย
สภาพข้ างทางที่ไม่ปลอดภัยนัน้ สามารถพิจารณาได้ จากลักษณะทางกายภาพข้ างทาง ซึ่งเกิดจากการ
ออกแบบทางหรื อสภาพข้ างทางที่ ไม่ปลอดภัย เช่น ทางโค้ งที่ มีรัศมีโค้ งแคบ หรื อความชันคันทางที่ ไม่
ปลอดภัย โดยปกติแล้ วความชันคันทางจะถูกพิจารณาเป็ นสําคัญ โดยสภาพคันทางที่มีความชันมากกว่า
1V:3H ได้ ถกู กําหนดให้ เป็ น “สภาพคันทางวิกฤติ (Critical Slopes)” เพราะรถที่เสียหลักหลุดลงไปในสภาพ
คันทางลักษณะนี ้จะไม่สามารถควบคุมรถให้ กลับมาสูผ่ ิวทาง หรื อไม่สามารถหยุดรถได้ และมีแนวโน้ มที่จะ
เกิดการพลิกควํ่าได้ ง่าย ในการออกแบบสภาพข้ างทาง ควรหลีกเลี่ยงสภาพคันทางวิกฤติ ที่อยู่ติดกับขอบ
ทาง แต่เมื่อมีข้อจํากัดทางด้ านพื ้นที่ข้างทางและจําเป็ นต้ องมีการก่อสร้ างสภาพคันทางวิกฤติ ความสูงคัน
ทางที่ปลอดภัยก็จะถูกพิจารณาเป็ นลําดับต่อมา เช่น หากความชันคันทางอยู่ในสภาพคันทางวิกฤติที่มี
ความชัน 1V:2H เหมือนกัน คันทางที่มีความสูงคันทางมาก (2.5 เมตร) จะเกิดการพลิกควํ่าที่อนั ตราย
มากกว่าคันทางที่มีความสูงคันทางน้ อย (0.5 เมตร)
้ ปกรณ์กนั ้ จาก
ดังนัน้ ความชันและความสูงของคันทาง จึงเป็ นสองปั จจัยหลักที่ต้องพิจารณาในการติดตังอุ
การพิจารณาสภาพข้ างทางและพื ้นที่จํากัดของทางหลวงในประเทศไทยทังในพื
้
้นที่ทางหลวงที่ใช้ งานอยู่ใน
ปั จจุบนั และพื ้นที่ที่กําลังออกแบบสําหรับก่อสร้ างใหม่ พบว่าความชันคันทางและความสูงคันทางมีสภาพที่
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับสภาพคันทางที่ไม่ปลอดภัย
แตกต่างกัน ดังนัน้ รู ปที่ 3-1 แสดงเหตุอนั ควรในการติดตังอุ
อ้ างอิงจาก Roadside Design Guide 2006 (AASHTO 2006) โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่รถยนต์จะเสีย
หลักตกลงไปในคันทาง
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รู ปที่ 3-1
3 เหตุอันคววรในการติดตังั้ อุปกรณ์ กัน้ สําหรั บสภาพคัคันทางที่ไม่ ปลลอดภัย

เหตุอันคควรในการติติดตัง้ อุปกรณ
ณ์ กัน้ สําหรับบป้องกันวัตถุถอันตรายข้างทาง
า
อุปกรณ์์ กนใช้
ั ้ สําหรับป
บ ้ องกันวัตถุุอนั ตรายข้ างงทางที่อยู่ในเขตปลอดภัย หรื อสภาพข้ข้ างทางที่ไม่ปลอดภั
ป
ย
ตารางทีที่ 3-1 สรุ ป ประเภทของว
ป
วัต ถุอัน ตรายยข้ า งทางแลละสภาพข้ า งทางที่ ค วรติ ดตัง้ อุป กรณ
ณ์ กัน้ โดย
พิจารณาาจากเหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์์ก นจากหลาย
ั้
ยประเทศ และจากข้ อค้ นพพบที่มีอยู่เดิมจากการ
ม
ทบทวนแแนวทางการติติดตังอุ
้ ปกรณ์
ณ์กนในประเท
ั้
ทศไทย
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ตารางที่ 3-1 สรุ ปประเภทของวัตถุอันตรายข้ างทางและสภาพข้ างทาง ที่สมควรให้ มีการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
อันตรายข้ างทาง
วิธีการป้องกัน
อันตรายข้ างทางต่ อเนื่อง
สภาพคันทางที่เป็ นดินถม
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับสภาพคันทางที่มีความชันมากกว่า 1V:3H
สภาพคันทางที่เป็ นดินตัด
พิจารณาโอกาสในการชน และความชันของสภาพดินตัด
ท่อ หรื อทางระบายนํ ้า
พิจารณาขนาดของท่อ หรื อทางระบายนํ ้า
ต้ นไม้ กลุม่
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ในกรณีที่ต้นไม้ กลุม่ อยูใ่ นเขตปลอดภัยและต้ นไม้ มีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 10 ซม.
แหล่งนํ ้า
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ในกรณีที่แหล่งนํ ้าอยูใ่ นเขตปลอดภัยและมีความลึกของแหล่งนํ ้า
มากกว่า 0.60 ม.
อันตรายข้ างทางตําแหน่ งเดี่ยว
ต้ นไม้ เดี่ยว
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ในกรณีที่ต้นไม้ อยูใ่ นเขตปลอดภัยและมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
มากกว่า 10 ซม .
ตอไม้ หรื อฐานรากเสาคอนกรี ต
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ในกรณีที่ตอไม้ หรื อฐานรากเสาคอนกรี ตอยูใ่ นเขตปลอดภัยและ
มีความสูงโผล่เหนือจากผิวดินมากกว่า 10 ซม .
เสาสาธารณูปโภค เสาป้าย
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ถ้ าเสาสาธารณูปโภค/เสาป้าย/เสาไฟ อยูใ่ นเขตปลอดภัยและไม่
เสาไฟฟ้า
สามารถทําการรื อ้ หรื อย้ ายได้ นอกจากนี ้ต้ องแน่ใจว่าเมื่อรถยนต์ชนกับอุปกรณ์กนั ้
จะอันตรายน้ อยกว่าชนกับเสาสาธารณูปโภค/เสาป้าย/เสาไฟ ที่ไม่มีการป้องกัน
เสาสัญญาณไฟจราจร
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในกรณี
ั้
ที่มีการติดตังเสาสั
้
ญญาณไฟจราจรในเขตปลอดภัยบน
ทางหลวงที่รถมีการใช้ ความเร็วสูง แต่ในทางปฏิบตั ิมกั ไม่จําเป็ นต้ องมีการติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้
เสาหรื อตอม่อสะพาน
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
ก้ อนหินขนาดใหญ่ข้างทาง
พิจารณาโอกาสในการชน ถ้ ามีการชนเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ควรติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
ทางโค้ ง
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในกรณี
ั้
ที่รัศมีโค้ งน้ อยกว่า 500 ม. และมีพื ้นที่หลังโค้ งไม่เพียงพอ

จากข้ อ พิ จ ารณาในเบื อ้ งต้ น ทั ง้ หมด สามารถกํ า หนดเหตุ อัน ควรในการติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ กั น้ ข้ างทาง
(Roadside Barrier Warrant) สําหรับประเทศไทยได้ ดงั รูปที่ 3-2
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รู ปที่ 3-2 เหตุอันควรในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ ข้ างทาง (Roadside Barrier Warrant)

3.1.2 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งอุปกรณกั้นสําหรับเกาะกลาง (Median Barrier Warrant)
ข้ อควรพิจารณาในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางถนนนัน้ จะคล้ ายกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนข้
ั ้ าง
ทางสําหรับป้องกันสภาพข้ างทางที่ไม่ปลอดภัยและวัตถุอนั ตรายข้ างทางที่อยูใ่ นบริ เวณเกาะกลาง แต่ควรมี
การพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสของรถที่อาจเสียหลักพลิกควํ่าข้ ามไปยังฝั่ งตรงข้ าม และชนกับรถที่มา
จากทิศทางจราจรฝั่ งตรงข้ าม อุปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางถนน มักใช้ ในบริ เวณที่ต้องการควบคุมการเข้ า
ออกผ่านเกาะกลางถนนอย่างสมบูรณ์ (Full Access Control) เช่น ป้องกันไม่ให้ มีการกลับรถหรื อตัดผ่าน
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ของกระแสจราจร มักใช้ สําหรับถนน 4 ช่องจราจรขึ ้นไป มีปริ มาณจราจรสูง และเป็ นถนนที่ใช้ ความเร็ ว
มากกว่า 70 กม./ชม.
Roadside Design Guide (AASHTO 2006) ได้ แนะนําเหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะ
กลางซึง่ พิจารณาปริ มาณจราจร (ADT) และความกว้ างของเกาะกลางถนนเป็ นหลัก เพราะหากปริ มาณ
ADT ตํ่า ความน่าจะเป็ นที่รถจะเสียหลักข้ ามเกาะกลางถนนก็จะน้ อยลงตามไปด้ วย ดังนัน้ จึงได้ กําหนดไว้
ว่าหากปริ มาณ ADT ตํ่ากว่า 20,000 คันต่อวันและความกว้ างของเกาะกลางมากกว่า 10 เมตร อาจไม่
จําเป็ นต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุรถเสียหลักข้ ามเกาะกลาง และ
ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นด้ วย
ในคูม่ ือฉบับนี ้ ได้ กําหนดเหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง (Median Barrier Warrant)
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยได้ ดงั รูปที่ 3-3
มีวตั ถุอนั ตรายอยู่ใน
เกาะกลาง หรื อความชันคันทาง
เกาะกลาง >1V:3H

ใช่

ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง
(Roadside Barrier)

ไม่ใช่

Vออกแบบ หรื อ V85
>70 กม./ชม.
ไม่ใช่

ไม่ติดอุปกรณ์กนั ้

ใช่

เกาะกลางกว้ าง
>15 ม.

ใช่

ไม่ติดอุปกรณ์กนั ้

ไม่ใช่

เกาะกลางกว้ าง
10-15 ม.

ใช่

ความถี่ของรถที่เสียหลัก
ไปยังฝั่ งตรงข้ าม
(จากข้ อมูลอุบตั ิเหตุ)

ใช่

ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง
(Median Barrier)

ไม่ใช่
ไม่ใช่

AADT
<20,000

ใช่

ไม่ติดอุปกรณ์กนั ้

ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจ
ของวิศวกรผู้ออกแบบ

ไม่ใช่

ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง
(Median Barrier)

รู ปที่ 3-3 เหตุอันควรในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ สําหรั บเกาะกลาง (Median Barrier Warrant)

ส่วนตําแหน่งในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางที่เหมาะสม ควรพิจารณาถึงสภาพคันทางบริ เวณ
เกาะกลางเป็ นสําคัญ โดยสภาพคันทางที่ควรมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง (Median Barrier)
ไม่ควรมีความชันสูงกว่า 1V:6H แต่ถ้าสภาพความชันคันทางบริ เวณเกาะกลางสูงกว่า 1V:3H หรื อเป็ น
้ ปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง (Roadside Barrier)
สภาพคันทางวิกฤตควรมีการติดตังอุ
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3.2 ประเภทอุปกรณกั้น

จากการทบทวนและศึกษาประเภทอุปกรณ์ กัน้ ที่ใช้ ตามมาตรฐานสากล พบว่าอุปกรณ์ กัน้ ข้ างทางแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ อุปกรณ์กนแบบยื
ั้
ดหยุ่น (Flexible Systems) อุปกรณ์กนแบบกึ
ั้
่งแข็ง (SemiRigid Systems) และอุปกรณ์กนแบบแข็
ั้
ง (Rigid Systems) ซึง่ ในแต่ละประเภทประกอบไปด้ วยรู ปแบบ
อุปกรณ์ กนั ้ ที่ต่างกัน และมีความเหมาะสมสําหรับใช้ งานบนถนนที่มีลกั ษณะต่างกัน โดยอุปกรณ์ กนั ้ ทุก
ประเภทที่ นํามาใช้ ได้ ผ่านการทดสอบการชนที่ความรุ นแรงต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบการชนที่
กํ าหนด แต่เมื่อมีการศึกษารู ปแบบของอุปกรณ์ กัน้ ที่ ใช้ สําหรั บประเทศไทยในปั จจุบนั กลับพบว่ามีการ
เลือกใช้ อปุ กรณ์เพียง 2 ประเภท ได้ แก่ ราวกันอันตรายรู ปตัว W โดยใช้ เสาแบบอ่อน (Weak Post WBeam Guardrail) ซึง่ ไม่มีประวัติว่าผ่านการทดสอบการชนมาก่อน และกําแพงคอนกรี ตชนิด New Jersey
(Concrete Barrier: New Jersey Shape)
คูม่ ือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเล่
ั ้ มนี ้จึงรวบรวมประเภทอุปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง (Roadside Barrier) และ
อุปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง (Median Barrier) ที่มีความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย หรื อมีความเป็ นไป
ได้ ในการนําเข้ าจากต่างประเทศหรื อสามารถผลิตเองได้ ภายในประเทศ เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีการ
พัฒนามาตรฐานการทดสอบการชน (Crash Test) ภายในประเทศไทย ดังนันการเลื
้
อกใช้ อปุ กรณ์ กนั ้
สําหรับประเทศไทย อุปกรณ์กนดั
ั ้ งกล่าวควรต้ องผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนที่น่าเชื่อถือได้ โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ การทดสอบอ้ างอิงจาก 2 สถาบันหลักที่ทําการทดสอบการชนของอุปกรณ์ กัน้ หรื อเทียบเท่า
ได้ แก่
1. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP 350) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. European Barrier Performance Criteria (EN 1317) สหภาพยุโรป
รายละเอียดของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ควรนํามาใช้ ในประเทศไทย ประเภทต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
3.2.1 ประเภทอุปกรณกน
ั้ ขางทางสําหรับประเทศไทย
3.2.1.1 ราวกันอันตรายรูปตัว W โดยใช้ เสาแบบอ่ อน (W-Beam Weak Post Guardrail)
ราวกันอันตรายประเภทนี ้ ถูกจัดให้ อยู่ในประเภทอุปกรณ์ กัน้ แบบยืดหยุ่น (Flexible System) ซึ่งผ่าน
มาตรฐานการทดสอบการชนอ้ างอิงจาก NCHRP 350 ที่ระดับการชน TL-2 ราวกันอันตรายประเภทนี ้มีการ
ใช้ เสาเหล็กชนิด S75x8.5 และมีระยะห่างระหว่างเสาอยูท่ ี่ประมาณ 3.81 ม. ความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง
W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail Height) อยูท่ ี่ 55 ซม. ความสูงของเสาเท่ากับ 1.65 เมตร โดยส่วนของเสาที่อยู่ใต้
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ผิวดินควรมีแผ่นเหล็กต้ านแรงกระทําจากดิน (Soil Plate) ขนาด 200 x 650 x 6.35 มม. ระยะต่อทาบ
ระหว่างราวกันอันตรายจะใช้ ตวั Bolts ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ซม. ความยาว 5 ซม. จํานวน 8 ตัว
เป็ นตัวยึด
3.2.1.2 ราวกันอันตรายรูปตัว W แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบอ่ อน
(Modified W-Beam Weak Post Guardrail)
ั้
ดหยุ่น ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชน
ราวกันอันตรายแบบเพิ่มประสิทธิภาพนี ้ เป็ นอุปกรณ์กนแบบยื
อ้ างอิงจาก NCHRP 350 ที่ระดับการชน TL-3 รู ปที่ 3-4 แสดงรูปตัดและรายละเอียดของราวกันอันตราย
รูปตัว W แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบอ่อน ราวกันอันตรายประเภทนี ้มีรายละเอียดที่คล้ ายกับราว
กันอันตรายรู ปตัว W ปกติ เพียงแต่มีการเพิ่มระยะความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail
Height) อยูท่ ี่ 82 ซม. และมีการใช้ แผ่นเหล็ก (Backup Plates) เพิ่มความแข็งแรงที่เสาแต่ละต้ น
ราวกันอันตรายรู ปตัว W แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบอ่อน ที่ใช้ สําหรับอุปกรณ์กนตรงเกาะกลาง
ั้
(Median Barrier) ก็จะมีลกั ษณะคล้ ายกัน เว้ นแต่ว่าความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพื ้นดิน
(Rail Height) จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 83.5 ซม.

รู ปที่ 3-4 รู ปตัดและรายละเอียดของราวกันอันตรายรู ปตัว W แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบอ่ อน
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3.2.1.3 ราวกันอันตรายรู ปตัว W โดยใช้ เสาแบบแข็ง
(W-Beam Strong Post with Wood Block Guardrail)
ราวกันอันตรายแบบใช้ เสาแข็งนี ้เป็ นอุปกรณ์ กนแบบกึ
ั้
่งแข็ง (Semi-Rigid System) ผ่านมาตรฐานการ
ทดสอบการชนอ้ างอิงจาก NCHRP 350 ที่ระดับ TL-3 การใช้ เสาแบบแข็งคือการใช้ ตวั Blockout เสริ ม
ด้ านหลังระหว่าง W-Beam และเสาแต่ละต้ น เพื่อป้องกันไม่ให้ รถยนต์ชนเสาล้ ม และช่วยรักษาระดับความ
สูงของราวกันอันตรายหลังมีการชนเกิดขึ ้น เพราะถ้ าราวกันอันตรายสามารถรักษาระดับความสูงของราว
ได้ มากพอ จะป้องกันไม่ให้ รถยนต์พ่งุ ข้ ามราวกันอันตรายออกไปด้ านหลังได้ ซึง่ การพุ่งข้ ามราวกันอันตราย
ออกไปมักพบบ่อยเมื่อใช้ เสาแบบอ่อนที่ล้มลงทันทีหลังจากรถยนต์พงุ่ เข้ าชน
เสาแบบแข็งนี ้อาจเป็ นเสาเหล็กหรื อเสาไม้ ก็ได้ หากเป็ นเสาเหล็ก ควรเป็ นเสาเหล็กประเภท W 150 x 13 มี
ความสูงของเสา 1.83 หรื อ 1.98 เมตร ความสูงของเสาที่โผล่พ้นผิวดินควรอยู่ที่ประมาณ 73 ซม. ถ้ าเป็ น
เสาไม้ ควรเป็ นเสาไม้ ขนาด 20 x 15 ซม. หรื อเป็ นเสากลมที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม. ความสูงของเสา
ไม้ อยู่ที่ 1.83 หรื อ 1.98 เมตร และความสูงของเสาที่โผล่พ้นผิวดินอยู่ที่ประมาณ 73 ซม. เช่นเดียวกันกับ
เสาเหล็ก ราวกันอันตรายประเภทนี ้จะมีความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail Height)
ประมาณ 55 ซม. และมีการใช้ ตวั Blockout ที่ทําจากไม้ ขนาดความยาว 36 ซม. เสริมที่ระหว่างเสาและราว
กันอันตราย (รูปที่ 3-5)

รู ปที่ 3-5 รู ปตัดและรายละเอียดของราวกันอันตรายรู ปตัว W โดยใช้ เสาแบบแข็ง
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ราวกันอันตรายรู ปตัว W โดยใช้ เสาแบบแข็งนี ้ อาจไม่จําเป็ นต้ องใช้ ตวั Blockout แต่อาจมีการออกแบบ
เพิ่มความแข็งแรงของเสาในลักษณะอื่น อย่างไรก็ตาม ราวกันอันตรายประเภทนี ้ควรผ่านมาตรฐานการ
ทดสอบการชนที่ระดับ TL-3 เป็ นอย่างตํ่า เพื่อป้องกันการล้ มของเสาได้
ราวกันอันตรายรูปตัว W โดยใช้ เสาแบบแข็ง ที่ใช้ สําหรับอุปกรณ์กนตรงเกาะกลาง
ั้
(Median Barrier) จะมี
ลักษณะคล้ ายกัน แต่จะประกอบไปด้ วย W-Beam ทังสองด้
้
านของเสาและมีความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง
W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail Height) เพิ่มขึ ้นเป็ น 61 ซม.
3.2.1.4 ราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam โดยใช้ เสาแบบแข็ง
(Strong Post Thrie-Beam Guardrail)
ราวกันอันตรายประเภทนี ้ประกอบไปด้ วยการใช้ Thrie-Beam ซึง่ เป็ นแผ่นเหล็กรี ดที่มีรูปตัดลักษณะเป็ น 3
ลอน ขนาดความกว้ าง 50.6 ซม. ความลึก 8.3 ซม. ระยะต่อทาบระหว่างแผ่น Thrie-Beamจะใช้ Bolts
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.6 ซม. จํานวน 12 ตัว เป็ นตัวยึด รู ปที่ 3-6 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปตัด
ของ W-Beam และ Thrie-Beam

รู ปที่ 3-6 การเปรี ยบเทียบระหว่ างรู ปตัดของ W-Beam และ Thrie-Beam

เมื่อเปรี ยบเทียบกับ W-Beam ที่มีลกั ษณะ 2 ลอนและมีขนาดความกว้ าง 31.2 ซม. นัน้ จะเห็นได้ ว่า ThrieBeam มีความกว้ างมากกว่าทําให้ สามารถป้องกันรถขนาดใหญ่ข้ามราวกันอันตรายและสามารถป้องกันรถ
ขนาดเล็กมุดลอดใต้ ราวกันอันตรายได้ ดีกว่า ทังนี
้ ้ยังมีความแข็งแรงในระดับที่สงู กว่าราวกันอันตรายรูปตัว
W ซึง่ ราวกันอันตรายประเภทนี ้สามารถผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนอ้ างอิงจาก NCHRP 350 ที่ระดับ
TL-4
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เสาแบบแข็งที่ใช้ สําหรับราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam อาจเป็ นเสาเหล็กหรื อเสาไม้ ก็ได้ หากเป็ นเสา
เหล็ก ควรเป็ นเสาเหล็กประเภท W 150 x 13.5 มีความสูงของเสา 1.98 เมตร ถ้ าเป็ นเสาไม้ ควรเป็ นเสาไม้
ขนาด 15 x 20 ซม. ความสูงของเสาไม้ อยูท่ ี่ 1.98 เมตร เช่นเดียวกันกับเสาเหล็ก ราวกันอันตรายประเภทนี ้
จะมีความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail Height) ประมาณ 55 ซม. และมีการใช้ ตวั
Block out ที่ทําจากไม้ ขนาดความยาว 43 ซม. เสริมที่ระหว่างเสาและราวกันอันตราย
ราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam โดยใช้ เสาแบบแข็ง ที่ใช้ สําหรับเป็ นอุปกรณ์กนตรงเกาะกลาง
ั้
(Median
านของเสา รู ปที่ 3-7 แสดงรูป
Barrier) จะมีลกั ษณะคล้ ายกัน แต่จะประกอบไปด้ วย Thrie-Beam ทังสองด้
้
ตัดและรายละเอียดของราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam โดยใช้ เสาแบบแข็ง

รู ปที่ 3-7 รู ปตัดและรายละเอียดของราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam โดยใช้ เสาแบบแข็งและราวกันอันตราย
แบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบแข็ง
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3.2.1.5 ราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบแข็ง (Modified
Thrie-Beam Strong Post Guardrail)
ราวกันอันตรายแบบเพิ่มประสิทธิ ภาพนี ้ เป็ นอุปกรณ์ กัน้ ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนอ้ างอิงจาก
NCHRP 350 ที่ระดับ TL-4 ราวกันอันตรายประเภทนี ้มีรายละเอียดที่คล้ ายกับราวกันอันตรายแบบ ThrieBeam โดยใช้ เสาแข็งปกติ เพียงแต่มีการเพิ่มระยะความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail
Height) เป็ น 61 ซม. และมีการใช้ ตวั Blockout เหล็กขนาด M 360 x 25.6 หรื อ W 360 x 32.9 ความสูง
35.5 ซม. เสริ มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่เสาแต่ละต้ น เมื่อมีการเสริ ม Blockout แล้ วจะทําให้ ระยะห่าง
ระหว่างเสาและราวกันอันตรายอยู่ที่ 36 ซม. ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันไม่ให้ ล้อรถใหญ่ชนเข้ ากับตัวเสา ส่วนตัว
Blockout จะมีการตัดมุมความลึกประมาณ 15 ซม. ทํามุม 40 องศาที่ด้านล่างของตัว Blockout เพื่อลด
ความรุ นแรงขณะที่รถขนาดเล็กพุ่งชนเสาแข็งประเภทนี ้ รู ปที่ 3-7 (ด้ านบน) แสดงรู ปตัดและรายละเอียด
ของราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบแข็ง

3.2.1.6 กําแพงคอนกรีต (Concrete Barrier)
กําแพงคอนกรี ตเป็ นอุปกรณ์ กนแบบแข็
ั้
ง (Rigid System) เหมาะสําหรับป้องกันอันตรายข้ างทางที่มี
ตําแหน่งอยู่ชิดกับอุปกรณ์กนั ้ หรื อเหมาะสําหรับใช้ เป็ นอุปกรณ์ กนั ้ สําหรับเกาะกลาง บนถนนที่ค่อนข้ าง
แคบและมีปริ มาณจราจรสูง เพราะกําแพงคอนกรี ตมีระยะยืดหยุ่นที่ตํ่ามาก สามารถป้องกันการชนของรถ
ขนาดใหญ่ได้ และเมื่อมีการชนเกิดขึ ้นความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับกําแพงคอนกรี ตจะค่อนข้ างน้ อยกว่าราว
กันอันตราย ไม่ต้องมีการซ่อมแซมบํารุงดูแลรักษาบ่อย จึงเหมาะสําหรับติดตังบนถนนที
้
่มีพื ้นที่น้อยและไม่
สะดวกในการซ่อมแซมอุปกรณ์กนั ้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับตัวรถยนต์อาจรุ นแรงมากกว่าการชนกับ
ราวกันอันตราย กําแพงคอนกรี ตสามารถผ่านการทดสอบการชนที่ระดับ TL-5 ถึง TL-6 โดยอ้ างอิงตาม
มาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350
ข้ อเสียหลักของกําแพงคอนกรี ต คือมีความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นหลังจากการชนสูง ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ของผู้โดยสารที่อยูใ่ นตัวรถเมื่อชนกับกําแพงคอนกรี ตจะสูงกว่าการชนกับราวกันอันตราย โดยเฉพาะการชน
ในลักษณะที่มีความเร็ วและมีมมุ การชนสูง (High-Speed, High-Angle Impact) กําแพงคอนกรี ตจึงไม่
เหมาะสําหรับติดตังบนถนนที
้
่มีขอบทางห่างจากกําแพงคอนกรี ตมากกว่าความกว้ างของไหล่ทางปกติ
้
ราว
เพราะจะยิ่งเพิ่มมุมการชนให้ สงู มากขึ ้นและทําให้ เกิดความรุนแรงหลังการชนเพิ่มมากขึ ้น ดังนันการใช้
กันอันตรายจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ กําแพงคอนกรี ต หากถนนมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ กนั ้
และอันตรายข้ างทางที่มากพอ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์กนทํ
ั ้ าได้ ไม่ลําบากมากนัก
กําแพงคอนกรี ตที่นิยมใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั และสามารถนํามาใช้ ได้ ในประเทศไทย มีดงั นี ้
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1) กําแพงคอนกรีตประเภท New Jersey (New Jersey Shape)
กํ าแพงคอนกรี ตประเภทนี เ้ ป็ นกํ าแพงคอนกรี ตประเภทที่ ใช้ อยู่ใ นประเทศไทยในปั จจุบัน สําหรั บเป็ น
อุปกรณ์กนข้
ั ้ างทางและอุปกรณ์กนเกาะกลาง
ั้
มีความสูง 81 ซม. และมีความกว้ างของขอบกําแพงด้ านบน
15 ซม. รูปที่ 3-8 แสดงรูปตัดของกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey

รู ปที่ 3-8 รู ปตัดของกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey

2) กําแพงคอนกรีตรูปตัว F (F Shape)
กําแพงคอนกรี ตประเภทนี ้จะมีลกั ษณะคล้ ายกับกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey โดยมีความสูงที่
เท่ากันแต่จะมีความสูงของความชันด้ านหน้ ากํ าแพงส่วนล่างที่ น้อยกว่ากํ าแพงคอนกรี ตประเภท New
Jersey สําหรับกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey จะมีความสูงของความชันส่วนล่าง 25.5 ซม. แต่
้ ้การมีความสูงของความ
กําแพงคอนกรี ตรูปตัว F มีความสูงของความชันส่วนล่าง 18 ซม. ดังรู ปที่ 3-9 ทังนี
ชันส่วนล่างที่น้อยกว่า ทําให้ ลดโอกาสที่ล้อรถจะปี นกําแพงคอนกรี ตและสามารถลดความเสี่ยงในการพลิก
ควํ่าโดยเฉพาะรถขนาดเล็กได้
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0.18 M.

55

84

0.81M.

ทังกํ
้ าแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey และรูปตัว F จะสามารถมีการ Overlay ผิวถนนได้ ถึง 7.5 ซม.
ก่อนที่จะมีผลกระทบกับความสูงของตัวกําแพงคอนกรี ต

รู ปที่ 3-9 รู ปตัดของกําแพงคอนกรี ตรู ปตัว F

3) กําแพงคอนกรีตที่มีความชันส่ วนเดียว (Single Slope Concrete Barrier)
กําแพงคอนกรี ตประเภทนี ้ไม่มีความชันของกําแพงในส่วนล่าง ทําให้ มีโอกาสในการพลิกควํ่าของรถขนาด
เล็กน้ อยกว่า ส่วนการมีความชันเท่ากันตลอดทังกํ
้ าแพงคอนกรี ตทําให้ ไม่มีผลในด้ านรู ปตัดที่เปลี่ยนไปเมื่อ
มีการ Overlay ผิวถนนที่มากขึ ้นดังรู ปที่ 3-10 กําแพงคอนกรี ตประเภทนี ้จึงเหมาะสําหรับใช้ บนถนนที่มี
การยก Superelevation
นอกจากนี ้แม้ วา่ ความสูงเบื ้องต้ นที่กําหนดไว้ ของกําแพงคอนกรี ตประเภทนี ้จะอยูท่ ี่ประมาณ 1.07 เมตร แต่
กลับพบว่ากําแพงคอนกรี ตที่มีความชันส่วนเดียวยังใช้ งานได้ ดีและผ่านการทดสอบการชนที่ระดับความสูง
76.5 ซม. จึงสามารถใช้ กําแพงคอนกรี ตนี ้สําหรับเผื่อในการทํา Overlay ผิวถนนได้ ค่อนข้ างมาก แต่
เนื่องจากการก่อสร้ างกําแพงคอนกรี ตประเภทนี ้ต้ องใช้ วสั ดุที่มากกว่ากําแพงคอนกรี ตประเภทอื่น ทําให้
กําแพงคอนกรี ตที่มีความชันส่วนเดียวมีราคาที่สงู กว่า
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รู ปที่ 3-10 รู ปตัดของกําแพงคอนกรี ตที่มีความชันส่ วนเดียว

3.2.2 การเลือกใชอุปกรณกั้นขางทางและอุปกรณกั้นเกาะกลางสําหรับประเทศไทย
คูม่ ือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเล่
ั ้ มนี ้ ได้ ระบุถึงขันตอนในการเลื
้
อกใช้ อปุ กรณ์กนที
ั ้ ่เหมาะสมสําหรับพื ้นที่
ต่างๆ โดยจะพิจารณาถึงความสามารถในการต้ านทานการชนของอุปกรณ์กนเป็
ั ้ นหลัก ในคูม่ ือแนะนํานี ้จึง
แนะนําให้ เลือกใช้ อปุ กรณ์กนที
ั ้ ่ได้ ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์กนส่
ั ้ วนใหญ่จะถูก
ออกแบบให้ สามารถต้ านทานการชนของรถยนต์ขนาดปกติได้ ที่ความเร็ วต่างกัน แต่ถ้าบางถนนที่มีปริ มาณ
จราจรมาก ใช้ ความเร็ วสูง มีอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ หรื อมีปริ มาณจราจรของรถขนาด
ใหญ่สงู ก็ควรพิจารณาให้ ใช้ อปุ กรณ์กนที
ั ้ ่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริ เวณพื ้นที่ที่ถ้า
มีการพุง่ เข้ าชนของรถยนต์ผา่ นข้ ามอุปกรณ์กนไปแล้
ั้
วจะทําให้ เกิดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุสงู
รูปที่ 3-11 แสดงหลักเกณฑ์พิจารณาในการเลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง
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ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้

V85
>70 กม./ชม.

สัดส่วน
รถขนาดใหญ่
<28%

ใช่

ไม่ใช่

ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาแบบอ่อน
W-Beam Weak Post (หัวข้ อ 3.2.1.1)

ใช่

TL-2 หรื อ N1, N2

ไม่ใช่

สัดส่วน
รถขนาดใหญ่
<28%

มีโอกาสที่รถจะพุ่งข้ าม
หรื อมุดใต้ ราวกันอันราย
(จากข้ อมูลอุบตั ิเหตุ)

ใช่

ใช่

ราวกันอันตรายรูปตัว W แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบอ่อน
Modified W-Beam Weak Post (หัวข้ อ 3.2.1.2)

TL-3 หรื อ H1

ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาแบบแข็ง
Strong Post W-Beam w/ Wood Block (หัวข้ อ 3.2.1.3)

TL-3 หรื อ H1

ราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam ใช้ เสาแบบแข็ง
Strong Post Thrie–Beam w/ Wood BLock (หัวข้ อ 3.2.1.4)

TL-4 หรื อ H2, H3

ไม่ใช่
ไม่ใช่

มีประวัตกิ ารชน
บ่อยครัง้

ใช่

ไม่ใช่

โอกาสเกิดการชน
ที่มมุ กว้ าง และระยะห่างจาก
ขอบถนน >2.5 ม.

ราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ เสาแบบแข็ง
TL-4 หรื อ H2, H3
Modified Thrie-Beam Strong Post (หัวข้ อ 3.2.1.5)

ใช่

ไม่ใช่

เป็ นพื ้นที่เขาหรื อ
ก่อให้ เกิดความรุนแรงสูงหาก
รถพุ่งข้ ามอุปกรณ์กนั ้

ใช่

(หัวข้ อ 3.2.1.6)

ไม่ใช่

(หัวข้ อ 3.2.1.6)

New Jersey Shape ความสูง 810 มม.

TL-4 หรื อ H2, H3

F Shape ความสูง 810 มม. ในกรณีเป็ นอุปกรณ์กั ้นเกาะกลาง

TL-4 หรื อ H2, H3

Single Slope ความสูง 810 มม. ในกรณีมีการทํา Overlay บ่อยครัง้

TL-4 หรื อ H2, H3

New Jersey Shape ความสูง 1070 มม.

TL-5 หรื อ H41, H4B

F Shape ความสูง 1070 มม.

TL-5 หรื อ H41, H4B

Single Slope ความสูง 1070 มม.

TL-5 หรื อ H41, H4B

รู ปที่ 3-11 แสดงหลักเกณฑ์ พจิ ารณาในการเลือกใช้ อุปกรณ์ กัน้ ข้ างทาง

ระยะยืดหยุน่ ของอุปกรณ์กนก็
ั ้ มีความสําคัญอย่างมากในการเลือกใช้ ประเภทของอุปกรณ์กนั ้ ตารางที่ 3-2
แสดงระยะยืดหยุน่ โดยปกติของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ควรมีการนํามาใช้ ในประเทศไทยดังที่กล่าวในหัวข้ อที่ 3.2.1
ั ้ งอันตรายข้ างทางด้ วย
ทังนี
้ ้จะต้ องพิจารณาระยะยืดหยุน่ ควบคูไ่ ปกับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กนถึ
สําหรับข้ อพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง ให้ พิจารณาหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1. ความกว้ างของเกาะกลาง ซึง่ ถ้ ามีความกว้ างของเกาะกลางอย่างน้ อย 8 เมตร หรื อมากกว่าควร
พิจารณาใช้ อุปกรณ์ กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางแบบประเภทกึ่งแข็ง (Semi-Rigid Systems) แต่ถ้ามี
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ความกว้ างของเกาะกลางน้ อยกว่า 8 เมตร ควรพิจารณาใช้ อปุ กรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางแบบแข็ง
(Rigid Systems)
2. ปริ มาณจราจร ถ้ าปริ มาณจราจรสูงกว่า 12,000 ต่อช่องจราจรต่อวัน ควรใช้ อปุ กรณ์ กนสํ
ั ้ าหรับ
เกาะกลางแบบแข็ง (Rigid Systems)แต่ถ้าปริ มาณจราจรตํ่ากว่า 12,000 ต่อช่องจราจรต่อวัน
ั ้ าหรับเกาะกลางแบบกึ่งแข็ง (Semi-Rigid Systems)
ควรใช้ อปุ กรณ์กนสํ
3. ปริ มาณรถขนาดใหญ่ ถ้ าสัดส่วนรถขนาดใหญ่สงู กว่า 28% ควรใช้ อปุ กรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง
แบบแข็ง (Rigid Systems) แต่ถ้ามีจํานวนอุบตั ิเหตุที่รถขนาดใหญ่พ่งุ ข้ ามเกาะกลางค่อนข้ างสูง
ควรพิจารณาใช้ อปุ กรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางแบบแข็งที่เพิ่มความสูงเป็ น 1,070 มม. ถ้ าสัดส่วนรถ
ขนาดใหญ่ ตํ่ า กว่ า 28% อาจใช้ อุ ป กรณ์ กั น้ สํ า หรั บ เกาะกลางแบบกึ่ ง แข็ ง ได้ (Semi-Rigid
Systems)
4. วัตถุอันตรายอยู่ในบริ เวณเกาะกลาง ถ้ ามีวตั ถุอนั ตรายใดๆ ในเขตเกาะกลาง เช่น เสาไฟฟ้า
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลางแบบแข็งเท่านัน้
เสาป้าย หรื อต้ นไม้ ควรมีการติดตังอุ
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ตารางที่ 3-2 ระยะยืดหยุ่นโดยประมาณของอุปกรณ์ กัน้ ที่สามารถนํามาใช้ ในประเทศไทย
ประเภทอุปกรณ์ กัน้
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบอ่อน (W-Beam Weak Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบอ่อน (W-Beam Weak Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบอ่อน (W-Beam Weak Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (W-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (W-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (W-Beam Strong Wood Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (W-Beam Strong Wood Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (W-Beam Strong Wood Post Guardrail)
ราวกันอันตราย Thrie-beam ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (Thrie-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตราย Thrie-beam ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (Thrie-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตราย Thrie-beam ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (Thrie-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตราย Thrie-beam ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (Thrie-Beam Strong Wood Post Guardrail)
กําแพงคอนกรี ต
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบอ่อน (W-Beam Weak Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (W-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (W-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (W-Beam Strong Wood Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (W-Beam Strong Wood Post Guardrail)
ราวกันอันตรายรูปตัว W ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (W-Beam Strong Wood Post Guardrail)
ราวกันอันตราย Thrie-beam ใช้ เสาเหล็กแบบแข็ง (Thrie-Beam Strong Steel Post Guardrail)
ราวกันอันตราย Thrie-beam ใช้ เสาไม้ แบบแข็ง (Thrie-Beam Strong Wood Post Guardrail)
กําแพงคอนกรี ต

ระยะห่ าง
ระหว่ างเสา (ม.)
อุปกรณ์ กัน้ ข้ างทาง
3.810
1.905
1.270
1.905
0.952
1.905
1.905
1.905
1.905
0.952
0.476
1.905
อุปกรณ์ กัน้ เกาะกลาง
3.810
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
1.905
-

ชนิด
แผ่ นราวกันอันตราย

ประเภทเสา

ระยะยืดหยุ่น
โดยประมาณ (ม.)

W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
Thrie-beam
Thrie-beam
Thrie-beam
Thrie-beam
-

S75 x 8.5
S75 x 8.5
S75 x 8.5
W150 x 13.5
W150 x 13.5
150 x 200 มม.
200 x 200 มม.
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 180 มม.
W150 x 13.5
W150 x 13.5
W150 x 13.5
150 x 200 มม.
-

2.440
1.830
1.525
0.910
0.541
0.700
0.700
0.910
0.720
0.480
0.355
0.720
0

W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
W-beam
Thrie-beam
Thrie-beam
-

S75 x 8.5
W150 x 13.5
S75 x 8.5
150 x 200 มม.
200 x 200 มม.
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 210 มม.
W150 x 13.5
450 x 200 มม.
-

2.135
0.600
1.525
0.600
0.600
0.600
0.910
0.910
0

3.2.3 มาตรฐานการทดสอบการชนของอุปกรณกั้น
การทดสอบการชน (Crash Test) เป็ นกระบวนการสําคัญเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
อุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุ นแรง โดยจําเป็ นจะต้ องมีการกําหนดปั จจัยและตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ ในการ
ทดสอบให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ ผลการทดสอบการชนมีความเหมาะสมและได้ รับการยอมรับจาก
ั ้ องผ่านการทดสอบการชนตามมาตรฐาน NCHRP
ทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ ในสหรัฐอเมริ กากําหนดให้ อปุ กรณ์กนจะต้
350 ในขณะที่สหภาพยุโรปเลือกใช้ มาตรฐาน EN 1317
ในการทดสอบนัน้ มีปัจจัยที่เป็ นตัวควบคุมในการทดสอบ (Testing Conditions) ได้ แก่ ประเภทและ
นํ ้าหนักของรถทดสอบ ความเร็ ว มุมชน ตําแหน่งที่ปะทะของอุปกรณ์ ดังแสดงรายละเอียดของ NCHRP
350 และ EN 1317 ในตารางที่ 3-3 หลังจากที่ทําการทดสอบการชนจริงแล้ ว จะต้ องพิจารณาปั จจัยที่ใช้ ใน
การประเมิน (Evaluation Criteria) ว่าอุปกรณ์ ดงั กล่าวผ่านการทดสอบหรื อไม่ หากผ่านการทดสอบ
หน่วยงานกลางจะจัดทําเป็ นเอกสารประกอบและสามารถขึ ้นทะเบียนเพื่อรับรองอุปกรณ์กนนั
ั ้ นๆ
้ อย่างเป็ น
ดตังบนถนนจริ
้
งต่อไป
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ หน่วยงานทางถนนสามารถเลือกใช้ อปุ กรณ์เหล่านันมาติ
้
ทังนี
้ ้ แม้ ในประเทศไทยยังไม่ได้ มีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย แต่จาก
การประชุมของ International Road Federation (IRF) ในปี ค.ศ.2008 ได้ ระบุว่า หากประเทศใดยังไม่ มี
มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ กัน้ สามารถเลือกใช้ มาตรฐาน NCHRP 350 หรื อ EN 1317 ได้
เนื่องจากถือเป็ นมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ ท่ ีสุดในขณะนี ้ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยได้ มีการ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนประเภทที
ั้
่มีอยู่เดิมมาเป็ นเวลานาน ซึง่ เป็ นอุปกรณ์กนประเภทที
ั้
่ไม่ผ่านมาตรฐานการชน
จากสถาบันทดสอบใดๆ ดังนันการที
้
่จะกําหนดให้ เลือกใช้ อุปกรณ์ กัน้ ที่ต้องผ่านการทดสอบการชนตาม
ั้ ่
มาตรฐาน NCHRP 350 หรื อ EN 1317 อาจทําได้ ไม่ง่ายนัก เนื่องจากมีข้อจํากัดในการนําเข้ าอุปกรณ์กนที
ผ่านการทดสอบการชนจากต่างประเทศ หรื อหากเป็ นการผลิตอุปกรณ์ กนเองโดยผู
ั้
้ ผลิตในประเทศไทยก็
จําเป็ นจะต้ องส่งอุปกรณ์ กัน้ ไปทดสอบที่ต่างประเทศ คู่มือแนะนํ าฉบับนีจ้ ึงแนะนําให้ สามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ กัน้ ที่ ผ่านการทดสอบการชนจากสถาบันที่ เชื่อน่าถื ออื่นๆได้ โดยปั จจัยที่เป็ นตัวควบคุมในการ
ทดสอบการชนและเกณฑ์ ในการประเมินอุปกรณ์ กัน้ หลังการทดสอบการชนว่าผ่านการทดสอบหรื อไม่
จะต้ องเทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350 หรื อ EN 1317 ซึง่ มีรายละเอียด
การประเมินประสิทธิ ภาพของอุปกรณ์ กัน้ แสดงในตารางที่ 3-4 โดยตารางดังกล่าวเป็ นการสรุ ปเพื่อ
เปรี ยบเทียบมาตรฐานทังสองตามนํ
้
้าหนักรถและความเร็วการทดสอบเท่านัน้
ดังนันการที
้
่จะนําอุปกรณ์กนประเภทใดๆ
ั้
มาใช้ ในประเทศไทย ควรมีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์กนประเภท
ั้
นันได้
้ ผ่านการทดสอบการชนที่ได้ มาตรฐานมาก่อนหรื อไม่ และสถาบันที่รับรองการทดสอบดังกล่าว ควรมี
มาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของ NCHRP 350 หรื อ EN 1317 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การทดสอบ

และการประเมิ น ผลตามที่ ได้ อธิ บ ายไว้ แล้ ว ในเบือ้ งต้ น ทัง้ นี เ้ พื่ อเป็ นการรั บรองว่า อุปกรณ์ กัน้ ชนิ ดนี ม้ ี
ประสิทธิภาพที่ดีพอสําหรับป้องกันอันตรายข้ างทางได้
ตารางที่ 3-3 เปรี ยบเทียบมาตรฐานการทดสอบการชนระหว่ าง NCHRP 350 และ EN 1317 (Ross et al, 1993;
CEN, 2000)
NCHRP 350
ระดับ
การชน
TL -1

TL -2

TL -3

TL -4

นํา้ หนักรถ
(กก.)
820
700
2000
820
700
2000
820
700
2000
820
700
2000
8000

ประเภทรถ
C
C
P
C
C
P
C
C
P
C
C
P
S

EN 1317
ความเร็ว
(กม./ชม.)
50
50
50
70
70
70
100
100
100
100
100
100
80

มุมการชน
(องศา)
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
15

ระดับ
การชน

นํา้ หนักรถ
(กก.)

ประเภทรถ

ความเร็ว
(กม./ชม.)

มุมการชน
(องศา)

N1

1500
900
1500

C
C
C

80
100
110

20
20
20

900
10000
900
13000
900
16000
900
36000

C
R
C
B
C
R
C
A

100
70
100
70
100
80
100
65

20
15
20
20
20
20
20
20

900

C

100

20

38000

A

65

20

N2

H1
H2
H3
H4a

TL -5

TL -6

หมายเหตุ:

820
700
2000
36000
820
700
2000
36000

C
C
P
V
C
C
P
T

100
100
100
80
100
100
100
80

20
20
25
15
20
20
25
15

H4b

C = รถยนต์สว่ นบุคคล
V = รถกึ่งพ่วงแบบตู้คอนเทนเนอร์
T = รถกึ่งพ่วงแบบแทงค์
S = รถบรรทุก
A = Articulated Heavy Goods Vehicle

P = รถกระบะ
B = รถบัส
R = Rigid Heavy Goods Vehicle
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ตารางที่ 3-4 เปรี ยบเทียบเกณฑ์ การประเมินอุปกรณ์ กัน้ หลังจากทดสอบการชนตามมาตรฐานของ NCHRP 350
และ EN 1317 (Ross et al, 1993; CEN, 2000)
Evaluation
Factors
Structural
Adequacy

NCHRP 350
Acceptance Criteria
Test Article should contain and redirect
the vehicle; the vehicle should not
penetrate, underride, or override the
installation although controlled lateral
deflection of the test article is acceptable.
Detached elements, fragments or other
debris from the test article should not
penetrate or show potential for penetrating
the occupant compartment, or present an
undue hazard to other traffic, pedestrians,
or personnel in a work zone. Deformations
of, or intrusions into, the occupant
compartment that could cause serious
injuries should not be permitted.

Evaluation
Factors

The safety barrier shall contain and
redirect the vehicle without complete
breakage of the principal longitudinal
elements of the system.

Safety Barrier
Behavior

The vehicle should remain upright during
and after collision although moderate roll,
pitching and yawing are acceptable.

Occupant
Risk

Vehicle
Trajectory

It is preferable, although not essential, that
the vehicle remain upright during and after
collision.

Occupant impact velocities should satisfy
the following:
Longitudinal and Lateral: Preferred = 9
m/s, Max = 12 m/s
Longitudinal: Preferred = 3 m/s, Max = 5
m/s
Occupant ridedown accelerations should
satisfy the following:
Longitudinal and Lateral: Preferred = 15
G’s, Max = 20 G’s
After collision it is preferable that the
vehicle’s trajectory not intrude into
adjacent traffic lanes.
The occupant impact velocity in the
longitudinal direction should not exceed 12
m/sec and the occupant ridedown
acceleration in the longitudinal direction
should not exceed 20 G’s.
The exit angle from the test article
preferably should be less than 60 percent
of test impact angle, measured at time of
vehicle loss of contact with test device.

EN 1317
Acceptance Criteria

Test Vehicle
Behavior

No major part of the safety barrier shall
become totally detached or present an
undue hazard to other traffic,
pedestrians or personnel in a work
zone.
Elements of the safety barrier shall not
penetrate the passenger compartment
of the vehicle.
Deformations of, or intrusions into the
passenger compartment that can
cause serious injuries are not
permitted.
The center of gravity of the vehicle
shall not cross the centerline of the
deformed system.
The vehicle shall remain upright during
and after impact, although moderate
roll, pitching and yawing are
acceptable.

The vehicle shall leave the safety
barrier after impact, so that the wheel
track does not cross a line parallel to
the initial traffic face of the safety
barrier, at a distance A plus the width
of the vehicle plus 16% of the length of
the vehicle within a distance B from the
final intersection (break) of wheel track
with the initial traffic face of the safety
barrier.
Car: A = 2.2 m., B = 10 m.
Others: A = 4.4 m., B = 20 m.
THIV (Theoretical Head Impact
Velocity) should be less than 33 km/h
(9.2 m/s)

PHD (Post-impact Head Deceleration)
should be less than 20 G’s.

Severity Index
THIV (Theoretical Head Impact
Velocity) should be less than 33 km/h
(9.2 m/s)
PHD (Post-impact Head Deceleration)
should be less than 20 G’s.
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3.3 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณกั้น

การออกแบบและติดตังอุ
้ ปกรณ์กนนั
ั ้ น้ ควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ปลายอุปกรณ์กนั ้ (End Treatment) การออกแบบปลายอุปกรณ์กนมี
ั ้ ความสําคัญในแง่ของการลด
ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นเมื่อรถยนต์เกิดการชนกับปลายอุปกรณ์กนั ้ และสามารถเพิ่มความแข็งแรง
ให้ กบั อุปกรณ์กนได้
ั ้ รายละเอียดในการออกแบบและติดตังปลายอุ
้
ปกรณ์กนจะถู
ั ้ กระบุในหัวข้ อที่
3.4
2. ความยาวในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ (Length of Need) คือความยาวทังหมดที
้
่ใช้ สําหรับป้องกัน
บริ เวณที่มีอนั ตรายข้ างทาง
3. รูปตัดมาตรฐานของอุปกรณ์กนั ้ (Standard Section) ได้ แสดงอยูใ่ นหัวข้ อที่ 3.2
4. จุดต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์กนหรื
ั ้ อราวสะพานคอนกรี ต (Transition) รายละเอียดในการออกแบบ
จุดต่อเชื่อมจะถูกระบุในหัวข้ อที่ 3.5
รู ปที่ 3-12 แสดงองค์ประกอบของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ควรพิจารณา

รู ปที่ 3-12 องค์ ประกอบของอุปกรณ์ กัน้ ที่ควรพิจารณา

การพิจารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ควรคํานึงถึงสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะห่างจากขอบทาง (Lateral offset from the edge-of-travelled way)
ระยะยืดหยุน่ (Deflection Distance)
ผลกระทบจากพื ้นที่ข้างทาง (Terrain Effects)
อัตราการผายออกของอุปกรณ์กนั ้ (Flare Rate)
ความยาวในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ (Length of Need)
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3.3.1 ระยะหางจากขอบทาง (Lateral offset from the edge-of-travelled way)
อุปกรณ์กนควรติ
ั้
ดตังให้
้ ห่างจากขอบทางในระยะที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตราย การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในระยะห่
ั้
าง
จากขอบทางที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มระยะการมองเห็น เพิ่มพื ้นที่ข้างทางให้ สามารถควบคุมรถได้ และยังช่วย
ั ้ อีกด้ วย ดังนันจึ
้ งควรติดตังอุ
้ ปกรณ์
ลดผลกระทบทางความรู้สกึ ของผู้ขบั ขี่ที่ต้องขับรถเข้ าใกล้ อปุ กรณ์กนได้
กันในตํ
้ าแหน่งที่ห่างจากระยะแนะนําในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ (Shy Line Offset) ซึง่ เป็ นระยะระหว่างขอบ
ทางจนถึงระยะที่เหมาะสมในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนที
ั ้ ่จะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ขบั ขี่ ข้ อแนะนําในการกําหนด
ระยะ Shy Line Offset แสดงในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 Shy Line (เมตร) (Alberta Infrastructure and Transportation, 2009)

น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ช่องจราจร
4 ช่องจราจร
6 ช่องจราจร
8 ช่องจราจร

Shy Line
(เมตร)
1
2
2.5
3

มากกว่าหรื อเท่ากับ 8 ช่องจราจร

3 -3.5

ช่ องจราจร

หมายเหตุ
ปริมาณการจราจร (AADT) น้ อยกว่า 20,000 คันต่อวัน

ปริมาณการจราจร (AADT) มากกว่า 20,000 คันต่อวัน
หรื อถนนที่มีความเร็วออกแบบมากกว่า 100 กม./ชม.

จากตารางในข้ างต้ น ถ้ ามีอนั ตรายข้ างทางอยู่ในระยะที่ติดกับขอบไหล่ทางมาก หรื ออยู่ในระยะ Shy line
offset ควรมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ ติดกับแนวขอบไหล่ทาง และการเลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์ กัน้ ก็ต้อง
คํานึงถึงระยะยื ดหยุ่นของอุปกรณ์ กัน้ ด้ วย โดยระยะยืดหยุ่นของอุปกรณ์ กัน้ จะต้ องน้ อยกว่าระยะห่าง
ระหว่างอุปกรณ์กนกั
ั ้ บอันตรายข้ างทาง อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนที
ั ้ ่ชิดกับขอบไหล่
ทางมากเกินไป เพราะจะทําให้ เพิ่มโอกาสที่รถยนต์จะชนกับอุปกรณ์กนได้
ั ้ นอกจากนันความชั
้
นข้ างทางใน
ั้
การปรับระดับให้ มีความเรี ยบมากที่สดุ เพื่อลดความรุ นแรงเมื่อรถยนต์
บริ เวณที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนควรจะมี
พุง่ ชนเข้ ากับอุปกรณ์กนั ้
3.3.2 ระยะยืดหยุน (Deflection Distance)
ระยะยืดหยุน่ (Deflection) ของอุปกรณ์กนเป็
ั ้ นอีกตัวแปรหนึง่ ที่ต้องคํานึงถึง หากระยะยืดหยุ่นของอุปกรณ์
กันมากกว่
้
าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กนกั
ั ้ บอันตรายข้ างทาง เมื่อมีการชนเข้ ากับอุปกรณ์กนั ้ อาจทําให้ เกิด
การชนกับอันตรายข้ างทางตามมาด้ วย ซึง่ เท่ากับว่าการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนไม่
ั ้ สามารถป้องกันการชนกับวัตถุ
อันตรายข้ างทางได้ เลย ดังนัน้ Roadside Design Guide ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ ให้ ข้อแนะนําว่า
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ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กนกั
ั ้ บอันตรายข้ างทางควรไม่น้อยกว่าระยะยืดหยุ่นจากการทดสอบการชนของ
รถขนาดใหญ่สดุ (จากข้ อมูลรถบนถนนเส้ นนัน)
้ ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. และมุมการชน 25 องศา
ประเภทอุปกรณ์ กนั ้ ต่างๆ จะมีระยะยืดหยุ่นที่ต่างกันตามประสิทธิ ภาพของอุปกรณ์ กนั ้ แต่ละประเภท ใน
การติด ตัง้ อุป กรณ์ กัน้ ที่ ป ลอดภัย โดยคํ า นึง ถึ ง ระยะยื ด หยุ่น ควรมี ก ารพิ จ ารณาการติ ด ตัง้ เพื่ อ ป้ องกัน
อันตรายข้ างทางใน 2 รูปแบบ ดังรูปที่ 3-13 คือ
1) การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันวัตถุอนั ตรายหรื ออุปกรณ์ข้างทาง ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ กนั ้
กับวัตถุอนั ตรายหรื ออุปกรณ์ข้างทาง ควรมีระยะห่างที่มากพอที่จะป้องกันไม่ให้ รถยนต์พ่งุ เข้ าชน
อุปกรณ์ กัน้ จนเสีย รู ปแล้ วชนกับวัตถุอัน ตราย ถ้ าวัตถุอันตรายอยู่ชิดแนวของอุปกรณ์ กัน้ ควร
เลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์กนแบบแข็
ั้
ง (Rigid Barrier) แต่ถ้ามีการใช้ อปุ กรณ์กนประเภทกึ
ั้
่งแข็ง
(Semi-Rigid Barrier) หรื ออุปกรณ์กนประเภทยื
ั้
ดหยุ่น (Flexible Barrier) แล้ วมีระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์กนและวั
ั้
ตถุอนั ตรายไม่เพียงพอ อาจต้ องพิจารณาลดระยะยืดหยุ่นของอุปกรณ์กนั ้ โดยทํา
ให้ อุปกรณ์ กัน้ มีความแข็งเพิ่มมากขึน้ เช่น ลดระยะห่างระหว่างเสา เพิ่มขนาดเสา หรื อใช้ แผ่น
เหล็กเสริมที่บริ เวณเสา
2) การติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ เพื่อป้องกันความชันคันทางที่ไม่ปลอดภัย ควรพิจารณาระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ กัน้ กับจุดเริ่ มต้ นของความชันข้ างทาง เพราะถ้ าติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ ใกล้ กับจุดเริ่ มต้ นของ
ความชันข้ างทางมากเกินไป เสาที่ฝังอยู่ใต้ ดินจะมีความแข็งแรงไม่เพียงพอในการต้ านทานแรง
กระแทกจากการชน ทําให้ เสาเอียงหรื อล้ มได้ และระยะยืดหยุ่นทังหมดจะมากกว่
้
าระยะยืดหยุ่น
้ ปกรณ์ กัน้ ให้ ห่างจากจุดเริ่ มต้ นของความชันคันทางเป็ น
ปกติของอุปกรณ์ กัน้ ดังนัน้ ควรติดตังอุ
ระยะอย่างน้ อย 60 ซม. ถ้ าไม่สามารถทําได้ เนื่องจากพื ้นที่จํากัด ควรเสริ มความแข็งของอุปกรณ์
กัน้ เช่น ลดระยะห่างระหว่างเสา เพิ่มขนาดเสา เพิ่มความยาวเสา หรื อเลือกใช้ ราวกันอันตรายที่มี
ความแข็งเพิ่มมากขึ ้น
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ระยะ
ยืดหยุน่

การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันวัตถุอนั ตรายหรื ออุปกรณ์ข้างทาง

ระยะห่างอย่างน้ อย
0.60 ม.

การติดตั ้งอุปกรณ์กั ้นเพื่อป้องกันความชันคันทางที่ไม่ปลอดภัย

รู ปที่ 3-13 การติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันอันตรายข้ างทางโดยพิจารณาระยะยืดหยุ่น

3.3.3 ผลกระทบจากพืน
้ ที่ขางทาง (Terrain Effects)
อุปกรณ์กนจะทํ
ั้
าหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ เมื่อล้ อรถยนต์ทงั ้ 4 ล้ อ ที่เข้ าชนอุปกรณ์กนไม่
ั ้ ยกลอย
เหนือพื ้น และตัวรถยนต์ควรอยูใ่ นระดับและตําแหน่งที่วิ่งมาปกติ ดังนันพื
้ ้นผิวในช่วงระยะระหว่างขอบทาง
้ ปกรณ์ กัน้ บนคันหิน จะมีโอกาสเสี่ยงที่
ถึงอุปกรณ์ กัน้ ควรมีระดับพืน้ ผิวที่สมํ่าเสมอ สําหรับการติดตังอุ
รถยนต์จะชนกับขอบคันหิน ทําให้ ล้อรถยนต์ลอยยกตัวขึ ้นและอาจพุ่งข้ ามอุปกรณ์ กนั ้ ภายหลังการชนได้
้ ปกรณ์
ดังนันเมื
้ ่อพื ้นที่ข้างทางมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป ควรมีการพิจารณาข้ อควรระวังในการติดตังอุ
กันเพิ
้ ่มเติมดังนี ้
3.3.3.1 คันหิน (Curb)
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบนคั
ั้
นหิน ทําให้ หน้ าสัมผัสของคันหินอยู่ด้านหน้ าของหน้ าสัมผัสอุปกรณ์กนั ้ ดังนัน้
รถยนต์จะเข้ าชนกับคันหินก่อน และอาจทําให้ เกิดการพลิกควํ่าข้ ามอุปกรณ์กนหรื
ั ้ อพุง่ ชนเข้ ากับตัวอุปกรณ์
กันได้
้ จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์กนบนคั
ั้
นหิน โดยเฉพาะถนนที่ใช้ ความเร็วสูงและมีโอกาสที่เกิดการ
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ชนแบบทํามุมได้ แต่เมื่อจําเป็ นที่ต้องมีการติดตังคั
้ นหินและอุปกรณ์กนเข้
ั ้ าด้ วยกันบนถนนที่ใช้ ความเร็ วสูง
คันหินควรมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. และควรติดตังให้
้ หน้ าสัมผัสของคันหินอยู่ตรงกับแนวของหน้ าสัมผัส
ของอุปกรณ์กนั ้ นอกจากนี ้ควรเพิ่มความแข็งให้ กบั อุปกรณ์กนั ้ เพื่อลดระยะยืดหยุ่นด้ วย สําหรับถนนที่ใช้
ความเร็ วตํ่า อาจใช้ คนั หินที่มีความสูงมากกว่า 10 ซม. ได้ โอกาสที่รถเกิดการพลิกควํ่าอาจน้ อยกว่าถนนที่
ใช้ ความเร็ วสูง
3.3.3.2 ความชันบริเวณที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ (Slope)
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบนผิ
ั้
วดินที่มีความชันสูงจะทําให้ รถยนต์ชนอุปกรณ์กนในตํ
ั ้ าแหน่งที่สงู กว่าตําแหน่ง
ชนระดับปกติและอาจทําให้ เกิดการพลิกควํ่าได้ ดังนันควรพิ
้
จารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบนผิ
ั้
วดินที่มีความชัน
ไม่เกิน 1V:10H
3.3.3.3 ไหล่ ทาง (Shoulders)
โดยทัว่ ไปแล้ ว ควรติดตังอุ
้ ปกรณ์กนให้
ั ้ มีระยะห่างจากขอบไหล่ทางประมาณ 60 ซม. เพื่อที่จะอํานวยความ
สะดวกให้ กบั รถยนต์ที่จําเป็ นต้ องจอดฉุกเฉินบริ เวณไหล่ทาง แต่ถ้าพื ้นที่มีระยะจํากัดหรื ออันตรายข้ างทาง
้ ปกรณ์กนให้
ั ้ ชิดกับแนวขอบไหล่ทาง
อยูใ่ นระยะใกล้ กบั ขอบทางมาก อาจจําเป็ นต้ องติดตังอุ
3.3.4 อัตราการผายออกของอุปกรณกั้น (Flare Rate)
โดยทัว่ ไปแล้ ว การติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนในลั
ั ้ กษณะผายออกจะเป็ นการติดตังในช่
้ วงของปลายอุปกรณ์ กนที
ั ้ ่มี
ระยะห่า งไล่อ อกไปจากขอบทาง ดัง นัน้ การผายออกของอุป กรณ์ กัน้ จะทํ า ให้ ส ามารถลดความยาวที่
ต้ องการของอุปกรณ์ กนั ้ และลดผลกระทบทางความรู้ สึกของผู้ขบั ขี่ที่จะต้ องขับรถในระยะใกล้ กบั อุปกรณ์
กันได้
้ แต่ข้อเสียของการผายออก คือ ทําให้ เกิดมุมการชนที่มากขึ ้น และอาจเพิ่มความรุนแรงในการชนให้
สูงขึน้ ได้ นอกจากนัน้ การผายออกของอุปกรณ์ กัน้ จะทํ าให้ รถยนต์ ที่พุงเข้ าชนอุปกรณ์ กัน้ อาจสะท้ อน
กลับมายังผิวจราจร และชนเข้ ากับรถยนต์คนั อื่นในผิวจราจร หรื อชนอุปกรณ์ ข้างทางอื่นๆ ที่อยู่บริ เวณ
ใกล้ เคียงได้ ดังนันจึ
้ งควรควบคุมอัตราการผายออกของอุปกรณ์กนให้
ั ้ อยู่ในระดับที่ตํ่าสุด โดยเฉพาะเมื่อมี
ั้
าในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ (Shy line offset)
การออกแบบการผายออกของอุปกรณ์กนภายในระยะแนะนํ
พื ้นที่ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในลั
ั ้ กษณะผายออกควรเป็ นพื ้นที่เรี ยบ หรื อมีความชันไม่มากกว่า 1V:10H ซึง่
อาจทําให้ มีค่าใช้ จ่ายมากขึ ้นในการปรับระดับพื ้นที่ให้ มีความเรี ยบดังกล่าว ดังนันการติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์กนใน
ั้
ลักษณะผายออกถึงแม้ จะสามารถลดความยาวอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ต้องใช้ ลงได้ แต่ก็จะมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ ้น
ตามมา จึงสมควรต้ องพิจารณาปั จจัยต่างๆในการเลือกวิธีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนควบคู
ั้
ก่ นั ไปด้ วย
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ข้ อแนะนํ า สําหรั บอัต ราการผายออกของอุปกรณ์ กัน้ จะขึน้ อยู่กับความเร็ วออกแบบและประเภทของ
อุปกรณ์กนั ้ ซึง่ สามารถอ้ างอิงได้ จาก Roadside Design Guide ดังแสดงในตารางที่ 3-6
จากตารางที่ 3-6 จะเห็นว่าเมื่อความเร็ วออกแบบสูงขึ ้น และประเภทอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ใช้ เป็ นอุปกรณ์กนแบบ
ั้
้ ปกรณ์กนบนถนน
ั้
แข็ง (Rigid Barrier) อัตราการผายออกควรอยู่ในระดับที่ตํ่าสุด ในกรณีที่เป็ นการติดตังอุ
ที่มีอยู่เดิมแล้ ว การเลือกใช้ อตั ราการผายออกของอุปกรณ์กนอาจใช้
ั้
ความเร็ วจราจรที่เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85
แทนความเร็วออกแบบได้
ตารางที่ 3-6 อัตราการผายออกบริเวณปลายของอุปกรณ์ กัน้ (Flare Rate) (AASHTO, 2006)
การผายออกของอุปกรณ์ กัน้ ที่ตดิ ตัง้ นอก Shy Line
การผายออกของ
ความเร็วออกแบบ
อุปกรณ์ กัน้ ที่ตดิ ตัง้ ใน
อุปกรณ์ กัน้ แบบแข็ง
อุปกรณ์ กัน้ แบบกึ่งแข็ง
(กม./ชม.)
Shy line
(Rigid System)
(Semi-Rigid System)
120
33:1
22:1
17:1
110
30:1
20:1
15:1
100
26:1
18:1
14:1
90
24:1
16:1
12:1
80
21:1
14:1
11:1
70
18:1
12:1
10:1
60
16:1
10:1
8:1
50
13:1
8:1
7:1

3.3.5 ความยาวในการติดตั้งอุปกรณกั้น (Length of Need)
อุปกรณ์กนควรติ
ั้
ดตังในความยาวที
้
่เพียงพอ ที่สามารถครอบคลุมพื ้นที่อนั ตรายข้ างทางและป้องกันไม่ให้
รถยนต์เสียหลักออกนอกขอบทางและพุ่งเข้ าชนกับวัตถุอนั ตรายข้ างทางได้ ดังนันความยาวในการติ
้
ดตัง้
อุปกรณ์กนั ้ (Length of Need) คือความยาวทังหมดที
้
่ใช้ ในการป้องกันบริ เวณที่มีโอกาสที่รถยนต์จะพุ่งเข้ า
ชนอัน ตรายข้ า งทาง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความยาวในการติ ด ตัง้ อุป กรณ์ กัน้ ได้ แ ก่ ความเร็ ว ของรถยนต์
ระยะทางจากขอบทางถึงขอบหลังสุดของวัตถุข้างทาง (Lateral Extent of the Area of Concern, LA)
ปริ มาณจราจร และระยะทางจากขอบด้ านใกล้ ของวัตถุข้างทางถึงจุดสมมติที่รถเริ่ มหลุดออกจากถนน
(Run out Length, LR)
ระยะ LA และระยะ LR ดังแสดงในรู ปที่ 3-14 เป็ นสองตัวแปรสําคัญที่ใช้ ในการหาความยาวในการติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้ ความยาว LR สามารถใช้ ความยาวตามคําแนะนําจากตารางที่ 3-7 (Hutchinson and
Kennedy, 1966) ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณจราจรและความเร็ วออกแบบ (หรื อความเร็ วจราจรที่เปอร์ เซ็นไทล์ที่
85 ในกรณีที่เป็ นการติดตังบนถนนที
้
่มีอยูเ่ ดิม)
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รู ปที่ 3-14 การหาความยาวในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ (Length of Need)
ตารางที่ 3-7 ระยะ LR แนะนํา (Hutchinson and Kennedy, 1966)
ปริมาณจราจร ADT
ความเร็วออกแบบ
มากกว่ า 6,000
2,000 – 6,000 800 – 2,000
(กม./ชม.)
LR (เมตร)
120
160
150
135
110
145
135
120
100
130
120
105
90
110
105
95
80
100
90
80
70
80
75
65
60
70
60
55
50
50
50
45

น้ อยกว่ า 800
125
110
100
85
75
60
50
40

3.3.5.1 การกําหนดความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายสําหรั บจราจรที่อยู่ฝ่ ั งเดียวกับ
วัตถุอันตราย (Adjacent Traffic)
รู ปที่ 3-15 แสดงแนวทางการออกแบบความยาวอุปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันวัตถุอนั ตราย สําหรับการจราจรที่
อยูฝ่ ั่ งเดียวกับวัตถุอนั ตราย ซึง่ อาจเป็ นถนน 2 ช่องจราจรหรื อมากกว่า 2 ช่องจราจรขึ ้นไป และมีเกาะกลาง
ถนน โดยระยะ Run out Length (LR) จะวัดจากขอบด้ านใกล้ ของวัตถุข้างทางที่การจราจรมีทิศทางพุ่งเข้ า
หาจนถึงจุดสมมติที่รถเริ่ มหลุดออกจากถนน พื ้นที่ภายในบริ เวณแนวเส้ นที่วดั จากขอบหลังสุดของวัตถุข้าง
ทางถึงจุดสิ ้นสุดของ Run out Length คือพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์สามารถเสียหลักออกนอกถนน ดังนันควรมี
้
้ ปกรณ์กนเริ
ั ้ ่ มตังแต่
้ แนวขอบด้ านใกล้ ของวัตถุข้างทางจนถึงจุดตัดแนวที่รถยนต์เริ่ มเสียหลักออก
การติดตังอุ
นอกถนน
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ถ้ าวัตถุอนั ตรายข้ างทางเป็ นวัตถุตอ่ เนื่องหรื อเป็ นแหล่งนํ ้าพาดขวางแนวถนน ให้ เลือกใช้ ระยะ LA เป็ นระยะ
เดียวกันกับระยะเขตปลอดภัย (LC)
X (ในกรณีติดตังแบบตรง)
้
X (ในกรณีติดตังแบบผายออก)
้
L1

ปลายอุปกรณ์กนั ้
Shy Line

LR

ขอบทาง

ทิศทางจราจร

รู ปที่ 3-15 แนวทางการออกแบบความยาวอุปกรณ์ กัน้
เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายสําหรั บจราจรที่อยู่ฝ่ ั งเดียวกับวัตถุอันตราย

วิธีการกําหนดความยาวอุปกรณ์กนสามารถทํ
ั้
าได้ 2 วิธีด้วยกัน ได้ แก่
1. การกําหนดความยาวอุปกรณ์ กัน้ ด้ วยวิธีเขียนแบบ ใช้ สําหรั บถนนทางตรงและทางโค้ ง
ด้ านใน
วิธีนี ้สามารถหาความยาวอุปกรณ์กนได้
ั ้ โดยการวัดระยะตามสัดส่วนความยาวจริ งบนแบบก่อสร้ าง
ทาง ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.1 หาระยะเขตปลอดภัย (LC) ตามตารางที่ 2-1
1.2 หาพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์จะเสียหลักออกนอกถนน กําหนดได้ จากระยะทางจากขอบทางถึงขอบ
หลังสุดของวัตถุข้างทาง (LA) หรื อใช้ LC ในกรณีที่เป็ นวัตถุอนั ตรายแบบต่อเนื่อง หรื อเมื่อ LC
น้ อยกว่า LA
1.3 หาระยะ Run out Length (LR) ตามตารางที่ 3-7
1.4 วัดระยะ Run out Length (LR) ตามสัดส่วนจริ งลงบนแบบ โดยวัดตามแนวขอบทาง เริ่ มจาก
ตําแหน่งสิ ้นสุดของระยะ Run out Length ในด้ านใกล้ การจราจร จนถึงขอบด้ านใกล้ ของวัตถุ
ข้ างทาง จากนันเขี
้ ยนแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน โดยเริ่ มจากตําแหน่ง
สิ ้นสุดของระยะ Run out Length ในด้ านใกล้ การจราจร จนถึงขอบด้ านหลังสุดของวัตถุข้าง
ทาง
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1.5 เขียนแนวอุปกรณ์กนห่
ั ้ างจากขอบทางเป็ นระยะ L2 ซึง่ ก็คือ ระยะจากขอบทางถึงแนวที่ติดตัง้
อุปกรณ์ กัน้ โดยเขี ย นแนวอุปกรณ์ กัน้ เริ่ มจากขอบด้ า นใกล้ ข องวัตถุข้า งทาง จนถึง จุดตัด
ระหว่างแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนนและแนวระยะ Run out Length
1.6 ความยาวของอุปกรณ์ กัน้ ที่ ออกแบบ สามารถวัดได้ จากระยะตามสัดส่วนจริ งบนแบบ แต่
ั ้ กถูกผลิตขึ ้นโดยช่วงเสาหนึ่งมีระยะประมาณ 4 เมตร ดังนันความยาวที
้
่
เนื่องจากอุปกรณ์กนมั
ปรากฏบนแบบควรเป็ นความยาวจริงของช่วงความยาวอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ถกู ผลิตขึ ้นจริง
2. การกําหนดความยาวอุปกรณ์ กัน้ ด้ วยวิธีเขียนแบบ ใช้ สาํ หรั บถนนทางโค้ งด้ านนอก
วิธีนีเ้ ป็ นวิธีเดียวที่สามารถหาความยาวอุปกรณ์ กัน้ สําหรับถนนทางโค้ งด้ านนอกได้ โดยทําการ
เปรี ยบเทียบระยะ Run out Length (LR) และระยะ Tangent (T) ของโค้ ง หากทางโค้ งมีระยะ
Tangent (T) มากกว่าระยะ Run out Length (LR) ให้ ใช้ วิธีการกําหนดความยาวอุปกรณ์กนั ้
สําหรับถนนทางตรง แต่หากทางโค้ งมีระยะ Tangent (T) น้ อยกว่าระยะ Run out Length (LR) จะ
สามารถหาความยาวอุปกรณ์กนได้
ั ้ ตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 หาระยะเขตปลอดภัย (LC) และระยะทางจากขอบทางถึงขอบหลังสุดของวัตถุข้างทาง (LA)
2.2 จากขอบหลังสุดของวัตถุข้างทาง เขียนเส้ นตรงตามแนวเดียวกับ Tangent (T) ของทางโค้ ง
เส้ นตรงแนวนี ้จะเป็ นขอบเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์จะเสียหลักออกนอกถนน (รูปที่ 3-16)
ั ้ ่ มจากขอบด้ าน
2.3 เขียนแนวอุปกรณ์กนห่
ั ้ างจากขอบทางเป็ นระยะ L2 โดยให้ แนวอุปกรณ์กนเริ
ใกล้ ของวัตถุข้างทางจนถึงจุดตัดกับแนวเส้ นตรงตาม Tangent ในข้ อ 2.2
2.4 วัดความยาวอุปกรณ์กนตามสั
ั้
ดส่วนจริงบนแบบที่เขียนไว้
โดยปกติแล้ ว ไม่ควรติดตังอุ
้ ปกรณ์กนแบบมี
ั้
การผายออกในบริ เวณทางโค้ ง เพราะจะทําให้ มมุ การ
ชนเพิ่มสูงขึ ้นและเป็ นอันตรายต่อผู้ขบั ขี่เมื่อเกิดการชนได้
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รู ปที่ 3--16 แนวทางกการออกแบบคความยาวอุปกรณ์
ก กัน้ ที่ตดิ ตังั ้ บนทางโค้ งด้ านนอก

3. การกําหนดดความยาวอุปกรณ์
ป กัน้ ด้ ววยวิธีการคํานวณ
า
ใช้ สาํ หรับถนนทาางตรง
รูปที่ 3-16 แสดงการหาค
แ
ความยาวของงอุปกรณ์กนั ้ (X)
( ซึง่ สามารรถคํานวณได้ จจากสมการทีท่ 1 หรื อ 2
⁄
⁄

⁄
⁄

…….. สมการที่ 1
…….. สมการที่ 2

สมการที่ 1 ใช้
ใ คํานวณหาความยาวขของอุปกรณ์ กักน้ ในกรณี ที่มีการผายอออกบริ เวณปลลาย และ
สมการที่ 2 ใช้
ใ สําหรับในกรณีที่ไม่มีการรผายออกบริเวณปลาย
a และ b คือ อัตราส่วนกาารผายออก (FFlare rate) ซึงสามารถใช้
่
ตามข้
ต อแนะนํนําตามตารางงที่ 3-6
L1 คือ ระยยะของอุปกรณ์กนจากขอ
บด้ านใกล้ ของวั
ั้
อ ตถุอนั ตรายถึงจุดที่อปุ ปกรณ์กนเริ
ั ้ ่มผายออก
ม
อย่างน้น้ อยควรมีระยยะประมาณ 55.7 เมตร
L2 คือ ระยะจจากขอบทางถึถึงแนวที่มีการติดตังอุ
้ ปกรรณ์กนั ้
L3 คือ ระยะจจากขอบทางถึถึงขอบด้ านหหน้ าของวัตถุข้ข้างทาง
LA คือ ระยะจจากขอบทางถึถึงขอบหลังสุดุ ของวัตถุข้างทาง
า
LR คือ ระยะจจากขอบด้ านใกล้
น ของวัตถุข้างทางถึงจุดสมมติ
ด
ที่รถเริ่ิมหลุดออกจจากถนน (ER)
EA คือ ตําแหหน่งของวัตถุอัอนั ตราย
พื ้นที่ที่ติดตังควรมี
ง้
ความชชันน้ อยกว่า 1V:10H และะบริ เวณปลาายของอุปกรรณ์ กัน้ ควรมีการติ
ก ดตัง้
อุปกรณ์กนั ชน สําหรับเส้ นทางการจรา
น
าจรที่มีทิศทางงตรงกันข้ ามจะมีหลักการรคํานวณเหมือนกันแต่
จะแตกต่างตตรงที่ LA ซึง่ จะะต้ องวัดจากขขอบเส้ นจราจจรในทิศทางนนัน้
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3.3.5.2 การกําหนดความยาวอุปกรณ์ กัน้ ในด้ านไกลจราจรสําหรั บถนนที่มีเกาะกลาง
ถ้ าถนนที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนไม่
ั ้ ใช่ถนนที่การจราจรสวนทางกัน การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนอาจสิ
ั้
้นสุดที่ขอบ
วัตถุอนั ตรายด้ านไกลจราจรดังรูปที่ 3-17 แต่ควรมีการจัดการปลายอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ปลอดภัยด้ วย

รู ปที่ 3-17 ความยาวอุปกรณ์ กัน้ ในด้ านไกลจราจรสําหรั บถนนที่มีเกาะกลาง

3.3.5.3 การกําหนดความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายสําหรั บจราจรที่อยู่ฝ่ ั งตรงกัน
ข้ ามกับวัตถุอันตราย (Opposing Traffic)

L3

L2

LS

LA

LC

รูปที่ 3-18 แสดงการคํานวณหาความยาวของอุปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายจากรถยนต์ที่มาจาก
ฝั่ งตรงกันข้ ามกับวัตถุอนั ตราย ซึง่ มีวิธีการคํานวณในลักษณะเดียวกับในกรณีที่วตั ถุอนั ตรายอยู่ฝั่งเดียวกับ
การจราจร แต่การวัดระยะทางด้ านข้ างต่างๆ ให้ เริ่ มวัดจากขอบทางของช่องจราจรในทิศทางฝั่ งตรงข้ าม
หรื อถ้ าเป็ นถนน 2 ช่องจราจรให้ เริ่ มต้ นวัดจากเส้ นกึ่งกลางถนนเป็ นหลัก

รู ปที่ 3-18 แนวทางการออกแบบความยาวอุปกรณ์ กัน้ สําหรั บป้องกันวัตถุอันตรายจากรถยนต์ ท่ มี าจากฝั่ ง
ตรงกันข้ ามกับวัตถุอันตราย
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3.3.5.4 การกําหนดความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันความชันคันทางที่ไม่ ปลอดภัย
รู ปที่ 3-19 แสดงการวัดระยะความยาวอุปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันความชันคันทางที่ไม่ปลอดภัย โดยตําแหน่ง
X เป็ นตําแหน่งเริ่ มต้ นที่คนั ทางมีความชันและความสูงตามที่รูปที่ 3-1 แนะนําว่าควรต้ องมีการติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้ และจากตําแหน่ง X จะสามารถวัดระยะ Run out Length (LR) เพื่อกําหนดขอบเขตพื ้นที่เสี่ยงที่
รถยนต์จะเสียหลักออกนอกถนนได้ ความยาวอุปกรณ์ กนจะเริ
ั้
่ มจากตําแหน่ง X จนถึงจุดตัดระหว่างแนว
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและแนวที
ั้
่รถยนต์จะเสียหลักออกนอกถนน

รู ปที่ 3-19 ระยะความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันความชันคันทางที่ไม่ ปลอดภัย

3-34

3.3.5.5 ตัวอย่ างการออกแบบความยาวอุปกรณ์ กนั ้
ตัวอย่ างที่ 1 ในกรณีที่วตั ถุอนั ตรายข้ างทางเป็ นแบบต่อเนื่อง เช่น แหล่งนํ ้าขวางแนวถนนที่มีเกาะกลาง
และมีจํานวนช่องจราจร 4 ช่องจราจร (รู ปที่ 3-20)
เมื่อ

ความเร็ วออกแบบ 110 กม./ชม.
ปริมาณจราจร (ADT) = 9,000 คันต่อวัน
ความชันข้ างทาง = 1V:4H

คํานวณหาความยาวอุปกรณ์กนั ้

การติดตังแบบผายออก
้
การจัดการปลายอุปกรณ์กนั ้
การติดตังแบบตรง
้
การจัดการปลายอุปกรณ์กนั ้
ER

1

LA = LC = 14 ม.
5.7 ม. 3 ม.

15

แม
น่ ํา้

รู ปที่ 3-20 ตัวอย่ างวัตถุอันตรายข้ างทางเป็ นแบบต่ อเนื่อง

ขอบทาง

3 ม.
LR = 145 ม.

EA

รู ปที่ 3-21 ความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายข้ างทางแบบต่ อเนื่อง
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การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีเขียนแบบ
1. เมื่อวัตถุอนั ตรายเป็ นแบบต่อเนื่อง ให้ LA = LC โดยตามตารางที่ 2-1 ระยะเขตปลอดภัย หรื อ LC =
14 เมตร
2. จากตารางที่ 3-7 ระยะ Runout Length (LR) = 145 เมตร
3. ในกรณีนี ้วัตถุอนั ตรายข้ างทางคือแหล่งนํ ้า เมื่อ LA = LC = 14 เมตร จึงวัดระยะห่างจากขอบทาง
จนถึงตําแหน่งของแหล่งนํ ้าที่ระยะ 14 เมตร จากรู ปที่ 3-21 ตําแหน่ง EA คือตําแหน่งที่ LA = 14
เมตร
4. จากตําแหน่ง EA ให้ วดั ระยะ Run out Length (LR) = 145 เมตร ตามสัดส่วนจริงลงบนแบบ โดยวัด
้ ยนแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสีย
ตามแนวขอบทาง เริ่ มจากตําแหน่ง EA ถึงตําแหน่ง ER จากนันเขี
้
บขอบทางและ
หลักออกนอกถนน โดยเริ่ มลากแนวเส้ นตรงเฉียงจากจุดที่แนวตําแหน่ง EA ตังฉากกั
ตัดที่ตําแหน่งของแหล่งนํ ้า จากนันลากเส้
้
นแนวเฉียงยาวมาจนตัดกับตําแหน่ง ER บนแนวขอบทาง
5. จากตารางที่ 3-5 ระยะ Shy line offset = 2 เมตร แต่ในตัวอย่างนี ้ ราวสะพานมีระยะห่างจาก
ขอบทาง 3 เมตร ซึง่ เป็ นระยะที่มากกว่า Shy line offset ดังนันการติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์กนอาจเป็
ั้
นการ
ติดตังแบบตรง
้
หรื อแบบผายออกบริเวณปลายก็ได้
ั้
าแหน่งกึ่งกลางของราว
6. สําหรับการออกแบบในกรณีที่เป็ นแบบตรง ให้ เขียนแนวอุปกรณ์กนตรงตํ
สะพาน โดยเขียนแนวอุปกรณ์กนเริ
ั ้ ่ มจากขอบราวสะพานด้ านใกล้ สดุ จนตัดกับแนวเขตพื ้นที่เสี่ยง
ั ้ ่ออกแบบสามารถวัดได้
ที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนนที่ตําแหน่ง ER ความยาวของอุปกรณ์กนที
จากระยะตามสัดส่วนจริงบนแบบ ซึง่ ได้ ความยาวประมาณ 114 เมตร
7. สําหรับการออกแบบในกรณีที่เป็ นการผายออกบริ เวณปลาย เมื่อเลือกใช้ อุปกรณ์ กนั ้ ประเภทกึ่ง
แข็ง (Semi-rigid barrier) ให้ ใช้ อตั ราส่วนการผายออกตามตารางที่ 3-6 คือที่อตั ราส่วน 15:1 เมื่อ
ั้
อนที่จะผายออกจะอยู่ที่ระยะ 5.7 เมตร แต่เมื่อมี
ใช้ ระยะ L1 ที่ 5.7 เมตร อุปกรณ์กนในแนวตรงก่
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กนจากราวสะพาน
ั้
ระยะ L1 ใหม่จะอยูท่ ี่ 8.7 เมตรโดยเริ่ มวัดจากตําแหน่ง EA
จากนันอุ
้ ปกรณ์กนจะผายออกตามอั
ั้
ตราส่วนที่ 15:1 จนแนวอุปกรณ์กนไปสิ
ั้
้นสุดที่แนวเขตพื ้นที่
เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน ซึง่ สามารถวัดความยาวของอุปกรณ์กนได้
ั ้ ทงหมด
ั้
70 เมตร
การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีการคํานวณ
ตามรู ปที่ 3-21 สามารถออกแบบความยาวอุปกรณ์กนได้
ั ้ ดงั นี ้
LC = 14 เมตร = LA
Runout Length = 145 เมตร
L1 = 5.7 เมตร
ระยะห่างระหว่างแนวอุปกรณ์กนถึ
ั ้ งขอบทาง (L2) = 3 เมตร
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อัตราการผายออก = 15:1
สําหรับการติ ดตัง้ แบบตรง
LA − L2
LA
LR
14 − 3.0
X =
= 113 .9
14
145

X=

เมตร

สําหรับการติ ดตัง้ แบบมี การผายออกบริ เวณปลาย
LA + ( b )( L1 ) − L2
a
b + LA
a
LR
14 + ( 1 )(8.7) − 3
15
X =
= 71.0
1 + 14
15
145
X=

เมตร

จากตัวอย่างนี ้ หากสะพานคอนกรี ตเป็ นสะพานที่มีอยู่เดิมและความชันข้ างทางอยู่ที่ 1V:4H ตามที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น ควรติดตังอุ
้ ปกรณ์กนแบบตรงและไม่
ั้
มีการผายออก เพราะการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนแบบมี
ั้
การผายออก
จําเป็ นที่จะต้ องปรับระดับความชันข้ างทางให้ มีความเรี ยบมากกว่าความชัน 1V:4H ทําให้ ราคาค่าก่อสร้ าง
ในการทําดินถมอาจสูงขึ ้นมาก และราคาค่าดินถมอาจมีราคาสูงกว่าความยาวของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ใช้ สําหรับ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนแบบตรงซึ
ั้
ง่ มีความยาวมากกว่าได้
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ตัวอย่ างที่ 2 ในกรณีที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันความชันคันทางที่มีความชัน 1V:2.5H และมี
ความสูงคันทางมากกว่า 10 เมตร บนถนน 2 ช่องจราจร
เมื่อ

ความเร็ วออกแบบ 100 กม./ชม.
ปริมาณจราจร (ADT) = 6,000 คันต่อวัน
ความกว้ างไหล่ทางด้ านซ้ าย 3.0 เมตร
เป็ นช่วงถนนทางตรง ที่มีพื ้นที่ด้านล่างของความชันคันทางเป็ นพื ้นที่เรี ยบ

คํานวณหาความยาวอุปกรณ์กนั ้

รู ปที่ 3-22 ความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันความชันคันทางที่ไม่ ปลอดภัย

การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีเขียนแบบ
1. จากตารางที่ 2-1 ที่ความชันคันทาง 1V:2.5H ไม่จําเป็ นต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์กนถ้
ั ้ าความสูงคันทาง
ตํ่ากว่า 2.5 เมตร ดังนันในตั
้ วอย่างนี ้ที่มีความสูงคันทางมากกว่า 10 เมตร จึงควรติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
ที่ตําแหน่งเริ่ มต้ นที่คนั ทางมีความสูงคันทางมากกว่า 2.5 เมตร ขึ ้นไป ดังรู ปที่ 3-22
2. จากนันควรมี
้
การติดตังปลายอุ
้
ปกรณ์กนต่
ั ้ อเนื่องจากอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ตดิ ตังตามความยาวในข้
้
อ1
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ตัวอย่ างที่ 3 ในกรณีที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันตอม่อสะพานบนถนน 2 ช่องจราจร
เมื่อ

ความเร็วออกแบบ 90 กม./ชม.
ปริมาณจราจร (ADT) = 1,800 คันต่อวัน
ความชันคันทางเป็ นพื ้นเรี ยบ
ประเภทอุปกรณ์กนเป็
ั ้ นราวกันอันตราย โดยใช้ เสาแบบแข็ง (Strong Post W-Beam)

คํานวณหาความยาวอุปกรณ์กนทั
ั ้ ง้ 2 ทิศทางจราจร

รู ปที่ 3-23 ตัวอย่ างการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันตอม่ อสะพาน

รู ปที่ 3-24 ความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันตอม่ อสะพาน
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การกํ า หนดความยาวอุ ป กรณ์ กั น้ ด้ ว ยวิ ธี เ ขี ย นแบบในทิ ศ ทางจราจรที่ อ ยู่ ฝั่ ง เดี ย วกั บ วัต ถุ อัน ตราย
(Adjacent Traffic)
1. จากตารางที่ 2-1 ระยะเขตปลอดภัย หรื อ LC = 6.5 เมตร แต่ระยะห่างระหว่างตอม่อสะพานถึง
ขอบทาง = 4 เมตร ดัง นัน้ ตอม่ อ สะพานจึ ง อยู่ภ ายในระยะเขตปลอดภัย สมควรมี ก ารติด ตัง้
อุปกรณ์กนั ้
2. จากตารางที่ 3-2 ระยะ Shy line offset = 1 เมตร และระยะยืดหยุ่นของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่เป็ นราวกัน
อันตราย โดยใช้ เสาแบบแข็ง (Strong Post W-Beam) = 910 มม.
้
นอันตรายอยู่ในระยะที่ห่างจากตอม่อสะพานอย่างน้ อย 1 เมตร และทําให้
3. ดังนันควรติ
้
ดตังราวกั
ระยะห่างระหว่างผิวสัมผัสด้ านหน้ าของอุปกรณ์ กัน้ ถึงขอบทาง (L2) จะอยู่ที่ระยะประมาณ 2.6
เมตรดังแสดงในรูปที่ 3-23
4. จากรูปที่ 3-23 ระยะ LA = 5.5 เมตร
5. จากตารางที่ 3-7 ระยะ Runout Length (LR) = 105 ม. เขียนแนวความยาว LR เริ่ มจากตําแหน่ง
ั้
บแนวถนนจนถึงระยะ LR สิ ้นสุดที่
EA ซึ่งเป็ นตําแหน่งของแนวตอม่อสะพานด้ านใกล้ ที่ตงฉากกั
ตําแหน่ง ER ซึง่ ตําแหน่ง ER คือจุดสมมติที่รถยนต์จะเริ่มหลุดออกนอกถนน
6. เขียนแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน โดยเริ่ มจากตําแหน่ง ER และลากเส้ นแนว
เฉียงยาวจนถึงขอบด้ านหลังของตอม่อสะพาน
7. สําหรับการออกแบบอุปกรณ์ กนั ้ แบบตรง ให้ เขียนแนวอุปกรณ์ กนั ้ ให้ ห่างจากขอบทางที่ระยะ L2
โดยเริ่ มจากแนวขอบตอม่อสะพานด้ านหน้ าจนถึงจุดตัดแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออก
นอกถนน ความยาวของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ออกแบบสามารถวัดได้ จากระยะตามสัดส่วนจริ งบนแบบ ซึง่
ได้ ความยาวประมาณ 55 เมตร
8. สําหรับการออกแบบอุปกรณ์กนแบบมี
ั้
การผายออกบริ เวณปลาย ให้ ใช้ อตั ราส่วนการผายออกตาม
ตารางที่ 3-6 คือที่อตั ราส่วน 12:1 เมื่อใช้ ระยะ L1 = 6.0 เมตร จะสามารถวัดความยาวของ
อุปกรณ์กนได้
ั ้ ทงหมด
ั้
25 เมตร
การกํ า หนดความยาวอุป กรณ์ กัน้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารคํ า นวณในทิ ศ ทางจราจรที่ อ ยู่ฝั่ ง เดี ย วกับ วัต ถุอัน ตราย
(Adjacent Traffic)
ตามรู ปที่ 3-23 สามารถออกแบบความยาวอุปกรณ์กนได้
ั ้ ดงั นี ้
สําหรับการติ ดตัง้ แบบตรง
X=

LA − L2
LA
LR
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X =

5 .5 − 2 .6
= 55 .4
5 .5
105

เมตร

สําหรับการติ ดตัง้ แบบมี การผายออกบริ เวณปลาย
LA + ( b )( L1 ) − L2
a
X=
b + LA
a
LR
5.5 + ( 1 )(6.0) − 2.6
12
X =
= 25.1
1 + 5 .5
12
105

เมตร

การกํ าหนดความยาวอุปกรณ์ กนั ้ ด้ วยวิธีเขียนแบบในทิศทางจราจรที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ ามกับวัตถุอนั ตราย
(Opposing Traffic)

รู ปที่ 3-25 ความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันตอม่ อสะพานสําหรั บทิศทางจราจรที่อยู่ฝ่ ั งตรงกันข้ าม

1. ระยะเขตปลอดภัย หรื อ LC ยังคงมีคา่ เท่ากับ 6.5 เมตร แต่เป็ นการวัดจากเส้ นกึ่งกลางถนน ส่วน
ระยะห่างระหว่างตอม่อสะพานถึงเส้ นกึ่งกลางถนน = 7.6 เมตร ดังนันตอม่
้
อสะพานจึงอยู่นอก
ระยะเขตปลอดภัยสําหรับทิศทางจราจรที่อยูฝ่ ั่ งตรงข้ ามกับตอม่อสะพาน
2. เมื่อพิจารณาปลายอุปกรณ์กนั ้ ที่อยู่ในระยะเขตปลอดภัย (L2 = 6.2 เมตร ซึง่ น้ อยกว่า LC = 6.5
เมตร ) จึงสมควรให้ มีการจัดการปลายอุปกรณ์กนั ้ ซึง่ ให้ รวมความยาวปลายอุปกรณ์เข้ ากับความ
ยาวของอุปกรณ์กนในทิ
ั ้ ศทางจราจรที่อยูฝ่ ั่ งเดียวกับตอม่อสะพาน (Approaching Traffic)

ตัวอย่ างที่ 4 ในกรณีที่ต้องการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในบริ
ั้
เวณทางโค้ งนอก
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เมื่อ

ความเร็วออกกแบบ 90 กมม./ชม.
ปริมาณจราจจร (ADT) = 700
7 คันต่อวัน
ความชันคันทาง
ท = 1V:6HH
รัศมีโค้ ง = 5000 เมตร
ประเภทอุปกรณ์
ก กนเป็
ั ้ นราาวกันอันตรายย โดยใช้ เสาแแบบแข็ง (Stroong Post W--Beam)

คํานวณหหาความยาวอุปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับโค้ งนอกก

รู ปที่ 3--26 ตัวอย่ างกการติดตัง้ อุปกกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกั
อ นวัตถุอันตรายบนทางโ
ต
โค้ งนอก

รู ปปที่ 3-27 ความมยาวอุปกรณ์ กกัน้ เพื่อป้องกันวั
น ตถุอันตรายยบนทางโค้ งนนอก

การกําหนดความยาววอุปกรณ์กนด้
ั ้ ด้ วยวิธีเขียนแแบบ
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1. จากตารางที่ 2-1 ระยะเขตปลอดภัย หรื อ LC = 4.5 เมตร แต่เนื่องจากเป็ นทางโค้ งจึงต้ องมีการ
ปรับค่าระยะเขตปลอดภัย ซึง่ Adjustment Factor ที่ได้ จากตารางที่ 2-2 = 1.3 ดังนันระยะเขต
้
ปลอดภัยที่ปรับแก้ สําหรับทางโค้ งแล้ ว = 5.9 เมตร
2. จากรู ปที่ 3-26 วัตถุอนั ตรายอยู่ห่างจากขอบทางเป็ นระยะ 4.5 เมตร รวมทังยั
้ งมีแหล่งนํ ้าอยู่
ภายในระยะเขตปลอดภัยด้ วย ดังนันจึ
้ งควรมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบริ
ั ้ เวณทางโค้ งนี ้
้
บแนวถนนจนตัด
3. เมื่อ LA = LC = 5.9 เมตร ให้ วาดแนวเส้ นที่ขอบด้ านใกล้ ของวัตถุอนั ตรายตังฉากกั
ขอบทางที่ตําแหน่ง EA
4. จากตารางที่ 3-5 ระยะ Shy line offset = 1 เมตร และระยะยืดหยุ่นของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่เป็ นราวกัน
อันตราย โดยใช้ เสาแบบแข็ง (Strong Post W-Beam) = 910 มม.
5. ดัง นัน้ ควรติ ด ตัง้ ราวกัน อัน ตรายอยู่ใ นระยะที่ ห่ า งจากวัต ถุอัน ตรายประมาณ 1 เมตร ทํ า ให้
ผิวสัมผัสด้ านหน้ าของอุปกรณ์กนจะอยู
ั้
ใ่ นตําแหน่งที่ตดิ กับขอบไหล่ทาง
6. เริ่ มต้ นจากแนวตําแหน่ง EA ที่ระยะ LA เขียนเส้ นตรงตามแนวเดียวกับ Tangent (T) ของทางโค้ ง
เส้ นตรงแนวนี ้จะเป็ นขอบเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์จะเสียหลักออกนอกถนน
7. เขียนแนวอุปกรณ์กนจนถึ
ั้
งจุดตัดกับแนวเส้ นตรงตาม Tangent ในข้ อ 6 และสามารถวัดความยาว
อุปกรณ์กนได้
ั ้ 23 เมตร ดังรู ปที่ 3-27

ตัวอย่ างที่ 5 ในกรณีที่ต้องการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนตรงบริ
ั้
เวณราวสะพานคอนกรี ต
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เมื่อ

ความเร็วออกแบบ 110 กม./ชม.
ปริมาณจราจร (ADT) = 7200 คันต่อวัน
ความชันคันทาง = 1V:4H (ด้ านซ้ ายทาง) 1V:2H (บริ เวณเกาะกลาง)
เกาะกลางมีความกว้ าง 5.20 เมตร

คํานวณหาความยาวอุปกรณ์กนในทิ
ั ้ ศทางมุง่ หน้ าเข้ าหาราวสะพานคอนกรี ต

รู ปที่ 3-28 ตัวอย่ างการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายทัง้ สองทิศทางจราจร

รู ปที่ 3-29 ความยาวอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายทัง้ สองทิศทางจราจร

การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีเขียนแบบ (ด้ านซ้ ายทาง)
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1. จากตารางที่ 2-1 ระยะเขตปลอดภัย หรื อ LC = 14 เมตร สําหรับด้ านซ้ ายทาง
2. จากตารางที่ 3-7 ระยะ Runout Length หรื อ LR = 145 เมตร และจากตารางที่ 3-5 ระยะ Shy
line offset = 2 เมตร ระยะห่างจากขอบทางถึงราวสะพานอยู่ที่ระยะ 3.5 เมตร ดังนันจึ
้ งสามารถ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนได้
ั ้ ทงแบบผายออกและไม่
ั้
ผายออก
ั้
บแนวถนน เนื่องจากอันตรายข้ าง
3. กําหนดตําแหน่ง EA ซึง่ เป็ นตําแหน่งของปลายสะพานที่ตงฉากกั
ทางคือแหล่งนํ ้าซึง่ เป็ นวัตถุอนั ตรายแบบต่อเนื่อง ให้ วดั ระยะ LA = LC = 14 เมตร
4. เขียนแนวความยาว LR จากตําแหน่ง EA จนถึงจุดสิ ้นสุดที่ตําแหน่ง ER
5. เขียนแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน โดยเริ่ มจากตําแหน่ง ER และลากเส้ นแนว
เฉียงยาวจนถึงแนวตําแหน่ง EA ที่ระยะ LA
6. สําหรับการออกแบบอุปกรณ์กนแบบตรง
ั้
ให้ เขียนแนวอุปกรณ์กนเริ
ั ้ ่มจากตําแหน่ง EA จนถึงจุดตัด
แนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน ความยาวของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ออกแบบสามารถวัด
ได้ จากระยะตามสัดส่วนจริงบนแบบ ซึง่ ได้ ความยาวประมาณ 108.8 เมตร โดยติดตังแนวอุ
้
ปกรณ์
กันให้
้ เชื่อมต่อกับแนวของราวสะพาน หรื อให้ ชิดขอบไหล่ทาง
7. สําหรับการออกแบบอุปกรณ์กนแบบมี
ั้
การผายออกบริ เวณปลาย ให้ ใช้ อตั ราส่วนการผายออกตาม
ตารางที่ 3-6 คือที่อตั ราส่วน 15:1 เมื่อใช้ ระยะ L1 = 5.7 เมตร จะสามารถวัดความยาวของ
อุปกรณ์กนได้
ั ้ ทงหมด
ั้
66.2 เมตร
การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีการคํานวณ (ด้ านซ้ ายทาง)
สําหรับการติ ดตัง้ แบบตรง
LA − L2
LA
LR
14 − 3.5
X =
= 108 .9
14
145

X=

เมตร

สําหรับการติ ดตัง้ แบบมีการผายออกบริ เวณปลาย
LA + ( b )( L1 ) − L2
a
X=
b + LA
a
LR
14 + ( 1 )(5.7) − 3.5
15
X =
= 66.6
1 + 14
15
145

เมตร

การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีเขียนแบบ (บริเวณเกาะกลาง)
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1. เกาะกลางมีความชันคันทาง 1V:2H ดังนันจึ
้ งควรติดตังอุ
้ ปกรณ์กนแบบตรงเท่
ั้
านัน้ และเนื่องจาก
ความกว้ างเกาะกลางมีระยะ 5.2 เมตร ระยะ LA ที่ตําแหน่ง EA จึงเท่ากับระยะห่างจากขอบทางถึง
ขอบราวสะพานที่อยู่ใกล้ กับทิศทางจราจรฝั่ งตรงข้ าม ซึ่งวัดระยะ LA ได้ 7.6 เมตร เนื่องจาก
อันตรายข้ างทางในบริเวณเกาะกลางคือราวสะพานบนทิศทางจราจรฝั่ งตรงข้ าม
2. จากตารางที่ 3-7 ระยะ Runout Length หรื อ LR = 145 เมตร เขียนแนวความยาว LR จาก
ตําแหน่ง EA จนถึงจุดสิ ้นสุดที่ตําแหน่ง ER
3. เขียนแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน โดยเริ่ มจากตําแหน่ง ER และลากเส้ นแนว
เฉียงยาวจนถึงแนวตําแหน่ง EA ที่ระยะ LA
4. เขียนแนวอุปกรณ์กนเริ
ั ้ ่ มจากแนวตําแหน่ง EA จนถึงจุดตัดแนวเขตพื ้นที่เสี่ยงที่รถยนต์เสียหลักออก
นอกถนน ความยาวของอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ออกแบบสามารถวัดได้ จากระยะตามสัดส่วนจริ งบนแบบ ซึง่
ได้ ความยาวประมาณ 99 เมตร โดยติดตังแนวอุ
้
ปกรณ์กนให้
ั ้ เชื่อมต่อกับแนวของราวสะพาน
การกําหนดความยาวอุปกรณ์กนด้
ั ้ วยวิธีการคํานวณ (บริเวณเกาะกลาง)
สําหรับการติ ดตัง้ แบบไม่มีการผายออกบริ เวณปลาย
LA − L2
LA
LR
7 .6 − 2 .4
X =
= 99 .2
7 .6
145

X=

เมตร
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3.4 การออกแบบและติดตั้งปลายอุปกรณกั้น

ปลายอุปกรณ์กนเป็
ั ้ นส่วนหนึ่งที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ขบั ขี่ การปรับปรุ งส่วนปลายของอุปกรณ์กนจึ
ั้ ง
มีความจําเป็ นในแง่ของการลดความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นเมื่อเกิดการชนกับปลายอุปกรณ์กนั ้ จากการทบทวน
รู ปแบบปลายอุปกรณ์กนที
ั ้ ่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั พบว่า ประเภทปลายอุปกรณ์ กนั ้ สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1. ปลายอุปกรณ์กนประเภทไม่
ั้
มีลิขสิทธิ์ (Non-Proprietary Terminal) เช่น การดัดโค้ งออกทางด้ าน
ข้ าง (Wing End) หรื อ การฝั งลงดิน (Turn Down) ปลายอุปกรณ์กนประเภทนี
ั้
้มีราคาถูก และง่าย
ารุงรักษา แต่มีประสิทธิภาพตํ่า และอาจเป็ นอันตรายต่อรถยนต์ถ้ามีการพุ่งเข้ า
ต่อการติดตังและบํ
้
ชนบริ เวณปลายอุปกรณ์กนประเภทนี
ั้
้ได้
2. ปลายอุปกรณ์กนประเภทมี
ั้
ลิขสิทธิ์ (Proprietary Terminal) เช่นปลายอุปกรณ์กนที
ั ้ ่มีการออกแบบ
และผลิตโดยบริ ษัทผู้ผลิตต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นปลายอุปกรณ์ กัน้ ที่มีประสิทธิ ภาพสูง มี
ความปลอดภัย ในการใช้ ง าน เพราะส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นปลายอุป กรณ์ กัน้ ที่ มี ก ารออกแบบให้ มี
ลักษณะที่สามารถดูดซับพลังงานที่เกิดขึ ้นหลังการชนได้ เหมาะสําหรับใช้ บนถนนที่มีการจราจร
ความเร็ วสูง ปลายอุปกรณ์ กนั ้ ประเภทนี ้จึงมีชื่อเรี ยกเฉพาะตามบริ ษัทผู้ผลิต มีรูปแบบที่แน่นอน
และส่วนใหญ่ได้ ผ่านการทดสอบการชนก่อนนํามาใช้ งานจริ ง เช่น ET Family, FLEAT system,
Quadtrend System และอื่นๆ
ในคู่ มื อ แนะนํ า การติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ กั น้ นี ้ จะแนะนํ า การใช้ ปลายของอุ ป กรณ์ กั น้ เฉพาะประเภทที่ มี
ประสิทธิ ภาพและความปลอดภัยสําหรั บใช้ ในประเทศไทยโดยจะพิจารณาใช้ ทัง้ ปลายของอุปกรณ์ กัน้
ประเภทไม่มีลิขสิทธิ์และประเภทที่มีลิขสิทธ์ ตารางที่ 3-8 ได้ สรุปประเภทปลายอุปกรณ์กนที
ั ้ ่แนะนําให้ ใช้
สําหรับประเทศไทย
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ตารางที่ 3-8 ประเภทปลายอุปกรณ์ กัน้ ที่แนะนําให้ ใช้ สาํ หรั บประเทศไทย
ประเภท
อุปกรณ์ กนั ้ ที่ใช้
ปลายอุปกรณ์ กนั ้
ประเภทไม่ มีลขิ สิทธิ์ (Non-Proprietary Terminal)
ลาดลงดิน
ทุกประเภท
(Turned-Down Terminal)
Modified Eccentric Loader
Strong Post W-Beam
Terminal (MELT)
Guardrail
ประเภทมีลขิ สิทธิ์ (Proprietary Terminal)
ETTM Family
Semi-Rigid System
FLEAT-350TM และ FLEAT-MTTM
W-Beam Guardrail
Thrie-Beam Guardrail
กําแพงคอนกรี ต
TM
QUADTREND 350
กําแพงคอนกรี ต
TM
REGENT
W-Beam Guardrail
Thrie-Beam Guardrail
TM
SKT-350
Semi-Rigid System
กําแพงคอนกรี ต
TM
SRT-350
Semi-Rigid System
กําแพงคอนกรี ต

ลักษณะการติดตัง้

การทดสอบการชน

ตรง (Non-flared)
หรื อผายออก (Flared)
ผายออก (Flared)

ไม่ผ่านการทดสอบ
การชน
ไม่ผ่านการทดสอบ
การชน

ตรง (Non-flared)
ผายออก (Flared)

ระดับ TL-2 และ TL-3
ระดับ TL-2 และ TL-3

ตรง (Non-flared)
ผายออก (Flared)

ระดับ TL-3
ระดับ TL-3

ตรง (Non-flared)

ระดับ TL-2 และ TL-3

ผายออก (Flared)

ระดับ TL-3

3.4.1 ปลายอุปกรณกั้นประเภทไมมีลิขสิทธิ์ (Non-Proprietary Terminal)
สําหรับปลายของอุปกรณ์กนประเภทไม่
ั้
มีลขิ สิทธิ์จะแนะนําให้ ใช้ เพียง 2 ประเภท ได้ แก่
3.4.1.1 ปลายอุปกรณ์ กัน้ แบบลาดลงดิน (Turned-Down Terminal)
สําหรับราวกันอันตรายที่มีการจัดการปลายอุปกรณ์ กนแบบลาดลงดิ
ั้
นดังรู ปที่ 3-30 ถ้ ามีการพุ่งเข้ าชน
บริ เวณปลายของอุปกรณ์ กนด้
ั ้ วยความเร็ วสูง อาจทําให้ รถยนต์เหินพุ่งข้ ามอุปกรณ์กนั ้ หรื อเกิดการพลิก
ควํ่าของรถยนต์ได้ ง่าย ทําให้ ปลายอุปกรณ์กนประเภทนี
ั้
้กําลังจะถูกยกเลิกการใช้ งานในต่างประเทศ แต่ใน
ประเทศไทยพบว่า มี ก ารใช้ ง านอยู่อย่า งแพร่ ห ลาย ดัง นัน้ จึง พิ จ ารณาให้ สามารถใช้ ป ลายอุปกรณ์ กัน้
ประเภทนี ้ได้ สําหรับถนนที่มีการจราจรใช้ ความเร็ วที่เปอร์ เซนต์ไทล์ที่ 85 (V85) ตํ่ากว่า 100 กม./ชม. แต่ถ้า
เป็ นถนนที่การจราจรมีความเร็ วสูงกว่า 100 กม./ชม. หรื อเป็ นถนนที่พบอุบตั ิเหตุรถยนต์พ่งุ เข้ าชนบริ เวณ
ปลายอุปกรณ์กนบ่
ั ้ อยครัง้ ควรพิจารณาให้ ใช้ ปลายอุปกรณ์กนประเภทอื
ั้
่นที่สามารถลดความรุ นแรงที่เกิด
จากการชนบริ เวณปลายได้
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รู ปปที่ 3-30 ราวกักันอันตรายที่มีมกี ารจัดการปปลายอุปกรณ์ กักัน้ แบบลาดลงงดิน (Turned--Down Terminnal)

สําหรับอุปกรณ์กนปร
ั ้ ระเภทแข็ง (RRigid System
m) ถ้ าใช้ ปลายอุปกรณ์กนแบบลาดลงดิ
นั ้
ดิน ควรต้ องมีมีการผาย
ออกบริเววณปลายและะบริเวณปลายอุปกรณ์ควรรอยูน่ อกระยะเขตปลอดภัยั อัตราการผผายออก (Flaare Rate)
และระยะห่างจากขอบทางถึงปลาายอุปกรณ์กนั ้ (Critical Offfset) ขึ ้นอยูกั่กบั ความเร็ วจจราจรตามตาารางที่ 39 ส่วนที่เป็ นช่วงปลายยอุปกรณ์กนที
ั ้ ที่มีความชันลลาดลงดินควรรมีความยาวปประมาณ 100 ม. ดังรูปที่ 3-31
3
ปลายอุปปกรณ์กนประ
ั ้ ะเภทแข็งแบบบลาดลงดินนี ้ไ้ไม่ผา่ นการทดสอบการชนนมาก่อน และะมักพบว่าเป็ นประเภท
น
ปลายอุปปกรณ์กนที
ั ้ ่ทําให้
า เกิดความมรุนแรงสูงเมื่ออพุ่งชนที่บริเวณปลาย
เ
จึงไม่
ง ควรติดตังงบนถนนที
้
่ใช้ ความเร็ ว
สูง ดังนันนปลายอุ
้
ปกรรณ์ประเภทนี ้จึงเหมาะสําหหรับใช้ บนถนนนที่มีการใช้ ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.หรื อใน
บริเวณทีที่มีโอกาสตํ่าในการที
ใ
่รถยนนต์พงุ่ เข้ าชนในนทิศทางเข้ าหาปลายอุ
ห
ปกรณ์
ก กนั ้
10.00 ม.

0.075 ม.

0 815 ม.
ม
0.815

9.700 ม.

ELEVATIO
ON
รู ปปที่ 3-31 กําแพ
พงคอนกรี ตที่มีมกี ารจัดการปปลายอุปกรณ์ กักน้ แบบลาดลงดิน (Turnedd-Down Terminal)
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รู ปปที่ 3-32 กําแพ
พงคอนกรี ตที่มีมกี ารจัดการปปลายอุปกรณ์ กักน้ แบบลาดลงดิน (Turnedd-Down Terminal)
ป
ปกรณ์
ณ์ กัน้ (Critical Offset)
O
ตารางที่ 3-9 อัตราการรผายออก (Flaare Rate) และะระยะห่ างจากกขอบทางถึงปลายอุ
แ
น
สําหรั บการติดตัง้ ปลายยอุปกรณ์ กัน้ แบบลาดลงดิ
อัตตราการผายอออกสูงสุด
อัตรากาารผายออกสูงสุ
ง ด
ควาามเร็ว
ระะยะห่ างจากขขอบ
(ในกรรณีท่ ชี ่ วงผายอออกอยู่ใน
(ในกรณีท่ ชี ช่ วงผายออกออยู่นอก
(กม./ชม.)
ท กฤต (เมตตร)
ทางวิ
ระยะห่ างจากขอบททางวิกฤต)
ระยะห่ างจจากขอบทางวิวิกฤต)
120
5.0
33:1
22:1
110
3.7
30:1
20:1
100
2.4
26:1
18:1
990
2.2
24:1
16:1
880
2.0
21:1
14:1
770
1.7
18:1
12:1
660
1.4
16:1
10:1
550
1.1
13:1
8:1

3.4.1.2 ปลายอุปกรรณ์ กัน้ แบบ Modified
M
Ecccentric Loadder Terminaal (MELT)
ปลายอุปปกรณ์กนแบบ
ั ้ บ MELT เป็ นปลายอุปกรรณ์กนที
ั ้ ่มีการผายออกบริรเวณปลาย ใช
ใช้ สําหรับจัดการปลาย
ก
ราวกันอันั ตรายรูปตัว W ที่ใช้ เสาแบบแข็ง (Sttrong Post W-Beam Guardrail)
G
เป็ป็ นปลายอุปกรณ์
ก กนที
ั้ ่
พัฒนาต่ต่อมากจากปลลายอุปกรณ์กักนประเภท
้
BBreakaway Cable
C Terminal (BCT) ที่ ใช้ กนั อย่างแแพร่หลาย
มากในปประเทศสหรัฐอเมริ
ฐ กาตังแ
้ แต่ปี ค.ศ.19970 ก่อนที่เริ่มจะมี
ม การเปลีลี่ยนเป็ นปลาายอุปกรณ์กนประเภท
นั ้
MELT การติดตังค
้ ควรมีระยะห่างจากขอบท
า
างถึงปลายออุปกรณ์ ประมมาณ 1.20 เมมตร ช่วงบริ เวณปลาย
ว
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อุปกรณ์มมีีการดัดเหล็กโค้
ก งเข้ าเป็ นรูรูปมนในบริเววณเสาต้ นแรกกของปลายอุปกรณ์ (รูปที่ 3-33) เหมาาะสําหรับ
ใช้ บนถนนนที่มีความเร็ร็วการจราจรไไม่เกิน 120 กกม./ชม.

รู ปที่ 3-33 ปลายอุปกรณ์
ป กัน้ แบบบ Modified Ecccentric Loadeer Terminal (MMELT)

3.4.2 ปปลายอุปกรรณกน
ั้ ประเเภทมีลิขสิททธิ์ (Proprietary Term
minal)
สําหรับปปลายของอุปกรณ์
ก กนประเภ
ั้
ภทมีลขิ สิทธิ์ททีี่แนะนําให้ ใช้ มีดงั นี ้
3.4.2.1 ปลายอุปกรรณ์ กัน้ ประเภภท ETTM Family
ปลายอุปปกรณ์กนประ
ั ้ ะเภทนี ้มีลกั ษณะเป็ น cable-anchoredd system ที่ใช้ชสว่ นประกออบจากราวกันอั
น นตราย
ทัว่ ไป เป็ป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถดู
ส
ดซับพลังงานหหลังการชนได้ด้ (unidirectioonal energgy-absorbinng end
treatment) ใช้ สําหรับการติ
บ ดตังบ
้ บริ เวณปลายขของอุปกรณ์กักนประเภทกึ
ั้
งแข็
่ง ง (Semi-rrigid System
m) เมื่อมี
การชนเเกิ ด ขึน้ บริ เ วณปลายอุ
ว
ปกรณ์ กัน้ จะถูถูก กระแทกแแล้ ว หดเข้ า ไปปในรางตามมแนวของอุปกรณ์
ป กัน้
พลังงานนที่เกิดขึ ้นจากกการชนจะค่อยๆ
อ ลดลงเมืมื่อบริ เวณปลลายอุปกรณ์กนถู
ั ้ กชนจนยุยุบเสียรู ปไป แต่
แ ถ้าเกิด
การชนบบริิ เวณด้ านข้ างของปลายอ
า
อุปกรณ์กนปร
ั ้ ระเภทนี ้ รถยนต์ก็จะถูกคววบคุมให้ ออกกห่างจากวัตถุถอนั ตราย
ข้ างทางไได้ เพราะบริเวณด้
เ านข้ างไได้ ถกู ออกแบบไว้ เหมือนกับั ราวกันอันตรายทั
ต ว่ ไป
การเลือกกใช้ ปลายอุปกรณ์กนประ
ั ้ เภทนี ้ อาจเลื อกรุ่นที่เหมือนกั
อ บหรื อเทียบเท่
ย ารุ่น ETT-2000 หรื อ ET-PLUS
E
ดังรูปที่ 3-34 และรูปที
ป ่ 3-35 อุปกรณ์
ก ประเภท ET ทังหมดไ
้ ได้ ผ่านการทดดสอบการชนนตามมาตรฐาานการชน
ร บความรุนแรง
น TL-3 แลละ TL-2 การรติดตังปลายอ
้
อุปกรณ์กนปร
ั ้ ระเภทนี ้ใช้ สาหรั
ํา บการ
ของ NCHRP 350 ที่ระดั
ั ้ บตรง จึงไม่จาเป็
ํา นต้ องมีกาารติดตังอุ
้ ปกรณ์
ก กนแบบผ
ั้
ผายออกเพราาะจะทําให้ ต้องใช้
อ พื ้นที่
ติดตังอุ
้ ปปกรณ์กนแบบ
ข้ างทางมมากขึ ้น

3-51

รู ปที่ 3-34 แบบปลายยอุปกรณ์ กัน้ ประเภท
ป
ETTM
M Family

รู ปที่ 3-35 ปลายอุอุปกรณ์ กัน้ ปรระเภท ETTM Family

3.4.2.2 ปลายอุปกรณ์
ก กนั ้ ปรระเภท FLEEAT-350TM และ FLEAAT-MTTM
FLEAT-3350 หรื อ Flaared Energy Absorbing Terminal (รูปที
ป ่ 3-36 แลละรู ปที่ 3-37)) คือปลายอุปกรณ์
ป กนั ้
ที่สามารรถดูดซับพลังงานหลั
ง
งการรชนได้ ใช้ สํา หรับการติดตัตงบริ
้ เวณปลายของอุปกรรณ์กนั ้ ประเภภทราวกัน
อันตรายยรูปตัว W (W
W-beam Guardrail) ที่มีกาารติดตังแบบ
้ ผายออก ปลลายอุปกรณ์กกัั นประเภทนี
้
มี้มีลกั ษณะ
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1V:10H OR
FLATTER

1,525mm MIN.

1V:10H OR
FLATTER

1V:3H OR
FLATTER

เป็ น cabble-anchoredd system ที่ใช้ สว่ นประกกอบจากราวกันอันตรายทัทัว่ ไป อุปกรณ
ณ์ประเภทนี ้ได้ด้ ผ่านการ
ทดสอบกการชนตามมาตรฐานการชชนของ NCHHRP 350 ที่ระดั
ะ บความรุนแรง
แ TL-3 และะ TL-2

รู ปที่ 3-36 แบบปลายยอุปกรณ์ กัน้ ประเภท
ป
FLEAAT-350TM

รู ปที่ 3-37 ปลายอุปปกรณ์ กัน้ ประะเภท FLEAT--350TM

FLEAT-M
MTTM หรื อ Fllared Energy Absorbingg Terminal-M
Median Term
minal (รู ปที่ 3-38 และรูปที
ป ่ 3-39)
คือปลายยอุปกรณ์กนที
ั ้ ที่ใช้ สําหรับติดตังในบริ
้
เวณ
ณเกาะกลางถนนที่มีความมกว้ างค่อนข้ข้ างมาก ใช้ สาหรั
ํา บการ

3-53

ติดตังบริ
้ ริ เวณปลายขอองอุปกรณ์กนั ้นประเภทราว
้
วกันอันตรายรูปตัว W (W
W-beam Guuardrail) หรืรื อราวกัน
อันตรายยแบบ Thrie-BBeam สามารถใช้ ปลาย อุปกรณ์กนป
ย น แต่
ั ้ ประเภทนี ้กับกํกาแพงคอนกกรี ตได้ เช่นเดียวกั
ต้ องมีกาารออกแบบจุดเชื
ด ่อมต่อระหหว่างราวกันอันตรายกับกําแพงคอนกรี
า
ตด้ วย

รู ปที่ 3--38 แบบปลายยอุปกรณ์ กัน้ ประเภท
ป
FLEAAT-MTTM

รู ปที่ 3-39 ปลายอุอุปกรณ์ กัน้ ประะเภท FLEAT--MTTM
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3.4.2.33 ปลายของงอุปกรณ์ กนั ้ ประเภท QUADTRENDTM350
QUADTTRENDTM3500 (รู ปที่ 3-400 และรู ปที่ 33-41) คือปลาายอุปกรณ์กนที
นั ้ ่สามารถดูดูดซับพลังงานนหลังการ
งอุปกรณ์
ชนได้ มีลลักษณะเป็ น Gating Reddirective Endd Treatmennt ใช้ สําหรับการติ
ก ดตังบริ
้ เเวณปลายขอ
ว
กันประเภ
้
ภทแข็ง (Rigid Barrier) ประกอบไปปด้ วยแนวแผ่นเหล็กด้ านนนอกที่สามารรถเลื่อนเข้ าขณ
ณะปลาย
อุปกรณ์ยยุบตัวเมื่อเกิดการชนในแน
ด
นวตรง (Head on impacct) นอกจากนนี ้ภายในตัวปปลายอุปกรณ์
ณ์กนมี
ั ้ การ
ติดตังกล
้ ล่องบรรจุทราายไว้ เพื่อดูดซับพลังงานหหลังการชน ถ้ าเกิดการชนดด้ านข้ าง แผ่นนเหล็กด้ านนนอกจะทํา
หน้ าที่เหหมือนราวกันอั
น นตรายทั่วไปโดยแผ่
ไ
นเหหล็กจะสามาารถควบคุมรถให้
ร ออกห่างงจากวัตถุอนตรายได้
นั
อุปกรณ์ปประเภทนี ้ได้ ผ่ผานการทดสอบการชนตาามมาตรฐานการชนของ NCHRP
N
3500 ที่ระดับควาามรุนแรง
TL-3

รู ปที่ 3-40 แบบปลายอุปปกรณ์ กัน้ ประเภท QUADTR
RENDTM350

รู ปที่ 3-441 ปลายอุปกรรณ์ กัน้ ประเภท QUADTRENDTM350
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3.4.2.4 ปลายของอุปกรณ์ กัน้ ประเภท REGENTTM SYSTEM
REGENTTM SYSTEM (รู ปที่ 3-42 และรู ปที่ 3-43) คือปลายอุปกรณ์กนที
ั ้ ่มีลกั ษณะเป็ น Redirective,
Gating Flared End Treatment อุปกรณ์ประเภทนี ้ได้ ผ่านการทดสอบการชนตามมาตรฐานการชนของ
NCHRP 350 ที่ระดับความรุนแรง TL-3
TIE INTO APPROACH
SHOULDER AT A 15°
MAX. ANGLE

PAY LIMITS FOR REGENT 350 GUARDRAIL END ANCHOR
11.5m (MEASURED ALONG FACE OF RAIL)

SLOPE 1V:4H OR FLATTER

TRANSITION TO
ANY SLOPE

610mm
MIN.
1

610mm
MIN.
11

10

2

9

8

7

6

4

5

3

1,220mm
15°

TANGENT LINE
OFFSET MEASUREMENTS FROM
TANGENT LINE (FACE OF BLOCKOUTS
OF THE DOWNSTREAM RAIL) TO
CENTER FACE OF THE REGENT
350 SYSTEM POSTS.

TRAFFIC

PLAN VIEW

รู ปที่ 3-42 แบบปลายอุปกรณ์ กัน้ ประเภท REGENTTM SYSTEM
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รู ปที่ 3-433 ปลายอุปกรรณ์ กัน้ ประเภทท REGENTTM SYSTEM

3.4.2.5 ปลายของอุปกรณ์ กัน้ ประเภท SKTT-350TM SYSSTEM
SKT-3500TM SYSTEM
M หรื อ Sequeential Kinking Terminal ดังรูปที่ 3-444 และรูปที่ 33-45 คือปลายยอุปกรณ์
red system
กันที
้ ่มีลกกษณะเป็
ั
น cable-ancho
c
m ที่ใช้ สว่ นปรระกอบจากราาวกันอันตรา ยทัว่ ไป เป็ นออุปกรณ์ที่
สามารถดูดซับพลังงาานหลังการชนนได้ (unidireectional energy-absorbing end treaatment) เหมาาะสําหรับ
ง ง และ
ติดตัง้ ในนบริ เวณไหล่ล่ท างหรื อเกาาะกลางถนนน สามารถใช้ช้ เ ป็ นปลายอุอุปกรณ์ กัน้ ทังั ้ ประเภทกึ่งแข็
ประเภทแข็งได้ ติดตังได้
ั ้ ในแนวตรงขนานกับแแนวถนน อุปกรณ์
ป ประเภททนี ้ได้ ผ่านกาารทดสอบกาารชนตาม
มาตรฐานการชนของ NCHRP 350 ที่ระดับควาามรุนแรง TL-3 และ TL-2
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รู ปที่ 3-44 แบบปลายอุปกรณ์ กัน้ ประเภท SKT-350TM SYSTEM
685 mm
BEGIN 50:1 TAPER
FROM THIS POINT

NORMAL
SHLD. SLOPE
LENGTH OF NEED

1V:10H
or Flatter

5'-0" MIN.

1V:10H
or Flatter

รู ปที่ 3-45 ปลายอุปกรรณ์ กัน้ ประเภทท SKT-350TM SYSTEM

3.4.2.6 ปลายของอุปกรณ์ กัน้ ประเภท SRTT-350TM (Slootted Rail Teerminal)
SRT-3500TM หรื อ Slottted Rail Terrminal (รู ปที่ 3-46 และรูปที
ป ่ 3-47) คือปลายอุ
อ
ปกรรณ์กนที
ั ้ ่มีลกั ษณะเป็
ษ
น
cable-anchored system ใช้ สําหรั
ห บปลายอุปกรณ์กนทั
ั ้ งป
้ ระเภทกึ่งแข็งและประเภท
ง
ทแข็ง อุปกรณ
ณ์ประเภท
ะ บความรุนแแรง TL-3
นี ้ได้ ผา่ นนการทดสอบกการชนตามมาตรฐานการชชนของ NCHRP 350 ที่ระดั
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รู ปที่ 3-46 แบบปลายอุปกรณ์ กัน้ ประเภท SRT-350TM SYSTEM
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STANDARD GUARDRAIL POST
(WOOD OR STEEL)

705mm

STANDARD
GUARDRAIL

610mm MIN.

STANDARD POST SPACING
(Wood or Steel Posts)

9

7

3 SPACES @ 1,270mm

OMIT THIS SPLICE
WITH OPTION #2

585mm

6

5

610mm MIN
4

1V:3H or Flatter

3

OPTION #1 – 3.8m SLOTTTD RAIL

11.5m PARABOLIC FLARE

PLAN VIEW -- SRT-350 END ANCHOR

2

TRAFFIC

1,905mm

3.8m SLOTTED RAIL

1,905mm

ELEVATION VIEW – SRT-350 END ANCHOR

3 SPACES @ 1,270mm

OPTION #2 – 7.6m SLOTTED RAIL

OPTION #1 – 3.8m
STANDARD W-BEAM GUARDRAIL

8

Transition to any slope

PAT LIMITS FOR SRT-350 GUARDRAIL END ANCHOR 11.5m

1

Tie into approach shoulder at a 15° max. angle

รู ปที่ 3-47 ปลายอุปกรรณ์ กัน้ ประเภทท SRT-350TM SYSTEM

3.4.2.7 ข้ อพิจารณาาในการเลือกใช้
ก ปลายอุปปกรณ์ กัน้ ปรระเภทมีลิขสิทธิ์
1. ควรมีการเลือกใช้
อ ปลายอุปกรณ์
ป กนประ
ั ้ ะเภทมีลขิ สิทธิ์ิให้ เหมาะสมมกับสภาพกาารจราจร ประะเภทและ
ตําแหน่งของงวัตถุอนั ตรายยข้ างทาง และะพื ้นที่ในการติดตังอุ
้ ปกรณ
ณ์
2. ปลายอุปกรณ
ณ์กนประเภท
ั้
ทมีลขิ สิทธิ์ที่กลล่าวมาเบื ้องต้ต้ นทุกประเภททได้ ผ่านมาตตรฐานการทดดสอบการ
ชนจากหน่วยงานที
ย
่เชื่อถือได้
อ ดังนันกา
้ ารติดตังอุ
้ ปกรณ์
ก กนที
ั ้ ่ไม่ถกู วิธี การบํารรุ งดูแลรักษาที่ไม่ดีพอ
และ/หรื อการรติดตังในบริ
้
เวณที
เ ่ไม่เหมาาะสม จะทําให้
ใ ปลายอุปกรรณ์กนไม่
ั ้ สามมารถทําหน้ าที่ได้ อย่าง
ปลอดภัย ในนขัน้ ตอนการรติดตัง้ จึงคววรปฏิบัติตามมคําแนะนํ าของผู
ข ้ ผลิตปลลายอุป กรณ์
ณ์ กัน้ อย่า ง
เคร่งครัด
3. ผู้ผลิตควรให้ห้ คําแนะนําในนการบํารุ งดูแลรักษาและะซ่อมแซมปลลายอุปกรณ์ เเมื่อเกิดการชชนเกิดขึ ้น
ควรมีการวางแผนสํารองอุปกรณ์ชิ ้นส่ส่วนและอะไหหล่ เพื่อให้ สามารถซ่อมแซซมได้ ทนั ทีเมือเกิ
่อ ดการ
า เกิดขึ ้น
ชนรูปแบบต่างๆ
4. โดยทั่วไปแล้ล้ วอุปกรณ์ ประเภทที
ร
่มีลิขขสิทธิ์ จะติดตัตงในบริ
้
เวณ
ณที่มีโอกาสในนการเกิดอุบตั ิเหตุที่มี
ความรุ นแรงงสูง ดังนัน้ คววรมีการวางแแผนในการซ่อมแซมอุ
อ
ปกรรณ์ ล่วงหน้ า ซึ่งจะต้ องดําเนิ
า นการ
ทันทีเมื่อเกิดการชนเกิดขึ ้น
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3.5 การออกแบบแและติดตั้งราาวสะพานแลละจุดเชือ่ มต
ตอระหวางอุ
อปกรณกั้น และราวสะพ
พาน

สะพานจจัดเป็ นอุปกรรณ์ ข้างทางชชนิดหนึ่งที่ก่ออให้ เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่เช่นกัน สะพพานส่วนใหญ
ญ่ทําจาก
คอนกรี ตตซึ่งเป็ นวัสดุที่มี ความแข็ข็งแรงมาก อุ บัติเหตุที่เ กิดจากการชน
ด
นกับสะพานโโดยเฉพาะบบริ เวณหัว
สะพานยย่อมก่อให้ เกิดความรุ
ด
นแรงงสูงเช่นเดียวกกับวัตถุอนั ตรรายข้ างทางทีที่มีความแข็ง เช่น เสา ก้ อนหิ
น น หรื อ
ต้ นไม้ ขนนาดใหญ่ ดังนันน้ ควรมีการรติดตังอุ
้ ปกรณ
ณ์กนบริ
ั ้ เวณสสะพานเพื่อลดความรุ
ล
นแรรงที่เกิดขึ ้นด้ วยเช่
ว นกัน
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเชื
นั ้ ่อมต่อกับสะพานควรพิ
ส
จจารณาถึงหลัลักการ ดังต่อไปนี
ไ ้
- จุดเชื่อมต่อระหว่
ร างอุปกรรณ์กนและรา
ั้
าวสะพานควรรมีความแข็งแรงใกล้ เคียงงกับความแข็งแรงของ
อุปกรณ์ กัน้ โดยทั่วไปจะะใช้ เหล็กยึดบบริ เวณข้ อต่อโดยให้
อ
ปลาายด้ านหนึ่งเชืชื่ อมต่อเนื่ องจากราว
ง
ป ่ 3-48
สะพานดังรูปที

รู ปที่ 3-448 จุดเชื่อมต่ ออระหว่ างอุปกรณ์
ก กัน้ และราาวสะพาน

- เสาที่ใช้ ในกาารติดตังราวก
้ กันอันตรายในนจุดเชื่อมต่อกั
อ บราวสะพาาน ควรเป็ นเสสาแบบแข็ง (Strong
Post) และมีการเสริ มด้ านหลั
น ง (Blockked Out) ด้ วยแท่งเหล็ก แท่งไม้ หหรื อแท่งพลาสสติก เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ล้อรถวิ่งพุ่งเข้ าชนเสา แและควรมีการรเสริ มแผ่นราาวกันอันตรา ยด้ านล่างขอองราวกัน
อันตรายปกติติเพื่อลดโอกาาสที่รถยนต์จะะมุดใต้ ราวกันอั
น นตรายและชนกับราวสสะพานดังรูปทีท่ 3-49
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รู ปที่ 3-49 การเสริมแผ่ นราวกั
น
นอันตรรายที่จุดเชื่อมต่
ม อระหว่ างอุปกรณ์
ป กัน้ และะราวสะพาน

- อุปกรณ์กนค
ั ้ ควรมีความยาาวที่เหมาะสมม โดยทัว่ ไปแแล้ วจะติดตังที
้ ที่ความยาวปรระมาณ 10 – 12 เท่า
ของความต่างระยะยื
า
ดตัวทางด้ านข้ าง (Lateral Deeflection) ของงอุปกรณ์กนแ
ั ้ และสะพาน
ณ์กนควรเพิ
ั้
่มขึ ้นอย่างต่อเนืนื่องจากปลายของอุปกรณ
ณ์กนจนถึ
ั้
งจุดเชื
ด ่อมต่อ
- ความแข็งแรงของอุปกรณ
ณที่ใกล้ จดุ เชื่ออมต่อต้ องมีความแข็
ค
งแรงมากที่สดุ ซึง่ สสามารถทําไดด้ โดยการ
กับราวสะพาาน โดยบริเวณ
ลดระยะห่างระหว่
ง
างเสาหหรื อการเพิ่มขขนาดของเสา หรื อใช้ แผ่นราวกั
น นอันตตรายที่มีความมแข็งแรง
หรื อมีความหหนาเพิ่มมากขึขึ ้น
- ไม่ควรติดตัง้ คันหินบริเวณ
ณหน้ าจุดเชื่อมมต่อระหว่างออุปกรณ์กนแล
ั ้ ละราวสะพานน เพราะทําใหห้ เสี่ยงต่อ
า
ได้
ไ พื ้นที่บริ เววณจุดเชื่อมต่อจากขอบทาางก็ควรเป็ นพืพื ้นที่เรี ยบทีมี่มคี วามชัน
การพลิกควํ่าของรถยนต์
ไม่สงู กว่า 1VV:10H
จุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
ป กนและ
ั ้ ะราวสะพานทีที่มีสามารถนํนํามาใช้ ในประเทศไทย มีดดัังนี ้
3.5.1 จจุดเชื่อมตอสํสาหรับราวกันอันตรายย (W-Beaam) และกําแพงคอนกรีรีตแบบหนาตรงใน
า
บริเวณ
ณที่เปนจุดเชืชื่อมตอ
จุดเชื่อมต่อลักษณะนีนี ้ใช้ สําหรับกาารเชื่อมต่อระะหว่างราวกันอันตรายที่ใช้เสาแข็ง (Stroong Post W-Beam)
W
ง่ วิธีการ
กับส่วนทีที่เป็ นบริเวณหหน้ าตรง (Verrtical Surfacce) ของกําแพพงคอนกรี ตหรืือราวสะพานนคอนกรี ต ซึงมี
ต่อทาบรราวกันอันตราายต่อเนื่องกับั ปลายกําแพพงคอนกรี ต โดยมี
โ ระยะห่างระหว่างเสสาสันลงเพื
้
่อเพิ่มความ
แข็งแรงขของอุปกรณ์กักนบริ
ั ้ เวณใกลล้ จดุ ต่อเชื่อม (ระยะห่างระหว่างเสาปรระมาณ 0.4775 ม.) ถ้ าเป็ปนกําแพง
คอนกรี ตตประเภท New Jersey หรืรื อ F Shape จะไม่สามารรถเชื่อมต่อกับราวกั
บ นอันตรรายได้ ทนั ที ต้ องมีการ
ปรับช่วงปลายกําแพงงคอนกรี ตให้ มีมลี กั ษณะหน้น้ าตรง (Verticcal Surface) ก่อนที่จะเชื่ออมต่อกับอุปกรณ์
ก กนั ้
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จุดเชื่อมต่อประเภทนี ้สามารถใช้ ได้ กับการติดตังกํ
้ าแพงคอนกรี ตแบบผายออกและไม่ผายออก ทําให้ ลด
โอกาสที่รถจะพุง่ เข้ าชนด้ านปลายของกําแพงคอนกรี ตหรื อราวสะพานคอนกรี ตได้

SECTION B-B

100mm

ELEVATION

THE TRANSITION SECTION HAS BEEN
TESTED AND APPROVED WITH THE
CURB PLACED AS SHOWN

150x200x1830mm

SECTION A-A
F SHAPE RAIL (F BARRIER)

254x254x2438mm

2,100mm
CURB TRANSITION

A

A

BRIDGE RAIL

1

2

3

4

5

6

TRAFFIC

7

PLAN

150x200x2134mm

GUTTER LINE

8

9

1,905mm
3 SPACES AT 950mm
5 SPACES AT 475mm
290mm

GUTTER LINE

B

10

B

1,905mm

11

รู ปที่ 3-50 ถึง 3-53 แสดงตัวอย่างจุดเชื่อมต่อสําหรับราวกันอันตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรี ตแบบ
หน้ าตรง

รู ปที่ 3-50 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตรายรู ปตัว W และกําแพงคอนกรี ตรู ปตัว F
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รู ปที่ 3-51 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตรายรู ปตัว W และกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey
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4-22mm DIA BO
OLTS
W/TERM
MINAL CONNECTTING

950mm

3 SPACES @ 950mm

4 SPACES @ 475mm

S
STANDARD
GUAR
RDRAIL POSTS

BEARING PLATE
P

GUARDRAIL BLO
OCKOUTS

COLLAPSSING TUBE

150 mm
m MIN.

TWO
O SECTIONS OF 4 -SPACE W-BEAM
M
RA
AIL ONE SET INSIIDE THE OTHER

PLLAN

W-B
BEAM
TER
RMINAL
CON
NNECTOR

RDRAIL
8-GUAR
SPLICE BOLTS

OLT
TRIMMED GUARDRAIL BO
& RECESSEED NUT (OPTION
NAL)
UNDER HEEAD WITH ROUN
ND
WASHERS
4 -SPACE W-BEAM
W
RAIL

685
5 550
mm
m mm

TR
RIMMED GUARDR
RAIL BOLT AND
REECESSED NUT WITH
W
GUARDRAILL
PLLATE WASHER UNDER HEAD AN
ND
RO
OUND WASHER UNDER
U
NUT
CO
ONNECTING TO COLLAPSING
C
TUBE

NO RAILL TO POST
ATTACHMENT

8-GUARDRA
AIL
SPLICE BOLTTS

ELEV
VATION

รู ปปที่ 3-52 จุดเชืชื่ อมต่ อระหว่ างราวกันอันตรรายรู ปตัว W และกําแพงคออนกรี ตในช่ วงงที่มีการผายอออก

รู ปที่ 3-53 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างรราวกันอันตราายรู ปตัว W แลละกําแพงคอนนกรี ต
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3.5.2 จุดเชือ่ มตอสําหรับราวกันอันตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรีตแบบหนาตรง
โดยใช W-Beam Rub Rail
การออกแบบจุดเชื่อมต่อลักษณะนี ้ ใช้ สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างราวกันอันตรายที่ ใช้ เสาแข็ง (Strong
Post W-Beam) กับส่วนที่เป็ นบริ เวณหน้ าตรง (Vertical Surface) ของกําแพงคอนกรี ตหรื อราวสะพาน
คอนกรี ต มีการต่อทาบราวกันอันตรายในรูปแบบสองชัน้ โดยเสริ มด้ วย W-Beam Rub Rail เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงบริ เวณจุดเชื่อมต่อ ถ้ าเป็ นกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey หรื อ F Shape จะไม่สามารถ
เชื่ อ มต่อ กับ ราวกัน อัน ตรายได้ ทัน ที ต้ อ งมี ก ารปรั บ ช่ ว งปลายกํ า แพงคอนกรี ต ให้ มี ลัก ษณะหน้ า ตรง
(Vertical Surface) ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กนั ้
รูปที่ 3-54 ถึง 3-56 แสดงตัวอย่างจุดเชื่อมต่อสําหรับราวกันอันตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรี ตแบบ
หน้ าตรง โดยใช้ W-Beam Rub Rail

รู ปที่ 3-54 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตรายรู ปตัว W และกําแพงคอนกรี ตหน้ าตรง
โดยมีการเสริมราวกันอันตรายบริเวณจุดเชื่อมต่ อ
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4 @ 476mm
1

3

2

A

STANDARD GUARDRAIL SECTION

4 @ 950mm
1,905mm

4

C

B

C

TWO SECTIONS OF W-BEAM
ONE SET INSIDE THE OTHER

POST 7 BACKUP PLATE BOLTED TO BLOCK ONLY
RUBRAIL
GUARDRAIL BOLT & RECESS NUT W RECTANGULAR PLATE WASHER
UNDER THE BOLT HEAD AND A STEEL WASHER UNDER THE NUT

10 GUAGE
W-BEAM
TERMINAL
CONNECTORS

W-BEAM GUARDRAIL

BACK-UP PLATE BOLTED TO BLOCK ONLY

550mm
190 mm

3
1

4

5

6

7

9

8

10

2
ROUTED
WOOD BLOCKOUTS
TWO SECTIONS
OF W-BEAM
ONE SET INSIDE
THE OTHER

685mm
550mm

190mm
2,285mm

SECTION A-A

1,830mm

1,830mm
W200x19

W150x13.5

SECTION B-B

SLOPE = 10:1
OR FLATTER
WOOD BLOCKS
FOR RUBRAIL
360x100

SECTION C-C

รู ปที่ 3-55 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตรายรู ปตัว W และกําแพงคอนกรี ตหน้ าตรง โดยมีการเสริมราวกัน
อันตรายบริเวณจุดเชื่อมต่ อ (ผ่ านการทดสอบการชนที่ระดับ TL-3)

3-68

รู ปที่ 3-56 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตรายรู ปตัว W และกําแพงคอนกรี ตหน้ าตรง โดยมีการเสริมราวกัน
อันตรายบริเวณจุดเชื่อมต่ อ (อ้ างอิงจากรั ฐ Connecticut)
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3.5.3 จุดเชือ่ มตอสําหรับ Nested Thrie-Beam และกําแพงคอนกรีตแบบหนาตรง
การออกแบบจุดเชื่อมต่อลักษณะนี ้ ใช้ สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างราวกันอันตรายรู ปตัว W แบบใช้ เสาแข็ง
(Strong Post W-Beam) หรื อราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam (Thrie-Beam System) กับส่วนที่เป็ น
บริ เวณหน้ าตรง (Vertical Surface) ของกําแพงคอนกรี ตหรื อราวสะพานคอนกรี ต ซึง่ มีวิธีการต่อทาบแผ่น
ราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam ต่อเนื่องกับปลายกําแพงคอนกรี ต จุดเชื่อมต่อนี ้มีความแข็งแรงสูง ดังนัน้
จึงต้ องมีการออกแบบปลายกําแพงคอนกรี ตให้ มีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อรองรับแรงกระแทกที่เกิดจาก
การชนด้ วย
รูปที่ 3-59 ถึง 3-60 แสดงตัวอย่างจุดเชื่อมต่อสําหรับ Nested Thrie-Beam และกําแพงคอนกรี ตแบบหน้ า
ตรง
POST 5

FOUR SPACES @ 950mm

POST 1
630mm

POST 8

POST 7

POST 6

STANDARD W-BEAM GUARDRAIL

TRANSITION PLAN
STANDARD W-BEAM GUARDRAIL

POST 4 POST 3 POST 2
W-BEAM TO
THRIE BEAM
TRANSITION
1,905mm

NESTED 12 GAUGE THRIE BEAM
3,810mm

12-GAUGE W-BEAM
TO THRIE BEAM
TRANSITION

THRIE BEAM TERMINAL
CONNECTOR, 10 GAUGE

NESTED 12-GAUGE THRIE
BEAM 3,810mm

706mm
833mm

W150x22 STEEL POSTS 2,134mm LONG
W/ 150x200x356 TIMBER BLOCKOUTS
W150x22 STEEL POSTS 2,134mm LONG
W/ 150x200x457 TIMBER BLOCKOUT

W150x37 STEEL POSTS 2,591mm LONG
W/ 150x200x457 TIMBER BLOCKOUT
W150x22 STEEL POSTS 2,134mm LONG
W/ 150x200x457 TIMBER BLOCKOUT

TRANSITION ELEVATION

รู ปที่ 3-57 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตราย Thrie-beam และกําแพงคอนกรี ตหน้ าตรง (ผ่ านการทดสอบการ
ชนที่ระดับ TL-3 อ้ างอิงจากรัฐ Nebraska)

3-70

550mm

685mm

400mm

240mm

รู ปที่ 3-58 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตราย Thrie-beam และกําแพงคอนกรี ตหน้ าตรง (ผ่ านการทดสอบการ
ชนที่ระดับ TL-3)

รู ปที่ 3-59 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันอันตราย Thrie-beam และกําแพงคอนกรี ตหน้ าตรง
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รู ปที่ 3-60 จุดเชื่อมต่ อระหว่ างราวกันนอันตราย Thrie-beam และกกําแพงคอนก รีี ตหน้ าตรง

3.5.4 จจุดเชื่อมตอสํ
อ าหรับ Neested Thriie-Beam และกําแพงค
คอนกรีตแบบบผายออก
ก
การออกกแบบจุดเชื่ อมต่
อ อลัก ษณ
ณะนี ้ ใช้ สํ า หรัรั บ การเชื่ อมต่อระหว่า งรราวกัน อัน ตรรายแบบ Thrrie-Beam
(Thrie-BBeam System
m) กับส่วนทีเป็
่ นบริ เวณหหน้ าตรง (Verttical Surfacee) ของกําแพ งคอนกรี ตทีมี่มกี ารผาย
ออก มีวิธีี การต่อทาบบแผ่นราวกันอัอนตรายแบบบ Thrie-Beam
m ต่อเนื่องกกับปลายกําแแพงคอนกรี ต การผาย
ตหรื อราวสะพพานได้
ออกของกําแพงคอนกกรี ตสามารถลลดโอกาสในกการชนตรงบริรเวณปลายกําแพงคอนกรี
า
รูปที่ 3-661 แสดงตัวอย่
อ างจุดเชื่อมต่อสําหรับ NNested Thrie-Beam และกกําแพงคอนกกรีี ตแบบผายอออก

รู ปที่ 3-61 จุดเชื
ด ่ อมต่ อระหหว่ างราวกันอันนตราย Thrie-bbeam และกําแพงคอนกรี ตตแบบผายออกก
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3.6 การตรวจสอบและบํารุงรักษา

การที่อปุ กรณ์กนจะสามารถทํ
ั้
าหน้ าที่ในการป้องกันสภาพข้ างทางที่ไม่ปลอดภัยและวัตถุอนั ตรายข้ างทาง
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพนัน้ อุปกรณ์ กัน้ จะต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สําหรับการใช้ งานตลอดเวลา จึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิ่งที่อุปกรณ์ กนั ้ จะต้ องได้ รับการตรวจสอบสภาพและมีการซ่อมแซมบํารุ งรักษาอย่าง
สมํ่าเสมอ ดังนันหน่
้ วยงานทางควรต้ องมีแผนการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ์กนทั
ั ้ งที
้ ่ได้ ทําการ
ติดตังไปแล้
้
วหรื อที่กําลังมีการติดตังใหม่
้
รวมอยูใ่ นแผนงานการบูรณะหรื อซ่อมแซมทางหลวง
ในขันตอนการตรวจสอบสภาพอุ
้
ปกรณ์ กนั ้ (Routine Maintenance Inspection) และการซ่อมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ์กนเมื
ั ้ ่อเกิดการชน (Crash Repair) นัน้ ควรพิจารณาตามประเภทของอุปกรณ์กนั ้ ได้ แก่
ราวกันอันตรายและกํ าแพงคอนกรี ตซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน รายละเอียดการตรวจสอบและการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาก็จะแตกต่างกันด้ วย
3.6.1 การตรวจสอบสภาพการใชงานทั่วไปของอุปกรณกั้น
้ ้เพื่อช่วยประเมิน
การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ กนควรต้
ั้
องทําทุกครัง้ หลังจากที่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้น ทังนี
ประสิ ท ธิ ภ าพของอุป กรณ์ กัน้ และความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึน้ ส่ว นการตรวจสอบสภาพการใช้ ง านทั่ว ไป
(Routine Inspection) ควรทําไปพร้ อมกับการตรวจสอบสภาพงานทางทัว่ ไป
การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ กนั ้ แยกตามประเภทอุปกรณ์ ได้ แก่ ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรี ต มี
รายละเอียดดังนี ้
3.6.1.1 การตรวจสอบสภาพการใช้ งานทั่วไปของราวกันอันตราย
การตรวจสอบสภาพราวกันอันตรายควรตรวจสอบในประเด็นหลักๆ ดังนี ้
แผ่ นราวกันอันตราย (Rail)
- ตรวจสอบแผ่นราวกันอันตรายว่าอยู่ในสภาพที่ดีอยู่หรื อไม่ มีสนิมในปริ มาณมากหรื อไม่ ได้ รับการ
ชนจนแผ่นราวกันอันตรายเสียรู ปหรื อไม่ มีการติดตัง้ แผ่นราวกันอันตรายที่ ผิดรู ปหรื อผิดแบบ
หรื อไม่
- ตัวน็อตที่ใช้ ยดึ ระหว่างแผ่นราวกันอันตราย (Splice Bolts) และตัวน็อตที่ใช้ ยดึ ระหว่างแผ่นราวกัน
อันตรายและตัวเสา (Post Attachment Bolts) อยู่ในตําแหน่งที่ถกู ต้ องหรื อไม่ มีอยู่ครบทุกตัว
หรื อไม่ ขันแน่นหรื อไม่
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- ตรวจสอบสภาพแผ่นราวกันอันตรายว่าเชื่อมกับปลายอุปกรณ์ กัน้ หรื อเชื่ อมกับราวสะพาน ใน
สภาพที่สมบูรณ์หรื อไม่
- มีวตั ถุอนั ตรายข้ างทาง เช่น ต้ นไม้ หรื อเสาเอียง ลํ ้าเข้ ามาอยู่ในระยะยืดหยุ่นของราวกันอันตราย
หรื อไม่
้
- มีการทาบต่อแผ่นราวกันอันตรายในทิศทางที่ถกู ต้ องหรื อไม่ ถ้ าไม่ถกู ต้ องควรให้ มีการติดตังใหม่
โดยเร็ วที่สดุ เพราะจะเป็ นอันตรายต่อรถที่พงุ่ เข้ าชนราวกันอันตราย
- ตรวจสอบสภาพผิวดินบริ เวณหน้ าราวกันอันตรายว่ามีสภาพที่อาจทําให้ รถยนต์พลิกควํ่าข้ ามราว
กันอันตรายได้ หรื อไม่ เช่นสภาพผิวดินที่ขรุขระหรื อผิวดินทรุดตัว
- แผ่นราวกันอันตรายมีผิวหน้ าเรี ยบตรงอยู่หรื อไม่ เพราะถ้ ารถยนต์พ่งุ เข้ าชนกับตําแหน่งราวกัน
้ ่อราวกันอันตราย
อันตรายที่บิดงอหรื อหักกลางอาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรงได้ ดังนันเมื
ถูกชน ควรได้ รับการซ่อมแซมทันที
- ราวกันอันตรายยังคงอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมหรื อไม่ ถ้ าใช้ ราวกันอันตรายรูปตัว W โดยใช้
เสาแบบแข็ง (Strong Post W-Beam) ควรมีความสูงของราวที่ 550 มม. โดยวัดจากพื ้นดินถึง
ตําแหน่งกึ่งกลางของแผ่นราวกันอันตราย ถ้ าใช้ ราวกันอันตรายแบบ Thrie-beam ควรมีความสูง
ของราวที่ 550 มม. ถ้ าเป็ นราวกันอันตรายแบบ Thrie-beam เพิ่มประสิทธิภาพ ควรมีความสูงของ
ราวที่ 610 มม. ถ้ าความสูงของราวมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 50 มม. สมควรต้ องมีการปรับแก้
ระดับความสูงให้ ถกู ต้ อง
เสาและตัว Blockout
- มีจํานวนเสาครบหรื อไม่ เสาถูกติดตังในลั
้ กษณะบิดเบี ้ยวหรื อไม่
- ตัว Blockout อยูค่ รบหรื อไม่ และยังอยูใ่ นตําแหน่งตังตรงหรื
้
อไม่
- เสาฝั งตัวอยู่ในพื ้นดินในสภาพที่ยงั ดีอยู่หรื อไม่ มีการเอียง ล้ มของเสา หรื อพื ้นดินในบริ เวณที่ฝัง
เสามีสภาพที่ถกู กัดเซาะตามแนวความชันคันทางหรื อไม่
การตรวจสอบสภาพราวกันอันตรายอย่ างละเอียดหลังการบูรณะหรือซ่ อมแซมบํารุ งทาง
การตรวจสอบสภาพราวกันอันตรายอย่างละเอียดหลังการบูรณะหรื อซ่อมแซมบํารุ งทาง ควรตรวจสอบใน
ประเด็นหลักดังนี ้
- ควรตรวจสอบความสูงของราวกันอันตรายว่าหลังจากบูรณะหรื อซ่อมแซมบํารุ งทางแล้ ว ราวกัน
อันตรายยังอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมหรื อไม่ ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบบ่อยคือ เมื่อมีการบูรณะ
ทางหรื อมีการทํา Overlay ผิวทางแล้ ว ผิวทางจะมีระดับที่สงู ขึ ้นทําให้ ราวกันอันตรายอยู่ในระดับที่
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-

-

-

ตํ่าลง ถ้ าราวกันอันตรายอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าระดับที่ยอมรับได้ ควรให้ มีแผนการปรับความสูงของ
ราวกันอันตรายอยูใ่ นแผนบูรณะบํารุงทางด้ วย
เมื่อมีการบูรณะหรื อซ่อมแซมบํารุ งทางแล้ ว ควรตรวจสอบตําแหน่งที่ติดตังราวกั
้
นอันตรายว่ายัง
้
นอันตรายอยู่หรื อไม่ เพราะขณะที่บรู ณะทางใหม่อาจมีการ
ตรงตามเหตุอนั ควรในการติดตังราวกั
รื อ้ ย้ ายวัตถุอนั ตรายข้ างทางออก หรื อมีการปรับสภาพความปลอดภัยข้ างทางใหม่ ดังนันอาจไม่
้
จําเป็ นต้ องมีการติดตังราวกั
้
นอันตรายอีก
ตรวจสอบว่าราวกันอันตรายที่ ได้ ติดตังอยู
้ ่เดิม มีความยาวที่เหมาะสมสําหรับถนนที่ ได้ รับการ
บูรณะใหม่หรื อไม่ ควรต้ องมีการปรับระยะความยาวในการติดตังราวกั
้
นอันตรายใหม่หรื อไม่
สภาพคันทางหรื อคันหินหน้ าราวกันอันตรายทําให้ มีความเสี่ยงที่รถยนต์จะพลิกควํ่าข้ ามราวกัน
อันตรายหรื อไม่
้ ่
เมื่อมีการบูรณะหรื อซ่อมแซมบํารุงทางใหม่แล้ ว ให้ ตรวจสอบว่าราวกันอันตรายประเภทที่ติดตังอยู
เดิมยังเหมาะสมกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ หรื อควรมีการเลือกใช้ อุปกรณ์ กัน้
ประเภทอื่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการชนได้ มากขึ ้น
ระยะห่างระหว่างเสาของราวกันอันตรายยังเหมาะสมอยู่หรื อไม่ ควรมีการปรับระยะห่างระหว่าง
เสาเพื่อให้ ได้ ระยะยืดหยุน่ ของราวกันอันตรายที่เหมาะสมหรื อไม่
ปลายอุปกรณ์ กนและจุ
ั้
ดเชื่อมต่อระหว่างราวกันอันตรายและราวสะพานเหมาะสมสําหรับถนนที่
ได้ รับการบูรณะใหม่หรื อไม่

3.6.1.2 การตรวจสอบสภาพการใช้ งานทั่วไปของกําแพงคอนกรีต
การตรวจสอบสภาพกําแพงคอนกรี ตควรตรวจสอบในประเด็นหลักๆ ดังนี ้
- ตรวจสอบกําแพงคอนกรี ตว่าอยูใ่ นสภาพดีหรื อไม่ มีการชนจนกําแพงคอนกรี ตเสียรู ปหรื อไม่ มีการ
ติดตังกํ
้ าแพงคอนกรี ตที่ผิดรูปหรื อผิดแบบหรื อไม่
- คอนกรี ตยังคงสภาพที่ดีอยู่หรื อไม่ มีรอยแตกร้ าวที่รุนแรงหรื อมีเศษชิ ้นส่วนคอนกรี ตหลุดออกมา
มากหรื อไม่
- มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ข้างทางชนิดอื่นๆ เช่น เสาป้าย เสาไฟฟ้าแสงสว่างบนกําแพงคอนกรี ตหรื อไม่
เพราะถ้ ามีอปุ กรณ์ข้างทางเหล่านี ้อยูบ่ นกําแพงคอนกรี ตอาจทําให้ รถพุ่งเข้ าชนกับอุปกรณ์ข้างทาง
ได้
- ปลายกําแพงคอนกรี ตหรื อจุดเชื่อมต่อกับราวกันอันตรายหรื อราวสะพาน ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
หรื อไม่
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- ที่ฐานของกําแพงคอนกรี ต มีฝนหรื
ุ่ อเศษดินทับถมอยู่เป็ นพื ้นหนาหรื อไม่ เพราะเศษดินที่ทบั ถมอยู่
อาจทําให้ รถยนต์พงุ่ เข้ าชนกําแพงคอนกรี ตในระดับที่สงู ขึ ้น เพิ่มโอกาสที่รถจะพลิกควํ่าข้ ามกําแพง
คอนกรี ตได้
การตรวจสอบสภาพกําแพงคอนกรี ตอย่ างละเอียด (In-depth Inspection) หลังการบูรณะหรื อ
ซ่ อมแซมบํารุ งทาง
การตรวจสอบสภาพกําแพงคอนกรี ตอย่างละเอียดหลังการบูรณะหรื อซ่อมแซมบํารุ งทาง ควรตรวจสอบใน
ประเด็นหลักดังนี ้
- ควรตรวจสอบความสูง ของกํ า แพงคอนกรี ต ว่า หลัง จากบูร ณะหรื อ ซ่อ มแซมทางแล้ ว กํ า แพง
คอนกรี ตยังอยู่ในระดับความสูงที่ยอมรับได้ หรื อไม่ ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบบ่อยคือ เมื่อมีการบูรณะ
ทางหรื อมีการทํา Overlay ผิวทางแล้ ว ผิวทางจะมีระดับที่สงู ขึ ้นทําให้ กําแพงคอนกรี ตมีความสูง
ตํ่าลง ซึง่ โดยปกติแล้ วกําแพงคอนกรี ตประเภท New Jersey และ F Shape ได้ เผื่อไว้ ให้ มีการ
Overlay ได้ 75 มม. ดังนันจึ
้ งต้ องรักษาระดับความสูงของกําแพงคอนกรี ตไว้ อย่างน้ อย 735 มม.
- เมื่อมีการบูรณะหรื อซ่อมแซมทางแล้ ว ควรตรวจสอบตําแหน่งที่ติดตังกํ
้ าแพงคอนกรี ตว่ายังตรง
ตามเหตุอันควรในการติดตังกํ
้ าแพงคอนกรี ตอยู่หรื อไม่ เพราะขณะที่บูรณะทางใหม่อาจมีการ
้
เคลื่อนย้ ายวัตถุอนั ตรายข้ างทางออก หรื อมีการปรับสภาพความปลอดภัยข้ างทางใหม่ ดังนันอาจ
ไม่จําเป็ นต้ องมีการติดตังกํ
้ าแพงคอนกรี ตแล้ วก็ได้
- ตรวจสอบว่ากําแพงคอนกรี ตที่ติดตังอยู
้ ่เดิม มีความยาวที่เหมาะสมสําหรับถนนที่ได้ รับการบูรณะ
ใหม่หรื อไม่ ควรต้ องมีการปรับระยะความยาวในการติดตังกํ
้ าแพงคอนกรี ตใหม่หรื อไม่
- สภาพคันทางหรื อคันหินหน้ ากําแพงคอนกรี ตทําให้ มีความเสี่ยงที่รถยนต์จะพลิกควํ่าข้ ามกําแพง
คอนกรี ตหรื อไม่
- เมื่อมีการบูรณะหรื อซ่อมแซมบํารุ งทางใหม่แล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ากําแพงคอนกรี ตที่ติดตังอยู
้ ่เดิมยัง
เหมาะสมกับ สภาพการจราจรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปหรื อ ไม่ หรื อ ควรให้ มี ก ารเลือ กใช้ อุป กรณ์ กัน้
ประเภทอื่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการชนได้ มากขึ ้น
- ปลายอุปกรณ์กนและจุ
ั้
ดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กนหรื
ั ้ อราวสะพานเหมาะสมสําหรับถนนที่ได้ รับ
การบูรณะใหม่หรื อไม่
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3.6.2 การซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณกั้น
3.6.2.1 การซ่ อมแซมบํารุ งรักษาราวกันอันตราย
การซ่อมแซมบํารุงรักษาราวกันอันตรายส่วนใหญ่จะทําเมื่อมีความเสียหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุรถชนราวกัน
อันตรายเกิดขึ ้น โดยการซ่อมแซมบํารุ งรักษาสามารถทําได้ ในหลายระดับตามความรุ นแรงของการชน ซึ่ง
แบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. ระดับการชนไม่รุนแรง (Minor Impact) ถ้ าราวกันอันตรายที่ใช้ เป็ นประเภทกึ่งแข็ง จะมีความ
แข็งแรงค่อนข้ างสูง ดังนันการชนที
้
่ไม่รุนแรงอาจทําความเสียหายให้ ราวกันอันตรายได้ ไม่มากนัก
จึงไม่ต้องมีการซ่อมแซมใดๆ หลังการชน
2. ระดับการชนรุ นแรงปานกลาง (Moderate Impact) มีการซ่อมแซมโดยเปลี่ยนราวกันอันตราย
เฉพาะช่วงที่ถกู ชน หรื อมีการตังแนวเสาใหม่
้
ในกรณีที่เสาถูกชนจนเอียงหรื อล้ มลง
3. ระดับการชนรุ นแรงมาก (Severe Impact) ถ้ าเกิดความเสียหายมาก ต้ องมีการเปลี่ยนเสา แผ่น
ราวกันอันตรายหรื อตัว Blockout
โดยปกติแล้ ว ถ้ ามีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการชนในระดับรุนแรงปานกลางหรื อรุนแรงมาก ควรให้ มี
การซ่อมแซมราวกันอันตรายทันทีเพื่อให้ ราวกันอันตรายกลับมาอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ ว สามารถป้องกัน
การชนที่อาจเกิดขึ ้นในครัง้ ใหม่ได้
การบํารุ งรักษาราวกันอันตรายทัว่ ไป (Routine Maintenance) อาจไม่มีความจําเป็ นมากนัก ถ้ าราวกัน
อันตรายไม่ได้ ถกู ชน เพราะโดยปกติจะมีการชุบสังกะสีที่สว่ นประกอบหลักของราวกันอันตรายอยู่แล้ ว ทํา
ให้ ราวกันอันตรายยังคงสภาพที่ดีอยูไ่ ด้ ถ้าไม่เกิดการชนเกิดขึ ้น
3.6.2.2 การซ่ อมแซมบํารุ งรั กษากําแพงคอนกรีต
เนื่องจากกําแพงคอนกรี ตเป็ นอุปกรณ์กนแบบแข็
ั้
ง เกิดความเสียหายจากการชนได้ น้อยมากดังนันโอกาสที
้
่
จะต้ องซ่อมแซมบํารุงรักษาหลังการชนจึงมีน้อย แต่ถ้าเกิดการชนที่รุนแรงมากทําให้ กําแพงคอนกรี ตเสียรู ป
หรื อมีรอยแตกอย่างรุนแรง อาจต้ องพิจารณาให้ มีการเปลี่ยนกําแพงคอนกรี ตใหม่ โดยต้ องทําการซ่อมแซม
้ าแพงคอนกรี ตมักเป็ นบริ เวณที่มีความรุ นแรงสูงเมื่อเกิด
อย่างเร่ งด่วนที่สุด เพราะบริ เวณที่มีการติดตังกํ
อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการชนครัง้ ใหม่ที่อาจเกิดขึ ้น
3.6.3 การจัดเก็บและเปลี่ยนอะไหลสํารอง (Material Storage)
แขวงการทางควรจะต้ อ งมี อ ะไหล่สํา รองเสมอเพื่ อให้ ส ามารถซ่อ มแซมอุป กรณ์ กัน้ ได้ ทัน ที ซึ่ง หากไม่
สามารถทําได้ จะต้ องมีแผนสํารองในการป้องกันและควบคุมพื ้นที่ เพื่อไม่ให้ เกิดอุบตั เิ หตุซํ ้าได้
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บทที่ 4
อุปกรณลดความรุนแรง
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4.1 เหตุอันควรในการติดตั้งอุปกรณลดความรุนแรง

อุปกรณ์ลดความรุ นแรง (Crash Cushion หรื อ Impact Attenuator) เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตังไว้
้ เพื่อลดความ
รุ นแรงของรถที่หลุดออกจากถนนและพุ่งเข้ าชนอุปกรณ์ข้างทาง โดยจะทําหน้ าที่ค่อยๆ ช่วยลดความเร็ ว
ของรถลงให้ เหลือความเร็ วที่ปลอดภัย หรื อทําหน้ าที่ สะท้ อนรถไม่ให้ พุ่งเข้ าชนวัตถุข้างทางโดยตรง ซึ่ง
เหมาะสมที่จะติดตังในบริ
้
เวณที่ไม่สามารถปรับปรุงความปลอดภัยได้ ด้วยวิธีอื่นแล้ ว ทังนี
้ ้ อุปกรณ์ลดความ
รุนแรงนี ้มีวตั ถุประสงค์เหมือนอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ คือ ทําหน้ าที่ลดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุเท่านัน้
ไม่ได้ ทําหน้ าที่เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุแต่อย่างใด
โดยทัว่ ไปแล้ ว การป้องกันวัตถุอนั ตรายข้ างทางส่วนใหญ่จะใช้ อปุ กรณ์กนที
ั ้ ่มีการปรับปรุงส่วนปลายเป็ น
หลัก แต่สําหรับอุปกรณ์ลดความรุ นแรงแล้ ว เหมาะสมที่จะติดตังตรงบริ
้
เวณพื ้นที่ทางออก (Gore Area)
ของทางต่างระดับ รวมถึงส่วนปลายของราวกันอันตรายบริ เวณเกาะกลางด้ วย เพื่อป้องกันรถที่จะพุง่ เข้ าชน
กับอุปกรณ์ข้างทางที่บริ เวณมุมทางแยก ซึง่ อุปกรณ์ที่ลดความรุนแรงจากการชนด้ านหน้ าเพียงอย่างเดียว
จัดอยู่ในประเภท “Non-Redirecting” ส่วนอุปกรณ์ที่ลดความรุ นแรงจากทังการชนด้
้
านหน้ าและการชน
ด้ านข้ างได้ จดั อยูใ่ นประเภท “Redirecting”
เหตุอนั ควร (Warrant) ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุ นแรงจะเหมือนกับอุปกรณ์กนั ้ (Barrier) คือเมื่อ
พิจารณาแล้ วว่าพื ้นที่ใดเป็ นพื ้นที่อนั ตรายข้ างทาง ผู้ออกแบบจะต้ องทําการรื อ้ ย้ าย หรื อเปลี่ยนเป็ นอุปกรณ์
้ ปกรณ์กนั ้ หรื ออุปกรณ์ลดความ
ที่สามารถแตกหักได้ (Breakaway) แต่หากไม่สามารถทําได้ จึงควรติดตังอุ
รุนแรงเป็ นวิธีสดุ ท้ าย สามารถสรุปเหตุอนั ควรในการเลือกพื ้นที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรงไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนทิศทางการจราจรอย่างเห็นได้ ชดั
2. เป็ นบริ เวณที่ผ้ ขู บั ขี่มีความสับสนในการเลือกช่องจราจร
3. ตําแหน่งที่รถวิ่งอยู่ใกล้ กบั วัตถุอนั ตราย และไม่สามารถติดตังราวกั
้
นอันตรายที่มีการปรับปรุงส่วน
ปลายให้ ปลอดภัยได้ แล้ ว
้ ่อให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนน แต่
4. หากวัตถุอนั ตรายมีความจําเป็ นที่จะต้ องติดตังอยู
้ ่ในบริ เวณนันเพื
หากเกิดอุบตั ิเหตุรถชนวัตถุอนั ตรายดังกล่าว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนหรื อผู้ใช้ รถใช้
ถนนอื่นๆ
5. ถนนที่มีการออกแบบทางเรขาคณิต (Geometry) และหน้ าตัดของถนน (Cross Section) ไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาจมีสาเหตุจากข้ อจํากัดของพื ้นที่บริ เวณที่ออกแบบ
6. Gore Area บริเวณทางออก โดยเฉพาะโครงสร้ างทางต่างระดับ
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7. ปลายกําแพงคอนกรี ต ราวสะพาน หรื อราวกันอันตราย
8. ป้ายหรื อสัญญาณไฟจราจร ที่มีความแข็งและเป็ นอันตรายต่อรถที่อาจพุง่ เข้ าชน
9. แนวกําแพงกันดิน
10. ปลายกําแพงคอนกรี ตที่ใช้ เป็ นเกาะกลางถนน
11. เป็ นตําแหน่งที่ มีสถิ ติอุบตั ิเหตุประเภทรถชนวัตถุอันตรายสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป และอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ ้นมีความรุนแรงสูง
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4.2 ประเภทอุปกรณลดความรุนแรง

4.2.1 คุณสมบัติของอุปกรณลดความรุนแรง
เมื่อพิจารณาแล้ วว่าจําเป็ นจะต้ องมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรง ผู้ออกแบบจะต้ องเลือกประเภทของ
อุปกรณ์ให้ เหมาะสมกับประเภทของอันตรายข้ างทางที่จะป้องกัน คุณสมบัติที่สําคัญของอุปกรณ์ลดความ
รุนแรงที่จะต้ องทําความเข้ าใจเบื ้องต้ น ได้ แก่ คุณลักษณะในการสะท้ อนรถ (Redirective) ดังรู ปที่ 4-1
และคุณลักษณะในการทะลุ (Gating) ดังรูปที่ 4-2 ซึง่ มีคําจํากัดความ ดังนี ้
- Redirective คือ คุณสมบัติของอุปกรณ์ลดความรุ นแรงที่สามารถควบคุมและสะท้ อนรถที่พ่งุ เข้ า
ชนด้ านข้ างให้ กลับไปยังช่องจราจรได้ โดยที่รถไม่ทะลุเข้ าไปยังตัวอุปกรณ์
- Non-Redirective คือ คุณสมบัติของอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมและสะท้ อนรถที่
พุง่ เข้ าชนด้ านข้ าง ทําให้ ตวั รถสามารถทะลุเข้ าไปในตัวอุปกรณ์ได้
- Gating คือ คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่จะยุบตัวเมื่อรถพุง่ เข้ าชนบริ เวณส่วนปลาย
- Non-Gating คือ คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่จะสะท้ อนรถกลับไปยังช่องจราจร เมื่อพุง่
เข้ าชนบริ เวณส่วนปลาย ซึง่ จะหมายถึงอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่มีคณ
ุ สมบัติ Redirective ตลอด
ทังความยาว
้
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รู ปที่ 4-1 คุณสมบัติ Redirective และ Non-Redirective (Main Roads, 2007)
Gating

Non- Gating

รู ปที่ 4-2 คุณสมบัติ Gating และ Non-Gating (Main Roads, 2007)
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แม้ อปุ กรณ์ ลดความรุ นแรงส่วนใหญ่จะมีคณ
ุ สมบัติ Redirective แต่อปุ กรณ์ บางชนิดก็ไม่มีคณ
ุ สมบัตินี ้
เนื่องจากข้ อจํากัดด้ านขนาด โดยเฉพาะประเภทที่ใช้ สําหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายขนาดเล็ก เช่น ปลายราว
กันอันตราย กําแพงคอนกรี ต หรื อขอบสะพาน เนื่องจากอุปกรณ์ ประเภทนี ้มีรูปร่ างบอบบาง โดยทัว่ ไปมี
ความยาวประมาณ 6 เมตร แต่มีความกว้ างเพียง 60-90 ซม. ทําให้ ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกด้ านข้ าง
โดยตรงได้ ดังนัน้ จึงต้ องมีการออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อให้ สามารถสะท้ อนรถได้ เช่น การติดตังสายเคเบิ
้
้ล
้ ้ มีเพียงอุปกรณ์ประเภทถังทรายเท่านันที
้ ่ไม่มีความ
การใช้ Thrie Beam การใช้ โซ่ หรื อวิธีอื่นๆ เป็ นต้ น ทังนี
จําเป็ นจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ Redirective นี ้
ส่วนอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ สมบัติ Non-Gating จะมีคณ
ุ สมบัติสะท้ อนรถได้ ตลอดทังความยาวของอุ
้
ปกรณ์ แต่
ุ สมบัติ Gating ดังรู ปที่ 4-3 ส่วนปลายของอุปกรณ์จะทําหน้ าที่ควบคุมและชะลอความเร็ ว
อุปกรณ์ที่มีคณ
ของรถที่ชนหากมีการปะทะในตําแหน่งก่อนถึงความยาวที่ต้องการ1 (พื ้นที่ที่ 2) แต่หากรถชนด้ านข้ างของ
อุปกรณ์ ในตําแหน่งอื่นหลังจากนัน้ (พื ้นที่ที่ 3) อุปกรณ์ จะสามารถสะท้ อนรถได้ ดงั เช่นอุปกรณ์ที่มี
คุณสมบัติ Non-Gating ดังนัน้ ผู้ออกแบบจะต้ องระบุตําแหน่งของความยาวที่ต้องการให้ ชดั เจนเพื่อให้
ุ สมบัติ Gating ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ควรจะต้ องคํานึงถึงตําแหน่งและทิศทาง
อุปกรณ์ที่มีคณ
ของรถภายหลังการชน เพื่อไม่ให้ เกิดความรุนแรงอื่นๆ ตามมา เช่น รถพลิกควํ่า
Length of Need
วัตถุ
อันตราย

Redirective

Gating

อุปกรณ์กั ้น

[3]

[2]

รู ปที่ 4-3 คุณลักษณะต่ างๆ ของอุปกรณ์ ลดความรุ นแรงแบบ Gating (WSDOT, 2011)

1

ความยาวที่ต้องการ (Length of Need) เป็ นความยาวของอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่จะทําหน้ าที่เหมือนเป็ นอุปกรณ์กนั ้ ซึง่ จะเป็ นระยะที่รถจะ
ไม่ชนวัตถุข้างทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในบทที่ 3
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4.2.2 มาตรฐานการชนของอุปกรณลดความรุนแรง
การทดสอบการชน (Crash Test) เป็ นกระบวนการสําคัญเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ ลดความรุ นแรง และเพื่อให้ ผลการทดสอบการชนมีความเหมาะสมและได้ รับการยอมรับจากทุก
ฝ่ าย จําเป็ นจะต้ องมีการกําหนดปั จจัยและตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ ในการทดสอบให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทังนี
้ ้
ในสหรัฐอเมริ กากําหนดให้ อปุ กรณ์ความปลอดภัยจะต้ องผ่านการทดสอบการชนตามมาตรฐาน NCHRP
350 ในขณะที่สหภาพยุโรปเลือกใช้ มาตรฐาน EN 1317
ในการทดสอบนัน้ กําหนดให้ รถพุง่ เข้ าชนอุปกรณ์ลดความรุ นแรงในทิศทางและความเร็ วที่แตกต่างกัน เพื่อ
ประเมินสภาพความเสียหายภายหลังการชนว่ามีความปลอดภัยหรื อไม่ อย่างไร โดยปั จจัยที่เป็ นตัวควบคุม
ในการทดสอบ ได้ แก่ ประเภทและนํ ้าหนักของรถทดสอบ ความเร็ ว มุมชน ตําแหน่งที่ปะทะของอุปกรณ์ ดัง
แสดงรายละเอียดของ NCHRP 350 และ EN 1317 ในตารางที่ 4-1 รูปที่ 4-4 และ รู ปที่4-5
ส่วนปั จจัยที่เป็ นตัวประเมิน (Evaluation) ว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวผ่านการทดสอบหรื อไม่นนั ้ ได้ แก่
- ความเพียงพอในการรับแรงกระแทกของอุปกรณ์
- ความเสี่ยงที่ผ้ โู ดยสารจะบาดเจ็บ
- การเคลื่อนที่ของรถหลังการชน
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ตารางที่ 4-1 มาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350 และ EN 1317 (Ross et al, 1993; CEN, 2000)
ระดับ
การทดสอบ

ประเภทของ
อุปกรณ์

Redirective
Crash Cushions

TL-1

Nonredirective
Crash Cushions

NCHRP 350
ประเภท นํา้ หนัก
รถ
(กก.)
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
P
2,000
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
P
2,000

ความเร็ว
(กม/ชม.)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

มุมชน
(องศา)
0
0
0
15
15
15
15
15
20
15
15
20
20
20
0
0
0
15
15
15
20

ระดับ
การทดสอบ
50

50

ประเภท
รถ
C
C

EN 1317
นํา้ หนัก
(กก.)
900
1,300

ความเร็ว
(กม/ชม.)
50
50

มุมชน
(องศา)
0(ด้ านหน้ า)
15(ด้ านข้ าง)

C

900

50

0(ด้ านหน้ า)

หมายเหตุ: C = รถยนต์สว่ นบุคคล P = รถกระบะ
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ตารางที่ 4-1 (ต่ อ) มาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350 และ EN 1317 (Ross et al, 1993; CEN, 2000)
ระดับ
การทดสอบ

ประเภทของ
อุปกรณ์

Redirective
Crash Cushion

NCHRP 350
ประเภท นํา้ หนัก
รถ
(กก.)
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
C
820
C
700
P
2,000
P
2,000
P
2,000

ความเร็ว
(กม/ชม.)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

มุมชน
(องศา)
0
0
0
15
15
15
15
15
20
15
15
20
20
20

ระดับ
การทดสอบ

80/1
TL-2
80

Nonredirective
Crash Cushion

C
C
P
C
C
P
P

820
700
2,000
820
700
2,000
2,000

70
70
70
70
70
70
70

ประเภท
รถ

EN 1317
นํา้ หนัก
(กก.)

ความเร็ว
(กม/ชม.)

มุมชน
(องศา)

C
C
C
C
C
C
C
C
C

1,300
900
1,300
900
1,300
900
1,300
1,300
1,300

80
80
80
80
80
80
80
80
80

0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
15(ด้ านข้ าง)
0(ด้ านหน้ า)
0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
15(ด้ านหน้ า)
15(ด้ านข้ าง)
165

C
C
C
C
C
C

1,300
900
900
1,300
900
1,300

80
80
80
80
80
80

0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
0(ด้ านหน้ า)
0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
15(ด้ านหน้ า)

0
0
0
15
15
15
20
80/1

80

หมายเหตุ: C = รถยนต์สว่ นบุคคล P = รถกระบะ
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ตารางที่ 4-1 (ต่ อ) มาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350 และ EN 1317 (Ross et al, 1993; CEN, 2000)
ระดับ
การทดสอบ

ประเภทของ
อุปกรณ์

Redirective
Crash Cushions

TL-3
Nonredirective
Crash Cushions

NCHRP 350
ประเภท นํา้ หนัก
รถ
(กก.)
C
820
C
700
P
2,000
C
C
C
P
C
C
P
P
P
C
C
P
C
C
P
P

820
700
700
2,000
820
700
2,000
2,000
2,000
820
700
2,000
820
700
2,000
2,000

ความเร็ว
(กม/ชม.)
100
100
100

มุมชน
(องศา)
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

15
15
15
20
15
15
20
20
20

100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
15
15
15
20

ประเภท
รถ
C
C

EN 1317
นํา้ หนัก
(กก.)
900
1,300

ความเร็ว
(กม/ชม.)
100
100

มุมชน
(องศา)
0(ด้ านหน้ า)
0(ด้ านหน้ า)

100
100

C
C

900
1,300

100
100

0(offset)
15(ด้ านข้ าง)

100

C

1,300

100

15(ด้ านหน้ า)

100

C
C
C
C
C

1,300
900
1,300
900
1,300

100
100
100
100
100

165
0(ด้ านหน้ า)
0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
15(ด้ านข้ าง)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

900
1,500
900
1,500
1,500
1,500
900
1,500
900
1,500

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

0(ด้ านหน้ า)
0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
15(ด้ านหน้ า)
15(ด้ านข้ าง)
165
0(ด้ านหน้ า)
0(ด้ านหน้ า)
0(offset)
15(ด้ านหน้ า)

ระดับ
การทดสอบ
100

100

Redirective
Crash Cushions

110

Nonredirective
Crash Cushions

110

หมายเหตุ: C = รถยนต์สว่ นบุคคล P = รถกระบะ
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Reddirective
G
Gating

Reddirective
Nonn-Gating

Non-RRedirective

รู ปที่ 4-4 ทิศทางและมุมชนของ NCHRP 350 (Main Roads, 2007))
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1
2
3
4
5

ตําแหหน่งวัตถุอนั ตราย
อุปกรรณ์ลดความรุนแรง
ระยะ ¼ ของตัวรถในกการทดสอบที่ 2
การทดสอบที่ 1
การทดสอบที่ 2

6
7
8
9

การททดสอบที่ 3
การททดสอบที่ 4
การททดสอบที่ 5
ความมกว้ างครึ่งหนึง่ ขอองตัวรถ

รู ปที่ 4-55 ทิศทางและมมุมชนของ ENN 1317-3 (CEEN, 2000)

หากผ่านนการทดสอบบ หน่วยงานกกลางจะจัดทํ าเป็ นเอกสาารประกอบแลละสามารถขึขึ ้ ้นทะเบียนเพืพื่อรับรอง
อุป กรณ์
ณ์ ล ดความรุ นแรงนั
น
น้ ๆ อยย่า งเป็ นลาย ลัก ษณ์ อักษร
ษ เพื่ อ ให้ หนวยงานทางถ
น่
ถนนเลือ กใช้ช้ อุป กรณ์
เหล่านันนมาติ
้
ดตังบนถ
้ ถนนจริงต่อไปป
ทังนี
้ ้ แม้ ใในประเทศไททยยังไม่ได้ มการกํ
ีก าหนดมมาตรฐานการรทดสอบอุปกรณ์อํานวยค วามปลอดภัยั แต่จาก
การประชชุมของ Interrnational Rooad Federattion (IRF) ในปี
ใ ค.ศ.2008 ได้ ระบุว่า หหากประเทศใใดยังไม่มี
มาตรฐานการทดสอบบอุปกรณ์กนั ้ สามารถเลือกกใช้ มาตรฐานน NCHRP 350 หรื อ EN 11317 ได้ เนื่องจากเป็
ง
น
มาตรฐานที่มีความสมมบูรณ์ที่สดุ ในนขณะนี ้
4.2.3 ก
การขึ้นทะเบี
บียนอุปกรณ
ณลดความรรุนแรง
อุปกรณ์ลลดความรุนแรงที
แ ่จะนํามาาติดตังจริ
้ งบนนทางหลวงในนประเทศไทยย จะต้ องผ่านนการทดสอบ NCHRP
350 หรื อ EN 13177 และขึ ้นทะเบีบียนกับสํานักกอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
ก
ง ซึง่ จะต้ องมีหลักฐาน
ประกอบบการขึ ้นทะเบีบียนอุปกรณ์ลดความรุ
ล
นแรรง ดังนี ้
-

รายการข้ อมูลอุปกรณ์ลดความรุนแรงดดังรูปที่ 4-6
ผลการทดสออบการชนจากกหน่วยงานที่ รองรับการทดดสอบ NCHRRP 350 หรื อ EN 1317
ในกรณี NCHHRP 350 จะต้ องมีจดหมาายรับรองจากก FHWA
แบบแปลนแสดงขนาดแลละอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จํานวน 1 ชุด
แผ่นพับ (Broochure) จํานวน
น 6 ชุด
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-

ข้ อกําหนดในการออกแบบ (Design Criteria) จํานวน 2 ชุด
คูม่ ือการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรง จํานวน 2 ชุด
คูม่ ือการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ลดความรุนแรง จํานวน 1 ชุด
ข้ อจํากัดและข้ อควรระวัง
ค่าใช้ จ่ายสําหรับซ่อมบํารุงโดยประมาณ (เฉพาะค่าอุปกรณ์)

อุปกรณ์ ลดความรุ นแรงที่ได้ ขึ ้นทะเบียนกับสํานักอํานวยความปลอดภัยแล้ ว จะแสดงไว้ ในเวบไซด์ของ
สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง (http://bhs.doh.go.th) เพื่อให้ สํานักงานทางหลวง แขวงการ
อข้ อมูลสําหรับการซ่อม
ทาง สํานักบํารุ งทาง หรื อหมวดการทาง ดาวน์โหลดข้ อมูลสําหรับติดตังและ/หรื
้
บํารุง
4.2.4 การเลือกประเภทอุปกรณลดความรุนแรง
ในการเลือกใช้ อุปกรณ์ ลดความรุ นแรง ผู้ออกแบบจะต้ องเลือกใช้ อุปกรณ์ ที่ขึ ้นทะเบียนกับสํานักอํานวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง และจะต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับสภาพพื ้นที่จริ งด้ วย โดยมีแนวทางในการ
้ วอย่างอุปกรณ์แต่ละ
เลือกอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง ดังแสดงในรู ปที่ 4-7 และตารางที่ 4-2 พร้ อมทังตั
ประเภทดังแสดงในภาคผนวก
4.2.5 ราคา
แม้ ว่าอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่จะถูกเลือกใช้ จะต้ องผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
แต่ปัจจัยสําคัญที่ผ้ อู อกแบบจะตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ ประเภทใดนัน้ อาจต้ องพิจาณาเรื่ องราคาเป็ นหลัก
ด้ วย ซึ่งรวมถึงราคาค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าเตรี ยมพื ้นที่ก่อนการติดตัง้ ค่าติดตังอุ
้ ปกรณ์ ค่าซ่อมบํารุ ง และค่า
้ ้ ค่าใช้ จ่าย
เปลี่ยนอุปกรณ์ ซึง่ ค่าเตรี ยมพื ้นที่ก่อนการติดตังอาจมี
้
ราคาสูงสําหรับอุปกรณ์บางประเภท ทังนี
ตลอดอายุการใช้ งานจะมากน้ อยขึ ้นอยู่กบั ค่าซ่อมหรื อค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยเฉพาะพื ้นที่ที่มีอบุ ตั ิเหตุใน
ลักษณะนี ้บ่อยครัง้
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รายกาารขอมูลอุปกรณ
ป
ลดความรุ
ด
นแแรง
ชื่ออุปกรณ
ณ์
_____________________________________
บริ ษัทผู้ผลิต
_____________________________________
ประเทศ __________________
___
NCHRRP 350
ระดับการรทดสอบ ___________
ความเร็ว _________ กม./ชม.
EN 13317
ระดับการรทดสอบ ___________
ความเร็ว _________ กม./ชม.
คุณสมบัตติิ Redirective
ใช่
ใ
ไม่ใช่
คุณสมบัตติิ Gating
ใช่
ใ
ไม่ใช่
ประเภทของอุปกรณ์ลดคความรุนแรง
_____________
า
ง)
_____________
ขนาดของงอุปกรณ์: (กว้ างxยาวxสู
ความยาววของอุปกรณ์สามารถปรั
า
บเปลีลี่ยนตามความเเร็วที่ต้องการได้ด้
ใช่
ใ
ไม่ใช่
ติดตังที
้ ่ปลลายกําแพงคอนนกรี ต
ใช่
ใ
ไม่ใช่
ติดตังที
้ ่ปลลายราวกันอันตราย
ต
ใช่
ใ
ไม่ใช่
สําหรับป้อองกันวัตถุอนั ตรรายขนาดเล็ก (น้
( อยกว่า 60 ซซม.)
ใช่
ใ
ไม่ใช่
สามารถรองรับการชนด้ านข้
า างได้ ด้านเดีดียว (ติดตังบน
้ นไหล่ทาง)
ใช่
ใ
ไม่ใช่
า างได้ สองด้ าน (ติดตังบน
้ Gore Area)
ใช่
ใ
ไม่ใช่
สามารถรองรับการชนด้ านข้
ศ
ามได้ (ติดตังบนเก
ใช่
ใ
ไม่ใช่
้
สามารถรองรับการชนทิศทางตรงข้
าะกลาง)
ณ หากเกิดการชชนด้ านหน้ า
ค่าซ่อมแซซมโดยประมาณ
ระดัับ
ความรุ นนแรง
น้ อย
ปานกลลาง
มากก

ลงชื่อ
วันที่
บริ ษัท
โทรศัพท์

ความเสียหาย

ค่ าอุปกรณ
ณ์ (บาท)

เววลาซ่ อมบํารุ ง (คน-ชั่วโมง)
((ไม่ รวมการปิ ดกการจราจร)

ความเเสียหายน้ อย ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ใใดๆ
เปลี่ยนอะไหล่
น
บางส่วน
เปลี่ยนอะไหล่
น
เกือบทังห
้ หมด หรื อเปลี่ยนอุอุปกรณ์ใหม่เลย

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

สํานักอํานวยความปปลอดภัย กรมมทางหลวง
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ถนนศรี อยุธยา แขวงงทุง่ พญาไท เข
รู ปที่ 4-6 แบบฟอร์ มราายการข้ อมูลอุอปกรณ์ ลดความรุ นแรง
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รู ปที่ 4-7 แนวทางในการเลือกประเภทของอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง

4-15

ตารางที่ 4-2 ประเภทของอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง (ITD, 2008; ODOT, 2009; UDOT, 2012)
ชื่อประเภท
(1) Sand Filled Plastic Barrier
หรื อ Inertial Crash Cushion
สําหรับความเร็ ว 70 กม./ชม.

-

(2) Energy Absorbing, Non-Gating
Crash Cushion (ขนาดใหญ่)
สําหรับความเร็ ว 70 หรื อ 100 กม./ชม.

-

(3) Reusable Energy-Absorbing,
Redirective, Non-Gating
Crash Cushion สําหรับความเร็ ว
70 หรื อ 100 กม./ชม.

-

(4) Energy Absorbing, Redirective,
Non-Gating Crash Cushion
(ขนาดเล็ก) สําหรับความเร็ว
70 หรื อ 100 กม./ชม.

(5) Cable Anchor Assembly,
Gating Crash Cushion
สําหรับความเร็ ว 100 กม./ชม.

-

คุณสมบัติ
สําหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายที่ห่างจากช่องจราจรอย่างน้ อย 4.5 เมตร และมีพื ้นที่หลังการชน
ไม่จํากัด
ประเภท Gating และ Nonredirective
สามารถใช้ สําหรับป้องกันปลายกําแพงคอนกรี ต ราวสะพาน หรื อวัตถุอนั ตรายแบบเดี่ยวอื่นๆ
สามารถใช้ ในพื ้นที่ก่อสร้ างได้ หากอยู่ห่างจากช่องจราจรอย่างน้ อย 4.5 เมตร
ใช้ ในบริ เวณที่ไม่สามารถใช้ Crash Cushion ประเภทอื่นได้ แล้ วจริ งๆ เนื่องจากมีค่า
บํารุงรักษาสูง
สําหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายที่มีความกว้ างมากกว่า 1 เมตร ที่มีพื ้นที่หลังการชนจํากัด
ประเภท Non-Gating
สามารถใช้ สําหรับป้องกันปลายกําแพงคอนกรี ต ราวสะพาน หรื อวัตถุอนั ตรายแบบเดี่ยวอื่นๆ
มีพื ้นที่วา่ ง (Space) หน้ าวัตถุอนั ตรายอย่างน้ อย 30 เมตร
สามารถติดตังบนไหล่
้
ทางหรื อเกาะกลางถนน
สามารถติดตังเป็
้ นอุปกรณ์ เดี่ยวๆ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ เสริ มได้ หากมีความคุ้มค่ามากกว่า
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ เช่น ป้องกันเสาโครงสร้ าง เสาป้าย
สําหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายในจุดที่มีความเสี่ยงอุบตั ิเหตุสงู และที่มีพื ้นที่หลังการชนจํากัด
มีพื ้นที่วา่ ง (Space) หน้ าวัตถุอนั ตรายอย่างน้ อย 30 เมตร
สามารถใช้ สําหรับป้องกันปลายกําแพงคอนกรี ต ราวสะพาน หรื อวัตถุอนั ตรายแบบเดี่ยวอื่นๆ
สามารถติดตังบนไหล่
้
ทางหรื อเกาะกลางถนน
เหมาะสําหรับบริ เวณ Gore Area หรื อบริ เวณทางออกของช่องจราจรหลัก
สําหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายที่มีความกว้ างน้ อยกว่า 1 เมตร ที่มีพื ้นที่หลังการชนจํากัด
ประเภท Non-Gating
สามารถใช้ สําหรับป้องกันปลายกําแพงคอนกรี ต ราวสะพาน หรื อวัตถุอนั ตรายแบบเดี่ยวอื่นๆ
มีพื ้นที่วา่ ง (Space) หน้ าวัตถุอนั ตรายอย่างน้ อย 30 เมตร
สามารถติดตังบนไหล่
้
ทางหรื อเกาะกลางถนน
สามารถติดตังเป็
้ นอุปกรณ์ เดี่ยวๆ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ เสริ มได้ หากมีความคุ้มค่ามากกว่า
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ เช่น ป้องกันเสาโครงสร้ าง เสาป้าย
สําหรับป้องกันวัตถุอนั ตรายที่มีความกว้ างน้ อยกว่า 60 ซม.
ประเภท Gating
ติด ตัง้ บนเกาะกลาง ใช้ ร่ วมกับ ราวกัน อัน ตรายหรื อ ใช้ ร่ว มกับกํ าแพงคอนกรี ต ที่ มี ราวกัน
อันตรายเป็ นตัวเชื่อม (Transition)
หากติดตังบนไหล่
้
ทาง ควรมีพื ้นที่หลังการชนอย่างน้ อย 20x6 เมตร
หากติดตังบนเกาะกลางถนน
้
ควรมีพื ้นที่หลังการชนอย่างน้ อย 20x6 เมตร ทังสองด้
้
านของ
อุปกรณ์
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4.3 การติดตั้งอุปกรณลดความรุนแรง

รู ปที่ 4-8 ขัน้ ตอนในการปรั บปรุ งพืน้ ที่สาํ หรั บติดตัง้ อุปกรณ์ ลดความรุ นแรง

4-17

หลังจากกที่ได้ เลือกปรระเภทของอุปกรณ์
ป ลดควาามรุ นแรงที่เหมาะสมกั
ห
บสภาพพื
ส
้นที่จริ งแล้ ว ขันตอ
้ อนสําคัญ
ต่อมาคืออการปรั บปรุรุ งพืน้ ที่ ที่จะติติดตัง้ ให้ มีคววามเหมาะสม เพื่อจะช่วยให้ อุปกรณ์
ณ์ ลดความรุ นแรงนั
น
น้ มี
ประสิทธิภาพในการใใช้ งานได้ อย่างเต็
ง มที่ รูปที่ 4-8 แสดงขันตอนในการป
น้
ปรับปรุงพื ้นทีที่ก่อนการติดตัง้ พร้ อม
รายละเอีอียดของการปปรับปรุงพื ้นทีในหั
่ วข้ ออื่นๆ ต่อไป
พืน้ ที่ตดิดตัง้
ขนาดขอองพื ้นที่ในการรติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนนแรง ควรพิจารณาควบคู
จ
ไปกั
่ บขันตอน
้ นในการออกแบบถนน
ขนาดขอองอุป กรณ์ ล ดความรุ น แรงบริ เ วณปลลายของเกาะกลางถนนหรื อ บริ เ วณททางแยกจะขึขึน้ อยู่กับ
ลักษณะะพื ้นที่ ดังที่แสดงข้
ส อแนะนําขนาดของพื
า
้น้นที่ในรูปที่ 4-9
4 และตาราางที่ 4-3 ซึง่ ผู้ออกแบบควรรคํานึงถึง
ความเหมมาะสมและคความจําเป็ นทัทังด้
้ านประสิททธิภาพและราาคาในการติดตั
ด งและบํ
้
ารุงงรักษาด้ วย
ทังนี
้ ้ อุปกรณ์ลดความมรุนแรงจะต้ องไม่
อ ตดิ ตังลํ
้ าเข้
้า ามาในช่องจราจร และควรมีระยะห่ห่างระหว่างอุปกรณ์
ป ลด
ความรุนนแรงกับวัตถุรอบข้ างอย่างน้ อย 60 ซม. เพื่อความสะะดวกในการติติดตังหรื
้ อซ่อมมบํารุง

รู ปที่ 4-9
4 องค์ ประกอบของพืน้ ที่ตติิดตัง้ อุปกรณ์
ณ์ ลดความรุ นแรง
แ (AASHTO , 2006)
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ตารางที่ 4-3 ขนาดแนะนําของอุปกรณ์ ลดความรุ นแรงตามลักษณะพืน้ ที่ (AASHTO, 2006)
ขนาด (เมตร)
อย่ างน้ อย
ความเร็วออกแบบ
เหมาะสม
(กม./ชม.)
มีพนื ้ ที่จาํ กัด
มีพนื ้ ที่เพียงพอ
N
L
F
N
L
F
N
L
50
2
2.5
0.5
2.5
3.5
1.0
3.5
5.0
80
2
5.0
0.5
2.5
7.5
1.0
3.5 10.0
110
2
8.5
0.5
2.5
13.5
1.0
3.5 17.0
130
2
11.0 0.5
2.5
17.0
1.0
3.5 21.0

F
1.5
1.5
1.5
1.5

คันหิน (Curb)
ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์กนหรื
ั ้ ออุปกรณ์ลดความรุนแรงก็แล้ วแต่ การติดตังบนคั
้
นหิน (Curb) หรื อพื ้นลาดเอียง
จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพของอุปกรณ์ เหล่านี ้ เนื่องจากมีโอกาสที่ รถจะเหินข้ ามหรื อพลิกควํ่าได้
้ ปกรณ์กนบนคั
ั้
นหินหรื อพื ้นลาดเอียง แต่หากเป็ น
ดังนัน้ หากเป็ นการก่อสร้ างใหม่ ควรหลีกเลี่ยงการติดตังอุ
งานซ่อมบํารุ ง ควรปรับปรุ งพื ้นที่ก่อนติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ ทังนี
้ ้ หากคันหินมีความสูงตํ่ากว่า 10 ซม. อาจ
อนุโลมได้ เว้ นแต่มีการประเมินแล้ วว่าจะทําให้ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดความรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้
ชัด
ความลาดเอียง (Level Terrain)
เนื่องการอุปกรณ์ลดความรุ นแรงได้ รับการออกแบบและทดสอบบนพื ้นราบ และไม่มีวตั ถุหรื ออุปกรณ์อื่นๆ
รอบข้ าง ดังนัน้ หากติดตัง้ ในพื น้ ที่ ที่มีระดับแตกต่างจากที่ได้ ออกแบบไว้ เช่น พืน้ ที่ลาดเอียง จะทํ าให้
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลง หรื อในบางกรณีอาจส่งผลให้ อุบตั ิเหตุเกิดความรุ นแรงมากกว่าที่ควรจะ
เป็ น ทังนี
้ ้ ควรติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรงบนพื ้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 5%
พืน้ ผิว (Surface)
สภาพผิวทางบริ เวณจุดที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนจะต้
ั ้ องราบเรี ยบและแข็งแรง (พื ้นคอนกรี ตหรื อแอสฟั สต์) และมี
ความกว้ างพื ้นผิวมากกว่าความกว้ างของอุปกรณ์ลดความรุนแรงอย่างน้ อย 60 ซม. เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาใน
ระหว่างการดูดซับแรงกระแทกเมื่อเกิดการชน
โครงสร้ างต่ างระดับ (Elevated Structure)
หากจําเป็ นจะต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุ นแรงบนโครงสร้ างต่างระดับ จําเป็ นต้ องพิจารณาตําแหน่งของ
รอยต่อของโครงสร้ างด้ วย และจําเป็ นจะต้ องเลือกประเภทให้ เหมาะสม เนื่องจากหากมีการปรับปรุ งพื ้นที่ที่
จะติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุ นแรง อาจส่งผลต่อโครงสร้ างทางยกระดับได้ ทังนี
้ ้ พื ้นที่ดงั กล่าวอาจไม่แนะนํา
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ให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ประเภท Sand Filled Plastic Barrier ที่ไม่มีการยึดติดกับพื ้น เนื่องจากโครงสร้ างถนนมี
การสัน่ ไหว (Vibration) ตลอดเวลา
รอยต่ อของโครงสร้ างสะพาน (Bridge Joint)
หลีกเลี่ยงการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรงบริ เวณรอยต่อของโครงสร้ างสะพาน เนื่องจากรอยต่อเหล่านี ้มี
การเคลื่อนไหวตลอดเวลา จะทําให้ ตวั อุปกรณ์เกิดการยืดตัวหรื อหดตัว และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้
งานได้
ทิศทางในการติดตัง้ (Orientation)
โดยทัว่ ไป อุปกรณ์ลดความรุนแรงจะต้ องติดตังในทิ
้ ศทางที่รถจะหลุดเข้ าไปชนวัตถุอนั ตรายในทิศทางตรง
(Head-On) แต่อาจไม่จําเป็ นสําหรับอุปกรณ์ประเภทที่สะท้ อนรถได้ (Redirective) เนื่องจากสามารถ
รองรับการชนด้ านข้ างได้ ทังนี
้ ้ ทิศทางที่เหมาะสมที่สามารถยอมรับได้ คือ มุมระหว่างถนนและอุปกรณ์ลด
ความรุนแรงแตกต่างกันไม่เกิน 10 องศา
เครื่องหมายจราจร
เครื่ อ งหมายจราจรในบริ เ วณที่ ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ล ดความรุ น แรง ให้ เป็ นไปตาม “คู่มื อ และมาตรฐาน
เครื่ องหมายจราจรบนพื ้นทางและเครื่ องหมายนําทาง” (กรมทางหลวง, 2554) โดยใช้ เครื่ องหมาย “เขต
ปลอดภัยหรื อเกาะสี (พบ.18 Island Marking)” โดยหากเป็ นการติดตังบนไหล่
้
ทาง ให้ ใช้ การตีเส้ นบังเฉี
้ ยง
(Cross Hatching) แต่หากเป็ นการติดตังบน
้ Gore Area ให้ ใช้ การตีเส้ นบังหั
้ วเกาะ (Chevron Hatching)
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยในการติดตัง้
หลังจากที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรงแล้ ว ผู้ควบคุมงานจะต้ องทําการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของการ
ติ ด ตัง้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่น ใจว่ า อุป กรณ์ ส ามารถรองรั บ แรงกระแทกจากรถที่ พุ่ง เข้ าชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ การตรวจสอบความเรี ยบร้ อยในการติดตังให้
้ เป็ นไปตาม “คู่มือการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ลด
ความรุนแรง” ของบริษัทผู้ผลิตที่ลงทะเบียนและส่งมอบให้ สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
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4.4 การบํารุงรักษา

แม้ ขนตอนต่
ั้
างๆ ในบทที่ผ่านมาจะเป็ นกระบวนการที่สําคัญ ทังการวิ
้
เคราะห์พื ้นที่ติดตัง้ ประสิทธิภาพใน
การลดความรุนแรง หรื อค่าใช่จ่ายในการติดตัง้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ ว การที่จะเลือกอุปกรณ์ลดความรุ นแรง
ที่เหมาะสมจะพิจารณาถึงการซ่อมบํารุ งเป็ นหลัก ซึง่ ข้ อมูลนี ้เป็ นข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ผู ลิตจะต้ องแจ้ งให้ วิศวกร
ผู้ออกแบบทราบให้ ครบถ้ วน ได้ แก่ การตรวจเช็คสภาพการใช้ งานทัว่ ไป (Regular Maintenance) การซ่อม
บํารุงเมื่อเกิดการชน (Crash Repair) และการจัดเก็บอะไหล่สําหรับซ่อมบํารุง (Material Storage) โดยมี
รายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
4.4.1 การตรวจสอบสภาพการใชงานทั่วไป
เป็ นการตรวจสอบความพร้ อมในการใช้ งานของอุปกรณ์ ที่ต้องทําอยู่เป็ นประจํ า เพื่ อเป็ นการยืนยันว่า
อุปกรณ์จะสามารถใช้ ได้ หากเกิดอุบตั ิเหตุจริ ง หากเป็ นตําแหน่งที่ปลอดสายตาผู้คนอาจเกิดการลักขโมย
ชิ ้นส่วนที่สําคัญไปได้ หรื อหากเป็ นอุปกรณ์แบบ Gating ซึง่ มีส่วนประกอบสําคัญ คือ ทราย จะต้ องมีการ
ตรวจเช็คระดับทรายอยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากอุปกรณ์อาจเกิดการรั่วซึมได้ โดยเฉพาะหากติดตังบนทางต่
้
าง
ระดับซึง่ มีการสัน่ กระเทือน (Vibration) ของโครงสร้ างอยูต่ ลอดเวลา
วิธีการตรวจสอบสภาพการใช้ งานทัว่ ไปสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี ได้ แก่
1) การขับรถตรวจสอบ (Drive By) ความถี่ในการตรวจสอบโดยการขับรถขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณจราจรและ
โอกาสที่อปุ กรณ์ลดความรุนแรงจะถูกชน แต่ควรจะมีการตรวจสอบโดยการขับรถอย่างน้ อยเดือนละครัง้
1. ผู้ตรวจสอบจะต้ องขับรถด้ วยความเร็ วที่พอเหมาะ ที่จะเห็นร่ องรอยความเสียหายที่เกิดขึน้ กับ
อุปกรณ์ หรื อร่ องรอยอื่นๆ รอบข้ างหากเกิดการชนขึ ้น หากตรวจพบจริ ง จะต้ องทําการตรวจสอบ
อย่างละเอียดต่อไป
2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หลักที่ดดู ซับแรงกระแทกติดตังอยู
้ ่ครบถ้ วน และจะต้ องไม่มีวตั ถุหรื อเศษสิ่ง
สกปรกอื่นใดขวางแนวการยุบตัวด้ านล่างของอุปกรณ์
3. ตรวจสอบแผ่นสะท้ อนแสงที่ด้านหน้ า (เฉพาะประเภทที่มีแผ่นสะท้ อนแสงติดอยู)่
2) การตรวจสอบอย่ างละเอียด ความถี่ในการตรวจสอบอย่างละเอียดขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณจราจรและ
โอกาสที่อปุ กรณ์ลดความรุ นแรงจะถูกชน แต่ควรจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างน้ อยสามเดือนต่อ
ครัง้
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1. ตรวจสอบว่าวัสดุตามแนวนอนของอุปกรณ์อยู่ในตําแหน่งที่ตงตรง
ั ้ ไม่บิดเบี ้ยว และน็อตแต่ละตัว
ถูกขันให้ แน่นตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือการติดตัง้
2. ตรวจสอบบริ เวณด้ านล่างขอบอุปกรณ์ เพื่อมัน่ ใจว่าอุปกรณ์สามารถยุบตัวได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ใดๆ
3. ตรวจสอบความแข็งแรงของแท่นรองรับแรงกระแทกทางด้ านหลัง
4. ตรวจสอบตําแหน่งของอุปกรณ์หลักที่ดดู ซับแรงกระแทก และตรวจสอบสิง่ สกปรกอื่นๆ ที่อาจจะไป
กีดขวางหรื อส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงกระแทก
5. ตรวจสอบความเชื่อมต่อของอุปกรณ์รับแรงกระแทกทางด้ านข้ าง
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการตรวจสอบโดยการขับรถตรวจสอบและการตรวจสอบอย่างละเอียด ผู้ตรวจสอบจะต้ อง
บันทึกรายละเอียดพร้ อมระบุวนั เวลาในการตรวจสอบลงในแบบฟอร์ มการตรวจสอบดังรู ปที่ 4-10 ทุกครัง้
เพื่อประโยชน์ในภายหลังหากมีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึ ้น
4.4.2 การซอมแซมเมือ่ เกิดการชน
ในบริ เวณที่มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัง้ ควรพิจารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์ ลดความรุ นแรงที่สามารถซ่อม
กลับมาใช้ ได้ หลายครัง้ (Reusable) เพราะเมื่อความเสียหายเนื่องจากการชนน้ อยจะทําให้ คา่ ซ่อมบํารุ งตํ่า
ในทางตรงกันข้ าม หากบริ เวณที่มีการเกิดอุบตั ิเหตุในระดับปกติ ควรเลือกอุปกรณ์ที่สามารถสะท้ อนรถได้
(Redirective) เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์
หากพบว่าอุปกรณ์ ลดความรุ นแรงมีความเสียหาย ผู้รับผิดชอบ (หมวดการทาง) จะต้ องทําการตรวจสอบ
และซ่อมแซมอุปกรณ์พร้ อมทังบั
้ นทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มการซ่อมแซมดังรู ปที่ 4-11 โดยมีขนตอน
ั้
การดําเนินงานดังนี ้
1. ตรวจสอบผิวจราจรและผิวทางที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุ นแรง หากจุดยึดมีการเคลื่อนตัวหรื อเกิด
รอยแตกหรื อรอยร้ าวบนผิวทาง จะต้ องทําการซ่อมแซมผิวจราจรก่อน ในระหว่างนี ้อาจทําการย้ าย
อุปกรณ์ออกไปไว้ ในตําแหน่งที่เหมาะสมชัว่ คราวก่อน
2. หากอุปกรณ์ ลดความรุ นแรงเป็ นประเภทซ่อมแซม (Reuseable) ได้ ให้ ทําการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมให้ สว่ นหน้ ากลับมาอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
3. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หลักที่ดดู ซับแรงกระแทก หากมีความเสียหายจะต้ องทําการเปลี่ยน
ใหม่ (ไม่ควรซ่อมแซมและนํากลับมาใช้ ใหม่)
4. ตรวจสอบแท่นรองรับและฐานราก หากมีความเสียหายสามารถทําการซ่อมแซมได้ หรื อเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่หากมีความจําเป็ น
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5. ตรวจสอบน็อตที่ใช้ ยึดฐานราก หากมีความเสียหายจะต้ องทําการเปลี่ยนใหม่ (ไม่ควรดัดตัวน็อต
และนํากลับมาใช้ ใหม่)
6. ตรวจสอบอุปกรณ์ รับแรงกระแทกด้ านข้ าง หากมีความเสียหายสามารถทําการซ่อมแซมได้ หรื อ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หากมีความจําเป็ น
7. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฝาครอบด้ านหน้ า รวมทังแผ่
้ นสะท้ อนแสง
8. หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์ทงหมดครบถ้
ั้
วนแล้ ว จะต้ องทําการขันน็อตทุกตัวให้ แน่นตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือการติดตัง้
ทังนี
้ ้ ขันตอนของการซ่
้
อมแซมอย่างละเอียดให้ เป็ นไปตาม “คูม่ ือการซ่อมแซมอุปกรณ์ลดความรุนแรง” ของ
บริ ษัทผู้ผลิตที่ลงทะเบียนและส่งมอบให้ สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
4.4.3 การจัดเก็บและเปลี่ยนอะไหลสํารอง
แขวงการทางควรจะต้ องมีอะไหล่สํารองเสมอเพื่อให้ สามารถซ่อมแซมได้ ทันที ซึ่งหากไม่สามารถทําได้
จะต้ องมีแผนสํารองในการป้องกันและควบคุมพื ้นที่ เพื่อไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุซํ ้าได้ โดยทัว่ ไปแล้ ว ควรจะ
พิจารณาเลือกใช้ อปุ กรณ์ ลดความรุ นแรงประเภทเดียวกันในถนนหลายสายเพื่อความสะดวกในการซ่อม
บํารุงและการจัดเก็บอะไหล่
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แบบฟอรมการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณลดความรุนแรง
ทางหลวงหมายเลข ________________ กิโลเมตรที่ __________ ทิศทาง ______________
ตรวจสอบวันที่ ____________________ โดย ____________________________________
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ

ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ

ถูกรถชน
อุปกรณ์เสียหาย
มีหลักฐานว่าเกือบถูกชน
มีการผุพงั หรื อกัดกร่อน
รถที่ชนเกิดความเสียหาย
มีบนั ทึกประจําวันของตํารวจ
ถูกชนจุดแรกที่ปลายของอุปกรณ์
ความยาวที่ยบุ ลงไป _____________ เมตร
ต้ องมีการซ่อมแซม
ต้ องมีการปิ ดการจราจร
ต้ องมีการเปลี่ยนอะไหล่
มีปัญหาในการเปลี่ยนอะไหล่
ระยะเวลาในการสัง่ อะไหล่ __________ วัน
ต้ องมีการตรวจสอบภายหลัง

แผนภาพประกอบ

รู ปที่ 4-10 แบบฟอร์ มการตรวจสอบสภาพการใช้ งานทั่วไป
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แบบฟอรมการซอมแซมอุปกรณลดความรุนแรง
จํานวนรอยปะทะและทิศทาง (ด้ านหน้ าหรื อด้ านข้ าง) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ประเภทรถที่ชน ______________________________________________
ข้ อมูลอื่นๆ เช่น ความเร็วของรถ มุมที่ชน (หากมีข้อมูลเพียงพอ) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
แผนภาพประกอบ

วันที่ทําการซ่อมแซม: ___________________________________________
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน: ___________________________________________
ค่าซ่อมแซม: _________________________________________________
เวลาที่ใช้ ซอ่ มแซม: _____________________________________________
รู ปที่ 4-11 แบบฟอร์ มการซ่ อมแซมอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง
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ภาคผนวก
ตัวอย่างอุปกรณ์ลดความรุนแรงแต่ละประเภท
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(1) Sand Filled Plastic Barrier หรือ Inertial Craash Cushionn

(2) Energy Abbsorbing, Noon-Gating Crash
C Cushioon (ขนาดใหหญ่ )
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(3) Reuusable Enerrgy-Absorbinng, Redirecttive, Non-Gaating Crash Cushion
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(4) Enerrgy Absorbinng, Redirecttive, Non-Gaating Crash Cushion (ขนาดเล็ก)
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(5) Cable Anchor Asssembly, Gaating Crash Cushion
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บทที่ 5
ระบบไฟฟาแสงสวาง

5.1 บทนํา

5.1.1 วัตถุประสงคของการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
วัตถุประสงค์ ของการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนทางหลวง คือ การช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ใน
ช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้ การมองเห็นเส้ นทางและวัตถุข้างทางที่ถูกต้ องในเวลาอันรวดเร็ ว ทําให้ ผ้ ใู ช้ ทาง
สามารถหลบหลีกหากเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน และช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ การออกแบบเพื่อติดตัง้
ไฟฟ้าแสงสว่างนัน้ ผู้ออกแบบต้ องพิจารณาให้ สอดคล้ องกับสภาพการใช้ งานจริ งของผู้ใช้ ทาง การติดตัง้
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ดีและมีประสิทธิภาพนัน้ ควรคํานึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ ทาง โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
- เพื่อลดปั ญหาอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเวลากลางคืน และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
ทางหลวง
- เพื่อลดปั ญหาอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทางหลวง
- เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการมองเห็นแก่ผ้ ใู ช้ ทางหลวง
5.1.2 ปจจัยตอการมองเห็นของผูใชทางหลวง
้
การมองเห็นถือเป็ นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งของการรับรู้ ทางสายตา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตังบนทาง
หลวงต้ องทําให้ ผ้ ขู บั ขี่และคนเดินเท้ าสามารถมองเห็นกายภาพถนน สภาพข้ างทาง ตลอดจนวัตถุอนั ตราย
ข้ างทางได้ อย่างสะดวกและชัดเจน อย่างไรก็ตาม การมองเห็นยังมีปัจจัยแวดล้ อมต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบ
อันได้ แก่
-

ความสว่างของวัตถุที่อยูใ่ นบริเวณช่องจราจรและสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
ขนาดของวัตถุที่สง่ ผลต่อการมองเห็น
การตัดกันของแสงระหว่างวัตถุกบั สภาพแวดล้ อมข้ างทาง
การตัดกันของแสงระหว่างผิวทางและสภาพแวดล้ อมรอบข้ าง ที่สง่ ผลต่อผู้ใช้ ทางหลวง
ช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นวัตถุ
สภาพข้ างทางที่ สว่างมาก จนทํ าให้ เกิ ดความไม่สบายตาต่อผู้ใช้ ทาง (แสงจ้ าหรื อแสงบาดตา
(Glare))
- มุมมองการมองเห็นขณะขับขี่ (Driver vision)
- สภาพของกระจกหน้ ารถ เช่น การติดฟิ ล์ม (Condition of windshield)
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5.1.3 นิยามและคําจํากัดความงานไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
โคมไฟฟ้า (Lantern) หมายถึง ดวงโคมที่ประกอบด้ วยหลอดไฟฟ้าหนึ่งหลอดหรื อมากกว่า ประกอบด้ วย
บัลลาสต์ อุปกรณ์หกั เหแสง อุปกรณ์สะท้ อนแสง อุปกรณ์กระจายแสงของหลอดไฟ
ช่ วงแขน (Outreach) หมายถึง ระยะทางในแนวราบระหว่างศูนย์กลางของโคมไฟฟ้ากับศูนย์กลางของเสา
ไฟฟ้า
ระยะยื่น (Overhang) หมายถึง ระยะทางในแนวราบที่ศนู ย์กลางของโคมไฟฟ้ายื่นเข้ ามาในขอบผิวทาง
จราจร
ความสูงของดวงโคม (Mounting Height) หมายถึง ระยะห่างในแนวดิง่ ระหว่างศูนย์กลางของดวงโคมกับ
ผิวจราจร
ช่ วงดวงโคม (Spacing) หมายถึง ระยะระหว่างดวงโคมที่ติดตัง้ วัดขนานไปตามแนวเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของถนน ในกรณีติดตังกิ
้ ่งเดี่ยวแบบกิ่งสลับ การวัดระยะจะวัดขนานไปตามแนวเส้ นผ่านศูนย์กลางของ
ถนนจากศูนย์กลางของดวงโคมบนด้ านหนึ่งของถนน ไปยังศูนย์กลางของดวงโคมอีกดวงหนึ่งในด้ านตรง
ข้ าม
ฟลักซ์ แสงสว่ าง (Luminous Flux) หมายถึง กําลังแสงสว่างที่สง่ ออกโดยแหล่งกําเนิดแสง โดยไม่คํานึงถึง
ทิศทางที่กระจัดกระจายออกไป หน่วยของฟลักซ์แสงสว่างคือลูเมน (Lumen, lm)
ฟลักซ์ ครึ่งวงกลมส่ วนล่ าง (Lower Hemispherical Flux) หมายถึง ฟลักซ์แสงสว่างที่เปล่งออกมาจาก
ดวงโคม ในทุกทิศทางส่วนล่างของระนาบแนวนอน
กําลังส่ องสว่ าง(Candlepower) หรื อความเข้ มส่ องสว่ าง (Luminous
Intensity) หมายถึง ความ
หนาแน่นของฟลักซ์แสงสว่างไปยังทิศทางใดทิศทางหนึง่ มีหน่วยเป็ นแคนเดลา (Candela, cd)
ความเข้ มครึ่งวงกลมโดยเฉลี่ย (Mean Hemispherical Intensity) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความเข้ มส่อง
สว่างครึ่งวงกลมส่วนล่าง ซึง่ เท่ากับค่าของฟลักซ์ครึ่งวงกลมส่วนล่างหารด้ วย 6.28
อัตราส่ วนความเข้ มส่ องสว่ าง (Intensity Ratio) หมายถึง อัตราส่วนของความเข้ มส่องสว่างจริ งๆ ใน
ทิศทางใดๆ ของดวงโคมต่อความเข้ มครึ่งวงกลมโดยเฉลี่ย
อัตราส่ วนความเข้ มส่ องสว่ างสูงสุด (Peak Intensity Ratio) หมายถึง อัตราส่วนของความเข้ มส่อง
สว่างที่สงู ที่สดุ ต่อความเข้ มครึ่งวงกลมโดยเฉลี่ย
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ความสว่ าง (IIluminance) หมายถึง ปริ มาณแสงที่กระทบลงบนวัตถุตอ่ พื ้นที่ มีหน่วยเป็ นลูเมนต่อตาราง
เมตร (lm/m2) หรื อ lux
ความส่ องสว่ าง (Luminance) หมายถึง ปริ มาณแสงที่สะท้ อนออกมาจากวัตถุตอ่ พื ้นที่ มีหน่วยเป็ นแคน
เดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
ประสิทธิภาพความส่ องสว่ าง (Luminous Efficiency) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าฟลักซ์การส่อง
สว่างกับกําลังงานที่ทําให้ เกิดฟลักซ์การส่องสว่าง มีหน่วยเป็ นลูเมนต่อวัตต์ (lm/W)
ค่ าความสมํ่าเสมอแสง (Uniformity of Illumination) หมายถึง ค่าความสมํ่าเสมอของความสว่างมีความ
จําเป็ นสําหรับการมองเห็น โดยจะเป็ นสัดส่วนระหว่างค่าความสว่างตํ่าสุดกับค่าความสว่างโดยเฉลี่ย
ลําแสง (Beam) หมายถึง ส่วนของการกระจายแสง ซึง่ รองรับโดยมุมเชิงแข็งที่ศนู ย์กลางของดวงโคมซึง่ ให้
ความเข้ มส่องสว่างตังแต่
้ ร้อยละ 90 ของความเข้ มส่องสว่างสูงสุดของดวงโคม
ศูนย์ กลางลําแสง (Beam Center) หมายถึง ทิศทางกึ่งกลางของลําแสง
โค้ งไอโซแคนเดลา (Isocandela Curve) หมายถึง เส้ นโค้ งที่ลากไปบนผิวทรงกลมสมมุติซงึ่ มีความเข้ ม
ส่องสว่างเท่ากัน
ไอโซแคนเดลา ไดอะแกรม (Isocandela Diagram) หมายถึง ชุดของโค้ งไอโซแคนเดลา
โค้ งโพลาร์ (Polar Curve) หมายถึง โค้ งที่แสดงการกระจายแสงโดยใช้ พิกดั โพลาร์
โค้ งสัมประสิทธิ์การใช้ ประโยชน์ (Utilization Curve) หมายถึง โค้ งที่แสดงค่าสัมประสิทธิ์ในการหา
ปริ มาณแสงทังหมดที
้
่ออกจากโคมไฟฟ้าจะตกลงไปถึงพื ้นที่ที่ต้องการส่องสว่างจริงร้ อยละเท่าไร
ดัชนีความถูกต้ องของสี (Color Rendering Index) เป็ นตัวบ่งบอกว่าสีของวัตถุที่เห็นภายใต้ แสงนัน้
เพี ้ยนจากความเป็ นจริ งมากหรื อน้ อย มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์ หลอดที่มีคา่ ความถูกต้ อง 100% หมายความ
ว่าเมื่อใช้ หลอดนี ้ส่องวัตถุชนิดหนึง่ แล้ วสีของวัตถุที่เห็นไม่มีความเพี ้ยนของสี
อายุการใช้ งาน (Life Time) หมายถึงอายุการใช้ งานของหลอดไฟโดยเฉลี่ยของหลอด หน่วยเป็ นชัว่ โมง
แสงจ้ า (Glare) หมายถึง ลักษณะการกระจายแสงที่ออกมาจากดวงโคมแล้ วมีความรู้สกึ ว่ามีแสงเข้ ามา
รบกวนการมองเห็นของตา ทําให้ มองเห็นวัตถุได้ ยากหรื อมองไม่เห็นเลย แสงจ้ ามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แสงจ้ า
แบบไม่สามารถมองเห็นได้ (Disability Glare) และแสงจ้ าแบบมองเห็นไม่สบายตา (Discomfort Glare)
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5.2 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ปั จจัยสําคัญที่ใช้ พิจารณาเพื่อกําหนดตําแหน่งติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนทางหลวง (ยกเว้ นทางหลวงพิเศษ)
ได้ แก่ ลักษณะพื ้นที่ในเขตเมืองและเขตชนบท ปริ มาณจราจร ทางร่ วมทางแยก ตําแหน่งกลับรถ ทางแยก
สัญญาณไฟจราจร บริ เวณที่มีการแบ่งช่องทางจราจร ตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงกายภาพถนนและ
้ ้ าแสงสว่างทังแบบต่
้
อเนื่องและ
ประเภทผู้ใช้ ทางหลวง โดยมีข้อพิจารณาถึงเหตุอนั ควรในการติดตังไฟฟ
เฉพาะบริเวณดังรู ปที่ 5-1 และมีรายละเอียดดังหัวข้ อที่ 5.2.1 และ 5.2.2
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วัตถุประสงค์ของการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสว่าง

AADT >25,000

ใช่

ไม่ใช่

สัดส่วน
รถขนาดใหญ่
>28%

ใช่

ไม่ใช่

เปนเขตชุมชน
ที่มีสถิติอุบัติเหตุกลางคืนมากกว่า
กลางวัน 2 เท่า

ใช่

ติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง
แบบต่อเนื่อง

ไม่ใช่

เปนช่วงถนนที่อยู่ระหว่าง
จุดที่มีไฟฟาแสงสว่างเดิม

ใช่

ไม่ใช่

พื้นที่ข้างเคียงมี
แสงสว่างจ้ามากรบกวนการ
มองเห็นของผู้ขับขี่

ใช่

ไม่ใช่

มีปริมาณคนเดินเท้า
จํานวนมากในเวลากลางคืน

ใช่

ไม่ใช่

ทางแยก/จุดกลับรถ/
วงเวียน/ทางต่างระดับ/
จุดตัดทางรถไฟ

ใช่

ติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง
เฉพาะบริเวณ

ไม่ใช่

สถิติอุบัติเหตุกลางคืน
มากกว่ากลางวัน 2 เท่า

ใช่

ไม่ใช่

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของวิศวกรผู้ออกแบบ*

รู ปที่ 5-1 ข้ อพิจารณาถึงเหตุอันควรในการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่ างทัง้ แบบต่ อเนื่องและเฉพาะบริเวณ
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5.2.1 การติดตั้งแบบตอเนื่อง (Continuous Lighting)
เป็ นการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนถนนที่ยาวต่อเนื่องกันตังแต่
้ 500 เมตร ขึ ้นไป โดยพิจารณาติดตังจากเหตุ
้
อันควรดังนี ้
- ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันเกินกว่า 25,000 คันต่อวัน
- บริ เวณเกาะกลางแบบยก (Raised Median)และสะดวกต่อการบํารุงรักษา
- บริ เวณที่การจราจรมีความขัดแย้ งกันสูง เช่น ถนนที่ช่องทางเดินรถกว้ าง บริ เวณที่มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนา (พื ้นที่ธุรกิจหรื อเขตที่พกั อาศัย)
- บริ เวณที่มีสดั ส่วนรถขนาดใหญ่มากกว่า 28%
- พื ้นที่ข้างเคียงมีแสงสว่างจ้ ามาก รบกวนการมองเห็นของผู้ขบั ขี่
- เป็ นช่วงทางสันๆ
้ ที่อยูร่ ะหว่างเส้ นทางมีการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างเดิม
- บริเวณเขตชุมชนที่มีสถิตอิ บุ ตั เิ หตุช่วงเวลากลางคืนมากกว่าช่วงเวลากลางวัน 2 เท่า
- บริ เวณที่มีคนเดินเท้ าจํานวนมากในช่วงเวลากลางคืน
หมายเหตุ: บริเวณเกาะกลางแบบยก (Raised Median) จะแนะนําการติดตังดวงโคมแบบติ
้
ดกิ่งคู่

5.2.2 การติดตั้งเฉพาะบริเวณ (Specific Lighting)
จะพิจารณาติดตังจากเหตุ
้
อนั ควรดังนี ้
-

บริเวณที่มีการติดตังสั
้ ญญาณไฟกะพริบเพื่อแจ้ งเตือนจุดอันตรายหรื อทางแยก
บริ เวณที่มีสดั ส่วนปริมาณจราจรกลับรถ (U-Turn) สูง
บริ เวณทางหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงกายภาพถนน เช่น ทางต่างระดับ วงเวียน และสะพาน
บริ เวณที่มีลกั ษณะทางเรขาคณิตที่ไม่ปลอดภัย เช่น ทางโค้ งที่ระยะการมองเห็นจํากัด ทางลาดชัน
มาก
- บริ เวณทางข้ ามหรื อทางม้ าลายที่มีจํานวนคนเดินข้ ามถนนเป็ นจํานวนมาก
- บริ เวณจุดตัดทางรถไฟ
- บริ เ วณเขตชุม ชนที่ มี ส ถิ ติ อุบัติเ หตุช่ ว งเวลากลางคื น มากกว่า ช่ ว งเวลากลางวัน 2 เท่ า หรื อ มี
การศึกษาที่ระบุได้ วา่ การติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างสามารถช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุในเวลากลางคืนได้
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5.3 วัสดุและอุปกรณ

เสาไฟฟ้าแสงสว่างประกอบด้ วยโครงสร้ างพื ้นฐานดังต่อไปนี ้
-

ฐานราก (Foundations)
เสา (Pole) และ ฐานเสา (Pole Base)
กิ่งโคม (Bracket)
โคมไฟฟ้า (Lanterns)

ระยะต่างๆ และตําแหน่งสําคัญของโครงสร้ างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแสดงดังรู ปที่ 5-2

OR
Oh
MH
W
Wt
L

= ช่วงแขน
= ระยะยื่น
= ความสูงของดวงโคม
= ความกว้ างช่องทางเดินรถ
= ความกว้ างถนน
= ความยาวแหล่งกําเนิดแสง

รู ปที่ 5-2 ส่ วนประกอบโครงสร้ างเสาไฟฟ้าแสงสว่ างความสูงไม่ เกิน 12 เมตร (วันชัยและคณะ, 2538)
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5.3.1 ฐ
ฐานราก (FFoundationns)
เมื่อกําหนดตําแหน่งติดตังเป็
้ นที่เรียบร้ อยแล้ ว จจะต้ องขุดระยยะฝั งฐานให้มีมความลึกเพีพียงพอสําหรับวางฐาน
บ
ห อฐานรากใให้ เทครัง้ เดียว และหล่อให้
ใ สงู จากระดัดับผิวเดิม 5 ซม. เพื่อให้ เหลื
ห อพื ้นที่
ราก การรเทคอนกรี ตหล่
สําหรับปปรับระดับแลละเชื่อมต่อกับตั
บ วเสา บริ เ วณฐานเสาจจะใช้ แผ่นเหลล็กโลหะสี่เหลีลี่ยมเชื่อมติดเป็
ด นเนือ้
เดียวกับโคนเสา และะเชื่อมต่อกับฐานรากคอน
ฐ
นกรี ตโดยใช้ สลั
ส กเกลียวจํานวน
า 4 ตัว ยึ ดแน่นทัง้ 4 ด้ านของ
5 ในกรณี
ณีเป็ นเสาสูง งานฐานรากจ
ง
จะใช้ คอนกรี ตตที่มีการออกกแบบเป็ น
แผ่นเหล็ล็กโลหะสี่เหลีลี่ยมดังรู ปที่ 5-3
พิเศษ สสําหรับกรณีทีท่ีไม่สามารถกก่อสร้ างตามแแบบได้ การแแก้ ไขแบบจะต้ต้ องได้ รับการรเห็นชอบจากกวิศวกรผู้
ควบคุมกก่อน
สําหรับกกรณีที่สภาพข้ข้ างทางไม่เอือต่
้อ อการติดตังงตั
ั ้ วเสา เช่น การติดตังตั
้ วเสาบนกํ
ว
าแพพงคอนกรี ต (Barriers)
ฐานรากกต้ องมี ค วามมแข็งแรงมากก และตัว ยึดดฐานต้ อ งมีลัลกั ษณะ Nonn-Breakawayy และกรณีการติ
ก ดตัง้
บริ เวณททางแยกสัญญาณไฟจรา
ญ
ญญาณจราจจรอาจจะ
จร ความแข็งงแรงของฐานนรากและคววามสูงเสาสัญ
ออกแบบบเพื่อให้ ใช้ ร่วมกั
ม บเสาไฟฟ้าแสงสว่างได้ด้

ป ่ 5-3 รู ปแบบบฐานรากเสาาไฟฟ้าแสงสว่วาง
รูปที

5
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5.3.2 เสา (Pole) และ ฐานเสา (Pole Base)
5.3.2.1 ข้ อกําหนดการติดตัง้ เสาทั่วไป
เสาที่ใช้ สําหรับงานไฟฟ้าแสงสว่าง มีข้อกําหนดโดยทัว่ ไปดังนี ้
- ตัวเสาควรทําจากวัสดุเหล็กกล้ าไร้ สนิม (Stainless Steel) เป็ นรูปเรี ยวกลวงยึดติดกับฐาน
- โคนเสาควรจะต้ องมีช่องปิ ดเปิ ดได้ ขนาดพอเหมาะที่จะบํารุ งรักษา ฝาที่ปิดเปิ ดจะต้ องมีระบบล๊ อค
เป็ นรูปแบบเดียวกันทุกเสา
- ความสูงของดวงโคมจะต้ องไม่ตํ่ากว่า 7.5 เมตร และไม่เกินกว่า 12 เมตร (โดยทัว่ ไปจะใช้ ความสูง
ของดวงโคมที่ 9 และ 12 เมตร ขึ ้นอยูก่ บั กําลังความส่องสว่างและลักษณะพื ้นที่ใช้ งาน)
้ ไม่เอียงออกจากแนวตรงเกิน 2.1 มม.ต่อเมตร
- ส่วนของเสาที่อยูเ่ หนือพื ้นดินจะต้ องตังตรง
- วัสดุที่ใช้ ทําเสาไฟฟ้าและกิ่งโคมบนทางหลวงจะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ดังนี ้
- เหล็กกล้ าที่นํามาใช้ ต้องทําการอาบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนตามกรรมวิธีของ ASTM A 525-76
ทังภายในและภายนอก
้
550 กรัม/ตร.ม.
- ปริ มาณของสังกะสีเคลือบจะต้ องไม่น้อยกว่า
- ความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า
4
มม.
- ความต้ านทานแรงดึงประลัยไม่น้อยกว่า
41
กก./มม.2
- จุดครากไม่น้อยกว่า
25
กก./มม.2
- การยึดไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 21
5.3.2.2 การติดตัง้ เสาที่มีฐานแบบ Breakaway
ในปั จจุบนั หลายประเทศได้ พฒ
ั นาและประยุกต์ใช้ เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดที่มีฐานแบบ Breakaway ที่
สามารถหักล้ มได้ เมื่อเกิดการชนดังรู ปที่ 5-4 และรูปที่ 5-5 หลักการสําคัญของการออกแบบฐานชนิดนี ้ คือ
การสร้ างกลไก (Mechanism) เพื่อรับแรงเฉือนแทนที่จะเป็ นการรับแรงดัด ดังนัน้ เมื่อเกิดการชน บริ เวณข้ อ
ต่อควรรับแรงเฉือนได้ น้อยกว่าการโก่งตัวของเสาเพื่อให้ เกิดการเฉือนขาด และล้ มในแนวเดียวกันกับทิศ
ทางการชน ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ ทางที่ประสบอุบตั ิเหตุมีความปลอดภัยมายิ่งขึ ้น กลไกดังกล่าวได้ ถกู ออกแบบให้
ทํางานเมื่อยานพาหนะพุง่ เข้ าชนที่ความสูงประมาณ 50 ซม. กายภาพถนนที่สามารถติดตังเสาที
้
่มีฐานแบบ
Breakaway จะมีเงื่อนไขเพื่อพิจารณาดังนี ้
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ลักษณ
ณะฐานแบบ Cast Aluminnum Transfoormer

ลักษณ
ณะฐานแบบบ Slip Base

รู ปปที่ 5-4 เสาไฟฟ้าแสงสว่ างทีที่มีส่วนรองรับฐานแบบ
บ
Breeakaway (AASSHTO, 2006)

รู ปที่ 5-55 เสาไฟฟ้าแสสงสว่ างที่มีส่วนรองรั
น บฐานแแบบ Breakawway ประเภท Frangible
F
Couupling (AASHTTO, 2006)

- ติดตังบนถน
้
นนที่มีความเร็ร็ วจราจรมากกกว่า 40 กมม./ชม. แต่หากเป็
า นถนนทีที่ ใช้ ความเร็ วตํต่าเกินไป
ความปลอดภภัยของเสาที่มีมฐี านแบบ Breakaway จะไม่แตกตต่างจากเสาแบบบยึดแน่นทัวั่ ไป ทังนี
้ ้
ความสูงของฐาน (ความสูสูงจากพื ้นดินนถึงบริเวณปลลายน็อต) ไม่ควรเกิ
ค น 10 ซซม. ดังรูปที่ 5-6
5
- หากเป็ นถนนนในเขตเมืองทีที่ใช้ ความเร็วตํ่ากว่า 30 กม./ชม. และมีมีคนเดินเท้ า ผ้ผู้ใช้ จกั รยาน ไม่ควรใช้
เสาที่มีฐานแแบบ Breakawway เพราะหหากเสาล้ มลงงจะเกิดอันตรรายกับคนเดินนเท้ าและผู้ใช้ จกั รยาน
ได้
อ
- ไม่ควรติดตัง้ เสาที่มีฐานแแบบ Breakaaway ในบริ เวณที่สภาพข้ข้ างทางมีลกั ษษณะเป็ นคู/ร่องระบาย
นํ ้า เพราะกาารกัดเซาะของงนํ ้า อาจจะส่ส่งผลต่อกลไกกการทํางานได้
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สําหรับการติดตังเสาที
้
่มีฐานแบบ Breakaway เมื่อเลือกบริ เวณติดตังอย่
้ างเหมาะสมแล้ ว ข้ อพิจารณา
สําคัญอย่างต่อไป คือ ข้ อกํ าหนดด้ านการออกแบบและตําแหน่งติดตังเสา
้
เพื่อให้ โครงสร้ างเสาและ
ฐานรองรับเกิดประสิทธิภาพการใช้ งานสูงสุด โดยข้ อพิจารณาเบื ้องต้ นมีดงั นี ้
- ปั จจัยที่มีผลต่อความสูงของการชน คือ การยกโค้ ง ความลาดชันคันทาง ระยะ Offset และมุมที่
ยานพาหนะหลุดออกนอกคันทางและความเร็ ว
- ตําแหน่งติดตังเสาที
้
่มีฐานแบบ Breakaway ถือเป็ นส่วนสําคัญที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ เมื่อเกิดการ
้ ดตําแหน่ง เสาอาจจะล้ มจากระยะ
ชน กลไกสามารถรับแรงเฉือนได้ น้อยกว่าแรงดัด หากติดตังผิ
โก่งตัวแทนที่เป็ นการเฉือนขาด ซึง่ อาจส่งผลต่อการบาดเจ็บของผู้ขบั ขี่และผู้โดยสารได้
- เสาไฟฟ้าแสงสว่างที่มีฐานแบบ Breakaway ควรมีความสูงเสาไม่เกิน 18.5 เมตรและนํ ้าหนักไม่
เกิน 450 กิโลกรัม เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เสาหักลงมาทับยานพาหนะ
- เสาไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่ได้ ฝังดินโดยตรงและมีฐานรากขนาดใหญ่ ความสูงของฐานต้ องไม่เกิน 100
มม.
- ระยะห่างระหว่างเสา โดยทัว่ ไปจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 เท่าของความสูงเสาหรื อขึ ้นอยู่กบั ความสูง
ของเสาที่ตดิ ตัง้

รู ปที่ 5-6 ความสูงแนะนําของตัวฐานในการติดตัง้ เสา (AASHTO, 2006)
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5.3.3 กิ่งโคม (Bracket)
โดยทัว่ ไปจะขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของการติดตังดวงโคม
้
(กิ่งเดี่ยว กิ่งคู)่ ตําแหน่งดวงโคมที่ตดิ บริเวณปลายของ
กิ่งโคมต้ องมีระยะยื่นเข้ าไปในช่องจราจรเพื่อประสิทธิภาพการกระจายแสง ขณะที่โครงสร้ างเสาจะติดตังที
้ ่
ขอบทางเดินรถ ซึง่ การติดตังกิ
้ ่งโคมจะมีข้อกําหนดเบื ้องต้ นดังนี ้
- โครงสร้ างของกิ่งโคมต้ องแข็งแรง พยุงดวงโคมได้ ในทุกสภาวะโดยปราศจากการเคลื่อนไหว และ
อยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสมที่จะติดดวงโคม
- กิ่งโคมที่ติดตังจะทํ
้ ามุมกับแนวราบประมาณ 15 องศา และจะถูกตรึ งแน่นอยู่ที่ส่วนรองรับ โดย
วิธีการเชื่อมสลักเกลียวหรื อแผ่นโลหะ (Wall Plates)
้ วเสาไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งโคมสามารถติดตังด้
้ วย
- ในบางกรณีที่สภาพข้ างทางไม่เหมาะต่อการติดตังตั
วิธีเชื่อมต่อกับโครงสร้ างเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ แต่ต้องขออนุญาตและได้ รับการยินยอมจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.3.4 โคมไฟฟา (Lanterns)
โคมไฟฟ้าประกอบด้ วยส่วนของตัวโคม อุปกรณ์สะท้ อนแสง และอุปกรณ์หกั เหแสง (ฝาครอบ)
- ตัวโคมไฟฟ้าจะต้ องทําด้ วยโลหะผสมที่เบาและทนต่อการผุกร่อน สีที่ใช้ จะต้ องเป็ นแบบอบเคลือบ
ออกสีเทา
- อุปกรณ์ สะท้ อนแสงจะต้ องเป็ นแบบชุบเงาและทํามาจากอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการอโนไดซ์
(Anodize)
- อุปกรณ์หกั เหแสง (ฝาครอบ) หากทํามาจากอะคริ ลิคโปร่งใสจะต้ องไม่มวั เนื่องจากการเปลี่ยนสี
ภายใน 5 ปี แรกของการใช้ งาน
- โคมไฟฟ้าจะต้ องมีปะเก็น (Gasket) ที่ฝาครอบ ที่คอ และจุดอื่นๆ สําหรับป้องกันแมลงเข้ า ซึ่ง
จะต้ องเป็ นวัสดุที่ใช้ งานได้ นานและเป็ นแบบทนความร้ อน
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5.4 ขอกําหนดการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง

5.4.1 ขอกําหนดดานระยะหางจากขอบไหลทาง หรือคันหิน
ระยะติดตังเสาไฟฟ
้
้ าแสงสว่างบนทางหลวง จะแบ่งเป็ นบริ เวณนอกเมืองและในเมืองหรื อเขตชุมชน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- ถนนในเขตนอกเมือง ให้ ทําการติดตังเสาห่
้
างจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร แต่ในกรณีเป็ น
บริ เวณที่ไม่มีไหล่ทาง ให้ ติดตังห่
้ างจากขอบผิวทางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ดังรู ปที่ 5-7 เว้ นแต่
บริ เวณดังกล่าวเป็ นพื ้นที่จํากัดหรื อบริ เวณสะพาน ซึง่ อาจจะลดระยะห่างลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
1.0 เมตร

รู ปที่ 5-7 ระยะห่ างของเสาไฟฟ้าแสงสว่ างจากขอบไหล่ ทางและขอบผิวจราจร

- ถนนในเขตเมืองหรื อเขตชุมชนที่ขอบทางเป็ นคันหิน (Curb) ควรมีระยะห่างระหว่างเสาและขอบ
ทางอย่างน้ อย 1.5 เมตร ดังรูปที่ 5-8 แต่สามารถลดลงได้ ตามสัดส่วนความลาดหลังทางเข้ าหาคัน
หิน ดังต่อไปนี ้
- ลดลง 0.50 เมตร สําหรับความลาดหลังทางเข้ าหาคันหินที่ไม่มากกว่าร้ อยละ 2.5
- ลดลง 0.60 เมตร สําหรับความลาดหลังทางเข้ าหาคันหินระหว่างร้ อยละ 2.5 ถึงร้ อยละ
4.0
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- ลดลง 0.75 เมตร สําหรับความลาดหลังทางเข้ าหาคันหินที่มากกว่าร้ อยละ 4.0 และต้ อง
ได้ รับการยินยอมจากวิศวกร

รู ปที่ 5-8 ระยะห่ างของเสาไฟฟ้าแสงสว่ างจากขอบคันหิน

5.4.2 ขอกําหนดการคํานวณหาระยะหางระหวางชวงเสา
การกํ าหนดระยะห่างของเสาที่อยู่ติดกัน ฝั่ งเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ ว ผู้ออกแบบจะต้ องกํ าหนดชนิดและ
กําลังส่องสว่างของหลอดไฟที่ใช้ งาน ความสว่างตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และความสูงดวงโคมแต่
ละต้ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณหาระยะห่างระหว่า งดวงโคม โดยมี สูตรคํานวณ
(Minnesota, 2006) ดังนี ้
S

โดยที่ LL
E
CU
MF
W

=
=
=
=
=

=

LL × CU × MF
E ×W

(1)

กําลังแสงสว่างค่าเริ่ มต้ นที่สง่ ออกจากหลอดไฟ (ลูเมน)
ความสว่าง หน่วยเป็ น Lux (ลักซ์)
ปั จจัยการใช้ ประโยชน์แสง
ปั จจัยการบํารุงรักษา (MF = LLD x LDD x EF)
ความกว้ างของถนน (เมตร)

ปั จจัยการใช้ ประโยชน์แสง (CU) เป็ นอัตราส่วนระหว่างกําลังแสงสว่างที่ตกถึงพื ้นถนนต่อกําลังแสงสว่างที่
ออกมาจากดวงโคม ค่าปั จจัยการใช้ ประโยชน์แสงสามารถอ่านได้ จากกราฟสัมประสิทธิ์การใช้ ประโยชน์
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(Utilization Curve) ที่ได้ จากบริ ษัทผู้ผลิตดวงโคมดังรู ปที่ 5-9 โดยปั จจัยร่ วมที่ใช้ พิจารณาค่าการใช้
ประโยชน์ คือ
- ความสูงของดวงโคม
- ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคม
- ระยะถนนตามแนวขวางที่มีการส่องสว่างจากการกระจายแสง
- มุมเงยของการติดตังดวงโคม
้

รู ปที่ 5-9 ตัวอย่ างกราฟสัมประสิทธิ์การใช้ ประโยชน์ (Utilization Curve) (Illinois, 2010)

ปั จจัยการบํารุงรักษา (MF) เป็ นค่าที่พิจารณาจากปั จจัยความสูญเสียแสง (Light Loss Factor) โดยได้ จาก
การลดลงของความสว่างที่ตกกระทบผิวทางเมื่อใช้ งานนานขึ ้นเทียบกับค่าความสว่างเริ่ มต้ นเมื่อติดตัง้ ซึง่
ปั จจัยที่มีผลต่อค่าการบํารุงรักษา คือ
- ค่าความเสื่อมสภาพของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation Factor (LLD)) หลอดไฟที่ใช้ งาน
ยาวนานขึ ้น ค่าฟลักซ์แสงสว่างจะลดลงจนกระทัง่ สิ ้นสุดอายุการใช้ งาน
- ค่าความสกปรกของดวงโคม (Luminaire Dirt Depreciation Factor (LDD)) มักเกิดจากการที่มี
ฝุ่ นละอองมาติดบริ เวณควงโคม ทําให้ คณ
ุ ภาพของการกระจายแสงลดน้ อยลงดังรูปที่ 5-10
- ค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Equipment Factor (EF)) เช่น ดวงโคม ระบบแรงดันไฟฟ้า
โดยทัว่ ไปจะสามารถใช้ งานได้ 95% ของประสิทธิภาพสูงสุด เป็ นต้ น
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รู ปที่ 5-10 ตัวอย่ างกราฟค่ าความสกปรกของดวงโคม (Luminaire Dirt Depreciation Factor) (Illinois, 2010)

ความกว้ างของถนน (W) มีผลต่อความสว่างของดวงโคมที่ไปตกบนผิวทาง จะสามารถพิจารณาพื ้นที่สอ่ ง
สว่ า งที่ ค รอบคลุม ไกลออกไปกี่ ช่ ว งของความสูง ดวงโคม ดัง นัน้ ผู้อ อกแบบสามารถเลื อ กดวงโคมที่
เหมาะสมกับความกว้ างของถนนได้
ความสูงของดวงโคม (MH) มีข้อควรพิจารณาที่สําคัญคือ ผู้ออกแบบควรเลือกความสูงของดวงโคมที่ไม่
ควรเกินความกว้ างของถนน
5.4.3 ระยะหางชวงเสาในบริเวณทางโคง
บริเวณทางโค้ งควรพิจารณาติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างแบบต่อเนื่อง ที่มีรูปแบบการวางตําแหน่งดวงโคมแบบกิ่ง
เดี่ยวติดด้ านเดียวหรื อแบบกิ่งเดี่ยวติดสลับ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปั จจัยด้ านมุมมองการมองเห็นของ
ผู้ขบั ขี่ การติดแบบกิ่งเดี่ยวด้ านเดียวในพื ้นที่ทางโค้ งจะมีความเหมาะสมและถูกแนะนําดังรู ปที่ 5-11
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การติดตั้งดวงโคมแบบกิ่งเดี่ยวติดสลับบนทางโค้ง

การติดตั้งดวงโคมแบบกิ่งเดี่ยวติดด้านเดียวบนทางโค้ง

รู ปที่ 5-11 รู ปแบบการติดตัง้ ดวงโคมบนทางโค้ ง (JICA, 1990)

สําหรับกรณีที่มีการติดตังดวงโคมตามขอบโค้
้
งด้ านนอก ระยะห่างของดวงโคมให้ ปฏิบตั ติ ามตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 ระยะห่ างของเสาที่ขอบโค้ งด้ านนอก (JICA, 1990)
ระยะความสูง
ของโคม (ม.)
น้ อยกว่า 12 ม.
มากกว่า 12 ม.

รั ศมีความโค้ ง (ม.)
300 หรื อ มากกว่ า
35 หรื อน้ อยกว่า
40 หรื อน้ อยกว่า

250 ถึง 300
30 หรื อน้ อยกว่า
35 หรื อน้ อยกว่า

200 ถึง 250
25 หรื อน้ อยกว่า
30 หรื อน้ อยกว่า

น้ อยกว่ า 200
20 หรื อน้ อยกว่า
25 หรื อน้ อยกว่า

5.4.4 ระยะหางชวงเสาในบริเวณทางแยก
ระยะห่างช่วงเสาบริ เวณทางแยกจะพิจารณาจากรูปแบบทางแยก ความสูงของดวงโคม ความกว้ างของผิว
จราจรและค่าความสว่าง (ลักซ์) ดังตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 ระยะช่ วงเสาเพื่อใช้ กาํ หนดช่ วงเสาไฟฟ้าแสงสว่ างบริเวณทางแยก (กรมทางหลวง, 2554a)
2 ช่ องจราจร
3 ช่ องจราจร
ความสูงของ
ค่ าความสว่ าง
กําลังหลอดไฟ
ดวงโคม(ม.)
(ลักซ์ )
ระยะช่ วงเสา (ม.)
ระยะช่ วงเสา (ม.)
100 วัตต์
6
38
6.5
250 วัตต์
9
50
10
250 วัตต์
9
32
21.5
400 วัตต์
12
40
21.5
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ระยะห่างช่วงเสาซึง่ แบ่งตามรูปแบบทางแยกแสดงดังรู ปที่ 5-12 ถึงรู ปที่ 5-17 โดยระยะ S ของทุกรู ป
สามารถพิจารณาได้ จากตารางที่ 5- 2

1/3
S

1/2 S

1/3 S

รู ปที่ 5-12 ทางแยกรู ปตัว Y ทางโทเชื่อมทางด้ านขวา (กรมทางหลวง, 2554a)

1/3 S

S
1/3

3/4 S
รู ปที่ 5-13 ทางแยกรู ปตัว Y ทางโทเชื่อมทางด้ านซ้ าย (กรมทางหลวง, 2554a)
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รู ปที่ 5-14 ทางแยกรู ปตัว Y ทางเอกเบี่ยงแนวเลีย้ วขวา (กรมทางหลวง, 2554a)

S

1/2
S

3/4 S
S
1/3

3/4 S

3/4 S

รู ปที่ 5-15 ทางแยกรู ปตัว Y ทางเอกเบี่ยงแนวเลีย้ วซ้ าย (กรมทางหลวง, 2554a)

5-20

รู ปที่ 5-16 ทางแยกรู ปตัว T (กรมทางหลวง, 2554a)

2/3 S

1/3 S

รู ปที่ 5-17 สี่แยก (กรมทางหลวง, 2554a)

5-21

5.5 ประเภทหลอดไฟสําหรับงานไฟฟาแสงสวาง

หลอดไฟชนิดที่ใช้ กับงานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงในปั จจุบนั เป็ นหลอดที่ไม่ต้องใช้ ไส้ หลอด (หลอด
ปล่อยประจุ) มีทงแบบหลอดฟลู
ั้
ออเรสเซนต์และแบบชนิดคลายประจุความเข้ มสูง (High Intensity
Discharge, HID) ซึง่ มักจะเป็ นหลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดปรอทความดันไอสูง หลอดโซเดียมความดันไอตํ่า
หรื อหลอดโซเดียมความดันไอสูง นอกจากนี ้ ยังมีหลอดไฟอีกชนิดหนึ่งที่เริ่ มนํามาใช้ กบั งานไฟฟ้าแสงสว่าง
บนถนน คือหลอดชนิด LED
หลอดไฟที่ใช้ กบั งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จะต้ องป้องกันนํ ้าเข้ าภายในโคมไฟได้ และการติดตังทุ
้ ก
ครัง้ จําเป็ นต้ องพิจารณาจากหลายๆ องค์ประกอบร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูงสุด
ซึง่ ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ หลอดไฟถนน ได้ แก่
- กําลังไฟฟ้าและค่าความเข้ มการส่องสว่าง (lm) ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง (lm/W) ของ
หลอดไฟ
- ขนาด อุณหภูมิสี อายุการใช้ งาน ความคงทน และราคา
- สีของแสงหลอดไฟและค่าความถูกต้ องของสี
- ความสามารถในการส่องสว่างของหลอดไฟและการกระจายแสง
ปั จจุบนั หลอดไฟที่มีการใช้ งานบนทางหลวงจะมีอยูด่ ้ วยกัน 6 ประเภท คือ
5.5.1 หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp)
เป็ นหลอดชนิดปล่อยประจุ ภายในบรรจุไอปรอทแรงดันตํ่า ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างประมาณ 40 –
80 lm/W อายุการใช้ งานประมาณ 9,000-15,000 ชัว่ โมง หลอดฟลูออเรสเซนต์ดงั รู ปที่ 5-18 จะมี
คุณสมบัตทิ วั่ ไปดังนี ้
-

หลอดไฟมีความสว่างไม่มากนักและให้ ความร้ อนออกมาน้ อย
แสงที่ออกมามีดชั นีความถูกต้ องของสีตามธรรมชาติ (มีความถูกต้ องสูง)
แหล่งกําเนิดแสงแบบกระจายจึงไม่เกิดแสงจ้ า
หากมีการเปิ ดปิ ดบ่อยจะเสียหายเร็ วกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ
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รููปที่ 5-18 ลักกษณะหลอดฟ
ฟลูออเรสเซนตต์

5.5.2 หหลอดเมทัลฮาไลด
ล
(Metal Halidde Lamp)
เป็ นหลออดชนิดปล่อยประจุ
ย
ภายในหลอดมีสารรจําพวกฮาไลลด์เพื่อทําให้ สีสขี องแสงดีขึ ้น การทํางานนจะคล้ าย
กับหลอดดปรอทความมดันไอสูง มีประสิ
ป ทธิภาพ ความส่องสวว่าง 60-100 lm/W อายยุการใช้ งานปประมาณ
8,000 ชัว่ โมง ใช้ช้ เวลาจุดหลออดให้ สว่างเต็ต็มที่ประมาณ
ณ 1-2 นาทีและช่
ล วงเวลาเพพื่อให้ ไส้ หลออดเย็นตัว
จนกระทัทัง่ กลับมาจุดติดไฟอีกครัง้ ประมาณ 100-15 นาที หลอดเมทั
ห
ลฮาาไลด์ดงั รู ปที่ 5-19 จะมีคุคณ
ุ สมบัติ
ทัว่ ไปดังนี ้
ที่
า งกันมี
น ผ ลต่ อ แสงงที่ อ อกมา มี ดัช นี ค วามถูก ต้ อ งของ สีี สูง มาก หลลอดไฟมี
- อุณ หภูมิ สี ทแตกต่
ประสิทธิภาพพสูง
- รูปทรงหลอดดมีขนาดเล็ก
- อายุการใช้ งานจะสั
า
นกว่
้ าหลอดไฟประ
ห
ะเภทอื่น
- ใช้ เวลานานเเพื่อให้ ไส้ หลออดเย็นตัวจนกกระทัง่ กลับมาจุดติดอีกครัรัง้
น ง
- ความเสื่อมหหลอดไฟด้ านคความสว่างจะะมีมากกว่าหลอดไฟประเภภทหลอดโซเดีดียมความดันไอสู

รู ปที่ 5-19 ลั กษณะหลอดดเมทัลฮาไลด์
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5.5.3 หหลอดปรอท
ทความดันไอสู
ไ ง (Merccury Vapoor Lamp)
หลอดปรรอทความดันไอสู
น งหรื อหลลอดแสงจันทร์ร์ เป็ นหลอดชชนิดปล่อยปรระจุ ภายในบบรรจุไอปรอทความดัน
สูง ค่าปรระสิทธิภาพคความส่องสว่างประมาณ
า
550-80 lm/W อายุการใช้ งานประมาณ
า
8,000-24,0000 ชัว่ โมง
ใช้ เวลาจุจุดหลอดให้ สว่วางเต็มที่ประะมาณ 4-5 นาาที และช่วงเวลาเพื่อให้ ไส้ หลอดเย็นตัวั จนกระทัง่ กลับมาจุด
ติดไฟอีกกครัง้ ประมาณ
ณ 5-15 นาที หลอดปรอทคความดันไอสูงดังรูปที่ 5-220 จะมีคณ
ุ ส มบัตทิ วั่ ไปดังนี
ง ้
-

ควบคุมความมสว่างของดววงโคมได้ ดีหาากมีการทําคววามสะอาดตัวั หลอด
อายุการใช้ งานยาวนาน
า
รูปทรงหลอดดมีขนาดเล็ก
หลอดไฟจะเสื่อมมากกว่าหลอดไฟประ
า
ะเภทหลอดโซซเดียมความดดันไอสูง หรื ออเมทัลฮาไลด์์
ร ทธิภาพน้น้ อย
หลอดไฟมีประสิ
ใช้ ระยะเวลาานานเพื่อให้ ไส้สหลอดเย็นตัวจนกระทัง่ กลั
ก บมาจุดติดอีกครัง้

ป ่ 5-20 ลักษณ
รูปที
ณะหลอดปรออทความดันไออสูง

ย
นไอต่
น ํา (Loow Pressurre Sodium
m Lamp)
5.5.4 หลอดโซเดียมความดั
ย
ภายในนจะบรรจุก๊า ซโซเดียมควาามดันไอตํ่าประมาณ
ป
3-44 นิวตันต่อตาารางเมตร
เป็ นหลออดชนิดปล่อยประจุ
ตัวหลอดดจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกกระบอกยาว ประสิทธิภาพความส่องสสว่าง 120-2000 lm/W อายุการใช้
งานประะมาณ 16,0000 ชัว่ โมง ใช้ช้ เวลาจุดหลออดให้ สว่างเต็ต็มที่ประมาณ
ณ 10 นาที แและช่วงเวลาเพื่อให้ ไส้
หลอดเย็ย็นตัวจนกระททัง่ กลับมาจุดติ
ด ดอีกครัง้ ปรระมาณ 3 นาาที หลอดโซซเดียมความดดันไอตํ่าดังรูปที
ป ่ 5-21
จะมีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปดดังนี ้
้
ลับมาสว่างอีกกครัง้ มีคา่ ประสิทธิภาพคววามส่องสว่างงสูง (lm/W) และ
แ
- ใช้ ระยะเวลาาสันในการกลั
ฟลักซ์แสงสวว่างจะลดลงคค่อนข้ างน้ อยตตามอายุการใใช้ งาน
- รูปทรงหลอดดมีขนาดใหญ่
ญ
- ลักษณะสีของแสงมี
อ
ดชั นีความถู
ค
กต้ องนน้ อยที่สดุ เมือเที
่อ ยบกับหลออดไฟชนิดอื่นนๆ
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- หลอดโซเดียมความดั
ย
นไอตํ่าจะให้ แสสงสีเหลืองอยย่างชัดเจน จึงไม่เหมาะทีที่จะติดตังใน
้ นบริ เวณที่
ต้ องการแยกความแตกต่างของสี
า
ในวัตตถุ
ทโซเดียมควาามดันไอสูง
า
นกว่
้ าหลอดประเภท
ห
- อายุการใช้ งานจะสั

รูปที่ 5-21 ลักษษณะหลอดโซเดียมความดันไอตํ
น ่า

ย
นไอสู
น ง (Higgh Pressure Sodium
m Lamp)
5.5.5 หหลอดโซเดียมความดั
เป็ นหลออดชนิดปล่อยประจุ ภายในนจะบรรจุก๊าซซโซเดียมความดันสูง มีขนาดและรู
น
ปร่า งเหมือนกับหลอดแสง
ห
จันทร์ ปประสิทธิภาพคความส่องสว่าง
า 70 – 1300 lm/W อายุการใช้ งานปรระมาณ 24,0000 ชัว่ โมง ใชช้ เวลาจุด
หลอดให้ห้ สว่างเต็มที่ประมาณ
ป
10 นาที และช่ววงเวลาเพื่อให้ห้ ไส้ หลอดเย็นตั
น วจนกระทัง่ ั กลับมาจุดติดอีกครัง้
ประมาณ
ณ 1 นาที หลออดโซเดียมคววามดันไอสูงดดังรูปที่ 5-222 จะมีคณ
ุ สมบบัตทิ วั่ ไปดังนี ้
- หลอดไฟมีประสิ
ร ทธิภาพสูสูง ควบคุมความสว่างของดวงโคมได้ ดี
- รูปทรงหลอดดมีขนาดเล็ก
ย ่ สุดเมื่ ออาายุการใช้ ง านนมากขึน้
- มีอายุการใช้ช้ ง านยาว แลละหลอดไฟจจะให้ แสงสว่างลดลงน้ อยที
(Lumen Deppreciation)
- ลักษณะสีของแสงมี
อ
ดชั นีความถู
ค
กต้ องดีดีกว่าหลอดโซเดียมความดันไอตํ่าประะมาณ 20%

รปที
รู ่ 5-22 ลักษษณะหลอดโซเดียมความดันไอสู
น ง

ุ หภูมิสตํีต่าํ และให้ สีในโทนเหลื
น
อง ซึ ง่ เป็ นสีที่เพียนไปจาก
้ย
อย่างไรก็ก็ตาม หลอดโโซเดียมความมดันไอสูงจะมีมีอณ
ความเป็ นจริ งไม่มากกนัก แต่มีการมองเห็นที่ ชดั เจนดีกว่าหลอดโซเดี
า
ยมความดั
ย
นตํ ่า หลอดประะเภทนี ้จึง
อ
่แ
เหมาะกับั งานที่ไม่ต้องการความส
ว่างมาก เช่น ไฟถนน ทางงด่วน หรื อสีแยก
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5.5.6 หหลอดแอลอีอีดี (Light Emitting Diode)
เป็ นหลออดที่ให้ แสงสวว่างแตกต่างจจากแสงที่ได้ จจากหลอดแบบบไส้ หรื อหลอดนีออน โครงงหลอดทําจากวัสดุทน
อุณหภูมมิิสงู ประสิทธิภาพความส่องสว่
อ าง 40 – 45 lm/W อายุ
อ การใช้ งานยาวนานกว
า
ว่า 50,000 ชัวั่ โมง ไม่
เสียเวลาาการจุดหลอมมเพราะเมื่อเปิปิ ดสามารถใหห้ แสงสว่างทันั ที สามารถกําเนิดแสงไดด้ โดยไม่เกิดความร้
ค อน
(สูญเสียพลังงาน) สารประกอบภ
ส
ภายในไม่มีกาารบรรจุสารตตะกัว่ และปรออท ไม่มีการแแผ่รังสีอตั ลร้ าไวโอเล็
า
ต
ุ
ตทิ วั่ ไปดังนี ้
(UV) และอินฟาเรด (IR) หลอดแออลอีดีดงั รูปที่ 5-23 จะมีคณสมบั
-

อ
ดชั นีความถู
ค
กต้ องสสูง สามารถเปปล่งแสงออกมาได้ เพียงสีขขาวสีเดียว
ลักษณะสีของแสงมี
มีอายุการใช้ งานยาวกว่
ง
าหลอดไฟชนิ
ห
ดดอื่นๆ และทนนต่อแรงกระแแทกมากกว่าหหลอดชนิดอืนๆ
่น
นํ ้าหนักเบา รูปทรงหลอดมีขนาดเล็ก
ประหยัดพลังงานและเป็
ง
นมิ
น ตรต่อสิง่ แววดล้ อมเพราะะไม่มีการบรรรจุสารปรอท

รู ปที่ 5--23 ลักษณะหลอดแอลอีดี

ห
ดแอลอีดี จะมี คุณสมบัตทิ ดีี่ดใี นด้ านการปประหยัดพลังงงานและผลิตจากวั
ต สดุ
อย่างไรก็ก็ตาม ถึงแม้ หลอดไฟชนิ
ที่เป็ นมิตตรต่อสิง่ แวดล้ล้ อม แต่ก็ยงั มีข้อกําจัดในบบางประการ คือ
1. มีข้อจํากัดด้ านราคาทีที่คอ่ นข้ างสูงกกว่าหลอดไฟชชนิดอื่น
2. สามาร ถเปล่ ง แสง ออกมาได้ เ พี ย งสี ข าวเเพี ย งสี เ ดี ย ว ดั ง นั น้ กาารติ ด ตั ง้ ในบบริ เ วณที่
้อ านวย เช่น บริ เวณที่มีหมอกหนาห
ห
รืือแหล่งอุตสสาหกรรมที่ปล่อยควัน
สภาพแววดล้ อมไม่เอื ้ออํ
เป็ นจํานวนมาก
น
ประะสิทธิภาพคว ามส่องสว่างหลอดแอลอี
ง
ดีอาจจะไม่ชช่วยเพิ่มการมมองเห็นที่
ปลอดภัยมากขึ
ย
้นกับผู้ขบั ขี่และคนนเดินเท้ า
กล่าวโดยยสรุป การเลือกใช้ ประเภททของหลอดไฟฟสําหรับงานนไฟฟ้าแสงสว่างจะขึ ้นอยู่กกัั บหลายปั จจัยั ด้ วยกัน
ผู้ออกแบบบจะต้ องทรราบถึงคุณสมมบัติของหลอ ดไฟแต่ละปรระเภทเพื่อทีจะเลื
่จ อกใช้ ในนพื ้นที่ที่มีปัจจัจยในการ
ออกแบบบที่แตกต่างกันั ตารางที่ 5-3
5 และตารรางที่ 5-4 เป็ นตารางสรุ
น
ปเปรี
เ ยบทียบคุณสมบัติของงหลอดไฟ
แต่ละปรระเภท และคววามเหมาะสมมในการใช้ งานกับถนนแต่ละประเภท

5--26

ตารางที่ 5-3 สรุ ปเปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องหลอดไฟฟ้าส่ องสว่ างชนิดต่ างๆ
ชนิดของหลอดไฟ

ประสิทธิภาพการ
ส่ องสว่ าง (lm/W)

หลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดเมทัลฮาไลด์
หลอดปรอทความดันไอสูง
หลอดโซเดียมความดันไอตํ่า
หลอดโซเดียมความดันไอสูง
หลอดแอลเอดี

40 – 80
60-100
50-80
120-200
70 – 130
40 – 45

ดัชนีความถูกต้ อง
ของสี (%)
สูงมาก (80-90)
สูงมาก (60-90)
ปานกลาง (40-60)
น้ อยที่สดุ (0-20)
น้ อย (30-50)
สูง (70-85)

อายุการใช้ งาน
(ชั่วโมง)
9,000-15,000
8,000
8,000-24,000
16,000
24,000
> 50,000

ตารางที่ 5-4 ความเหมาะสมในการใช้ งานของหลอดไฟแต่ ละชนิดกับประเภทถนน (กรมทางหลวง, 2554a)
โซเดียม
โซเดียม
ปรอท
ฟลูออเรส
ประเภทถนน
เมทัลฮาไลด์
ความดันไอสูง ความดันไอตํ่า ความดันไอสูง
เซนต์
ทางหลวงพิเศษ
X
O
O
ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง

X
X

ถนนท้ องถิ่น
(ถนนย่านธุรกิจการค้ า)
ถนนท้ องถิ่น
(ถนนในเขตที่อยูอ่ าศัย)

O

O
X

X

X

X

O

X

X

O

หมายเหตุ x = มีความเหมาะสมในระดับดี
O = มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง

สําหรับหลอดไฟชนิดแอลอีดีนนั ้ ปั จจุบนั เพิ่งเริ่ มมีการใช้ ติดตังเป็
้ นไฟถนน แต่ยงั ไม่แพร่ หลายในประเทศ
ไทยมากนัก เนื่องด้ วย การติดตังจริ
้ งต้ องพิจารณาถึงปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆเป็ นองค์ประกอบร่ วม เช่น ความ
ถูกต้ องของการให้ สี ลักษณะทางกายภาพและสภาพอากาศโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ติดตัง้ เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงยัง
ไม่มีการระบุถึงประเภทถนนที่มีความเหมาะสมกับการติดตังหลอดไฟชนิ
้
ดแอลอีดีไว้
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5.6 ชนิดของการกระจายแสง

การกระจายแสงมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี ้
- การกระจายแสงระนาบดิง่ (Vertical Light Distribution)
- การกระจายแสงด้ านข้ าง (Later Light Distribution)

5.6.1 การกระจายแสงระนาบดิ่ง (Vertical Light Distribution)
การกระจายแสงลักษณะนี ้ จะพิจารณาระยะจากดวงโคมในทิศทางที่ขนานไปกับแนวความยาวของถนน มี
ความสําคัญคือ เพื่อให้ ทราบถึงความสามารถของดวงโคมแต่ละดวง ให้ กําลังส่องสว่างครอบคลุมเนื ้อที่ได้
ไกลไปเป็ นกี่ช่วงของความสูงตามแนวยาวของถนน (TRL) โดยสามารถแบ่งได้ ตามพิสยั การกระจายแสงที่
ระยะแตกต่างกันดังตารางที่ 5-5 และรู ปที่ 5-24 แสดงตัวอย่างกราฟการอ่านค่ารู ปแบบของการกระจาย
แสงระนาบดิง่
ตารางที่ 5-5 รู ปแบบการกระจายแสงระนาบดิ่งและพืน้ ที่ครอบคุลมกําลังส่ องสว่ างสูงสุด (Illinois, 2010)
กําลังส่ องสว่ างสูงสุด (Maximum Candlepower)
รู ปแบบการกระจายแสงระนาบดิ่ง
จะครอบคลุมพืน้ ที่เมื่อแสงตกกระทบผิวทาง
แบบพิสยั สัน้ (Short Distribution)
ที่ระยะระหว่าง 1.00 และ 2.25 ของความสูงเสาดวงโคม (MH)
แบบพิสยั ปานกลาง (Medium Distribution) ที่ระยะระหว่าง 2.25 และ 3.75 ของความสูงเสาดวงโคม(MH)
แบบพิสยั ยาว (Long Distribution)
ที่ระยะระหว่าง 3.75 และ 6.00 ของความสูงเสาดวงโคม(MH)
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รู ปที่ 5-24 ตัวอย่ างกราฟแสดงค่ ารู ปแบบของการกระจายแสงระนาบดิ่ง (ศ.ดร.ประโมทย์ อุณห์ไวทยะและคณะ)
หมายเหตุ LRL คือ เส้ นที่ลากตามความยาวของถนน (Longitudinal Roadway Line) ซึง่ จะอยู่ใต้ ดวงโคมที่ระยะ 1.00, 1.75 และ 2.75 ของ
ความสูงดวงโคมตามลําดับ

ขณะเดียวกัน การกระจายแสงระนาบดิ่งจําเป็ นต้ องพิจารณาระยะห่างมากที่สดุ ตามทฤษฎี (Theoretical
Maximum Spacing) โดยหมายถึงกําลังส่องสว่างสูงสุดของลําแสงจากตําแหน่งดวงโคมที่ใกล้ สดุ ที่กระทบ
ผิวทาง การกระจายแสงทัง้ 3 รู ปแบบ มีข้อกํ าหนดของระยะห่างมากที่สุดตามทฤษฎี (Theoretical
Maximum Spacing) ดังตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5-6 รู ปแบบการกระจายแสงระนาบดิ่งและข้ อกําหนดของระยะห่ างมากที่สุดตามทฤษฎี (Illinois, 2010)
รู ปแบบการกระจายแสงระนาบดิ่ง
ข้ อกําหนดของระยะห่ างมากที่สุดตามทฤษฎี
แบบพิสยั สัน้ (Short Distribution)
ที่ระยะ 4.5 ของความสูงเสาดวงโคม
แบบพิสยั ปานกลาง (Medium Distribution) ที่ระยะ 7.5 ของความสูงเสาดวงโคม
แบบพิสยั ยาว (Long Distribution)
ที่ระยะ 12 ของความสูงเสาดวงโคม

สําหรับในทางปฏิบตั ิ ระยะห่างของดวงโคมจะใช้ อยู่ไม่เกิน 5 ถึง 6 เท่าของความสูงดวงโคม ดังนัน้ รูปแบบ
การกระจายที่เหมาะกับการติดตังไฟถนน
้
จึงแนะนําในรูปแบบการกระจายแสงแบบปานกลาง
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5.6.2 การกระจายแสงดานขาง (Later Light Distribution)
รูปแบบของการกระจายแสงด้ านข้ างได้ แบ่งตามประเภท ดังแสดงในตารางที่ 5-7
ตารางที่ 5-7 ประเภทการส่ องสว่ างแยกตามลักษณะพืน้ ที่ (IESNA, 2001)
ประเภท
ลักษณะพืน้ ที่ท่ คี วรติดตัง้
- ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณศูนย์กลางถนน หรื อพื ้นที่ที่ต้องการความส่องสว่าง
- พื ้นที่สอ่ งสว่างจะเป็ นลักษณะแนวยาวแคบคล้ ายวงรี
Type I

-

ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณตําแหน่งกลางทางแยก
พื ้นที่สอ่ งสว่างจะกระจายทัว่ ถึงทัง้ 4 ขาของทางแยก

-

ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณข้ างทาง โดยทัว่ ไปจะเหมาะกับถนนที่แคบ
พื ้นที่สอ่ งสว่างจะเป็ นลักษณะแนวยาวแคบคล้ ายวงรี

Type I – 4-way

Type II
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ตารางที่ 5-7 (ต่ อ) ประเภทการส่ องสว่ าง แยกตามลักษณะพืน้ ที่ (IESNA, 2001)
ประเภท
ลักษณะพืน้ ที่ท่ คี วรติดตัง้
- ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณขอบใดขอบหนึง่ ของทางแยก
- พื ้นที่สอ่ งสว่างจะกระจายทัว่ ถึงทัง้ 4 ขาของทางแยก

Type II – 4-way

-

ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณข้ างทาง เหมาะกับถนนที่มีความกว้ างระดับปานกลาง
พื ้นที่สอ่ งสว่างจะเป็ นลักษณะแนวยาวแคบคล้ ายวงรี

Type III
หมายเหตุ คุณสมบัติการกระจายแสง Type III คือส่วนของเส้ น 50% ของกําลังส่องสว่างค่าสูงสุดที่ตกบน
ถนน ต้ องอยู่หน้ าเส้ น 1.75 MH LRL แต่ต้องไม่เกิน 2.75 MH LRL ดังรู ปที่ 5-24

-

ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณข้ างทาง เหมาะกับถนนที่มีความกว้ าง
พื ้นที่สอ่ งสว่างจะเป็ นลักษณะแนวยาวแคบคล้ ายวงรี

-

ดวงโคมติดตังบริ
้ เวณศูนย์กลางถนน ทางแยกที่มีลกั ษณะเป็ นวงเวียนหรื อพื ้นที่ที่
ต้ องการแสงสว่าง เหมาะกับดวงโคมแบบเสาสูง
พื ้นที่สอ่ งสว่างจะกระจายในลักษณะวงกลม

Type IV

Type V
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5.6.3 การควบคุมการกระจายแสง (Control of Distribution)
การควบคุมการกระจาย จะส่งผลดีตอ่ การลดปั ญหาแสงจ้ า (Glare) และมลภาวะทางแสง เพื่อไม่ให้ รบกวน
ผู้ขบั ขี่เมื่อขับเข้ ามาในระยะใกล้ กบั แหล่งกําเนิดแสง รูปแบบการกระจายแสงที่เหมาะสมกับการใช้ งานกับ
ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงมีด้วยกัน 2 รู ปแบบ คือ แบบ Cutoff และแบบ Semi-Cutoff ดังรู ปที่ 5-25
โดยมีคณ
ุ สมบัตกิ ารกระจายแสงดังนี ้

รู ปที่ 5-25 การกระจายแสงแบบ Cut off และแบบ Semi-Cut off (Illuminating Engineering Society)

5.6.3.1 การกระจายแสงแบบ Cutoff
รูปแบบที่มีการควบคุมแนวส่องของลําแสงอย่างสมบูรณ์ มีลกั ษณะการกระจายแสงที่มมุ 90๐ และ มุม 80๐
(จากจุดศูนย์กลางการส่องสว่าง) น้ อยกว่า 2.5% และ 10% ของลูเมนที่กําหนดตามลําดับ การกระจายแสง
แบบ Cutoff เหมาะสําหรับติดตังบนทางหลวงสายหลั
้
กที่ใช้ ความเร็วสูง
5.6.3.2 การกระจายแสงแบบ Semi-Cutoff
รู ปแบบที่มีการควบคุมแนวส่องของลําแสงกึ่งสมบูรณ์ มีลกั ษณะการกระจายแสงที่มมุ 90๐ และ มุม 80๐
(จากระดับจุดศูนย์กลางการส่องสว่าง) น้ อยกว่า 5% และ 20% ของลูเมนที่กําหนดตามลําดับ การกระจาย
แสงแบบ Semi-Cutoff เหมาะสําหรับติดตังบนทางหลวงที
้
่มีการใช้ ประโยชน์ข้างทาง เช่น ชุมชน บริ เวณ
ทางแยก เป็ นต้ น ส่วนการกระจายแสงอีกรู ปแบบหนึ่ง คือ Non-cutoff นัน้ จะไม่เหมาะกับงานไฟฟ้าแสง
สว่างบนทางหลวง เนื่องด้ วยไม่มีการควบคุมแนวส่องของลําแสง
หลักเกณฑ์ในการกําหนดรูปแบบดวงโคม ได้ สรุปไว้ ดงั ตารางที่ 5-8 และมาตรฐานการส่องสว่างบนทาง
หลวง ได้ สรุปไว้ ดงั ตารางที่ 5-9
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ตารางที่ 5-8 การกําหนดเกณฑ์ ในการจัดรู ปแบบดวงโคม (IESNA, 2001)
MH
≤ 2.75
ชนิดการกระจาย
ชนิด
III
MH
2.25 – 3.75
พิสยั การกระจาย
ชนิด
แบบพิสยั ปานกลาง
กําลังส่องสว่าง (cd) 90๐: cd < 2.5% และ
ที่มมุ สูงกว่าแนวดิ่งลง 80๐: cd < 10% ของลูเมน
สมบัติ
ที่กําหนด
การกระจายแสง
ชนิด
Cutoff

> 2.75
IV
3.75 - 6.0
แบบพิสยั ยาว
90๐: cd < 5% และ
80๐: cd < 20% ของลูเมนที่
กําหนด
Semi-cutoff

ตารางที่ 5-9 ความเข้ มการส่ องสว่ างตํ่าสุดแยกตามประเภททางหลวง (กรมทางหลวง, 2522)
ความเข้ มแสงเฉลี่ยในแนวราบตํ่าสุด lux (cd/m2)
ประเภทถนน
พืน้ ที่ในเมือง
พืน้ ที่ชานเมือง พืน้ ที่นอกเมือง
ทางหลวงพิเศษ
21.5 (1.43)
15 (1.00)
10.75 (0.72)
ทางแยก
21.5 (1.43)
21.5 (1.43)
15 (1.00)
ทางหลวงสายหลัก
21.5 (1.43)
13 (0.87)
9.7 (0.65)
ทางหลวงสายรอง
13 (0.87)
9.7 (0.65)
6.5 (0.43)
ถนนท้ องถิ่น
9.7 (0.65)
6.5 (0.43)
2.1 (0.14)
หมายเหตุ กําหนดให้ 1 cd/m2 = 15 lux (ผิวทางลาดยาง)

กําหนดค่าความสมํ่าเสมอความสว่าง (Uniformity of Illumination) เท่ากับ
 Emin / Eav ≥ 1 / 2.5
 Emin / Emax ≥ 1 / 6
โดยที่ Emin
Emax
Eav

=
=
=

ค่าความสว่างตํ่าสุด
ค่าความสว่างสูงสุด
ค่าความสว่างเฉลี่ย

สําหรับการติดตังดวงโคมบริ
้
เวณทางแยกและวงเวียนนัน้ ตําแหน่งของดวงโคมจะต้ องให้ ความสว่างใน
บริ เวณพื ้นที่ทางแยกและวงเวียนอย่างน้ อยตามตารางที่ 5-9 และจะต้ องสว่างไม่น้อยกว่าบริ เวณขาทาง
แยก ในกรณีที่วงเวียนมีคนั หิน (Curb) จะต้ องออกแบบให้ ความสว่าง ณ จุดใดๆ ที่คนั หินภายในวงเวียนไม่
น้ อยกว่า 10 ลักซ์ โดยตําแหน่งของดวงโคมจะต้ องอยูใ่ นแนวอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อช่วยให้ ผ้ ขู บั ขี่ใช้ เป็ นแนว
นําทางได้
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5.7 รูปปแบบการติดตัง้ ดวงงโคม

5.7.1 ก
การติดตั้งดววงโคมแบบก
กิ่งเดี่ยวติดดานเดียว (Single
(
Side)
การติดตังดวงโคมแบ
้
บบกิ่งเดี่ยวติดด้ านเดียวดัดังรู ปที่ 5-266 เหมาะที่จะติดตังบนทาง
้
งหลวงที่มีความกว้
ว
าง
ถนนน้ อยยกว่าความสูสูงดวงโคม และเป็ นพื ้นที่ททีี่ต้องการการกระจายแสงด้ านข้ างปรระเภท Type II และ
Type III ได้ แก่ ทางลลาดเชื่อมกับทางต่
ท างระดับั (Ramp) สะพานกลั
ส
บรถ
ร ทางขนานน และทางสายยรองหรื อ
่ไ แบ่งทิศทางงการจราจร
ถนนท้ องงถิ่นขนาด 2 ช่ชองจราจรทีไม่

รู ปที่ 5-26 รู ปแบบ
บการติดตัง้ ดววงโคมแบบกิ่งเดียวติดด้ านเเดียว (Single Side)
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5.7.2 ก
การติดตั้งดวงโคมแบบ
ด
กิ่งเดี่ยวติดดตรงขาม (O
Opposite -Both
Siddes)
การติดตังดวงโคมแบ
้
้
บกิ่งเดี่ยวติดตรงข้ ามดังรู ปที่ 5-27 เหมาะที่จะติดตัตงบนทางหล
วงที่มีความกกว้ างถนน
มากกว่า 1.5 เท่าของงความสูงดวงโคม และเป็ปนพื ้นที่ที่ต้องการการกระจ
ง
จายแสงด้ านขข้ างประเภท Type III
และ Typpe IV ได้ แก่ ถนน
ถ 4 หรื อ 6 ช่องจราจรทัทังที
้ ่มีเกาะกลลางถนนและไไม่มีเกาะกลาาง

รู ปที่ 5-27 รู ปแบบการรติดตัง้ ดวงโคมมแบบกิ่งเดี่ยวติ
ว ดตรงข้ าม (Opposite
(
-Booth Sides)

ความเหมาะสมของพืพื ้นที่ติดตังดว
้ วงโคมประเภภทนี ้ต้ องพิจารณาจากปั จจัยแวดล้ อมอือื่นๆเป็ นองค์์ประกอบ
ง างและกําาลังส่องสว่าง เป็ นต้ น
ร่ วม เช่น รู ปแบบเกาาะกลาง ความสูงของดวงงโคมที่เลือกใใช้ ความส่องสว่
อาทิเช่น หากถนน 6 ช่องจราจรทีเป็
่ นเกาะกลาางแบบยก (RRaised Median) อาจพิจาารณาเลือกติดตังแบบ
้
ติดตังดว
้ วงโคมแบบติดกิ
ด ่งคูเ่ กาะกลลางที่ความสูงงดวงโคม 12 เมตร
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5.7.3 ก
การติดตั้งดวงโคมแบบ
ด
กิ่งเดี่ยวติดดสลับ (Staaggered -Both Sidees)
การติดตังดวงโคมแบ
้
บบกิ่งเดี่ยวติดสลับดังรู ป ที่ 5-28 เหมาะที่จะติดตัง้งบนทางหลว
้
วงที่มีความกกว้ างถนน
ระหว่าง 1 ถึง 1.5 เท่าของความสู
า
งดวงโคม
ง
และเป็ นพื ้นที่ที่ต้ต้องการการกกระจายแสงด้ด้ านข้ างประเภภท Type
เ
คบ เช่น เกาะสีสี เป็ นต้ น
III และ TType IV ได้ แก่ก ถนนหลายช่องจราจรที่ไไม่มีเกาะกลาางถนนหรื อมีเกาะกลางแค

รู ปที่ 5-228 รู ปแบบกาารติดตัง้ ดวงโคคมแบบกิ่งเดี่ยวติ
ย ดสลับ (Sttaggered -Botth Sides)
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5.7.4 ก
การติดตั้งดวงโคมแบบ
ด
บติดกิ่งคูเกาาะกลาง (Ceentral Twiin)
การติดตังดวงโคมแบ
้
บบติดกิ่งคูเ่ กาาะกลางดังรู ปปที่ 5-29 เหมมาะที่จะติดตังบนถนน
ัง้
6 ชช่องจราจรในนเขตเมือง
ที่มีเกาะกกลางถนนแบบบยก (Raiseed Median) โโดยเกาะกลาางต้ องมีขนาดดกว้ างไม่เกิน 6 เมตร

รู ปที่ 5-29 รู ปแบบการติดตัง้ ด วงโคมแบบติดกิ
ด ่ งคู่เกาะกลาง (Central TTwin)
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5.7.5 รูปแบบการติดตัง้ ดวงโคมแบบเสาสูง
เสาไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ ไปทังแบบต่
้
อเนื่องหรื อเฉพาะบริ เวณจะมีความสูงของเสาไม่เกิน 15 เมตร แต่ในบาง
พื ้นที่อาจมีลกั ษณะทางกายภาพบางประการที่จําเป็ นจะต้ องติดตังเสาที
้
่มีความสูง 20 เมตรหรื อมากกว่า
นัน้ ซึง่ จะเรี ยกเสาประเภทนี ้ว่าเป็ น “เสาสูง” (โดยทัว่ ไปมีความสูง 20 25 และ 30 เมตร)
การติดตังดวงโคมบนเสาสู
้
งดังรู ปที่ 5-30 เหมาะที่จะติดตังในพื
้ ้นที่ที่มีลกั ษณะกายภาพถนนดังนี ้
การติดตังแบบต่
้
อเนื่อง (Continuous Lighting)
- ถนน 6 ช่องจราจรขึ ้นไปที่มีเกาะกลางถนน
- บริเวณที่ต้องการการส่องสว่างอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถติดตังเสาไฟฟ
้
้ าแสงสว่างประเภทอื่นๆ
ได้ เช่น ถนนที่มีเขตทางกว้ างมาก (80-100 เมตร)
การติดตังเฉพาะบริ
้
เวณ (Specific Lighting)
- บริ เวณสะพานต่างระดับหรื อทางแยกที่มีความซับซ้ อน
- บริ เวณด่านเก็บค่าผ่านทาง (Toll Plazas)
- บริเวณจุดพักรถริ มทางหลวง (Rest Areas)
หากถนนที่มีขนาด 8 ช่องจราจร แต่ลกั ษณะพื ้นที่และสภาพแวดล้ อมโดยรอบไม่เหมาะที่จะติดตังแบบเสา
้
้
2 ประเภทควบคู่กนั คือ บริ เวณเกาะกลางและข้ างทางของแต่
สูง ผู้ออกแบบสามารถเลือกติดตังดวงโคม
ละทิศทางการจราจร โดยเลือกติดดวงโคมแบบกิ่งเดี่ยวติดตรงข้ าม (Opposite -Both Sides)
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รู ปที่ 5-30 รู ปแบบบการติดตัง้ ดวงงโคมแบบติดเสาสู
เ ง

การติดตังเสาสู
้
งประกกอบไปด้ วยกกลุ่มของดวงโโคมตังแต่
้ 3 ถึง 6 ดวงหรืรื อมากกว่านันนตามความเ
ั้
เหมาะสม
ดวงโคมมีลกั ษณะเป็ปนวงล้ อมตัวเสาที่สะดวก ต่อการซ่อมแแซมหรื อบํารุงรักษา โครงงสร้ างเสาถูกออกแบบ
อ
ตามมาตตรฐานอังกฤษษ (British Staandard) หรื ออมาตรฐานสาากลอื่นๆ ที่ได้ รับการยอมรัรับ โดยใช้ ความเร็ วลม
สําหรับกการออกแบบโโมเมนต์ดดั เทท่ากับ 60 กมม./ชม. ที่ความสูง 10 เมตตรเหนือระดับั พื ้นดิน โดยยอมให้ มี
การเอียงงที่ปลายเสาไไม่เกินร้ อยละ 7.5 ของควาามสูง สลักเกลีลียวแต่ละตัวที่เชื่อมระหว่ างโคนเสากับฐานราก
บ
ต้ องขันใให้ ได้ แรงดึงตามที
ต ่ออกแบบบไว้ เสาต้ องงมีความหน่วงต่
ว อการแกวว่งเนื่องจากแแรงลม และต้ต้ องมีการ
เชื่อมต่อตัวเสาให้ น้อยที
ย ่สดุ โดยจุดเชื
ด ่อมต่อต้ องงอยูใ่ กล้ ตําแหหน่งปลายเสาา
้ ยูบ่ ริเวณเกาะะกลางหรื อในนตําแหน่งที่อยูย่นอกพื ้นที่ทติี่ตดิ กับช่องทาางจราจรดังรูปที่ 5-31
ตําแหน่งงที่ตดิ ตังจะอย
เสาสูงคววรติดตังโดยมี
้ มีระยะห่างจาากขอบถนนด้ด้ านใกล้ สดุ ไม่ม่น้อยกว่า 9 เมตร แต่กรณี
ณีที่มีข้อกําจัดด้ านพื ้นที่
ควรมีการติดตังอุ
้ ปกรรณ์กนั ้ เช่น ราาวกันอันตรายย ซึง่ ต้ องมีระยะห่
ะ างที่เหมาะสมจากตําาแหน่งตัวเสา เพื่อให้ มี
ั ้ ปกรณ์กนที
ั ้ ที่ระยะห่างจากตัวเสา
ระยะยืดตัว (deflection) เพียงพอหากเกิดการชชน โดยทัว่ ไปปแล้ วจะติดตังอุ
ณ 2.5 เมตร
ประมาณ
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รู ปที่ 5-31 รู ปแบบบของเสาสูงที่ใช้
ใ งานบนทางหลวง

สําหรั บคความสว่า ง จะต้
จ องมี ควาามส่องสว่าง ครอบคลุมพืน้ ที่ ข้างทาง โดยเฉพาะททางขนาน (FFrontage
Road) เพพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่รถจั
ร กรยานยนนต์สามารถมมองเห็นอย่างปลอดภั
ง
ย โดยทั
โ ว่ ไปแล้ ววการติดตังแบ
้ บบเสาสูง
จะใช้ หลอดไฟที่มีกําลัลงส่องสว่างแและรูปแบบกาารกระจาย ดังั นี ้
ั ้ 4400 - 1,000 วัตต์
- กําลังส่องสว่างสามารถเลืลือกใช้ ตงแต่
ป คือ 1) แบบสมมาตตร(Symmetrical) จะมี
- การกระจายแสงของดวงโโคมที่ติดบนเเสาสูงมี 2 รูปแบบ
การกระจายแแสงเป็ นวงกลลม 2) แบบไมม่สมมาตร (AAsymmetrical) จะมีการกรระจายตกอยูด้ด่ านหน้ า
ก
แสงของดวงโคคมจะแนะนําให้
า เลือกใช้ แบบ
บ Cut Off เพื่อลดการเกิกิดแสงจ้ า
- การควบคุมการกระจายแ
(Glare)
ง อประสิทธิธภาพที่สงู มากก มีการกระจจายแสงที่ควาามส่องสว่างสสมํ่าเสมอ
ข้ อดีของงการใช้ ดวงโคคมแบบเสาสูงคื
และช่วยยลดความจ้ าของแสง
ข
(Glaare) ได้ มากก ว่าเสาขนาดเล็ก ด้ วยควาามสูงและกําลังส่องสว่างทีที่มากกว่า
เสาประเเภทอื่น จึงใช้ช้ จํานวนเสาทีที่ติดตังน้
้ อยก ว่า อย่างไรก็ก็ตาม การติดตังเสาสู
้
งยังมี ข้อจํากัดในนเรื่ องของ
การซ่อมมแซมและบํารุ งรักษา เพราะส่
เ
วนใหหญ่ตําแหน่งที่ติดตังจะเป็
้
นถนนที่ใช้ ค วามเร็ วสูง การเข้
ก าไป
ซ่อมแซมมและบํารุงรักษาจะต้
ก
องพิจารณาเรื
จ
่ องคความปลอดภัยั ของเจ้ าหน้าที
า ่ด้วย
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5.8 ขอจํากัดในการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ในปั จจุบัน การติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง พบข้ อจํ ากัดที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูปฏิบัติงาน รายละเอี ยดดัง
ตารางที่ 5-10
ตารางที่ 5-10 ข้ อจํากัดและแนวทางแก้ ไขในการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่ าง
ข้ อจํากัด
แนวทางแก้ ไข
1) ข้ อจํากัดด้ านพื ้นที่ติดตังหน้
้ างาน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบควรตรวจสอบความเหมาะสมของพื ้นที่ติดตัง้
เช่น ความกว้ างของเขตทางที่จํากัด
หากพบว่าจําเป็ นต้ องเปลี่ยน/ลดระยะติดตังเสาไฟฟ
้
้ าแสงสว่างข้ างทาง
ต้ องได้ รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรื อผู้บงั คับบัญชาก่อน
2) การติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบควรตรวจสอบความเหมาะสมของพื ้นที่ติดตัง้
เสาไฟฟ้าแรงสูง
และหากหลีกเลี่ยงได้ ควรพิจารณาตําแหน่งใกล้ เคียงที่มีความ
เหมาะสมกว่า แต่หากจําเป็ นต้ องติดใกล้ กบั เสาไฟฟ้าแรงสูง ควรติดให้
ปลอดภัยที่สดุ โดยต้ องไม่มีสว่ นหนึง่ ส่วนใดของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างไปเชื่อมต่อกับเสาไฟฟ้าแรงสูง อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานทุก
อย่างต้ องได้ รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรื อเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบก่อน
3) บริเวณที่ติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างมีผลกระทบต่อ ควรมีการทําความเข้ าใจกับประชาชนถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของ
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง
การติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ ไขปั ญหา
ส่งผลต่อวัฎจักรการเติบโตของพืชที่ปลูกข้ างทาง ร่วมกัน
4) อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างข้ างทางสูญหาย
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสายทางที่มี
เนื่องจากถูกขโมย เช่น หม้ อแปลง สายไฟฟ้า
ความผิดปกติ เช่น มีการสูญหายบ่อยครัง้ และขอความร่วมมือจากผู้ใช้
ทางและผู้พกั อาศัยข้ างทางในการแจ้ งเหตุ หากพบผู้ละเมิดทรัพย์สนิ
ของกรมทางหลวง

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้านครหลวงได้ ระบุคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างสาธารณะที่
ติดตังไว้
้ สําหรับส่องสว่างบนทางหลวง ดังนี ้
1. Main Incoming Switch Board จะติดตังบนเสาไฟฟ
้
้ าได้ เฉพาะเสาขนาด 12 10 8.5 หรื อ 6 เมตร
เท่านัน้ โดยต้ องติดตังในตู
้ ้ โลหะขนาดกว้ างไม่เกินความกว้ างของหน้ าเสา ความหนาไม่เกิน 10 ซม. มี
ความแข็งแรงปลอดภัยและป้องกันนํ ้าเข้ าได้
2. หากติดตังเกิ
้ นกว่า 1 วงจรทุกๆ วงจรย่อยต้ องมีเครื่ องป้องกันวงจรย่อยซึง่ เป็ น Safety Switch หรื อ
Fuse อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นตัวคุม แต่ต้องมีขนาด Ampere Rating ของ Fuse เหมาะสมกับ Load
ของวงจรย่อยนันๆ
้
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3. การเดินสายจากจุดที่ติดตังเครื
้ ่ องวัด ถึง Main Incoming Switch และต่อไปถึง Safety Switch หรื อ
Fuse ของวงจรย่อยจะต้ องใช้ สายชนิดของการไฟฟ้านครหลวงแบบ “C” หรื อชนิด Underground
Cable “NYY” หรื อชนิดที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ท่าเทียมเท่านัน้
4. การเดินสายจาก Switch Board ไปยัง Load หากฝั งใต้ ดินจะต้ องใช้ สายชนิดที่ระบุในข้ อ 3 ส่วนที่ลอด
ใต้ ถนนจะต้ องร้ อยในท่อร้ อยสายไฟฟ้ าชนิ ดโลหะอาบสังกะสีที่ระบุในข้ อ 3 ทัง้ นี ข้ นาดสายกับท่ อ
จะต้ องเหมาะสมกัน (สามารถดึงสายออกมาตรวจซ่อมได้ สะดวก)
5. การเดินสายภายในเสาไปยังดวงโคมจะต้ องใช้ สายชนิด Street Light Wire (Type RH) หรื อใช้ สาย
ชนิดที่ระบุในข้ อ 4 ซึง่ ทัง้ 2 กรณี ต้ องมีขนาดพื ้นที่หน้ าตัดของตัวนําไฟฟ้าทองแดงไม่เล็กกว่า 2 ตร.มม.
6. ดวงโคมแต่ละดวงจะต้ องมี Cartridge Fuse ป้องกันการลัดวงจรด้ วย
7. การต่อแยกสายทังวงจรเมนหรื
้
อวงจรย่อย ควรละเว้ นการต่อในตําแหน่งที่ฝั่งอยูใ่ ต้ พื ้นดิน เนื่องจากเป็ น
จุดอ่อนที่จะชํารุดได้ ง่าย
8. การต่อแยกสายภายในเสาโลหะจะต้ องไม่ตอ่ โดยใช้ พนั หรื อบิดเกลียวแล้ วพันทับรอยต่อด้ วยผ้ าพันสาย
แต่ให้ ใช้ ตอ่ แยกสายด้ วย Wire Joint หรื อเครื่ องต่อสายชนิดพันหรื อบีบแน่นด้ วยเครื่ องมือกล แล้ วพัน
ทับด้ วยวัสดุที่เป็ นสารประกอบสําหรับหุ้มสาย (Insulating Sealing Compound) และพันทับด้ วยเทป
ชนิดพันสายไฟฟ้าโดยเฉพาะทุกๆ แห่ง
9. ต้ องจัดทําระบบการต่อสายลงดิน โดยต่อสายลงดินเข้ ากับเปลือกนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําด้ วยโลหะ
ทุกชนิด เช่น ท่อร้ อยสายไฟ ส่วนที่สงู เหนือพื ้นดิน ตู้เหล็กที่ติดตังแผงสวิ
้
ทซ์ เสาและฐานโลหะ เป็ นต้ น
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
- ตัวสายดินจะต้ องเป็ นสายทองแดงมีพื ้นที่หน้ าตัดไม่ตํ่ากว่า 16 ตร.มม.
- หลักดิน (Ground Rod) ต้ องเป็ นชนิดทองแดงหรื อทองแดงหุ้มผิว (Copper Clad) โดยต้ องมี
เส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 6 ฟุต หรื ออาจใช้ ชนิดที่ทําด้ วยแท่ง
เหล็กอาบสังกะสี (Hot - Dip Galvanized Steel) ก็ได้ แต่ต้องมีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
5/8 นิ ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต
- การต่อให้ ใช้ วิธีเชื่อมสายลงดินกับ Ground Rod หรื อยึดด้ วย Ground Rod Clamp หรื อใช้
อุปกรณ์สําหรับการต่อสายโดยเฉพาะ
- การติดตังสายลงดิ
้
นทังชุ
้ ดจะต้ องให้ รัดกุมและมิดชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ ฝังปลายบนของ
หลักดิน (Ground Rod) จมลงในดินลึกจากระดับผิวดิน 30 ซม. เพื่อให้ มีความมัน่ คงและยาก
ต่อการขโมย
- การต่อลงดินหากใช้ ระบบสายดินร่วมกัน สายดินร่วมจะต้ องต่อลงดินไม่น้อยกว่า 2 จุด
10. การออกแบบวงจร ต้ องมี Voltage Drop Main Incoming Switch Board กับจุดใดๆ ในวงจรไม่เกิน
2% เมื่อเปิ ดไฟทุกดวง
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5.9 การตรวจสอบความปลอดภัยอุปกรณไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง

โดยทัว่ ไปแล้ ว หลังจากการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนทางหลวงเสร็ จสิ ้น จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบด้ วยการเปิ ดไฟฟ้าไว้ อย่างน้ อย 5 คืนต่อเนื่องกัน หากไม่เกิดความขัดข้ อง หรื อเสียหายแต่ประการใด
ถึงจะเริ่ มเปิ ดให้ ใช้ เส้ นทางอย่างเป็ นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ถูกใช้ อยู่ตลอดใน
ช่วงเวลากลางคืน และเมื่อถูกใช้ งานนานขึ ้น ย่อมมีผลต่อการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ งานของวัสดุ เช่น
หลอดไฟ ดวงโคม สายไฟหรื อความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ ที่ทําให้ วสั ดุเกิดชํารุด ดังนันหากมี
้
การตรวจสอบ
ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง แล้ วพบว่ามีการชํารุ ดเสียหาย ไฟรั่ว หรื อไม่อยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้ งาน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องควรกําหนดแนวทางเพื่อซ่อมแซมและบํารุงรักษาตามรูปแบบของปั ญหาที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
- สภาพโครงสร้ างเสาเสียรู ป เช่น มีการบิดงอ เจ้ าหน้ าที่ควรดําเนินการปรับแต่งให้ กลับมาอยู่ใน
สภาพที่ใช้ งานได้ แต่หากการปรับแต่งมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้ างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ต้ อง
แจ้ งเรื่ องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ ดําเนินการแก้ ไขและซ่อมแซมต่อไป
- ฝาครอบ ชุดดวงโคม มีการหลุด แตกหรื อชํารุ ด เจ้ าหน้ าที่ควรดําเนินการตรวจสอบสาเหตุของ
ปั ญหา เช่น หากพบว่าอุปกรณ์ไม่ยดึ แน่นกับดวงโคม ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
หากฝาครอบแตกและไม่อยูใ่ นสภาพใช้ งาน เจ้ าหน้ าที่ควรแจ้ งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
เพื่อดําเนินการเปลี่ยนใหม่
- ดวงโคมมีกําลังส่องสว่างน้ อยลงเนื่องจากปั จจัยดังนี ้
- การเสื่อมสภาพของดวงโคมตามอายุการใช้ งาน หากตรวจสอบกําลังส่องสว่างแล้ วไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมให้ ควรรี บดําเนินการเปลี่ยนดวงโคมใหม่
- การมีแมลงเข้ าไปอยู่ในฝาครอบ ควรตรวจหาตําแหน่งรู รั่ว และดําเนินการซ่อมแซมแก้ ไข
แล้ วทําความสะอาดฝาครอบก่อนนําไปประกอบกับดวงโคมเช่นเดิม
- การตรวจสอบอุปกรณ์ยดึ โครงสร้ างเสาไฟฟ้าในตําแหน่งต่างๆ เช่น หากพบสลักเกลียวที่ยดึ ตัวเสา
กับกิ่งโคมหลวม ควรรี บดําเนินการขันส่วนข้ อต่อให้ ยดึ แน่นเพื่อไม่ให้ เกิดการหักล้ มของกิ่งโคม
- กรณีไฟฟ้ารั่ว เนื่องมาจากปั ญหาดังต่อไปนี ้
- การฝั งสายดินและหลักดิน (Ground Rod) มีระดับความลึกไม่เพียงพอ หากพบปั ญหา
ดังกล่าว ควรดําเนินการขุดสายดินและหลักดินเพื่อดําเนินการฝั งลงดินใหม่ ตามความลึก
ที่กําหนด (การไฟฟ้านครหลวงระบุให้ หลักดินส่วยปลายบนต้ องจมลงไปในดินลึก 30 ซม.
จากระดับผิวดิน)
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- สายดินถูกตัดขาด เจ้ าหน้ าที่ควรตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ เช่น ถูกขโมย หรื อแมลงกัดขาด
แล้ วรี บดําเนินการต่อเชื่อมเพื่อให้ กลับมาใช้ งานได้ ตามปกติ กรณีถูกขโมยสายดินควรมี
การกําหนดมาตรการป้องกัน
- สายไฟที่อยู่ในท่อร้ อยเกิดการชํารุ ดหรื อลัดวงจร หากพบว่าการลัดวงจรเกิดจากการ
เสื่อมสภาพเนื่ องจากอายุการใช้ งานของสายไฟ ควรดําเนินการนําของใหม่มาเปลี่ยน
ทดแทน
หากเจ้ าหน้ าที่พบการชํารุดเสียหายนอกเหนือจากกรณีข้างต้ น ให้ ทําการตรวจสอบสาเหตุ หากอยู่ในดุลยพินิจที่สามารถแก้ ไขและซ่อมแซมได้ ให้ ดําเนินการได้ แต่หากอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ต้ องแจ้ งเรื่ อง
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
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5.10 การซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟาแสงสวาง

การตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาหลัง การติ ด ตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่า ง ผู้รั บ จ้ า งจะต้ อ งรั บ ประกัน คุณ ภาพของ
หลอดไฟในระยะเวลา 24 เดื อ น และอุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ตัง้ อื่ น ๆ ในระยะเวลา 36 เดื อ น นั บ ตัง้ แต่ วัน ที่
คณะกรรมการตรวจรับงานได้ ตรวจรับแล้ ว หากพบว่าหลอดไฟฟ้าและส่วนติดตังอื
้ ่นๆ เสื่อมคุณภาพลงใน
ระยะประกันคุณภาพงานติดตัง้ ผู้รับจ้ างจะต้ องเปลี่ยนซ่อมแซมให้ เรี ยบร้ อยภายใน 24 ชัว่ โมง นับตังแต่
้ ที่
ได้ รับแจ้ งจากกรมทางหลวง
หากเลยระยะรับประกันคุณภาพงานแล้ ว จะมีแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบและบํารุ งรักษา คือ หมวด
การทางจะทําหน้ าที่ตรวจสอบตามสายทางที่รับผิดชอบ และเมื่อพบการชํารุ ดเสียหาย (หลอดไม่ติด หลอด
หมดอายุ หลอดติดๆ ดับๆ หลอดจุดติดแต่สว่างช้ า หลอดติดแต่ไม่สว่าง หลอดดําและบวมก่อนอายุ หรื อ
หลอดแตก) จะแจ้ งไปยังแขวงการทาง จากนัน้ หน่วยงานจราจรสงเคราะห์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของ
แขวงการทาง/หมวดการทาง จะเป็ นผู้ดําเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางที่รับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจํากัดด้ านเงื่อนไขการซ่อมบํารุงอยูบ่ างประการ เช่น หากมีความเสียหายของควงโคม
บนถนนเส้ นเดียวในจํานวนมาก จะดําเนินการซ่อมพร้ อมกันครัง้ เดียว แต่หากพบการเสียหายในจํานวน
น้ อย การซ่อมบํารุงอาจจะต้ องรอเวลาที่เหมาะสม
กรณีมีผ้ ลู ะเมิดจนทําให้ เกิดความเสียหายต่อไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ผู้ละเมิดจะต้ องรับผิดชอบความ
เสียหายและต้ องดําเนินการซ่อมแซมหรื อจัดหาวัสดุใหม่มาเปลีย่ นแทน โดยคุณภาพของวัสดุต้องตรงตาม
ข้ อกําหนดของกรมทางหลวง
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บทที่ 6
สัญญาณไฟจราจร

6.1 บทนํา

6.1.1 สัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง
สัญญาณไฟจราจรเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการจัดการระบบจราจรบริ เวณทางแยก โดยจัดเวลาสัญญาณไฟ
เขียวให้ กบั ยานพาหนะที่มาจากด้ านต่างๆ ของทางแยกอย่างเหมาะสม หลักการออกแบบและติดตังระบบ
้
สัญญาณไฟจราจรนันจะพิ
้
จารณาจากปั จจัยหลายๆ ด้ านเพื่อให้ สญ
ั ญาณไฟจราจรมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.1.2 ขอดีและขอเสียของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง
สัญญาณไฟจราจรที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ทังในเรื
้ ่ องของการออกแบบ ตําแหน่งติดตัง้ ระบบการจัดการ
และการบํารุงรักษาจะส่งผลดีในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการจราจรบริ เวณทางแยก
2. ช่วยลดจํานวนและความรุนแรงของอุบตั เิ หตุบริเวณทางแยกในรูปแบบต่างๆ
3. ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันบริ เวณทางแยก จะช่วยให้ ผ้ ูขับขี่ใช้
ความเร็ วที่เหมาะสม
การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยกต้ องพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายๆ ด้ าน เพื่อความ
ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการยานพาหนะ รถจักรยาน และคนเดินเท้ า แต่หากมีการ
ออกแบบที่ไม่เหมาะสมหรื อขาดการจัดการดูแลบํารุงรักษาอาจก่อให้ เกิดผลเสีย อาทิเช่น
- เพิ่มความล่าช้ าและเกิดความสับสนบริเวณทางแยกมากขึ ้น
- เพิม่ การฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร
- เพิ่มปริ มาณจราจรบนเส้ นทางอื่นๆ เพราะหลีกเลี่ยงบริ เวณทางแยกที่มีปัญหาการใช้ สญ
ั ญาณไฟ
จราจร
- ส่งผลให้ จํานวนอุบตั เิ หตุบริเวณทางแยกเพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะอุบตั เิ หตุชนท้ าย
6.1.3 ขอพิจารณาอื่นๆ ของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
โดยหลักการแล้ ว การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรจะช่วยลดความล่าช้ าของการจราจรบริ เวณทางแยกและ
ช่วยลดจํานวนอุบตั ิเหตุ เมื่อเทียบกับการติดตังป
้ ้ ายหยุดเพียงอย่างเดียว แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดตัง้
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สัญญาณไฟจราจรได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจมีการพิจารณาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการจราจร
และเพิ่มความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ ทางบริเวณทางแยก ดังนี ้
- ติดตังป
้ ้ ายตลอดแนวถนนสายหลัก เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่ก่อนเข้ าสูท่ างแยก
- ปรับปรุงตําแหน่งเส้ นหยุด (Stop Line) และเครื่ องหมายจราจรบนผิวจราจรอื่นๆ เพื่อเพิ่มระยะการ
มองเห็นบริ เวณทางแยก
- ติดตังอุ
้ ปกรณ์เพื่อลดความเร็วของยานพาหนะก่อนเข้ าสูท่ างแยก เช่น ป้ายเตือน
- ติดตังสั
้ ญญาณไฟกะพริบ และเสริ มการควบคุมด้ วยป้ายหยุด เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่ก่อนเข้ าสูท่ างแยก
- ติดตังสั
้ ญญาณไฟกะพริ บบนป้ายเตือนที่อยู่ก่อนป้ายหยุด เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่บนถนนสายหลักและ
ถนนสายรองก่อนเข้ าสูท่ างแยก
- เพิ่มจํานวนช่องจราจรบนถนนสายรองเพื่อลดจํานวนยานพาหนะต่อช่องจราจรที่เข้ าสูท่ างแยก
- ปรับปรุ งกายภาพบริ เวณทางแยก โดยแยกช่องจราจรสําหรับรอเลี ้ยว เพื่อให้ การไหลของกระแส
จราจรมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- ปรับปรุงกายภาพบริ เวณทางแยก โดยปรับปรุงเกาะกลางหรื อขยายขอบคันหิน (Curb)
- จํากัดการเลี ้ยวบางทิศทาง ในบางช่วงเวลาของวัน
- ติดตังป
้ ้ ายหยุดทุกทิศทางที่เข้ าสูท่ างแยก เพื่อเป็ นการเตือนผู้ขบั ขี่ลว่ งหน้ า
- ปรับปรุงทางแยกโดยการใช้ วงเวียน
- หากมีการพิจารณาทางเลือกอื่น จะต้ องดูความเหมาะสมของสภาพทางแยกเป็ นสําคัญ
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6.2 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้อใดข้ อหนึ่ง
ต่อไปนี ้
-

ปริมาณจราจร 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ปริมาณจราจร 4 ชัว่ โมงต่อวัน
ปริมาณจราจรในชัว่ โมงเร่งด่วน
ปริมาณคนข้ ามถนน
การเดินข้ ามถนนบริ เวณสถานศึกษา
การประสานสัญญาณไฟจราจร
สถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
โครงข่ายถนน
ทางแยกใกล้ กบั จุดตัดทางรถไฟ
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6.2.1 ปริมาณจราจร 8 ชั่วโมงตอวัน
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์ปริ มาณจราจร 8 ชัว่ โมงต่อวัน มีแนวทางการ
พิจารณาดังรูปที่ 6-1
พิจารณาปริมาณจราจร 8 ชั่วโมง
ปริมาณจราจรทางหลักทั้ง 2 ขา
8 ชั่วโมงใดๆ ของวันปกติ
ปริมาณจราจรทางรอง ขาที่มากกว่า
8 ชั่วโมงใดๆ ของวันปกติ

ปริมาณจราจร
มากกว่า 100% ใน
ตารางที่ 6-1 (1)

ใช่

ไม่ใช่

ปริมาณจราจร
มากกว่า 100% ใน
ตารางที่ 6-1 (2)

ใช่

ไม่ใช่

ปริมาณจราจร
มากกว่า 80% ในตารางที่
6-1 (1) และ 6-1 (2)

ใช่

ไม่ใช่

V85 > 65 กม./ชม.
หรือชุมชนมีประชากรน้อยกว่า
10,000 คน
ไม่ใช่

ใช่

ปริมาณจราจร
มากกว่า 70% ใน
ตารางที่ 6-1 (2)

ใช่

ไม่ใช่

ปริมาณจราจร
มากกว่า 70% ใน
ตารางที่ 6-1 (1)

ใช่

ไม่ใช่

ปริมาณจราจร
มากกว่า 56% ในตารางที่
6-1 (1) และ 6-1 (2)

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

รู ปที่ 6-1 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาปริมาณจราจร 8 ชั่วโมงต่ อวัน (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ
ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลักและถนนสายรอง จะต้ องพิจารณาจาก 8 ชัว่ โมงเดียวกัน แต่ 8 ชัว่ โมงของสถานการณ์ A (ตารางที่
6-1 (1)) กับสถานการณ์ B (ตารางที่ 6-1 (2)) อาจแตกต่างกันได้ ส่วนปริ มาณจราจรบนถนนสายรองให้ พิจารณาจากขาที่มีปริ มาณจราจรสูง
กว่า โดยไม่จําเป็ นต้ องมาจากขาเดียวกันทัง้ 8 ชัว่ โมง (สามารถสลับไปมาได้ )
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ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรหากพบว่าปริมาณจราจร 8 ชัว่ โมงใดๆ ในวันปกติมีปริมาณจราจรถึงเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึง่ ต่อไปนี ้ (ให้ พิจารณาเป็ นรายชัว่ โมง)
ก. ปริมาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนถนนสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจร
มากกว่า) มีคา่ ไม่น้อยกว่าค่าในคอลัมน์ 100% ในสถานการณ์ A จากตาราง 6-1 (1)
ข. ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนถนนสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจร
มากกว่า) มีค่าไม่น้อยกว่าค่าในคอลัมน์ 100% ในสถานการณ์ B จากตาราง 6-1 (2) โดย
ปริ มาณจราจรรายชั่วโมงบนถนนสายหลักและถนนสายรอง จะต้ องพิจารณาจาก 8 ชั่วโมง
เดียวกัน ซึง่ เป็ น 8 ชัว่ โมงสูงที่สดุ ของวัน ส่วนปริ มาณจราจรบนถนนสายรองนัน้ จะพิจารณาจาก
ขาที่มีปริ มาณจราจรสูงกว่า โดยไม่จําเป็ นจะต้ องมาจากขาเดียวกันทัง้ 8 ชัว่ โมง (สามารถสลับไป
มาได้ ) สําหรับถนนที่มีความเร็ วจํากัด หรื อความเร็ วเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85 สูงกว่า 65 กม./ชม. หรื อ
ในกรณี ที่ ท างแยกอยู่ใ นบริ เ วณชุม ชนใหม่ ที่ มี จํ า นวนประชากรน้ อ ยกว่ า 10,000 คน วิ ศ วกร
สามารถพิจารณาใช้ เกณฑ์ที่ระดับ 70% ของเกณฑ์ (ก) หรื อ (ข) ก็ได้
ค. ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมง บนทางสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนทางสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจร
มากกว่า) มีคา่ ไม่น้อยกว่าค่าในคอลัมน์ 80% ในสถานการณ์ A จากตาราง 6-1 (1) และ
ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมง บนทางสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนทางสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจร
มากกว่า) มีคา่ ไม่น้อยกว่าค่าในคอลัมน์ 80% ในสถานการณ์ B จากตาราง 6-1 (2)
ในการพิจารณาแต่ละสถานการณ์ นัน้ ปริ มาณจราจรรายชั่วโมงบนถนนสายหลักและสายรองจะต้ อง
พิจารณาจาก 8 ชัว่ โมงเดียวกัน แต่ 8 ชัว่ โมงของสถานการณ์ A กับสถานการณ์ B อาจแตกต่างกันได้ ส่วน
ปริ มาณจราจรบนถนนสายรองให้ พิจารณาจากขาที่มีปริ มาณจราจรสูงกว่า โดยไม่จําเป็ นต้ องมาจากขา
เดียวกันทัง้ 8 ชัว่ โมง (สามารถสลับไปมาได้ )
สําหรับกรณี (ค) ถนนที่มีความเร็ วจํากัดหรื อความเร็ วเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85 สูงกว่า 65 กม./ชม. หรื อในกรณี
ที่ทางแยกอยู่ในบริ เวณชุมชนใหม่ที่มีจํานวนประชากรน้ อยกว่า 10,000 คน วิศวกรสามารถใช้ เกณฑ์ ที่
ระดับ 56% ของเกณฑ์ (ค) ก็ได้
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ตารางที่ 6-1 (1) สถานการณ์ A ปริมาณยานพาหนะตํ่าสุด (Minimum Vehicle Volume) (MUTCD, 2009)
จํานวนช่ องจราจร
ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก
ปริมาณจราจรบนถนนสายรอง
เข้ าสู่ทางแยก
2 ทิศทาง (คันต่ อชั่วโมง)
ทิศทางที่มากสุด (คันต่ อชั่วโมง)
a
b
c
d
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง 100% 80% 70% 56%
100%a 80%b 70%c 56%d
1
1
500
400 350
280
150
120
105
84
2 หรื อมากกว่า
1
600
480 420
336
150
120
105
84
2 หรื อมากกว่า 2 หรื อมากกว่า
600
480 420
336
200
160
140
112
1
2 หรื อมากกว่า
500
400 350
280
200
160
140
112
ตารางที่ 6-1 (2) สถานการณ์ B การกีดขวางการจราจรต่ อเนื่อง (Interruption of Continuous Traffic) (MUTCD,
2009)
จํานวนช่ องจราจร
ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก
ปริมาณจราจรบนถนนสายรอง
เข้ าสู่ทางแยก
2 ทิศทาง (คันต่ อชั่วโมง)
ทิศทางที่มากสุด (คันต่ อชั่วโมง)
a
b
c
d
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง 100% 80% 70% 56%
100%a 80%b 70%c 56%d
1
1
750
600 525
420
75
60
53
42
2 หรื อมากกว่า
1
900
720 630
504
75
60
53
42
2 หรื อมากกว่า 2 หรื อมากกว่า
900
720 630
504
100
80
70
56
1
2 หรื อมากกว่า
750
600 525
420
100
80
70
56
หมายเหตุ
a. ปริ มาณจราจรแต่ละชัว่ โมงน้ อยสุด
b. สถานการณ์ A และ B หลังมีการพิจารณาทางเลือกอื่นร่ วมด้ วย
c. ถูกพิจารณาเมื่อถนนสายหลักมีความเร็ ว 65 กม./ชม. หรื อในกรณีที่ทางแยกอยู่ในบริ เวณชุมชนใหม่ที่มีจํานวนประชากรน้ อยกว่า
10,000 คน
d. ถูกพิจารณาเมื่อสถานการณ์ A และ B หลังมีการพิจารณาทางเลือกอื่นร่ วมด้ วย โดยถนนสายหลักมีความเร็ ว 65 กม./ชม. หรื อใน
กรณีที่ทางแยกอยู่ในบริ เวณชุมชนใหม่ที่มีจํานวนประชากรน้ อยกว่า 10,000 คน
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6.2.2 ปริมาณจราจร 4 ชั่วโมงตอวัน
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์ปริ มาณจราจร 4 ชัว่ โมงต่อวัน มีแนวทางการ
พิจารณาดังรู ปที่ 6-2
พิจารณาปริมาณจราจร 4 ชั่วโมง
ปริมาณจราจรทางหลักทัง้ 2 ขา
4 ชัว่ โมงใดๆ ของวันปกติ
ปริ มาณจราจรทางรอง ขาที่มากกว่า
4 ชัว่ โมงใดๆ ของวันปกติ

ปริ มาณจราจร
อยูเ่ หนือกราฟ
ในรู ปที่ 6-3 (1)

ใช่

ไม่ใช่

V85 > 65 กม./ชม.
หรื อชุมชนมีประชากรน้ อยกว่า
10,000 คน
ไม่ใช่

ไม่ต้องติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร

ใช่

ปริ มาณจราจร
อยู่เหนือกราฟ
ในรู ปที่ 6-3 (2)

ใช่

ไม่ใช่

ติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร

รู ปที่ 6-2 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาปริมาณจราจร 4 ชั่วโมงต่ อวัน (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ
ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลักและถนนสายรอง จะต้ องพิจารณาจาก 4 ชัว่ โมงเดียวกัน ส่วนปริ มาณจราจรบนถนนสายรองนันจะ
้
พิจารณาจากขาที่มีปริ มาณจราจรสูงกว่า โดยไม่จําเป็ นต้ องมาจากขาเดียวกันทัง้ 4 ชัว่ โมง (สามารถสลับไปมาได้ )

ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรหากพบว่าปริ มาณจราจร 4 ชัว่ โมงใดๆ ในวันปกติ มีปริ มาณจราจรรายชัว่ โมง
บนทางสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนทางสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจรมากกว่า) มีคา่ อยู่เหนือเส้ นกราฟ
ดังรู ปที่ 6-3 (1) ทัง้ 4 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ ปริ มาณจราจรบนถนนสายรองนันให้
้ พิจารณาจากขาที่มีปริ มาณจราจร
สูงกว่า โดยไม่จําเป็ นต้ องมาจากขาเดียวกันทัง้ 4 ชัว่ โมง (สามารถสลับไปมาได้ )
สําหรับถนนที่มีความเร็ วจํากัด หรื อความเร็วเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85 สูงกว่า 65 กม./ชม. หรื อในกรณีที่ทางแยก
อยู่ใ นบริ เ วณชุม ชนใหม่ ที่ มี จํ า นวนประชากรน้ อ ยกว่ า 10,000 คน ให้ พิ จ ารณาข้ อ กํ า หนดการติ ด ตัง้
สัญญาณไฟจราจรจากรูปที่ 6-3 (2) แทนรูปที่ 6-3 (1)
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500

2 ช่องจราจรหรือมากกว่า & 2
ช่องจราจรหรือมากกว่า

พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

400

2 ช่องจราจรหรือมากกว่า & 1 ช่องจราจร
300

1 ช่องจราจร & 1 ช่องจราจร
200
115*
80*

100

ไม่พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก 2 ทิศทาง (คันต่อชั่วโมง)

รู ปที่ 6-3 (1) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร โดยพิจารณาปริมาณจราจร 4 ชั่วโมงต่ อวัน (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 115* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มีช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยกตังแต่
้ 2 ช่องจราจรขึ ้นไป
80* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มี 1 ช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยก

รู ปที่ 6-3 (2) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร โดยพิจารณาปริมาณจราจร 4 ชั่วโมงต่ อวัน (70% ของเกณฑ์ )
(MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 80* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มีช่องจราจรเข้ าสู่ทางแยกตังแต่
้ 2 ช่องจราจรขึ ้นไป
60* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มี 1 ช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยก
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6.2.3 ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์ปริ มาณจราจรในชัว่ โมงเร่งด่วน มีแนวทางการ
พิจารณาดังรูปที่ 6-4

รู ปที่ 6-4 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่ งด่ วน (MUTCD, 2009)

เหตุอนั ควรในหัวข้ อนี ้ ควรพิจารณาประยุกต์ใช้ กบั ทางแยกที่มีปริ มาณจราจรสูงมากในช่วงเวลาสันๆ
้ เช่น
ทางแยกที่อยู่ใกล้ กบั อาคารสํานักงาน โรงเรี ยน ศูนย์การค้ า โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริ มาณจราจรสูงมาก
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ในช่วงเช้ าก่อนเข้ างานหรื อในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ดังนัน้ ทางแยกดังกล่าวควรพิจารณาติดตังสั
้ ญญาณไฟ
จราจรหากพบว่าปริ มาณจราจรในชัว่ โมงเร่งด่วนมีคา่ ถึงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ ต่อไปนี ้
1. เงื่อนไขทัง้ 3 ข้ อต่อไปนี ้เกิดขึ ้นในชัว่ โมงใดชัว่ โมงหนึง่ ในวันปกติ
1.1 ความล่าช้ าจากการจอดรอ (Stopped Delay) ของการจราจรบนถนนสายรอง (ขาใดขา
หนึ่งอันเนื่องมาจากป้ายหยุด) รวมกันทังหมดมี
้
คา่ ไม่น้อยกว่า 4 คัน-ชัว่ โมงสําหรับถนน
สายรองที่มีช่องจราจรเดียว หรื อไม่น้อยกว่า 5 คัน-ชัว่ โมงสําหรับถนนสายรองที่มี 2 ช่อง
จราจร และ
1.2 ปริ มาณจราจรบนถนนสายรอง จากข้ อ 1.1 ไม่น้อยกว่า 100 คันต่อชัว่ โมงสําหรับถนนสาย
รองที่มีช่องจราจรเดียว หรื อไม่น้อยกว่า 150 คันต่อชัว่ โมงสําหรับถนนสายรองที่มี 2 ช่อง
จราจร และ
1.3 ปริ มาณจราจรรวมทุกขาที่เข้ าสูท่ างแยกไม่น้อยกว่า 650 คันต่อชัว่ โมง สําหรับทางแยกที่
เป็ น 3 แยก หรื อ 800 คันต่อชัว่ โมง สําหรับทางแยกที่เป็ น 4 แยกขึ ้นไป
2. ปริ มาณจราจรบนถนนสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนถนนสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจรมากกว่า)
ใน 1 ชัว่ โมง (60 นาทีตอ่ เนื่องกัน) ของวันปกติ มีคา่ อยูเ่ หนือเส้ นกราฟดังรูปที่ 6-5 (1)
สําหรับถนนที่มีความเร็ วจํากัดหรื อความเร็วเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85 สูงกว่า 65 กม./ชม. หรื อในกรณีที่ทางแยก
อยู่ใ นบริ เ วณชุม ชนใหม่ ที่ มี จํ า นวนประชากรน้ อ ยกว่ า 10,000 คน ให้ พิ จ ารณาข้ อ กํ า หนดการติ ด ตัง้
สัญญาณไฟจราจรจากรู ปที่ 6-5 (2) แทนรู ปที่ 6-5 (1)
้ ญญาณไฟจราจร ให้ พิจารณา
หากเหตุอนั ควรในหัวข้ อนี ้ เป็ นเหตุอนั ควรเดียวที่ถึงเกณฑ์ ในการติดตังสั
เลือกใช้ สญ
ั ญาณไฟกระพริ บเหลืองในช่วงเวลาที่การจราจรมีปริ มาณไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด และอาจเลือก
ติดตังสั
้ ญญาณไฟแบบ Semi-Actuated
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รู ปที่ 6-5 (1) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร โดยพิจารณาปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่ งด่ วน
(MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 150* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มีช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยกตังแต่
้ 2 ช่องจราจรขึ ้นไป
100* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มี 1 ช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยก

รู ปที่ 6-5 (2) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
โดยพิจารณาปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่ งด่ วน (70% ของเกณฑ์ ) (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 100* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มีช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยกตังแต่
้ 2 ช่องจราจรขึ ้นไป
75* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) สําหรับถนนสายรองที่มี 1 ช่องจราจรเข้ าสูท่ างแยก
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6.2.4 ปริมาณคนขามถนน
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์ปริ มาณคนข้ ามถนน มีแนวทางการพิจารณา ดัง
รูปที่ 6-6

รู ปที่ 6-6 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาปริมาณคนข้ ามถนน (MUTCD, 2009)

ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรที่ทางแยกหรื อทางม้ าลาย หากพิจารณาปริ มาณคนเดินข้ ามถนนแล้ วพบว่ามี
ค่าถึงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก. สําหรับชัว่ โมงใดๆ 4 ชัว่ โมงในวันปกติ มีปริมาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลัก (รวม 2 ขา) กับ
จํานวนคนข้ ามบนถนนสายหลัก (ทางข้ ามทุกแห่งรวมกัน) มีคา่ อยู่เหนือเส้ นกราฟดังรู ปที่ 6-7 (1)
ทัง้ 4 ชัว่ โมง
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ข. สําหรับชัว่ โมงใดๆ (60 นาทีตอ่ เนื่องกัน) ในวันปกติ มีปริ มาณจราจรบนถนนสายหลัก (รวม 2 ขา)
กับจํานวนคนข้ ามบนถนนสายหลัก (ทางข้ ามทุกแห่งรวมกัน) มีคา่ อยู่เหนือเส้ นกราฟดังรู ปที่ 6-8
(1)
สําหรับถนนที่มีความเร็ วจํากัดหรื อความเร็ วเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85 สูงกว่า 55 กม./ชม.หรื อในกรณีที่ทางแยก
อยู่ใ นบริ เ วณชุม ชนใหม่ ที่ มี จํ า นวนประชากรน้ อ ยกว่ า 10,000 คน ให้ พิ จ ารณาข้ อ กํ า หนดการติ ด ตัง้
สัญญาณไฟจราจรจากรู ปที่ 6-7 (2) สําหรับเกณฑ์ (ก) (กรณีจํานวนคนข้ ามถนนช่วง 4 ชัว่ โมงต่อวัน) และ
รู ปที่ 6-8 (2) สําหรับเกณฑ์ (ข) (จํานวนคนข้ ามในชัว่ โมงเร่งด่วน) แทนรู ปที่ 6-7 (1) และรู ปที่ 6-8 (1)
ตามลําดับ
เหตุอนั ควรในหัวข้ อนี ้ไม่ควรพิจารณาประยุกต์ใช้ กบั บริ เวณที่ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร หรื อทางแยก “หยุด”
ทุกด้ านในบริ เวณใกล้ เคียง (ภายในระยะ 90 เมตร) ยกเว้ นในกรณีที่การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรดังกล่าว
จะไม่ขดั ขวางการเคลื่อนแบบต่อเนื่องของการจราจรบนถนนสายหลัก
หากเหตุอนั ควรในหัวข้ อนี ้ถึงเกณฑ์ ควรพิจารณาติดตังหั
้ วสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนเดินเท้ าด้ วย
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รู ปที่ 6-7 (1) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
โดยพิจารณาปริมาณคนเดินข้ ามถนนสําหรั บชั่วโมงใดๆ 4 ชั่วโมง (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 107* หมายถึง ปริ มาณคนเดินข้ ามถนนสายหลักค่าเริ่ มต้ น ทุกทิศทางใน 1 ชัว่ โมง

รู ปที่ 6-7 (2) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
โดยพิจารณาปริมาณคนเดินข้ ามถนนสําหรั บชั่วโมงใดๆ 4 ชั่วโมง (70% ของเกณฑ์ ) (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 75* หมายถึง ปริ มาณคนเดินข้ ามถนนสายหลักค่าเริ่ มต้ น ทุกทิศทางใน 1 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 6-8 (1) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
โดยพิจารณาปริมาณคนเดินข้ ามถนนในชั่วโมงเร่ งด่ วน (MUTCD, 2009)

ปริมาณคนเดินข้ามบนทางสายหลักทุก
ทิศทางใน 1ชั่วโมง

หมายเหตุ 133* หมายถึง ปริ มาณคนเดินข้ ามถนนสายหลักค่าเริ่ มต้ น ทุกทิศทางใน 1 ชัว่ โมง

รู ปที่ 6-8 (2) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
โดยพิจารณาปริมาณคนเดินข้ ามถนนในชั่วโมงเร่ งด่ วน (70% ของเกณฑ์ ) (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 93* หมายถึง ปริ มาณคนเดินข้ ามถนนสายหลักค่าเริ่ มต้ น ทุกทิศทางใน 1 ชัว่ โมง
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6.2.5 การเดินขามถนนบริเวณสถานศึกษา
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์การเดินข้ ามถนนบริเวณสถานศึกษา มีแนวทาง
การพิจารณา ดังรูปที่ 6-9

รู ปที่ 6-9 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
พิจารณาการเดินข้ ามถนนบริเวณสถานศึกษา (MUTCD, 2009)

ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรหากพิจารณาคนเดินข้ ามถนนบริ เวณสถานศึกษา ในกรณีที่มีการศึกษาด้ าน
วิศวกรรมจราจรเกี่ยวกับช่องว่าง (Gap) ของกระแสจราจรแล้ ว พบว่ามีจํานวนช่องว่างในกระแสจราจรไม่
เพียงพอต่อความต้ องการข้ ามถนน และมีจํานวนเด็กนักเรี ยนข้ ามถนนไม่น้อยกว่า 20 คนในชัว่ โมงข้ าม
ถนนสูงที่สดุ
้ ญญาณไฟจราจรบริ เวณด้ านหน้ าสถานศึกษา ให้ พิจารณาเลือกใช้ มาตรการอื่นๆ
ก่อนที่จะตัดสินใจติดตังสั
ก่ อน เช่ น การติดตัง้ ป้ ายเตือ น พร้ อมกับ สัญ ญาณไฟกระพริ บ การควบคุม ความเร็ ว บริ เ วณด้ า นหน้ า
สถานศึกษา การสร้ างสะพานลอยข้ ามถนน
ั ญาณไฟจราจร หรื อทางแยก “หยุด”
เหตุอนั ควรในหัวข้ อนี ้ไม่ควรพิจารณาประยุกต์ใช้ กบั บริ เวณที่ไม่มีสญ
ทุกด้ านในบริ เวณใกล้ เคียง (ภายในระยะ 90 เมตร) ยกเว้ นในกรณีที่การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรดังกล่าว
จะไม่ขดั ขวางการเคลื่อนแบบต่อเนื่องของการจราจรบนถนนสายหลัก
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6.2.6 การประสานสัญญาณไฟจราจร
ควรติ ด ตัง้ สัญ ญาณไฟจราจรที่ ท างแยก หากพบว่า การประสานสัญ ญาณไฟถึ ง เกณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี ้
ก. บนถนนวิ่งทิศทางเดียว หรื อถนนวิ่งสองทิศทางที่มีปริ มาณจราจรด้ านใดด้ านหนึ่งสูงกว่าอีกด้ าน
หนึ่งมาก สัญญาณไฟจราจรที่ใกล้ ที่สดุ อยู่ห่างออกไปเกินกว่าที่จะควบคุมให้ เกิด Platoon ของ
กระแสจราจรได้
ข. บนถนนวิ่งสองทิศทาง สัญญาณไฟจราจรบริ เวณใกล้ เคียงบนถนนนัน้ ไม่สามารถควบคุมให้ เกิด
Platoon ของกระแสจราจรได้ และการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรที่บริ เวณนัน้ จะช่วยให้ การควบคุม
ให้ เกิด Platoon เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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6.2.7 สถิติอุบัติเหตุ
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์สถิติอบุ ตั ิเหตุ มีแนวทางการพิจารณา ดังรู ปที่
6-10

รู ปที่ 6-10 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
พิจารณาการเดินข้ ามถนนบริเวณสถานศึกษา (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ
ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลักและถนนสายรอง จะต้ องพิจารณาจาก 8 ชัว่ โมงเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 8 ชัว่ โมงของสถานการณ์ A
(ตารางที่ 6-1 (1)) กับสถานการณ์ B (ตารางที่ 6-1 (2)) อาจแตกต่างกันได้ ส่วนปริ มาณจราจรบนถนนสายรองนันจะพิ
้
จารณาจากขาที่มี
ปริ มาณจราจรสูงกว่า โดยไม่จําเป็ นต้ องมาจากขาเดียวกันทัง้ 8 ชัว่ โมง (สามารถสลับไปมาได้ )

6-19

ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรที่ทางแยก หากพบว่าสถิตอิ บุ ตั เิ หตุที่บริเวณดังกล่าวมีคา่ ถึงเกณฑ์ทงั ้ 3 เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
ก. การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุในบริเวณดังกล่าวด้ วยวิธีการ/มาตรการอื่นไม่สมั ฤทธิ์ผล และ
ข. เกิดอุบตั ิเหตุประเภทที่แก้ ไขได้ ด้วยสัญญาณไฟจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ครัง้ ในรอบ 12 เดือน
โดยอุบัติเหตุแต่ละครั ง้ เป็ นเหตุให้ เ กิ ดการบาดเจ็ บและทํ า ลายทรั พ ย์ สินที่ มี ก ารจดบัน ทึกโดย
เจ้ าหน้ าที่ และ
ค. สําหรับชัว่ โมงใดๆ จํานวน 8 ชัว่ โมงของวันปกติ ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลัก (รวม 2
ขา) และบนถนนสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจรมากกว่า) มีคา่ ไม่น้อยกว่าค่าในคอลัมน์ 80% ใน
สถานการณ์ A จากตาราง 6-1 (1) หรื อ
ปริมาณจราจรรายชัว่ โมงบนถนนสายหลัก (รวม 2 ขา) และบนถนนสายรอง (ขาที่มีปริ มาณจราจร
มากกว่า) มีคา่ ไม่น้อยกว่าค่าในคอลัมน์ 80% ในสถานการณ์ B จากตาราง 6-1 (2) หรื อ
จํานวนคนเดินเท้ าไม่น้อยกว่า 80% ของเกณฑ์ ที่กําหนดในเหตุอนั ควรข้ อ 6.2.4 และในการ
พิ จ ารณาแต่ล ะสถานการณ์ นัน้ ปริ ม าณจราจรรายชั่ว โมงบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง
จะต้ องพิจารณาจาก 8 ชัว่ โมงเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 8 ชัว่ โมงของสถานการณ์ A กับสถานการณ์
B อาจแตกต่างกันได้ ส่วนปริ มาณจราจรบนถนนสายรองนัน้ ให้ พิจารณาจากขาที่มีปริ มาณจราจร
สูงกว่าโดยไม่จําเป็ นจะต้ องมาจากขาเดียวกันทัง้ 8 ชัว่ โมง (สามารถสลับไปมาได้ )
สําหรับถนนที่มีความเร็วจํากัดหรื อความเร็ วเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 85 สูงกว่า 65 กม./ชม. หรื อในกรณีที่ทาง
แยกอยู่ในบริ เวณชุมชนใหม่ที่มีจํานวนประชากรน้ อยกว่า 10,000 คน วิศวกรสามารถพิจารณาใช้
เกณฑ์ที่ระดับ 56% ของเกณฑ์ (แทนที่ระดับ 80%) ได้ (ตารางที่ 6-1 (1) และตารางที่ 6-1 (2))
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6.2.8 โครงขายถนน
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์โครงข่ายถนน มีแนวทางการพิจารณา ดังรู ปที่
6-11
พิจารณาโครงข่ายถนน

ปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยก
ในชั่วโมงเร่งด่วนของวันปกติ

ปริมาณจราจรวันปกติในอนาคต 5 ป

ปริมาณจราจร มากกว่า
1,000 คันต่อชั่วโมง

เปนไปตามเหตุอันควร
ข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
หรือ 6.2.3

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยก
สําหรับ 5 ชั่วโมงใดๆ
ในวันเสาร์หรืออาทิตย์

ปริมาณจราจรในวันสุดสัปดาห์
มากกว่า 1,000 คันต่อชั่วโมง

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

รู ปที่ 6-11 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาโครงข่ ายถนน (MUTCD, 2009)

ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร หากพิจารณาทางแยกที่เป็ นถนนสายหลัก 2 เส้ นตัดกันแล้ วพบว่ามีค่าตาม
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ ต่อไปนี ้
- ปริ มาณจราจรเข้ าสูท่ างแยกรวมในชัว่ โมงเร่งด่วนของวันปกติ อย่างน้ อย 1,000 คันต่อชัว่ โมง และ
ปริ มาณจราจรภายในระยะ 5 ปี อนาคต จะมีปริ มาณจราจรตามเหตุอนั ควรข้ อ 6.2.1 หรื อข้ อ 6.2.2
หรื อข้ อ 6.2.3 ในวันปกติ หรื อ
- ปริ มาณจราจรเข้ าสูท่ างแยกรวมรายชัว่ โมง สําหรับ 5 ชัว่ โมงใดๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ หรื อ
อาทิตย์) ไม่น้อยกว่า 1,000 คันต่อชัว่ โมง
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
สําหรับถนนสายหลักที่เข้ าเกณฑ์เหตุอนั ควรนี ้ ต้ องมีคณ
- เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงข่ายถนนหลักที่ให้ บริการกระแสจราจรวิ่งผ่านเมือง
- เป็ นทางหลวงนอกเขตเมือง
- เป็ นเส้ นทางสายหลักที่ระบุไว้ ในแผนการพัฒนาในอนาคต
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6.2.9 ทางแยกใกลกบ
ั จุดตัดทางรถไฟ
เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร ที่ใช้ หลักเกณฑ์ทางแยกใกล้ กบั จุดตัดทางรถไฟ มีแนวทางการ
พิจารณา ดังรูปที่ 6-12

รู ปที่ 6-12 เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
พิจารณาทางแยกใกล้ กับจุดตัดทางรถไฟ (MUTCD, 2009)

ควรติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร หากพิจารณาจุดตัดทางรถไฟที่อยู่ใกล้ ทางแยกแล้ วพบว่าเป็ นไปตามเกณฑ์
ทัง้ 2 ข้ อ ต่อไปนี ้
ก. จุดตัดทางรถไฟอยูบ่ นขาที่ควบคุมด้ วยป้ายหยุดหรื อป้ายให้ ทาง และแนวรางรถไฟที่อยู่ใกล้ กบั ทาง
แยกมากที่สดุ อยูห่ ่างเพียง 40 เมตร จากเส้ นหยุดของขานัน้
ข. ในชั่วโมงปริ มาณจราจรสูงสุดขณะที่รถไฟวิ่งผ่าน มีปริ มาณจราจรรายชั่วโมงบนถนนสายหลัก
(รวม 2 ขา) กับถนนสายรอง (สําหรับขาที่อยู่ด้านจุดตัดทางรถไฟ) มีคา่ อยู่เหนือเส้ นกราฟดังรู ปที่
6-13 (1) (1 ช่องจราจร) หรื อรู ปที่ 6-13 (2) (2 ช่องจราจรหรื อมากกว่า)
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ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก 2 ทิศทาง (คันต่อชั่วโมง)

รู ปที่ 6-13 (1) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาจากทางแยกใกล้ จุดตัดทางรถไฟ
สําหรั บถนน 1 ช่ องจราจร (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 25* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) บนถนนสายรองช่วงเข้ าสูท่ างข้ าม
มิติหน่วย 1 ฟุต เท่ากับ 0.3048 เมตร

รู ปที่ 6-13 (2) เกณฑ์ การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร พิจารณาจากทางแยกใกล้ จุดตัดทางรถไฟ
สําหรั บถนน 2 ช่ องจราจรหรือมากกว่ า (MUTCD, 2009)
หมายเหตุ 25* หมายถึง ปริ มาณจราจรค่าเริ่ มต้ น (คันต่อชัว่ โมง) บนถนนสายรองช่วงเข้ าสูท่ างข้ าม
มิติหน่วย 1ฟุต เท่ากับ 0.3048 เมตร

และหากเป็ นไปตามเหตุอนั ควรในหัวข้ อนี ้แล้ ว
- ระบบสัญญาณไฟต้ องเป็ นแบบ Semi-Actuation
- ควรใช้ ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบ Preemption
- ควบคุมจุดตัดทางรถไฟด้ วยสัญญาณไฟกระพริบเหลือง
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6.3 ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ระบบควบคุมไฟสัญญาณที่ใช้ กบั งานทางหลวงมีอยู่ 2 ระบบ ดังนี ้
6.3.1 ระบบตั้งเวลาแนนอน (Fixed Time)
เป็ นระบบที่มีการออกแบบจังหวะสัญญาณไฟจราจรไว้ แน่นอนและตังเวลาจั
้
งหวะไฟเขียว-ไฟแดงของแต่
ละช่วงเวลาไว้ ตายตัว ไม่วา่ ปริ มาณจราจรจะมากน้ อยเพียงใด รวมทังสามารถตั
้
งเพี
้ ยงโปรแกรมเดียวแต่ใช้
งานได้ ตลอดวัน หรื ออาจตังได้
้ หลายโปรแกรมตามช่วงเวลาต่างๆ ของวัน
6.3.2 ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจร (Vehicle
Actuated (VA))
เป็ นระบบที่มีการออกแบบจังหวะสัญญาณไฟจราจรตามปริ มาณจราจรที่เป็ นจริ งในขณะนัน้ จึงสามารถ
ปรับได้ ทงเฟสและเวลาครบรอบให้
ั้
สมั พันธ์กบั ปริมาณจราจร ซึง่ จะช่วยลดความล่าช้ าของรถได้ ทกุ ทิศทางที่
เข้ าสู่ทางแยก โดยทัว่ ไป ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณจราจร แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่
1. ประเภทจังหวะสัญญาณไฟเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณจราจรแบบไม่เต็มที่ (Semi –Actuated) เป็ น
รูปแบบที่ติดตังตั
้ วรับสัญญาณ (Loop Detector) บนช่องจราจรบนถนนสายรองเพียงอย่างเดียว
และหากไม่มีรถวิ่งมาบนช่องจราจรดังกล่าว ตู้ควบคุมจะไม่จดั เวลาให้ กบั ถนนสายรอง ส่งผลให้
ถนนสายหลัก ได้ จัง หวะไฟเขี ย วนานต่ อ เนื่ อ ง แต่ห ากมี ร ถบนถนนสายรองวิ่ ง เข้ า สู่ท างแยก
ตู้ควบคุมจะเริ่ มจัดเวลาเพื่อเปิ ดจังหวะไฟเขียวให้ แก่ถนนสายรอง เหมาะติดตังบนทางแยกที
้
่มี
ปริ มาณจราจรน้ อย หรื ออาจมากบ้ างในบางช่วงเวลา ส่วนถนนสายหลักจะมีปริ มาณจราจรที่
สมํ่าเสมอ
2. ประเภทจังหวะสัญญาณไฟเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณจราจรแบบเต็มที่ (Full –Actuated) เป็ น
้
กและถนนสายรอง เหมาะสําหรับ
รูปแบบที่ตดิ ตังตั
้ วรับสัญญาณ (Loop Detector) ทังถนนสายหลั
ทางแยกที่มีปริ มาณจราจรของถนนสายหลักและถนนสายรองที่เท่ากัน
ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจร จะมีข้อจํากัดอยูบ่ างประการ คือ มีราคาใน
การติดตังและมี
้
คา่ ใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาสูง เมื่อเทียบกับระบบตังเวลาแน่
้
นอน
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อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บางหน่วยงานได้ มีการนําเทคโนโลยีการประมวลผลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบ
อื่น มาใช้ กบั งานควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก ได้ แก่
6.3.3 ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Adaptive Control)
เป็ นระบบที่ใช้ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผล จังหวะสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนไปตาม
สภาพการจราจรที่ วัดจากเครื่ องตรวจนับ มีหลักการทํ างานคือเมื่อคอมพิวเตอร์ ส่วนกลางได้ รับข้ อมูล
ปริ มาณจราจร จะทําการประมวลผลข้ อมูลทังหมดของโครงข่
้
ายถนน เพื่อคํานวณหาจังหวะสัญญาณไฟ
จราจรที่มีความเหมาะสมกับทางแยกมากที่สดุ โดยระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนอัตโนมัติจะ
มีลักษณะที่ แตกต่างจากระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณจราจร คือสามารถ
ั ญาณไฟจราจรจะถูกปรับให้ สอดคล้ อง
คาดการณ์รูปแบบปริ มาณจราจรในช่วงเวลาถัดไปได้ ส่งผลให้ สญ
กับระบบการจราจรอยูต่ ลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่
6.3.4 อุปกรณเสริม
สัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง คือ ระบบที่ติดตังตั
้ วนับเวลาถอยหลัง เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่ทราบเวลา
ล่วงหน้ า ของการได้ จงั หวะสัญญาณไฟเขียวและสามารถกําหนดช่วงการเคลื่อนตัวจากทางแยกได้ เร็ วและ
ต่อ เนื่ อ งขึน้ หรื อ การทราบเวลาจัง หวะสัญ ญาณไฟแดงล่ว งหน้ า เพื่ อ สามารถหยุด รถในตํ า แหน่ ง ที่
เหมาะสมและปลอดภัย
เกณฑ์ การพิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง (กรมทางหลวง, 2554b)
สัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง เมื่อติดตังแล้
้ วระบบควบคุมไฟสัญญาณจะต้ องเป็ นแบบตังเวลา
้
แน่นอน (Fixed Time) เพื่อที่จะสามารถกําหนดระยะเวลาในการนับถอยหลังของแต่ละจังหวะสัญญาณไฟ
ได้ แต่หากระบบสัญญาณไฟที่ติดตังอยู
้ ่เดิมเป็ นแบบเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณจราจร (Vehicle Actuated)
ที่ติดตังตั
้ วรับสัญญาณ (Loop Detector) เพื่อควบคุมจังหวะสัญญาณไฟในการระบายยานพาหนะ ทําให้
ปริ มาณจราจรไม่เกินความจุบริ เวณทางแยก จะไม่แนะนําให้ มีการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรแบบนับเวลา
ถอยหลัง
การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง ต้ องมีเหตุอนั ควรผ่านตามเกณฑ์ทงั ้ 2 ข้ อดังนี ้
1. เป็ นทางแยกที่ตดั กันของทางหลวงที่อยูใ่ นพื ้นที่ชมุ ชน
2. ความเร็วของการจราจรเข้ าสูท่ างแยกที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
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6.4 วัสดุและอุปกรณสัญญาณไฟจราจร

ข้ อพิจารณาทัว่ ไปเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์สญ
ั ญาณไฟจราจร มีดงั นี ้
- ชุดหัวไฟสัญญาณจราจรประกอบด้ วยเลนส์ดวงโคมที่ทํามาจากโพลีคาร์ บอเนตโปร่งแสงหรื อวัสดุ
อะคริ ลิคโปร่ งแสง ทนความร้ อน ไม่แตกง่าย และไม่เป็ นอันตรายเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ มีความทนทาน
สูงต่อสภาวะอากาศที่ร้อนและสามารถป้องกันนํ ้าขณะฝนตก
- ชุดหัวไฟสัญญาณจราจรจะต้ องติดตังแผ่
้ นบังหลัง (Backing Board) ทุกชุด แผ่นบังหลังจะต้ อง
กว้ างจากศูนย์ กลางดวงโคมทุกดวงไม่น้อยกว่า 230 มม.หากเป็ นสัญญาณไฟกระพริ บหรื อไฟ
ชัว่ คราวไม่จําเป็ นต้ องมีการติดตังแผงบั
้
งหลัง
6.4.1 ชนิดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร
ระบบการให้ แสงสว่างสําหรับสัญญาณไฟจราจรต้ องทํางานตลอดเวลา ดังนัน้ หลอดไฟที่เลือกใช้ ต้องมี
ประสิทธิภาพดีและสามารถทํางานได้ ต่อเนื่อง สัญญาณไฟจราจรที่ใช้ กันอยู่ทวั่ ไปส่วนใหญ่มี 2 ประเภท
คือ หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) และหลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode) โดย
แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) ต้ องมีแรงดันไฟ 12 โวลท์ กําลังส่องสว่าง
อย่างน้ อย 50 วัตต์และเป็ น Pre-Focused Lamps อย่างไรก็ตาม หลอดทังสเตนฮาโลเจนยังมี
ประสิทธิ ภาพในการเกิ ดแสงตํ่าและอายุการใช้ งานไม่ยาวนานนัก คุณสมบัติทั่วไปของหลอด
ทังสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-2 ข้ อดี – ข้ อจํากัดของหลอดทังสเตนฮาโลเจน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2547)
ข้ อดี
ข้ อจํากัด
1) หลอดมีกําลังสูงแต่ราคาตํ่า
1) ประสิทธิภาพแสงตํ่ามาก (ประมาณ 16– 25 lm/W)
2) ค่าดัชนีเทียบสีสงู (Ra = 100)
2) พลังงานที่สญ
ู เสียก่อให้ เกิดความร้ อนสูงกว่า 80%
3) ให้ แสงสว่างทันทีเมื่อเปิ ดใช้ งาน
3) แสงมีความร้ อนทําให้ สีของวัตถุซีดจาง เสื่อมสภาพ
4) ไม่ต้องใช้ บลั ลาสต์ อุณหภูมิไม่มีผลต่อความสว่าง
4) หลอดไฟเสื่อมสภาพเร็วมากเมื่อเทียบกับหลอดชนิดอื่น
5) หรี่ แสงได้ ง่ายโดยการปรับลดแรงดันไฟฟ้าขาเข้ า
5) เลือกอุณหภูมิสีไม่ได้
6) มีขนาดเล็ก เบา ติดตังและควบคุ
้
มทิศทางแสงได้ ง่าย 6) ตัวหลอดมีความร้ อนสูง การใช้ งานจึงต้ องระมัดระวัง
7) กลมกลืนกับโคมไฟได้ ดี
7) อายุการใช้ งานสัน้ (ประมาณ 3,000 ชัว่ โมง)
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2. หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode) เป็ นหลอดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับหลอด
ทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) เป็ นหลอดที่ใช้ กําลังไฟตํ่า มีอายุการใช้ งานที่
ยาวนานประมาณ 7 - 10 ปี มีอตั ราการใช้ พลังงานตํ่า สามารถลดต้ นทุนในการบํารุงรักษาและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ การใช้ หลอดแอลอีดีกบั งานสัญญาณไฟจราจรจึงเหมาะสมและคุ้มค่า
ในระยะยาว และหลอดไฟแอลอีดียงั มีประสิทธิ ภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหลอดทังสเตนฮาโลเจน
คือ
1) หลอด LED ให้ ความสว่างมากกว่าหลอดทังสเตนฮาโลเจนที่ระดับการใช้ พลังงานเท่ากัน
2) หลอด LED ปล่อยพลังงานความร้ อนตํ่าจึงไม่เกิดการเผาไหม้ วสั ดุ แต่หลอดทังสเตนฮาโล
เจนมี การปล่อยพลังงานความร้ อนสูงทํ าให้ หลอดเกิ ดการเผาไหม้ เป็ นฝ้าดํา ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้ งานลดลง
3) หลอด LED ใช้ พลังงานตํ่า ทําให้ สายไฟเสื่อมสภาพช้ า จึงต้ องการการบํารุงรักษาน้ อยกว่า
4) หลอด LED ใช้ พลังงานตํ่าดังตารางที่ 6-3 จึงสามารถใช้ ไฟสํารองประเภทแบตเตอรี่ ได้
เมื่อเกิดปั ญหาไฟตก
ตารางที่ 6-3 อัตราการใช้ พลังงานของหลอดไฟทังสเตนฮาโลเจน และหลอดไฟ LED ประเภทต่ างๆ
ประเภทหลอดไฟ
พลังงาน (วัตต์ )
หลอดไฟสัญญาณจราจรแบบทังสเตนฮาโลเจน
135
หลอดไฟสัญลักษณ์คนข้ ามแบบทังสเตนฮาโลเจน
60
หลอดไฟ LED สีแดงขนาด 300 มม.
10
หลอดไฟ LED สีเหลืองขนาด 300 มม.
22
หลอดไฟ LED สีเขียวขนาด 300 มม.
12
หลอดไฟสัญลักษณ์คนข้ ามแบบ LED
6
ที่มา: Conventional vs. LED Traffic Signals; Operational Characteristics and Economic Feasibility, 2003

การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรโดยใช้ หลอดไฟ LED นันจะใช้
้
มาตรฐานในการติดตังเดี
้ ยวกับการติดตังเสา
้
สัญญาณไฟจราจรทัว่ ไป แต่จะใช้ ความเข้ มข้ นของแสง (Luminous Intensity) และอัตราการส่องสว่าง
เฉลี่ย (Average luminance) แตกต่างไปจากหลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) ดัง
ตารางที่ 6-4
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ตารางที่ 6-4 ความเข้ มส่ องสว่ างและความสว่ างแนะนําในการติดตัง้ เสาสัญญาณไฟจราจรโดยหลอด LED
หลอดทังสเตนฮาโลเจน
หลอดแอลอีดี
(Tungsten Halogen Lamp)
(LED)
ประเภท
ไฟสัญญาณจราจร ความเข้ มส่ องสว่ าง ความสว่ าง ความเข้ มส่ องสว่ าง ความสว่ าง
(cd)
(cd/m2)
(cd)
(cd/m2)
สีแดง
157
5,000
133
4,250
สีเหลืองอําพัน
726
23,121
617
19,652
สีเขียว
314
10,000
267
8,500
ที่มา: Institute of Transportation Engineers 1998

6.4.2 ขนาดของดวงโคมสัญญาณไฟจราจร
ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั มีด้วยกัน 2 ขนาด คือ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.และ
300 มม. หลักเกณฑ์การเลือกใช้ จะพิจารณาจากลักษณะกายภาพบริ เวณทางแยก ความเร็ วยานพาหนะ
การมองเห็นของผู้ขบั ขี่ ประเภทของเสาที่ติดตัง้ (เสาธรรมดาหรื อเสาแบบแขวนสูง) และดวงโคมที่มีลกู ศร
กํากับ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- เลือกใช้ ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรขนาด φ 200 มม. เมื่อ
- ติดตังบนเสาธรรมดา
้
(หากมีลกู ศรใช้ ขนาด φ 300 มม.)
- ติดตังบนเสา
้
Mast Arm บนทางแยกที่ใช้ ความเร็วตํ่ากว่า 80 กม./ชม.
ทัง้ 2 กรณีดงั กล่าว หากต้ องการเพิ่มการมองเห็นที่ชดั เจนขึ ้น สามารถเปลี่ยนดวงโคมเป็ นขนาด φ
300 มม. ได้
- เลือกใช้ ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรขนาด φ 300 มม. เมื่อ
- ติดตังกั
้ บแขนหรื อคานของเสาสูง (Mast Arm หรื อ Overhead)
- เลือกใช้ กบั ดวงโคมที่ให้ แสงในลักษณะลูกศร ไม่วา่ จะติดตังไว้
้ กบั เสาชนิดใด
- ติดตังบริ
้ เวณทางแยกที่ใช้ ความเร็วสูง
การเลือกใช้ ดวงโคมขนาด φ 300 มม. ควรเลือกชนิดหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED) และหากมีการติดตังดวง
้
โคมที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 300 มม. จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีการกําหนดไว้ ใน
แบบเท่านัน้
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6.5 รูปแบบดวงโคมสัญญาณไฟจราจร

โดยทัว่ ไป สัญญาณไฟจราจรจะประกอบด้ วยสัญญาณไฟ 3 สี มีลกั ษณะเรี ยงในแนวตัง้ ดวงโคมบนสุดจะ
แสดงสีแดง ดวงกลางแสดงสีเหลืองอําพัน และดวงล่างแสดงสีเขียว การใช้ ดวงโคมสีเขียวสามารถใช้ เป็ น
ลูกศรระบุทิศทางแทนหรื อสามารถติดตังเพิ
้ ่มบน Backing Board เดียวกันได้
รูปแบบของโคมสัญญาณไฟจราจรแบ่งได้ 3 แบบ คือ
- แบบสามดวงโคม
- แบบสามดวงโคมคู่
- แบบสี่ดวงโคม (L-Type)
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6.5.1 แบบสามดวงโคม

VARIES

4 นิ้ว
>2.50 ม.

ระดับผิวจราจร

ขอบไหล่ทางหรือขอบคันหิน (Curb)

รู ปที่ 6-14 ชุดสามดวงโคมบนเสาธรรมดา

รู ปที่ 6-15 ชุดสามดวงโคมบนเสาแขวนสูง
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6.5.2 แบบสามดวงโคมคู

รู ปที่ 6-16 ชุดดวงโคมคู่บนเสาธรรมดา
4.50 ม.

1.20 ม.

4 นิ้ว

0.50
H/2
H/2

H

6 นิ้ว

>5.50 ม.

8 นิ้ว

2.00 ม.

ระดับผิวจราจร

รู ปที่ 6-17 ชุดดวงโคมคู่บนเสาแขวนสูง
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6.5.3 แบบสี่ดวงโคม (L-Types)

รู ปที่ 6-18 ชุดดวงโคม (L-Types) บนเสาธรรมดา

รู ปที่ 6-19 ชุดดวงโคม (L-Types) บนเสาแขวนสูง
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รูปแบบของสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั มีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 6-5
ตารางที่ 6-5 รู ปแบบสัญญาณไฟจราจรและวัตถุประสงค์ การใช้ งาน (MUTCD, 2003)
รู ปแบบ
สัญญาณไฟจราจร
วัตถุประสงค์
ควบคุมการจราจรทุกทิศทางโดยสัญญาณไฟสีเขียว คือ การให้ รถ
ในขานันไปได้
้
ในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็ นขับตรง เลี ้ยวซ้ าย หรื อ
เลี ้ยวขวา
1

2

3

4

5

ใช้ ในกรณีที่บงั คับให้ รถเลี ้ยวซ้ ายทังหมด
้
เหมาะสําหรับทางแยก
เลี ย้ วซ้ า ยที่ ต้อ งการเพิ่ ม ความปลอดภัย ให้ กับ คนข้ า มถนน ส่ว น
ไฟสัญญาณสีแดงเป็ นสัญญาณเตือนให้ รถที่เลี ้ยวซ้ ายหยุดเพื่อให้
คนข้ าม
ใช้ ในกรณีที่บงั คับให้ รถเลี ้ยวขวาทังหมด
้
เหมาะสําหรับทางแยก
เลี ย้ วขวาที่ ต้ องการเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ คนข้ ามถนน
สัญญาณไฟสีแดงเป็ นสัญญาณเตือนให้ รถที่เลี ้ยวขวาหยุดเพื่อให้
คนข้ าม
ใช้ ควบคุมการจราจรที่อนุญาตให้ รถเลี ้ยวซ้ ายได้ ตลอดเวลา หรื อใน
บริ เวณที่ให้ สิทธิ์แก่รถเลี ้ยวซ้ าย หากสัญญาณไฟเลี ้ยวซ้ ายสีเขียว
และสีแดงเปิ ดใช้ พร้ อมกัน หมายความว่าอนุญาตให้ รถเลี ้ยวซ้ ายได้
อย่างเดียว
ใช้ ควบคุมการจราจรที่อนุญาตให้ รถเลี ้ยวขวาได้ ตลอดเวลา หรื อใน
บริ เวณที่ให้ สิทธิ์แก่รถเลี ้ยวขวา หากสัญญาณไฟเลี ้ยวขวาสีเขียว
และสีแดงเปิ ดใช้ พร้ อมกัน หมายความว่าอนุญาตให้ รถที่เลี ้ยวขวา
ได้ อย่างเดียว
ใช้ ควบคุมการจราจรทางแยกที่มีการเลี ้ยวซ้ ายและขวาเท่านัน้ (3
แยกตัว T)

6
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6.6 ตําแหนงติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

6.6.1 สัญลักษณ (Symbols)
สัญญาณไฟจราจรที่ตดิ ตังบริ
้ เวณทางแยก ได้ มีการกําหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ ระบุทิศทางการจราจร โดย
แบ่งตามรูปแบบเสาสัญญาณไฟจราจร ดังตารางที่ 6-6 และ 6-7
ตารางที่ 6-6 สัญลักษณ์ ของชุดโคมสัญญาณไฟที่ตดิ ตัง้ บนเสาธรรมดา (กรมทางหลวง, 2554b)
สัญลักษณ์
ความหมาย
ตัวอย่ าง
ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 3 ดวงโคม ติดตังบนเสาธรรมดา
้

ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 4 ดวงโคม (L-TYPE) เลี ้ยวขวา
ติดตังบนเสาธรรมดา
้

ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 4 ดวงโคม (L-TYPE) เลี ้ยวซ้ าย
ติดตังบนเสาธรรมดา
้

ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 3 ดวงโคม จํานวน 2 ชุด ติดตัง้
บนเสาธรรมดา
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ตารางที่ 6-7 สัญลักษณ์ ของชุดโคมสัญญาณไฟที่ตดิ ตัง้ บนเสาแบบแขวนสูง (กรมทางหลวง, 2554b)
ตัวอย่ าง
สัญลักษณ์
ความหมาย
ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 3 ดวงโคม ติดตังบนเสาแขวนสู
้
ง
(MAST ARM)

ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 4 ดวงโคม (L-TYPE) เลี ้ยวขวา
ติดตังบนเสาแขวนสู
้
ง (MAST ARM)

ชุดโคมสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง
แดง) 3 ดวงโคม จํานวน 2 ชุด ติดตัง้
บนเสาแขวนสูง (MAST ARM)

ดีแทคเตอร์ (DETECTOR)
หมายเหตุ

S คือ ไฟเขียวของชุดโคมสัญญาณไฟจราจร เป็ นหัวลูกศรสีเขียวตรงไป
R คือ ไฟเขียวของชุดโคมสัญญาณไฟจราจร เป็ นหัวลูกศรสีเขียวเลี ้ยวขวา
L คือ ไฟเขียวของชุดโคมสัญญาณไฟจราจร เป็ นหัวลูกศรสีเขียวเลี ้ยวซ้ าย
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6.6.2 ตําแหนงการติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจร
6.6.2.1 สัญญาณหลัก (Primary)
ถือเป็ นตําแหน่งที่สําคัญมากที่สดุ ทุกทางแยกสัญญาณไฟจราจรต้ องติดตังสั
้ ญญาณหลักเสมอ ตําแหน่ง
ติดตัง้ ต้ องอยู่เลยเส้ นหยุดไปไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร และต้ องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของโคมสัญญาณอยู่
ภายในระยะ 0.50 เมตร จากขอบไหล่ทางหรื อคันหิน (Curb) จุดประสงค์เพื่อให้ ยานพาหนะในทิศทางที่ม่งุ
เข้ าสู่ทางแยกสามารถมองเห็นสัญญาณไฟและหยุดในตําแหน่งที่เหมาะสม มีตําแหน่งติดตัง้ 2 ตําแหน่ง
คือ
ติดด้ านซ้ ายฝั่ งใกล้ (Primary Signal) เป็ นตําแหน่งติดตังหลั
้ ก เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่ในช่องจราจรซ้ ายสุด
และช่องจราจรถัดไปมองเห็นสัญญาณไฟจราจรและสามารถหยุดรถได้ ในตําแหน่งเหมาะสม
ติดด้ านขวาฝั่ งใกล้ (Dual Primary Signal) เหมาะกับการติดตังบนเส้
้
นทางที่มีช่องจราจรเข้ าสู่
ทางแยก 2 ช่องจราจรขึ ้นไป เพื่อให้ ผ้ ูขบั ขี่ในช่องจราจรขวาสุดมองเห็นสัญญาณไฟจราจรและ
สามารถหยุดรถได้ ในตําแหน่งเหมาะสม โดยตัวเสาติดตังบริ
้ เวณเกาะกลาง และมีระยะห่างจาก
จมูกเกาะไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร
6.6.2.2 สัญญาณรอง (Secondary)
เป็ นตําแหน่งที่มีความสําคัญรองลงมา สัญญาณรองจะติดตังในตํ
้ าแหน่งที่มองเห็นชัดเจนบริ เวณด้ านขวา
หรื อด้ านซ้ ายของไหล่ทางหรื อทางเท้ าด้ านตรงข้ ามกับที่รถหยุด จุดประสงค์การติดตัง้ เพื่อเสริ มสัญญาณ
หลักให้ ผ้ ขู บั ขี่ที่หยุดรถบริ เวณเส้ นหยุดมองเห็นสัญญาณไฟและพร้ อมที่จะเริ่ มเคลื่อนตัวในจังหวะไฟเขียวที่
เหมาะสม มีตําแหน่งติดตัง้ 3 ตําแหน่ง คือ
ติดด้ านขวาฝั่ งไกล ช่วยเสริ มการมองเห็นสําหรับผู้ขบั ขี่ในช่องจราจรขวาสุด ซึง่ อยู่ในตําแหน่งที่
ยากต่อการมองเห็นสัญญาณหลัก
ติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกล ช่วยเสริ มการมองเห็นสําหรับผู้ขบั ขี่ หากตําแหน่งหยุดรถไม่สามารถมองเห็น
สัญญาณไฟหลักที่ตดิ ด้ านซ้ ายฝั่ งใกล้ ได้
ติดด้ านขวาฝั่ งไกลสุด กรณีที่ช่องจราจรในทิศทางเข้ าสูท่ างแยกมีจํานวนมาก และตําแหน่งติด
ด้ านขวาฝั่ งไกลไม่เพียงพอต่อการมองเห็นสัญญาณไฟจราจร สามารถติดตังด้
้ านขวาฝั่ งไกลสุด
เสริมได้ โดยการติดตังควรพิ
้
จารณาความเหมาะสมในเรื่ องของขนาดทางแยก
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6.6.3 รูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหลักและรอง
การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรหลัก สัญญาณไฟจราจรรอง แบ่งตามรูปแบบทางแยกดังนี ้
สํ า หรั บ ทางแยก 4 ขาขนาดเล็ ก ที่ มี จํ า นวนช่ อ งจราจรไม่ เ กิ น 2 ช่ อ งจราจรต่อ ทิ ศ ทาง ควรติ ด ตัง้ โคม
สัญญาณไฟจราจรอย่างน้ อย 2 ตําแหน่งต่อทิศทาง คือ ติดโคมสัญญาณไฟจราจรหลักด้ านซ้ ายฝั่ งใกล้ โดย
จะติดตังทุ
้ กทิศทางที่ยานพาหนะเข้ าสู่ทางแยกดังรู ปที่ 6-20 (1) และติดโคมสัญญาณไฟจราจรรอง
ด้ านขวาฝั่ งไกล หากกรณีที่ตดิ ตังบนเสาแบบแขวนสู
้
ง โคมสัญญาณไฟจราจรรองให้ ตดิ ด้ านซ้ ายฝั่ งไกล

S R

ตําแหน่ งที่ 2

ตําแหน่ งที่ 3

อย่างน้อย 1.0ม.

ตําแหน่ งที่ 4

S R

ตําแหน่ งที่ 1
A

รู ปที่ 6-20 (1) ตําแหน่ งที่ตดิ ตัง้ โคมสัญญาณไฟจราจรหลัก บริเวณทางแยก 4 ขาขนาดเล็กที่มีจาํ นวนช่ อง
จราจรไม่ เกิน 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง

สําหรับการติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรรอง หากพิจารณาจากทิศทาง A เข้ าสูท่ างแยก โคมสัญญาณไฟ
จราจรรองควรพิจารณาติดตังตํ
้ าแหน่งที่ 3 (ติดด้ านขวาฝั่ งไกลดังรู ปที่ 6-20 (2)) หรื อหากใช้ เสาแบบแขวน
สูงให้ พิจารณาติดตังตํ
้ าแหน่งที่ 2 (ติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกลดังรูปที่ 6-20 (3))
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รู ปที่ 6-20 (2) ตําแหน่ งติดตัง้ โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านขวาฝั่ งไกลบนเสาธรรมดา บริเวณทางแยก 4
ขาขนาดเล็กที่มีจาํ นวนช่ องจราจรไม่ เกิน 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง

S

R

ตําแหน่ งที่ 2

ตําแหน่ งที่ 3

S R

S R

อย่างน้ อย 1.0ม.

ตําแหน่ งที่ 4

S R

ตําแหน่ งที่ 1

A

รู ปที่ 6-20 (3) ตําแหน่ งติดตัง้ โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกลบนเสาแบบแขวนสูง บริเวณทางแยก
4 ขาขนาดเล็กที่มีจาํ นวนช่ องจราจรไม่ เกิน 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง
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สําหรับทางแยก 4 ขาขนาดใหญ่ที่มีจํานวนช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง หรื อมีช่องจราจร
เฉพาะสําหรับรถเลี ้ยวขวา ควรติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรอย่างน้ อย 3 ตําแหน่งต่อทิศทาง คือ
- โคมสัญญาณไฟจราจรหลักติดด้ านซ้ ายฝั่ งใกล้ ติดบนเสาธรรมดา
- โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านขวาฝั่ งไกล ติดบนเสาธรรมดา
- โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกล ติดบนเสาแบบแขวนสูง
อย่างไรก็ตาม หากกรณีที่มีช่องจราจรเลี ้ยวขวาเฉพาะ (Exclusive Right Turn Lane) โคมสัญญาณไฟ
จราจรรองที่ติดด้ านขวาฝั่ งไกล ควรพิจารณาติดตังแบบสี
้
่ดวงโคม (L-Shape) และโคมสัญญาณไฟจราจร
รองติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกล (เสาสูง) ควรพิจารณาติดตังแบบสามดวงโคมคู
้
่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น
ให้ แก่ผ้ ขู บั ขี่ ดังรู ปที่ 6-21 (1) และ (2)

รู ปที่ 6-21 (1) ทางแยก 4 ขาขนาดใหญ่ แบบมีเกาะกลาง และมีช่องจราจรเฉพาะสําหรั บรถเลีย้ วขวา
(กรมทางหลวง, 2554b)
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รู ปที่ 6-21 (2) ทางแยก 4 ขาขนาดใหญ่ แบบมีเกาะกลาง และมีช่องจราจรเฉพาะสําหรั บรถเลีย้ วขวา

สําหรับทางแยก 3 ขา ที่มีจํานวนช่องจราจรบนทางเอกไม่เกิน 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ควรติดตังโคม
้
สัญญาณไฟจราจรอย่างน้ อย 2 ตําแหน่งต่อทิศทาง คือ ติดโคมสัญญาณไฟจราจรหลักด้ านซ้ ายฝั่ งใกล้ โดย
จะติดตังทุ
้ กทิศทางที่ยานพาหนะเข้ าสู่ทางแยกดังรู ปที่ 6-22 (1) และ ติดโคมสัญญาณไฟจราจรรอง
ด้ านขวาฝั่ งไกล หากกรณีที่ตดิ ตังบนเสาแบบแขวนสู
้
ง โคมสัญญาณไฟจราจรรองให้ ตดิ ด้ านซ้ ายฝั่ งไกล
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รู ปที่ 6-22 (1) ทางแยก 3 ขารู ปตัวที ที่มีจาํ นวนช่ องจราจรบนทางเอกไม่ เกิน 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง

สําหรับการติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรรอง หากพิจารณาจากทิศทาง A เข้ าสู่ทางแยก โคมสัญญาณไฟ
จราจรรองควรพิจารณาติดตังตํ
้ าแหน่งที่ 4 (ติดด้ านขวาฝั่ งไกลดังรู ปที่ 6-22 (2)) หรื อหากใช้ เสาแบบแขวน
สูงให้ พิจารณาติดตังตํ
้ าแหน่งที่ 3 (ติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกลดังรูปที่ 6-22 (3))
S
R
S
R

รู ปที่ 6-22 (2) ตําแหน่ งติดตัง้ โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านขวาฝั่ งไกลบนเสาธรรมดา
ทางแยก 3 ขารู ปตัวที ที่มีจาํ นวนช่ องจราจรบนทางเอกไม่ เกิน 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง
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S R
S
R

รู ปที่ 6-22 (3) ตําแหน่ งติดตัง้ โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกลบนเสาแบบแขวนสูง
ทางแยก 3 ขารู ปตัวที ที่มีจาํ นวนช่ องจราจรบนทางเอกไม่ เกิน 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง

สําหรับทางแยก 3 ขา ที่มีจํานวนช่องจราจรบนทางเอกมากกว่า 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง หรื อมีช่องจราจร
เฉพาะสําหรับรถเลี ้ยวขวา ควรติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรอย่างน้ อย 3 ตําแหน่งต่อทิศทางบนทางเอก
(รูปที่ 6-23 และ 6-24) คือ
- โคมสัญญาณไฟจราจรหลักติดด้ านซ้ ายฝั่ งใกล้ ติดบนเสาธรรมดา
- โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านขวาฝั่ งไกล ติดบนเสาธรรมดา
- โคมสัญญาณไฟจราจรรองติดด้ านซ้ ายฝั่ งไกล ติดบนเสาแบบแขวนสูง
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รู ปที่ 6-23 ทางแยก 3 ขารู ปตัวที ที่มีจาํ นวนช่ องจราจรบนทางเอกมากกว่ า 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง
และมีช่องจราจรเฉพาะสําหรั บรถเลีย้ วขวา

รู ปที่ 6-24 ทางแยก 3 ขารู ปตัววาย ที่มีจาํ นวนช่ องจราจรบนทางเอกมากกว่ า 2 ช่ องจราจรต่ อทิศทาง
(กรมทางหลวง, 2554b)
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อย่างไรก็ตาม การติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรหลักและรอง ในรู ปแบบทางแยก 3 และ 4 ขาทังขนาดเล็
้
ก
และขนาดใหญ่ มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม (กรมทางหลวง, 2554b) คือ
- ไม่ควรพิจารณาติดตังชุ
้ ดโคมสัญญาณไฟบนเสาแบบแขวนสูงทังสํ
้ าหรับสัญญาณไฟจราจรหลัก
และรอง เพื่อควบคุมการจราจรในทิศทางเดียวกัน เพราะจะทําให้ เกิดการซ้ อนทับของดวงโคมเมื่อ
ผู้ขบั ขี่มองจากระยะไกล
- โดยปกติ โคมสัญญาณไฟจราจรหลักให้ พิจารณาติดตังบนเสาธรรมดา
้
และโคมสัญญาณไฟรองที่
้ ปแบบดังที่
ติดด้ านไกลฝั่ งซ้ ายให้ พิจารณาติดบนเสาแบบแขวนสูง ยกเว้ นกรณีหากการติดตังในรู
กล่าวข้ างต้ น ก่อให้ เกิดความสับสนแก่ผ้ ใู ช้ ทาง อาจพิจารณาติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟหลักด้ านใกล้
โดยใช้ เสาแบบแขวนสูง และติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟรองด้ านไกลโดยใช้ เสาแบบธรรมดา
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6.7 ขอกําหนดการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร

โดยทัว่ ไป เสาสัญญาณไฟจราจรจะไม่ใช้ ฐานแบบ Breakaway ดังนัน้ การป้องกันอันตรายและลดความ
รุนแรงจากการชนเสา คือ การเลือกติดตังในบริ
้
เวณที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชนน้ อย และอยู่ห่างจากทางแยก
ในตําแหน่งที่ปลอดภัย หรื อทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
รู ปแบบเสาสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ ในงานทางหลวงมี 2 แบบ คือแบบเสาธรรมดาและแบบเสาแขวนสูง มี
ข้ อพิจารณาประกอบการติดตังดั
้ งนี ้
6.7.1 การติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรบนเสาธรรมดา
- เสาต้ องทํามาจากเหล็กกลมขนาด φ 4 นิ ้ว และมีความหนาของเนื ้อเหล็กอย่างน้ อย 4 มม.
- ส่วนล่างสุดของ Backing Board จะต้ องสูงจากขอบไหล่ทางหรื อทางเท้ าไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร
- ขอบของดวงโคมอยูห่ ่างจากขอบทางเท้ าหรื อไหล่ทางในระยะ 0.50 เมตร
6.7.2 การติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรบนเสาแขวนสูง
- เสาแบบแขวนสูงเหมาะที่จะติดตังบนทางแยกที
้
่มีข้อกําหนด ดังนี ้
- บริเวณทางแยกที่มีระยะมองเห็นปลอดภัยไม่เพียงพอ เช่น แนวถนนทางราบและทางดิง่ ไม่
ปลอดภัย เสาหรื อต้ นไม้ ใหญ่เป็ นอุปสรรคต่อการมองเห็นสัญญาณไฟจราจร
- บริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมาก
- เสาแบบแขวนสูงจะมีโครงสร้ างที่แข็งแกร่ ง จึงควรพิจารณาตําแหน่งติดตังเสาที
้
่จะมีโอกาสรถหลุด
เข้ ามาชนได้ น้อยที่สดุ
- ส่วนล่างสุดของ Backing Board จะต้ องสูงจากระดับผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
- ระยะห่างตามแนวขวางจากศูนย์กลางเสาสัญญาณไฟจราจรถึงขอบทางเท้ าเท่ากับ 1 เมตร แต่
ต้ องไม่ตํ่ากว่า 0.6 เมตร หากมีพื ้นที่จํากัด
- หากติดตังบริ
้ เวณเกาะกลาง ระยะห่างตามแนวขวางของเสาสัญญาณไฟจราจรควรห่างจากขอบ
คันหินไม่เกิน 2 เมตร
- ความยาวแขนยื่นไม่ควรเกิน 4.50 เมตร (กรณีตดิ ตังดวงโคมเดี
้
่ยว)
- ระยะมองเห็นปลอดภัยสําหรับสัญญาณจราจรบนเสาแขวนสูง จะแบ่งตามขนาดของดวงโคมและ
ความเร็ วขับขี่ ดังนี ้ (ตัวอย่างดังรู ปที่ 6-25)
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- สําหรับเสาแขวนสูงที่ติดโคมไฟสัญญาณจราจรขนาด 200 มม. หากใช้ ความเร็ วน้ อยกว่า
60 กม./ชม. ระยะปลอดภัยที่ผ้ ขู บั ขี่ควรมองเห็นโคมไฟสัญญาณจราจรด้ านใกล้ ฝั่งซ้ าย
อยูท่ ี่ 100 เมตร จากตําแหน่งรถถึงเส้ นหยุดบริเวณทางแยก
- สําหรับเสาแขวนสูงที่ติดโคมไฟสัญญาณจราจรขนาด 300 มม. หากใช้ ความเร็ วมากกว่า
60 กม./ชม. ระยะปลอดภัยที่ผ้ ขู บั ขี่ควรมองเห็นโคมไฟสัญญาณจราจรด้ านใกล้ ฝั่งซ้ าย
อยูท่ ี่ 240 เมตร จากตําแหน่งรถถึงเส้ นหยุดบริเวณทางแยก

รู ปที่ 6-25 รู ปแบบการมองเห็นที่ความเร็วขับขี่และขนาดดวงโคมแตกต่ างกัน (Austroads, 2009)

6-46

6.8 ขอจํากัดในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ในปั จจุบนั การติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรพบข้ อจํากัดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 6-8
ตารางที่ 6-8 ข้ อจํากัดและแนวทางแก้ ไขในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
ข้ อจํากัด

แนวทางการแก้ ไข

1) ความไม่เหมาะสมของ
พื ้นที่ติดตังสั
้ ญญาณไฟ
จราจร เช่น การติดตังบนทาง
้
แยกที่ติดกับทางโค้ ง
2) การติดตังในบริ
้
เวณที่มี
วัตถุบดบังการมองเห็น
สัญญาณไฟจราจร

ควรตรวจสอบความเหมาะสมของพื ้นที่ติดตัง้ และควรมีการติดตังป
้ ้ ายเตือนสัญญาณไฟจราจร
ก่อนเข้ าสูท่ างแยกในทุกขา หากพบว่าจําเป็ นต้ องรื อ้ ย้ าย หรื อเปลี่ยนตําแหน่ง ต้ องได้ รับอนุญาต
จากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรื อผู้บงั คับบัญชาก่อน

ควรตรวจสอบประเภทของวัตถุที่บดบังการมองเห็นสัญญาณไฟจราจร หากเป็ นวัตถุประเภทที่รือ้
ย้ ายหรื อปรับเปลี่ยนได้ ควรรี บดําเนินการแก้ ไข เช่น การตัดแต่งกิ่งต้ นไม้ ที่บดบัง หากเป็ นวัตถุ
ถาวร ควรศึกษาความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไข โดยพิจารณาจากสภาพพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน เช่น การ
ติดตังป
้ ้ ายเตือนในระยะใกล้ หรื อไกลทางแยกเพิ่มขึน้ ทังนี
้ ้ การแก้ ไขปั ญหาควรขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงานหรื อผู้บงั คับบัญชา
3) การออกแบบรอบ
ดําเนินการตรวจสอบภาคสนามอย่างละเอียด หากพบว่าการให้ จังหวะสัญญาณไฟจราจรไม่
สัญญาณไฟจราจรที่ไม่
เหมาะสม ควรพิจารณาเก็ บข้ อมูลปริ มาณจราจรและปั จจัยที่สําคัญอื่ นๆ เพื่อออกแบบรอบ
เหมาะสม
สัญญาณไฟใหม่
4) การติดตังตู
้ ้ ควบคุมใน
ควรเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมกับการติดตังตู
้ ้ ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ในกรณีนํ ้าท่วมขัง ควรมี
้ ขนตอน
ั้
ตําแหน่งที่ไม่ปลอดภัย เช่น
การตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความถี่ และระดับนํ ้าท่วมขังจากหน่วยงานในท้ องถิ่นตังแต่
้
เวณที่ง่ายต่อการติดไฟหรื อมีสื่อที่เป็ นวัตถุ
บริ เวณที่อาจมีนํ ้าท่วมขัง หรือ การออกแบบ ส่วนในกรณีไฟไหม้ ไม่ควรติดตังในบริ
กรณีไฟไหม้ ไม้ ล้มลุกจนลาม ไวไฟ และหมวดการทางควรทําการตรวจสอบสภาพและความสะอาดบริ เวณรอบข้ างตู้ควบคุม
ตามความเหมาะสม
ไปไหม้ ต้ คู วบคุม
5) ความเสียหายของดวงโคม ควรพิจารณาสัดส่วนปริ มาณจราจรรถบรรทุกและธรรมชาติในการขนส่งในบริ เวณดังกล่าวตังแต่
้
สัญญาณไฟจราจร เนื่องจาก ขันตอนการออกแบบ
้
หากพื ้นที่ดงั กล่าวมีการส่งเสริ มการขนส่งสินค้ าทางการเกษตร ควรมีการ
รถบรรทุกวัตถุที่สงู เกิน 5.5
ออกแบบเสาสัญญาณไฟให้ สงู เพิ่มขึ ้น แต่หากเป็ นการดัดแปลงการขนส่งที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ควร
ขอความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
เมตร

ในกรณีที่สญ
ั ญาณไฟจราจรถูกใช้ งานเป็ นเวลานานจนเสื่อมสภาพหรื อระบบสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ อยู่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการจราจร เช่น สมควรเพิ่มเฟสขึ ้น ควรเปลี่ยนเป็ นระบบ VA การเปลี่ยนขนาดดวงโคม
้
ญญาณไฟจราจรเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น ขอให้ แขวงการทางทําการสํารวจ
เป็ น φ 300 มม. หรื อการติดตังเสาสั
ข้ อมูลประกอบที่มีความเกี่ยวข้ องและเสนอไปยังสํานักงานทางหลวงเพื่อพิจารณาปรับปรุ งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณดังกล่าวต่อไป
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6.9 การตรวจสอบและบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร

การตรวจสอบตําแหน่งติดตังเสาสั
้
ญญาณไฟจราจร ผู้ควบคุมงานจะเป็ นผู้ตรวจสอบตําแหน่งและชนิดของ
เสาไฟสัญ ญาณให้ ตรงตามที่ กํ า หนดในแบบอย่า งละเอี ย ด หากพบว่า จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
โยกย้ าย หรื อสลับเปลี่ยนให้ เหมาะสม สามารถดําเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแต่ต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยตรง
้ ญญาณไฟจราจร ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพของ
การตรวจสอบและบํารุ งรักษาหลังการติดตังสั
หลอดไฟสัญญาณเป็ นระยะเวลา 24 เดือน และอุปกรณ์ ที่ติดตังอื
้ ่นๆ เป็ นระยะเวลา 36 เดือน นับตังแต่
้
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานได้ ตรวจรับแล้ ว หากพบว่าหลอดไฟสัญญาณและส่วนติดตังอื
้ ่นๆ เสื่อม
คุณภาพลงผู้รับจ้ างจะต้ องเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมให้ เรี ยบร้ อยภายใน 1-2 วัน นับตังแต่
้ เวลาที่ได้ รับแจ้ งจาก
กรมทางหลวง ทัง้ นี ้ ได้ กําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างส่งมอบหลอดไฟสํารองให้ กับแขวงการทางเป็ นจํานวนเท่ากับ
จํานวนดวงโคมทังหมด
้
เพื่อให้ แขวงการทางสามารถเปลี่ยนได้ ทนั ที เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายและผู้รับจ้ าง
ไม่มาทําการเปลี่ยนตามที่ได้ แจ้ งไว้
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บทที่ 7
ปายจราจร

7.1 บทนํา

7.1.1 วัตถุประสงคของการติดตั้งปายจราจร
ป้ายจราจรจัดเป็ นวัตถุข้างทางอย่างหนึง่ ที่ช่วยสื่อสารกฎข้ อบังคับ คําเตือน คําแนะนํา หรื อข้ อความอื่นๆ ที่
จําเป็ นต่อผู้ใช้ ทางเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง การติดตังป
้ ้ ายจราจรอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของผู้ใช้ ทาง มีข้อควรพิจารณาอยู่ 5 ประการ คือ
-

ป้ายจราจรจะติดตังตามวั
้
ตถุประสงค์และตรงตําแหน่งที่จําเป็ นต่อผู้ใช้ ทางเท่านัน้
ป้ายจราจรต้ องมีจํานวนไม่มากจนผู้ใช้ ทางขาดความสนใจ
สัญลักษณ์หรื อข้ อความที่สื่อสารต้ องชัดเจน ถูกต้ อง และเข้ าใจง่าย
สามารถบังคับและควบคุมให้ ผ้ ใู ช้ ทางปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับหรื อข้ อแนะนํา
ผู้ใช้ ทางต้ องมีเวลาเพียงพอสําหรับการมองเห็น ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ าม

7.1.2 หลักการปฏิบต
ั ิโดยทั่วไป
1. การติดตังป
้ ้ ายจราจรต้ องพิจารณาถึงความจําเป็ นในการใช้ งานตังแต่
้ ขนตอนการออกแบบ
ั้
และ
ต้ องไม่ใช้ ป้ายจราจรเพื่อแก้ ไขความบกพร่องที่เกิดขึ ้นจากการออกแบบทาง
2. ป้ายจราจรต้ องติดตังตามมาตรฐานที
้
่กําหนดให้ เรี ยบร้ อยก่อนที่จะเปิ ดใช้ เส้ นทางใหม่ ทางเบี่ยง
หรื อทางชัว่ คราว
3. ป้ายจราจรที่ติดตังต้
้ องสอดคล้ องกับสภาพและรู ปแบบการจราจรที่แท้ จริ ง หากสภาพทางหลวงมี
การเปลี่ยนแปลง ต้ องติดตังป
้ ้ ายจราจรเพิ่มเติมหรื อรื อ้ ถอนป้ายจราจรที่ไม่เหมาะสมออกทันที
4. การติดตังป
้ ้ ายจราจรต้ องคํานึงถึงมาตรฐานของการออกแบบป้าย สภาพการจราจรและทางหลวง
ประเภทเดียวกันต้ องใช้ ป้ายจราจรแบบเดียวกัน
5. ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนและป้ายบังคับ ควรติดตังในตํ
้ าแหน่งที่เหมาะสมและไม่ควรติดมาก
เกินความจําเป็ น เพราะจะทําให้ ผ้ ใู ช้ ทางขาดความสนใจและไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของป้าย
6. การติดตังป
้ ้ ายแนะนําประเภทบอกเส้ นทางและป้ายบอกหมายเลขทางหลวง ควรติดเป็ นระยะๆ
เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ ทาง
7. หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในคูม่ ือนี ้ได้ ควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมอื่นที่ไม่
ขัดต่อข้ อบังคับของกรมทางหลวง
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7.2 ปายจราจรแบบแขวนสูง

ป้ายจราจรแบบแขวนสูงที่นํามาใช้ กบั ทางหลวงในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ป้ายจราจรแบบ
แขวนสูงชนิดแขนยื่น (Overhang Sign) และป้ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดคร่ อมผิวจราจร (Overhead
Sign) ซึง่ การพิจารณาว่าจะเลือกติดตังป
้ ้ ายประเภทใดขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยดังนี ้
7.2.1 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งปายจราจรแบบแขวนสูงชนิดแขนยื่น (Overhang Sign)
ป้ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดแขนยื่นจะติดตังบนทางหลวงขนาด
้
2 ช่องจราจรหรื อมากกว่า หรื อบริ เวณ
ทางแยกหลังจากที่ได้ มีการขยายแล้ ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูใช้ ทางมองเห็นป้ายได้ ชัดเจนมากขึ ้น โดย
บริ เวณที่ตดิ ตังต้
้ องมีเหตุอนั ควรข้ อใดข้ อหนึง่ ตามข้ อกําหนดดังนี ้
- บริเวณทางหลวงที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 4,000 คันต่อวันต่อทิศทาง
- สภาพข้ างทางไม่เอื ้ออํานวยต่อการติดตังป
้ ้ ายข้ างทาง เช่น ทางหลวงที่มีไหล่ทางจํากัด
- บริเวณทางหลวงที่ควบคุมจุดเข้ า-ออก
7.2.2 เหตุอน
ั ควรในการติดตั้งปายจราจรแบบแขวนสูงชนิดครอมผิวจราจร (Overhead
Sign)
้ ้ ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดคร่ อมผิวจราจรหากพบข้ อกําจัดทางด้ านกายภาพในด้ าน
ควรทําการติดตังป
จํานวนช่องจราจร ปริ มาณการจราจร และปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่ส่งผลให้ ผ้ ขู บั ขี่ไม่สามารถมองเห็นป้าย
จราจรได้ ชดั เจน อย่างไรก็ตาม ก่อนติดตังควรพิ
้
จารณาความเหมาะสมตามหลักทางวิศวกรรมควบคูก่ นั ไป
้ องมีเหตุอนั ควรข้ อใดข้ อหนึง่ ตามข้ อกําหนดดังนี ้
โดยบริเวณที่ตดิ ตังต้
บริ เวณทางหลวงที่มีปริ มาณจราจรมากกว่า 8,000 คันต่อวันต่อหนึง่ ทิศทาง
ต้ องการใช้ ป้ายจราจรแนะนําผู้ขบั ขี่ให้ เดินทางตามช่องจราจรแต่ละช่องให้ ถกู ต้ อง
บริเวณทางต่างระดับที่มีการออกแบบซับซ้ อน
บริเวณทางหลวงที่มีทางเดินรถตังแต่
้ 3 ช่องจราจรขึ ้นไปในแต่ละทิศทาง
บริ เวณทางหลวงที่ถูกจํากัด เช่น ระยะมองเห็นปลอดภัยไม่เพียงพอ และอุปสรรคอื่นๆ จนทําให้
มองเห็นป้ายจราจรไม่ชดั เจน
- บริเวณทางหลวงที่ไฟฟ้าแสงสว่างทําให้ เกิดการพร่ามัว จนผู้ขบั ขี่ไม่สามารถมองเห็นป้ายจราจรได้
- บริเวณทางแยกต่างระดับ (Interchange) บนทางหลวงห่างกันอย่างน้ อย 2 กิโลเมตร

-
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-

สภาพข้ างทางไม่เอื ้ออํานวยต่อการติดตังป
้ ้ ายข้ างทาง เช่น ทางหลวงที่มีไหล่ทางจํากัด
บริเวณทางหลวงที่มีทางออกมากกว่าหนึง่ ช่องจราจร
บริเวณทางหลวงที่มีสดั ส่วนรถขนาดใหญ่มากกว่า 28%
บริเวณที่เป็ นทางหลวงพิเศษ 2 เส้ นทางมาเชื่อมต่อกัน
บริ เวณทางหลวงที่ควบคุมจุดเข้ า-ออก
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7.3 มาตรฐานและรูปแบบแผนปายจราจร

7.3.1 การเลือกใชมาตรฐานปายจราจร
ข้ อแนะนําวิธีการใช้ และติดตังป
้ ้ ายจราจรที่มีขนาดมาตรฐานในเขตทางหลวง จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กับการออกแบบและสภาพปริ มาณการจราจรบนทางหลวงแต่ละประเภท ดังนัน้ เพื่อให้ สามารถ
เลือกใช้ ป้ายได้ อย่างเหมาะสม จึงจําแนกมาตรฐานป้ายจราจรออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 7-1
โดยมีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาประกอบด้ วย ความเร็ วการจราจร ความกว้ างของผิวทาง จํานวนช่อง
จราจร แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
- กลุ่มที่ 1 แผ่นป้ายจราจรขนาดเล็ก เหมาะสําหรับทางหลวงในเขตเมืองที่มีเขตทางจํากัด และใช้
ความเร็วตํ่าหรื อทางขนาน (ขับรถสวนทางกัน)
- กลุ่มที่ 2 แผ่นป้ายจราจรขนาดกลาง เหมาะสําหรับทางหลวงสายหลักและสายรอง ที่จํานวนช่อง
จราจรไม่เกิน 4 ช่องจราจร หรื อทางขนานมากกว่า 1 ช่อง (ขับรถทิศทางเดียว)
- กลุ่มที่ 3 แผ่นป้ายจราจรขนาดใหญ่ เหมาะติดตังสํ
้ าหรับทางหลวงสายหลักและสายรอง ที่มี
จํานวนมากกว่า 4 ช่องจราจร หรื อทางหลวงพิเศษทัว่ ไป
หากเป็ นช่วงทางหลวงที่มีแนวโน้ มต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุสูง เช่น ระยะการมองเห็นปลอดภัยจํ ากัด ความ
สับสนบริ เวณทางแยก ตําแหน่งที่มีสถิติอบุ ตั ิเหตุสงู อาจเปลี่ยนไปใช้ ป้ายจราจรที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ ตาม
ความจําเป็ น แต่ต้องมัน่ ใจว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการตัดสินใจของผู้ขบั ขี่ให้ ดีขึ ้นจริ ง
สําหรับป้ายแนะนําและป้ายเตือนที่ใช้ ข้อความนัน้ ความยาวของป้ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
ยาวของข้ อความที่ใช้ แต่ให้ คงขนาดความสูงของตัวอักษรไว้ ตามเดิม
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ตารางที่ 7-1 กลุ่มประเภททางหลวงสําหรั บการเลือกใช้ ขนาดป้ายจราจร (กรมทางหลวง, 2531)
ประเภททางหลวงและสภาพการจราจร
กลุ่มที่
1. ทางหลวงแผ่นดิน
1.1 ขนาด 2 ช่องจราจร
1
1.2 ขนาด 4 ช่องจราจร
2
1.3 ขนาด 6 ช่องจราจรขึ ้นไป
3
1.4 ทางขนาน 1 ช่อง (ขับรถทิศทางเดียว)
1
1.5 ทางขนานมากกว่า 1 ช่อง (ขับรถทิศทางเดียว)
2
1.6 ทางขนาน (ขับรถสวนทางกัน)
1
2. ทางหลวงพิเศษ
2.1 ทัว่ ไป
3
2.2 ทางขนาน
ใช้ หลักเกณฑ์ตามข้ อ 1.4-1.6
หมายเหตุ: สามารถเลือกใช้ ป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กําหนดไว้ ในตารางได้ เมื่อมีเหตุอนั ควร

7.3.2 ประเภทของปายจราจร
ป้ายจราจรที่มีประสิทธิภาพควรมีข้อพิจารณาประกอบการติดตังดั
้ งนี ้
- บริเวณที่ตดิ ตัง้ ผู้ใช้ ทางต้ องมองเห็นได้ ชดั เจน
- ข้ อความ เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ อ่านแล้ วต้ องเข้ าใจง่าย
- ควรเลือกรูปแบบให้ สมํ่าเสมอและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ป้ายจราจร แบ่งตามหน้ าที่ได้ ดงั นี ้
- ป้ายบังคับ เป็ นป้ายแสดงกฎจราจรเฉพาะที่นนๆ
ั ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับและควบคุมการจราจร หากป้ายบังคับเกิดความเสียหายต้ องเร่ งซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่
ทันที โดยทัว่ ไปไม่ควรเกิน 1 วัน นับจากวันที่พบความเสียหาย
- ป้ายเตือน เป็ นป้ายเพื่อใช้ เตือนผู้ขบั ขี่ถึงลักษณะสภาพเส้ นทางที่อาจเกิดอันตรายหรื อมีการบังคับ
ควบคุมการจราจรข้ างหน้ าที่ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ การติดตังป
้ ้ ายเตือนที่ถกู ต้ องและเพียงพอ
จะมี ส่วนช่วยผู้ใช้ ทางในการป้องกันอุบัติเหตุได้ มาก หากป้ายเตือนเกิ ดความเสียหายต้ องเร่ ง
ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่โดยเร็ วที่สดุ โดยทัว่ ไปไม่ควรเกิน 3 วันนับจากวันที่พบความเสียหาย
- ป้ ายแนะนํ า เป็ นป้ ายเพื่ อ แนะนํ า ให้ ผ้ ูใ ช้ ท างไปสู่จุด หมายปลายทางได้ ถูก ต้ อ ง สะดวกและ
ปลอดภัย ได้ แก่ ป้ายแสดงหมายเลขทางหลวง จุดหมายปลายทาง ทิศทาง ระยะทาง สถานที่
สําคัญ สถานบริ การ และอื่นๆ หากป้ายแนะนําเกิดความเสียหายต้ องเร่ งซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่
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โดยเร็ ว โดยทัว่ ไปไม่ควรเกิน 7 วัน นับจากวันที่พบความเสียหายหรื ออาจพิจารณาตามลําดับ
ความสําคัญของป้าย
7.3.3 มาตรฐานการออกแบบปายจราจร
แบบ รู ปร่ าง สี ขนาด เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรของป้ายจราจรที่ออกแบบไว้ นนั ้ ต้ อง
อ่านง่าย มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม ป้ายจราจรที่ดีต้องสื่อสารให้ ผ้ ขู บั ขี่รับรู้ และมองเห็นได้
ถูกต้ องและชัดเจน
ลักษณะของป้ายจราจรที่ตดิ ตังบนทางหลวงทุ
้
กแห่งจะต้ องเป็ นป้ายที่ตรงตามมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็ นรูปร่าง
สี ขนาด เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ตัวเลขและตัวอักษร เส้ นขอบป้าย ดังแสดงในตารางที่ 7-2 และ
ตารางที่ 7-3
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ตารางที่ 7-2 รู ปร่ างของป้ายจราจรและรู ปแบบการใช้ งาน (กรมทางหลวง, 2531)
ลักษณะและชื่อรู ปทรงแผ่ นป้าย
รู ปแบบการใช้ งาน

ตัวอย่ างป้าย

ใช้ เฉพาะป้ายหยุด
รูปแปดเหลี่ยม
(Octagon Shape)

ใช้ เฉพาะป้ายให้ ทาง
รูปสามเหลี่ยมด้ านเท่ามุมชี ้ลง
(Equilateral Triangle Shape)

ใช้ เฉพาะป้ายบังคับ
รูปกลม
(Round Shape)

ใช้ เฉพาะป้ายเตือน
รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสตังมุ
้ มขึ ้น
(Diamond Shape)

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
(Rectangular Shape)

รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
(Square Shape)

ใช้ เฉพาะป้ายแนะนํา
และป้ายเตือนบางแบบ

ใช้ เฉพาะป้ายแนะนําและ
ป้ายเตือนความเร็ว
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ตารางที่ 7-2 (ต่ อ) รู ปร่ างของป้ายจราจรและรู ปแบบการใช้ งาน (กรมทางหลวง, 2531)
ลักษณะและชื่อรู ปทรงแผ่ นป้าย รู ปแบบการใช้ งาน
ตัวอย่ างป้าย

รูปสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ มุมแหลม
ชี ้ไปทางซ้ าย
( Isosceles Triangle Shape)

ใช้ เฉพาะป้าย
เขตห้ ามแซง

ใช้ เฉพาะป้ายแนะนํา
สถานที่ทอ่ งเที่ยว
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่มี
ด้ านยาวเป็ นแนวตัง้
(Rectangular Shape)

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าแนวนอน
มีปลายแหลมหนึง่ ด้ าน
(ทางซ้ ายหรื อทางขวา)

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าแนวนอน
มีปลายแหลมทังสองด้
้
าน

ใช้ เฉพาะป้ายแนะนํา
ประเภทชี ้บอกทิศทาง
บริเวณทางแยก

ใช้ เฉพาะป้ายแนะนํา
ชื่อถนนและซอยต่างๆ
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ตารางที่ 7-3 สีของป้ายจราจรแยกตามประเภทป้าย (กรมทางหลวง, 2531)
ประเภทป้าย
รายละเอียด
- พื ้นป้ายเป็ นสีขาว เส้ นขอบป้ายและเส้ นขีดกลางใช้ สีแดง เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษร
ใช้ สีดํา
ป้ายบังคับ

ป้ายเตือน

ยกเว้ น
ป้ายห้ ามจอดรถ พื ้นป้ายสีนํ ้าเงิน เส้ นขอบป้ายและเส้ นขีดกลางใช้ สีแดง
ป้ายหยุด พื ้นป้ายสีแดง เส้ นขอบป้ายและตัวอักษรใช้ สีขาว
ป้ายสุดเขตบังคับ พื ้นป้ายสีขาว เส้ นขอบป้ายและเส้ นขีดกลางสีดํา
- ใช้ พื ้นป้ายสีเหลือง เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายใช้ สีดํา
- ป้ายเตือนงานก่อสร้ างและงานบํารุ งทาง ใช้ พื ้นป้ายสีส้ม เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข
และตัวอักษรบนป้ายใช้ สีดํา
ป้ายแนะนําทัว่ ไป มี 4 แบบ
แบบที่ 1
แบบที่ 2

พื ้นป้ายสีขาว เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ใช้ สีดํา
พื ้นป้ายสีเขียว เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมาย ตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ใช้ สีขาว หรื อสีอื่นที่
กําหนดเฉพาะป้าย เช่น ป้ายแนะนําล่วงหน้ า
ป้ายแนะนํา แบบที่ 3 พื ้นป้ายสีนํ ้าเงิน เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมาย ตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ใช้ สีขาว หรื อสีอื่น
ทัว่ ไป
ที่กําหนดเฉพาะป้าย
แบบที่ 4 พื น้ ป้ ายสี นํ า้ เงิ น ภาพสัญ ลัก ษณ์ สี นํ า้ เงิ น บรรจุใ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจัตุรั ส สี ข าว เส้ น ขอบป้ าย
เครื่ องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีขาว (ป้ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)
แบบที่ 5 พื น้ ป้ ายสี ข าว ภาพสัญ ลัก ษณ์ สี ข าวบรรจุใ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจัตุรั ส สี นํ า้ ตาล เส้ น ขอบป้ าย
เครื่ องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีนํ ้าตาล (ป้ายแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน)
ป้ายแนะนําชนิดพิเศษ หรื อใช้ ติดตังบนทางหลวงพิ
้
เศษ มี 2 แบบ
ป้ายแนะนําบน แบบที่ 1 พื ้นป้ายสีเขียว เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมาย ตัวอักษรใช้ สีขาว สัญลักษณ์ใช้ สีขาว
ทางหลวงพิเศษ แบบที่ 2 พื ้นป้ายสีนํ ้าเงิน เส้ นขอบป้าย เครื่ องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้ สีขาว สัญลักษณ์ใช้ สีขาว
หรื อสีอื่นที่กําหนดเฉพาะ

7.3.4 การใหแสงสวางและการใชวัสดุสะทอนแสงบนปายจราจร
7.3.4.1 การให้ แสงสว่ างแก่ ป้ายจราจร ทําได้ 3 วิธี
- การให้ แสงจากข้ างหลังป้าย โดยให้ แสงผ่านเฉพาะเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร หรื อ
ผ่านเฉพาะพื ้นป้ายหรื อทังสองประการ
้
โดยผ่านวัสดุโปร่งแสง
- การติดตังไฟส่
้ องสว่างข้ างหน้ าป้าย โดยให้ มีความสว่างสมํ่าเสมอทัว่ ทังป
้ ้ าย
- ใช้ หลอดไฟทําเป็ นรูปเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษรให้ ชดั เจนในเวลากลางคืน
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การให้ ความสว่างแก่ป้ายจราจร ต้ องให้ ป้ายมีสีเหมือนเดิม และไฟที่สอ่ งสว่างจะต้ องไม่สะท้ อนเข้ าตาผู้ขบั
ขี่จนพร่ามัว (Glare)
7.3.4.2 การใช้ วัสดุสะท้ อนแสงบนป้ายจราจร
สําหรับป้ายจราจรประเภทสะท้ อนแสง เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร และเส้ นขอบป้ายหรื อพื ้น
ป้ายอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อทังสองอย่
้
าง ต้ องทํามาจากวัสดุสะท้ อนแสง (Reflective Material)
วัสดุสะท้ อนแสง (Reflective Material)
การสะท้ อนแสงของวัสดุประเภทนี ้เกิดจากแสงกระทบกลับไปยังแหล่งที่มาในลักษณะกรวยแคบ (Narrow
Cone) โดยมีแสงหักเหเข้ าสูน่ ยั น์ตาของผู้ขบั ขี่ซงึ่ อยู่สงู กว่าโคมไฟในระดับปกติอย่างพอเพียง วัสดุสะท้ อน
แสงที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั มี 3 ชนิด คือ
- กระดุมสะท้ อนแสง (Reflector Button) เป็ นวัสดุสะท้ อนแสงจัดเรี ยงไปตามแบบของเครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ ตัวอักษร ด้ วยขนาดและระยะห่างที่เหมาะสม ทําให้ มองเห็นเป็ นเส้ นหรื อพื ้นที่อย่าง
สมํ่าเสมอ กระดุมสะท้ อนแสงส่วนใหญ่ทําจากแก้ วหรื อพลาสติกโปร่งใส (Transparent Plastics)
มีเลนส์หรื อปริ ซมึ สําหรับสะท้ อนแสงติดอยู่
- วัสดุเคลือบสะท้ อนแสง (Reflective Coating หรื อ Sheeting) เป็ นสีทาหรื อสีแผ่น ใช้ เคลือบบนพื ้น
ป้ายหรื อเคลือบบนเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร เพื่อให้ ป้ายมองเห็นได้ ชดั เจน วัสดุ
เคลือบสะท้ อนแสงทําจากลูกแก้ วกลมเม็ดละเอียด (Beads) ฝั งกระจายไปทัว่ หน้ าลูกแก้ วแต่
ละเม็ดเป็ นวัสดุสะท้ อนแสง
- แผ่นสะท้ อนแสงประเภทกาวเปี ยก โครงสร้ างของแผ่นสะท้ อนแสงผลิตแบบ Enclosed Lens
เคลือบด้ วยไอโลหะปิ ดทับด้ วยฟิ ล์มโปร่งใส มีลกั ษณะผิวหน้ าเรี ยบ ไม่มีลวดลาย กาวที่ใช้ ติดต้ องมี
คุณสมบัตทิ ี่ไม่หลุดล่อนง่าย มีอายุการใช้ งาน 5 ปี
7.3.4.3 การตรวจสอบการสะท้ อนแสงสําหรั บป้ายจราจร
แนวทางการตรวจสอบการสะท้ อนแสงของป้ายจราจร จะทําการตรวจสอบความชัดเจนในการมองเห็นของ
ป้ายทังในช่
้ วงเวลากลางวันและกลางคืนตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพงาน
- ค่าสัมประสิทธิ์สีขาวแบบ Engineering Grade 70-140 mcd.lx-1.m-2 เมื่อเริ่มใช้ งาน
- ค่าสัมประสิทธิ์สีขาวแบบ High Intensity Grade 250-500 mcd.lx-1.m-2 เมื่อเริ่มใช้ งาน
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ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้ อนแสงจะต้ องไม่ตํ่ากว่าค่ามาตรฐานดังนี ้
- แบบ Engineering Grade ต้ องมีคา่ สัมประสิทธิ์การสะท้ อนแสงที่ 80-85% หลังการใช้ งาน 7 ปี
- แบบ High Intensity Grade ต้ องมีคา่ สัมประสิทธิ์การสะท้ อนแสงที่ 70-80% หลังการใช้ งาน 10 ปี
ก่อนทําการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ ต้ องทําความสะอาดป้ายจราจรก่อนทุกครัง้
7.3.5 มาตรฐานวัสดุสําหรับปายจราจร
ส่วนประกอบของป้ายจราจรทังหมดต้
้
องใช้ วสั ดุที่มีคณ
ุ ภาพและถูกต้ องตามมาตรฐานกรมทางหลวง และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
- แผ่นป้ายโลหะต้ องผลิตจากอลูมิเนียมโลหะผสม (Aluminum Alloy) มีความหนา 2 มม. และ 3
มม. และมีคณ
ุ ลักษณะตาม มอก. 331-2523
ุ ภาพวัสดุตามมาตรฐาน มอก. 50-2538
- แผ่นป้ายเหล็กอาบสังกะสี มีความหนา 1.2 มม. มีคณ
- โครงป้ายที่เชื่อมระหว่างแผ่นป้ายโลหะกับเสาป้าย มีลกั ษณะเป็ นท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมุมฉากเชื่อมต่อ
กันตลอดโครง และมีคณ
ุ ลักษณะตาม มอก. 389
- แผ่นสะท้ อนแสงระดับ 1 (Engineering Grade) และระดับ 2 (High Intensity Grade) มี
คุณลักษณะตาม มอก. 606-2529
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7.4 ขออแนะนําสําหรั
า บการเลือกรูปแบบบ ขนาดใในการติดตัต้งเสาปายยจราจร

7.4.1 เสสาปายจราจจร
เสาป้ายจจราจรที่ใช้ สาหรั
าํ บงานทางงหลวงในปั จจจุบนั ส่วนใหญ
ญ่ทําจากคอนนกรี ตที่กําลังออัด 210 ksc เทียบกับ
ลูกบาศก์ก์ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 เมตร ที่การบ่ม 28 วัน ตัตวเสาจะมี 2 ขนาดดังนี ้
1) เสาเดี่ยวจะมีมีหน้ าตัด 0.12 x 0.12 เมมตร เหมาะสํสําหรับการติดตั
ด งป
้ ้ ายบังคับั ป้ายเตือน และป้าย
บอกหมายเลลขทางหลวงดัดังรูปที่ 7-1
ส ห่ ากมีพนที
ื ้น ่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตตร และ 4
2) เสาคูจ่ ะมีหน้ าตัด 0.15 x 0.15 เมตร จะเลือกใช้ เสาคู
ตารางเมตร เหมาะสําหรับการติ
บ ดตังป
้ ้ ายแนะนําหรืรอป้ายเตือนทีที่เป็ นข้ อความมดังรูปที่ 7-1
เสาป้ายทัง้ 2 ประเภภท ส่วนใหญ่ตัวเสาทําจา กคอนกรี ต มีระยะฝั งจากกระดับผิวดินนลงไปประมาณ 1.20
ต ่อยึดฐานเเสา เสาคอนกกรี ตจากฐานนเสาเหนือขึ ้นมา 20 ซม. จจะทาสีดํา แลละที่ความ
เมตร แลละเทคอนกรี ตเพื
สูงอื่นๆ ขของตัวเสาจะะทาสีขาว โครงป้ายที่เชื่อมมระหว่างแผ่นป
น ้ ายโลหะกับั เสาคอนกรีรตจะมีลกั ษณ
ณะเป็ นท่อ
ุ ลักกษณะตาม มอก.
เหล็กสี่เหหลี่ยมมุมฉากกเชื่อมต่อกันตลอดโครง
ต
มีขนาด 50 x 25
2 x 1.6 มม. และมีคณ
ม 389

ปายจราจรชนิ
ป้
ดดเสาคู่
ป้ายจราาจรชนิดเสาเดี่ยี ว
รูปที่ 7-1 ป้ายจจราจรชนิดเสาาเดี่ยวและเสาาคู่
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ในปั จ จุ บัน หลายประเทศได้ พัฒ นาเสาป้ ายจราจรทัง้ ขนาดใหญ่ แ ละเล็ ก ให้ มี ฐ านแบบแตกหั ก ได้
(Breakaway) เพราะเมื่อรถชนกับตัวเสา กลไกจะทํางานให้ เสาล้ มขนานกับทิศทางการจราจร สามารถลด
ความรุ น แรงของอุบัติเ หตุที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ โดยรู ปแบบเสาป้ายจราจรขนาดใหญ่ และเล็ก ที่ มี ฐ านแบบ
Breakaway มีรายละเอียดการออกแบบดังนี ้
7.4.1.1 เสาป้ายขนาดใหญ่ (Large Roadside Signs)
เป็ นเสาที่มีพืน้ ที่ ป้ายใหญ่กว่า 5 ตารางเมตร โดยทั่วไปจะมีลกั ษณะเป็ นเสา 2 ต้ นหรื อเป็ นเสากลุ่ม
ออกแบบให้ มีฐานแบบ Breakaway แต่ตวั โครงสร้ างสามารถต้ านแรงลมได้ มีความปลอดภัยและสามารถ
คาดการณ์ รูปแบบการเสียรู ปของเสาหากเกิ ดการชนได้ โดยมีข้อแนะนําในการออกแบบฐานเสาแบบ
Breakaway ดังรูปที่ 7-2 และรู ปที่ 7-3
ข้ อกําหนดเบื ้องต้ น
- นํ ้าหนักเสาควรน้ อยกว่า 65 กก./ม. สําหรับเสาประเภท
เดี่ยวหรื อเสาที่ระยะห่างจากเสาต้ นอื่นมากกว่า 2.1
เมตร และนํ ้าหนักทังหมดจากส่
้
วนล่างของข้ อพับ
(Hinge) และอยูเ่ หนือบริเวณ Shear Plate ของฐาน
Breakaway ไม่ควรเกิน 270 ซม.
- นํ ้าหนักเสาควรน้ อยกว่า 25 กก./ม. สําหรับเสาประเภท
กลุม่ ที่มีระยะห่างของเสาน้ อยกว่า 2.1 ม.

รู ปที่ 7-2 ความสูงข้ อพับและนํา้ หนักแนะนําของเสาป้ายขนาดใหญ่ (AASHTO, 2006)

อย่างไรก็ตาม หากเสาป้ายขนาดใหญ่ไม่ได้ ถกู ออกแบบให้ มีฐานแบบ Breakaway จําเป็ นต้ องป้องกันการ
ชนด้ วยการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนหรื
ั ้ อการติดตังตั
้ วเสาให้ อยูน่ อกเขตปลอดภัย (Clear Zone)
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เมื่อเกิกิดการชน

ส่วนฐานแแยกออก
และกลไกข้อพั
อ บทํางาน

ยาานพาหานะสามมารถ
วิ่งผ่านปกติ

รู ปที่ 7-3 รู ปแบบการเสี
แ
ยรูปของเสากลุ
ป
่ ม ที่มีส่วนรองรัรั บฐานแบบ Breakaway
B
(AA
AASHTO, 20066)

เสาป้ายขขนาดใหญ่ที่มีมฐานแบบ Breakaway
B
เชช่น เสาเหล็กรูปตัว I (I-Beeam Steel PPost) จะแบ่งเป็
ง นชนิด
แบบแตกกหัก (Fractuure) หรื อแบบบฐานเลื่อน (Slip-Basee) สําหรับแบบบแตกหักปรระกอบไปด้ วยอุ
ย ปกรณ์
เชื่อมต่อ (Couplees) หรื อเสาไม้ ที่จะลดขน าดหน้ าตัด กรณี
ก การใช้ อปกรณ์
ุ
เชื่อมตต่อ ส่วนใหญ
ญ่จะเลือก
ออกแบบบเป็ น Multi-DDirectional Couples
C
โดยยจะมีสลักเกลียวส่วนหนึงเชื
ง่ ่อมต่อฐานนเสากับตัวเสสา และใช้
สลักเกลียวจํานวน 4 ตัว เชื่อมต่อฐานเสากั
อ
บพื ้นที่เทด้ วยคอนกรี ต เมื่อเกิดการชน กลลไกที่เชื่อมต่อระหว่
อ าง
ป ่ 7-4
ฐานเสากกับพื ้นจะขาดดออกจากกัน ตัวเชื่อมต่อชชนิด Multi-Diirectional Coouples ที่ใช้ กกัันทัว่ ไปดังรูปที

รู ปที่ 7-4 ตัวเชืชื่อมต่ อชนิด M
Multi-directional Couples (AAASHTO, 20066)

กลไกชนินิดฐานเลื่อน (Slip-Base)) จะเริ่ มทําง านเมื่อแผ่นโลลหะคูข่ นาน (Plate) 2 แแผ่น เลื่อนอออกจากกัน
ขณะที่สลักเกลียวจะหลุดออกเมือเกิ
่อ ดแรงปะททะจากการชนน การออกแบบบอาจเป็ นแบบบ Uni-Directional
หรื อแบบบ Multi-Direectional ลักษณะทั
ษ ว่ ไปขอองกลไกชนิด Slip-Base ส่สวนฐานจะใช้ช้ สลักเกลียวจจํานวน 4
ตัวเพื่อเชืชื่อมกับโครงสสร้ างเสาดังรูปที
ป ่ 7-5
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รู ปที่ 7-5 กลไกชนิดฐานเลื
ฐ ่ อน (Sl ip-Base) แบบบ Uni-Directioonal (AASHTOO, 2006)

การออกแบบชนิด Unni-Directionaal สําหรับข้ อพพับส่วนบน (Upper
(
Hingge) เพื่อรับแรรงปะทะ ประะกอบด้ วย
้ พื่อรับแรงกระะทําด้ านข้ างแและเป็ น Saw
w Cut ตลออด Web ของเสาจนถึง
Slotted Fuse Plate ที่ติดตังเพื
ตําแหน่ง Rear Flangge โดย Rear Flange จะทํทําหน้ าที่เป็ นข้ข้ อพับ (Hingee) เมื่อเสาหมมุนไปข้ างหน้ า Slotted
Plates ออาจจะติดตังท
้ ทัง้ 2 ด้ านของงเสาเพื่อรับการกระทําที่อาจเกิดจากด้านใดหนึ
า
ง่ ของงเสาดังรูปที่ 7-6

รู ปที่ 7-6 การออกแบบบ Slotted fusee plate (AASHTO, 2006)

รูปแบบกการเชื่อมต่อฐานแบบ
ฐ
Slipp Base และขข้ อพับส่วนบนน (Upper Hinge) จะต้ อ งออกแบบสลลักเกลียว
ให้ มีควาามเหมาะสมเเพื่อรับแรงบิด เพราะหากกสลักเกลียวออยู่ภายใต้ แรงบิด ตัวเสาออาจไม่ปลอดดภัยเมื่อมี
แรงลมหหรืื อแรงที่ทําให้ห้ เกิดการแกวว่งมากระทํา
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7.4.1.2 เสาป้ายขนาาดเล็ก (Smaall Roadsidee Signs)
เป็ นเสาทีที่มีพื ้นที่ป้ายนน้ อยกว่า 5 ตารางเมตร ตตัวเสาสามารรถตอกลงไปใในดินได้ โดยตตรง การขุดเพืพื่อฝั งเสา
หรื อติดตังบนฐานที
้
่แยกจากพื
แ
้นดินเดิ
น ม ตัวป้ายยจราจรควรออยู่สงู จากพื ้นดินิ ไม่ตํ่ากว่า 2.1 เมตร และความ
แ
สูงขอบบบนสุดไม่ตํ่ากว่า 2.7 เมตตร ถึงแม้ ความมรุ นแรงจากกการชนจะไม่เท่
เ าเสาป้ายขขนาดใหญ่แต่ตก็จดั เป็ น
เสาที่มีความอันตรายยเช่นกัน
เสาป้ายขขนาดเล็กที่มีมีฐานแบบ Brreakaway จะะมีกลไกของฐฐานเป็ นชนิดการแตกหักจจากการดัด (Bending
a Fractuure) หรื อการรออกแบบฐานเป็ น Slip Base เพื่อปองกั
ป้ นความเเสียหายจาก แรงลมหรื อการบิดล้ ม
เนื่องจากกการชน
7.4.1.3 เสาป้ายขนาาดเล็กชนิดเสาเหล็
เ
กรูปตัว U (U-Chhannel Steel Post)
ตัวเสาผลิลิตจากเหล็กรูปพรรณรี ดร้ อน (Hot Rolled Steel) เมืมื่อเกิดการชนนตัวเสาจะเกิดดการดัด แตกกหัก หรื อ
หลุดออกกจากฐาน หาากนํ ้าหนักไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม/เมตร จะติดตังเป็
้ นเสสาเดี่ยว ที่โคนนเสาจะไม่ตดตั
ิด งกลไก
้
แบบ Brreakaway ตัวั เสามีระยะฝัฝั งจากระดับพื ้นดินลงไปไมม่เกิน 1.00 เมมตร ผิวบนเททปิ ดด้ วยคอนนกรี ตเพื่อ
ยึดฐานเสสา ดังรูปที่ 7-7
7 เมื่อเกิดการชนหรื อเสาาเสียรูปจะสะะดวกในการรือ้ ย้ าย

รู ปที่ 7-7 เสาาเหล็กรู ปตัว U (U-Channel Steel Post) (FHWA
(
,2010))

สําหรับกกรณีฐานแบบบ Breakawayy จะมีนํ ้าหนักกเสาอยูป่ ระมมาณ 4.5 กิโลกรัม/เมตร ห รืื อตามข้ อกําหนดของ
า
การติดตังฐานรองรั
้
บแบบ Breakaaway บริ เวณ
ณฐานจะมีแผ่นเหล็
น กขนาด 10 x 30 x 00.6 ซม. เชื่อมต่อด้ วย
สลักเกลียวเพื่อป้องกันั ป้ายจากแรรงลมที่ปะทะ
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การติดตังเสาเหล็
้
กรปตั
รู วยูจะไม่แนะนํ
แ าให้ มีกการต่อเสา เพพราะเมื่อเกิดการชนจะย
ด
ยากต่อการกําหนดทิ
า
ศ
ทางการลล้ มของเสา แต่
แ หากจําเป็ นต้
น องต่อเสา จะต้ องผ่านกการทดสอบก่อน ซึง่ บริ เวณ
ณที่ตอ่ ควรใกล้ โคนเสา
มีระยะซ้ซ้ อนกันของแผผ่นเหล็กที่ประะมาณ 10 ซมม. และเชื่อมต่อกันด้ วยสลลักเกลียวดังรู ปที่ 7-8 กรณ
ณีที่มีการ
ั้
เวณพืพื ้นที
้ ่ข้างทางทีที่เป็ นคอนกรีต เพื่อความแแข็งแรงและสสะดวกในการรซ่อมแซม
ต่อเสาจะะเหมาะติดตังในบริ
และรื อ้ ย้ าย
อย่างไรกก็ ตาม การเลืลือกใช้ เสาเหหล็กรู ปตัวยูยยัังมีข้อจํากัดอยู่บางประกการ เช่น ควาามสามารถใในการรั บ
นํ ้าหนักไได้ น้อย

รู ปที่ 7-8 ส่ วนรองรับฐานแบบ
บ
Breeakaway และะรู ปแบบการตต่ อเสา (FHWAA ,2010)

7.4.1.4 เสาป้ายขนาาดเล็กชนิดเสาไม้
เ
(Woood Post)
หากภูมิปประเทศที่ไม้ เป็ปนวัสดุซงึ่ หาาได้ ง่ายและสสะดวกต่อการรขนส่ง การใช้ช้ ไม้ เป็ นโครงสสร้ างเสาป้ายจราจรจะ
ประหยัดดกว่าเสาประเภทอื่น ขนาดดทัว่ ไปที่เลือกกใช้ คือ 10 x 10 ซม. ถึง 15 x 20 ซมม. โดยเสาไม้ ที่มีขนาด
มากกว่า 10 x 10 ซม. ขึ ้นไปจะพิจารณาติ
จ
ดตังฐ
้ ฐานแบบ Breeakaway เสาาไม้ แบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี
ง ้
1) เสาป้ายจราจรชนิดไม้ ขนาดเล็ก (Small Suupport) เป็ นเเสาที่มีพื ้นทีหน้
่ห าตัดประมาาณ 100 ตร.ซม. จะมี
้น นลงไปประะมาณ 75 - 90 ซม. ดังรู
ง ปที่ 7-9 แตต่สามารถปรับั เปลี่ยนได้ ตามความ
ต
ระยะฝั งจจากระดับพืนดิ
เหมาะสมของชนิดดิน เสาไม้ ขนาดดเล็กนันจํ
้ าเป็ป็ นต้ องฝั งให้ ลึลกึ เพื่อป้องกันั แรงลมที่ปะะทะ การติดตังอาจติ
้
ด
แบบเสาต้ นเดี่ยวหรื อติดเป็ นเสา 2 ต้ นที่มีระยะใใกล้ กนั เพราาะเมื่อเกิดการรชน แรงปะท ะจะทําให้ เสาาล้ มไปใน
ทิศทางเดีดียวกัน
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รู ปที่ 7-9
7 เสาป้ายขนนาดเล็กชนิดเสาไม้
เ
(FHWAA, 2010)

2) เสาป้าายจราจรชนิดไม้
ด ขนาดใหญ
ญ่ (Large Suupport) เป็ นเเสาที่มีพื ้นทีหน้
่ห าตัดมากกวว่า 10 x 10 ซม.
ซ ขึ ้นไป
เสารู ปแบบบนี ้จะแตกตต่างจากเสาไม้ ขนาดเล็กเพพราะต้ องเจาาะช่องลักษณ
ณะวงกลมกลววงในทิศตังฉ
้ ากกับทิศ
ทางการวิวิ่งของยานพาหนะ ขนาดด 7.5 ซม. จําานวน 2 ตําแหน่
แ ง ในบริ เวณที่ห่างจาก ระดับพื ้นดินเป็ นระยะ
10 ซม. แและ 45 ซม.ตตามลําดับ เพือให้
่ ฐานเสามีมีลกั ษณะแบบบ Breakawaay ดังรูปที่ 77-10

รู ปปที่ 7-10 ตําแหน่
แ งเจาะรู เพื
พื่อให้ ฐานเสา มีลักษณะแบบบ Breakawayy (USDA, 20033; FHWA, 2010)
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7.4.1.5 เสาเหล็กท่ อเหลี
อ ่ ยม (Sqquare Steel Tube)
เป็ นเสารูรู ปแท่งสี่เหลี่ยมกลวง
ย
มี 4 ด้ าน แต่ละชช่องจะห่างกันั ประมาณ 2.5
2 ซม. เสาทีที่ มีขนาด 5.7 ซม. หรื อ
ขนาดเล็กกว่า จะเลือกติ
อ ดตังฐานแ
้ แบบ Breakaaway โดยทัวไปเสาเหล็
ว่
กท่อเหลี่ยมจะะไม่ติดตังบริ
้ เวณที่เป็ น
ด งบริ
้ เวณทีเป็
่ นพื ้นดิน โดดยมีระยะฝั งจากระดั
จ
บพืนดิ
้น นลงไปมากกกว่า 90 ซม.. และเมื่อ
พื ้นคอนกกรี ต แต่จะติดตั
เกิดการชชนจนเสียหายย จะสะดวกใในการรื อ้ ย้ าย
สําหรับกกรณีที่มีฐานแแบบ Breakawway มีลกั ษณ
ณะการติดตัง้ 2 รูปแบบ คือ แบบสวม โโดยนําท่อเหล็ล็กเหลี่ยม
ที่มีขนาดดต่างกันมาสสวมเข้ าบริ เวณ
ณที่ฐานเสาแแล้ วยึดด้ วยสลลักเกลียว หรืรอแบบเชื่อมตต่อแผ่นโลหะ (Plate)
ด้ วยสลักกเกลียวบริ เวณใกล้ ฐานเสสาดังรู ปที่ 7--11 ซึ่งการติดตั
ด งทั
้ ง้ 2 รู ปแบบจะเกิดกการหักบริ เวณ
ณฐานเสา
หรื อเฉือนนออกจากกัน ทําให้ เกิดคววามปลอดภัยยแก่ผ้ ใู ช้ ทาง และสามารถรื
แ
รื อ้ ย้ ายเพื่อติดดตังใหม่
้ ได้ สะดวก
ะ

รู ปที่ 7-11 เสสาเหล็กท่ อเหลี่ยม (Squaree Steel Tube) ที่มีฐานแบบ Breakaway (FFHWA, 2010)

7.4.1.6 การติดตัง้ เสสาป้ายแบบขข้ อยึดด้ านหหลัง (Sign Baacking)
การติดตังเสาป
้ ้ ายในลลักษณะ Sign Backing ตตัวเสาทํามาจจากวัสดุชนิดแข็ง เช่น อลูมมิเนียม เหล็ก ไม้ หรื อ
วัสดุกึ่งแแข็ง (Compoosite Plastic) โดยทัว่ ไป แล้ วนิยมใช้ อลู
อ มิเนียมทังต
้ ตัวเสาและข้ ออยึดระหว่างเเสากับตัว
ป้าย เพรราะสามารถนนํากลับมาใช้ช้ ใหม่ได้ และะมีราคาไม่สงู มากดังรู ปที่ 7-12 การรติดตังป
้ ้ ายลัลักษณะนี ้
เหมาะกับั บริ เวณเขตตเมืองที่มีพื ้นทีที่ข้างทางเป็ นนคันหิน (Currb) หรื อสามมารถติดตังบ
้ บนอุปกรณ์กนประเภท
นั ้
กําแพงคคอนกรี ตได้ หากมี
า พื ้นที่จํากัด
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รู ปที่ 7-12
7 การติดตังั้ เสาป้ายในลัักษณะ Sign Backing
B

วัสดุประะเภทไม้ อดั (PPlywood) จะใช้ ติดตังกั
้ กับป้ายจราจรรชัว่ คราว เพราะราคาถูก และมีความสสว่างกว่า
อลูมิเนียยม กรณีวสั ดุประเภท Fibeerglass - RReinforced Plastic
P
มีข้อดีตรงที่สามาารถถอดเปลียนและนํ
่ย
า
กลับมาใใช้ ใหม่ได้
7.4.2 เเสาปายจราจรแบบแขววนสูง
มีรูปแบบบการติดตังโค
้ ครงสร้ างเสาออยู่ 2 ชนิด คื อชนิดแขนยื่น (Overhangg Sign) แลละชนิดคร่ อมผิวิ จราจร
(Overheead Sign) เสสาทัง้ 2 แบบมีมีความแข็งแรรงมากเนื่องจากต้ องออกแแบบให้ สามารรถรับแรงลมไได้ ตัวเสา
และสลักกเกลียวผลิตจากเหล็
จ
กที่ผานกระบวนก
่า
การกัลวาไนซ์์ (Galvanizeed) และต้ องงเคลือบผิวด้ วยสั
ว งกะสี
หนักไม่นน้้ อยกว่า 550 กรัม/ตารางเมตร ส่วนใหหญ่จะใช้ เป็ นปป้ายแนะนําเสส้ นทาง โดยทัทัว่ ไปแล้ วเสาป้ายแบบ
แขวนสูงทัง้ 2 ชนิด ไม่
ไ ควรออกแบบบให้ มีสว่ นฐฐานแบบ Breeakaway แลละหากนําไป ติดตังในเขตป
้
ปลอดภัย
้ ปกรรณ์กนั ้
ควรมีการติดตังอุ
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7.5 หลักในการติดตั้งปายจราจรทั่วไป

7.5.1 ขอกําหนดในการติดตั้งเสาหรือปายจราจร
- ระยะในการติดตังป
้ ้ ายจราจรล่วงหน้ าต้ องสัมพันธ์กบั ความเร็วในการขับขี่
- โดยปกติทางหลวง 2 ช่องจราจร จะติดตังป
้ ้ ายทางด้ านซ้ ายของผิวจราจร ยกเว้ นป้ายห้ ามแซง
- กรณีทางหลวงที่มีช่องจราจรสําหรับรถวิ่งทิศทางเดียวกันตังแต่
้ 2 ช่องจราจรขึ ้นไป และมีเกาะ
กลางแบ่งทิศทางจราจร ควรพิจารณาติดตังป
้ ้ ายเพิ่มทางด้ านขวาที่เกาะกลาง เพื่อช่วยให้ ผ้ ขู บั ขี่ที่
วิ่งช่องจราจรขวาสุดมองเห็นป้ายได้ ชดั เจนขึ ้น
- กรณีทางหลวงที่จดั การจราจรแบบเดินรถทางเดียว ควรพิจารณาติดตังป
้ ้ ายเพิ่มด้ านขวา เพื่อช่วย
ให้ ผ้ ขู บั ขี่ที่วิ่งช่องจราจรขวาสุดมองเห็นป้ายได้ ชดั เจนขึ ้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการสะท้ อนแบบกระจกเงา (Mirror Reflection) จากป้าย การติดตังป
้ ้ าย
จราจรทุก ป้ ายจะต้ อ งปั ก เข้ า หาทิ ศ ทางการจราจร โดยเบนออกจากแนวที่ ตัง้ ฉากการจราจร
ประมาณ 5 องศา
- การติดตังช่
้ วงทางโค้ ง ต้ องพิจารณาการมองเห็นป้ายของผู้ขบั ขี่เป็ นสําคัญ
- ห้ ามติดตังป
้ ้ ายแนะนําร่วมกับป้ายประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะ
- ไม่ควรติดตังป
้ ้ ายบังคับหรื อป้ายเตือนเกินหนึ่งป้าย ยกเว้ นป้ายเตือนความเร็ วที่ใช้ ติดตังร่้ วมกับ
ป้ายเตือนอื่นๆ
- การติดตังป
้ ้ ายบังคับและป้ายเตือนร่วมกัน จะต้ องเป็ นป้ายที่มีความหมายเสริมกัน
- ป้ายหยุดให้ ตดิ ตังเดี
้ ่ยว
7.5.2 ขอกําหนดความสูงของปายจราจร
- การติดตังป
้ ้ ายจราจรในเขตเมือง ส่วนขอบล่างสุดของป้าย (ทังป
้ ้ ายเดียวหรื อมากกว่าหนึง่ ป้าย)
จะต้ องสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 2 เมตร ดังรูปที่ 7-13
- การติดตังป
้ ้ ายจราจรนอกเมือง ขอบล่างสุดของป้ายจะสูงจากผิวจราจรอย่างน้ อย 1.50 เมตร ดัง
รูปที่ 7-14 และกรณีตดิ ตังป
้ ้ ายในแนวดิง่ เกิน 1 ป้าย ขอบล่างสุดของป้ายจะสูงจากผิวจราจรอย่าง
น้ อย 1.20 เมตร ดังรู ปที่ 7-15 (1) และรูปที่ 7-15 (2)
- บนทางหลวงพิเศษหรื อบริ เวณที่มีสงิ่ กีดขวางระดับการมองเห็นของผู้ขบั ขี่ที่เป็ นป้ายเดี่ยวหรื อมี
ป้ายอื่นประกอบ ต้ องสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 2 เมตร ดังรูปที่ 7-16 และรู ปที่ 7-17
- ป้ายเตือนสิง่ กีดขวาง ให้ ขอบล่างสุดของป้ายสูงจากผิวจราจร 0.50 เมตร
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- สําหรับการติดตังป
้ ้ ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดแขนยื่นและแบบคร่อมผิวจราจร ส่วนขอบล่างสุด
ของป้ายต้ องสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 5.50 เมตร ดังรู ปที่ 7-18 ถึงรูปที่ 7-20
7.5.3 ระยะติดตั้งตามแนวขวางของปายจราจร
- การติ ด ตัง้ ป้ ายจราจรข้ างทาง ต้ อ งติ ด ตัง้ ห่ า งจากขอบคัน หิ น (Curb) หรื อ ราวกั น อัน ตราย
(Guardrail) ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และระยะจากขอบป้ายจราจรที่ใกล้ สดุ ต้ องห่างจากขอบผิว
จราจรอย่างน้ อย 4.00 เมตร เว้ นแต่ลกั ษณะกายภาพของขอบทางไม่เอือ้ ต่อการติดตังตาม
้
ข้ อกําหนด
- บนทางหลวงระหว่างเมือง ป้ายจราจรสองป้ายที่มีวตั ถุประสงค์ต่างกันควรจะติดตังห่
้ างกันอย่าง
้ างกันอย่างน้ อย 100 เมตร
น้ อย 60 เมตร แต่หากเป็ นป้ายแนะนําควรจะติดตังห่
- กรณีทางหลวงพิเศษ จะแยกเป็ น 2 กรณี
- กรณีตดิ ตังทางด้
้
านซ้ าย ต้ องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้ อย 4.00 เมตร
- กรณีตดิ ตังทางด้
้
านขวา ต้ องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้ อย 3.00 เมตร
้ างจากขอบผิวจราจรไม่
- กรณีป้ายที่ไม่มีผลต่อการจราจรโดยตรง เช่น ป้ายบอกสถานที่ ให้ ติดตังห่
น้ อยกว่า 6 เมตร
- กรณีถนนในเขตเมือง ต้ องมีระยะห่างจากขอบคันหินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
- กรณีที่จะติดตังราวกั
้
นอันตรายเพื่อป้องกันเสาป้ายจราจรแบบแขวนสูง ราวกันอันตรายจะต้ องห่าง
จากขอบผิวจราจรอย่างน้ อยที่สดุ เท่ากับความกว้ างของไหล่ทางหรื อห่างจากขอบคันหินอย่างน้ อย
0.30 เมตร
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รู ปที่ 7-13 มาตรฐานการติดตัง้ ป้ายบนทางหลวงแผ่ นดิน ในเขตเมือง (กรมทางหลวง, 2531)

รู ปที่ 7-14 มาตรฐานการติดตัง้ ป้ายเดี่ยวบนทางหลวงแผ่ นดิน ในเขตนอกเมือง (กรมทางหลวง, 2531)
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รู ปที่ 7-15 (1) มาาตรฐานการติดตัง้ ป้ายแนะนนําแบบมีป้ายยเสริมบนทางห
หลวงแผ่ นดิน ในเขตนอกเมือง
(กรมทางหลวง, 25531)

รู ปที่ 7-15 (2) มาตตรฐานการติดตัง้ ป้ายเสริมบบนทางหลวงแแผ่ นดิน ในเขตตนอกเมือง (กกรมทางหลวง, 2531)
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รู ปที่ 7-16 มาตรฐานการติติดตัง้ ป้ายแนะะนําเส้ นทางบบนทางหลวงพิ
พิเศษ (กรมทางงหลวง, 2531)
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3.00 ม.(อย่างน้อย)

0.60 ม.(อย่างน้อย)

ขอบผิวจราจร

ไหล่ทางลาดยาง
(ถ้ามี)

เกาะกลางถนน

รู ปที่ 7-17 มาตรฐานการติดตัง้ ป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ (กรมทางหลวง, 2531)
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ถนนพระราม 6
Rama VI Rd.
1 กม.
km.

ซ้าย

สูง

0.60 ม. อย่างน้อย

ไหล่ทางลาดยาง

ระดับผิวจราจร

รู ปที่ 7-18 มาตรฐานการติดตัง้ ป้ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดแขนยื่นข้ างเดียว (กรมทางหลวง, 2531)

รู ปที่ 7-19 มาตรฐานการติดตัง้ ป้ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดแขนยื่นสองข้ าง (กรมทางหลวง, 2531)
ชนิดทางหลวง
ทางหลวงพิเศษ
ทางหลวงทัว่ ไป

ความสูงจากระดับผิวจราจร
ถึงขอบล่ างของป้าย (เมตร)
5.50
5.50

ระยะน้ อยที่สุด
ซ้ าย (เมตร)
5.00
4.00

ขวา (เมตร)
3.75
2.75

เกาะกลางเป็ นขอบทาง
ระยะห่ างอย่ างน้ อย
ซ้ าย (เมตร) ขวา (เมตร)
1.20
1.20
1.20
1.20

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีเส้ นขอบทางหรื อราวกันอันตราย (Guard rail) ระยะ 0.60 เมตร ให้ วดั จากขอบทางหรื อราวกันอันตราย
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รูู ปที่ 7-20 มาตรฐาานการติดตัง้ ป้ายจรราจรแบบแขวนสูงชนิ
ช ดคร่ อมผิวจราจรร (กรมทางหลวง, 2554cc)
ชนิดทางหลวงง
ทางหลวงพิเศษษ
ทางหลวงทัว่ ไปป

ระยะน้ อยที่สุดดจากแนวขอบผิวจราจรหรื อขอบทางถึถึงเสา (เมตร)
ไม่ มีขอบทาง ( No Curb)
มีขอบทางง (Curb)
ซ้ าย
ขวา
ซ้ าย
ขวา
5.00
3.75
1.20
1.20
4.00
2.75
1.20
1.20

7.5.4 ตําแหนงของการติดตั้งปายจราจร
- ป้ายบังคับบางป้ายอาจจําเป็ นต้ องติดตังซํ
้ ้ากันเป็ นช่วงๆ ตลอดระยะทางที่ต้องการบังคับ
- ป้ายแนะนําให้ ตดิ ตังก่
้ อนถึงทางแยก เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่มีเวลามากพอในการตัดสินใจเลือกเส้ นทาง
้ ล่วงหน้ าก่อนถึงจุดที่จะเตือนผู้ใช้ ทาง สําหรับการติดตังป
้ ้ ายบังคับ
- ป้ายเตือน โดยปกติจะติดตังไว้
เช่น ป้ายหยุด ให้ ตดิ ตังในจุ
้ ดที่ต้องการบังคับ โดยติดตังให้
้ ใกล้ จดุ ที่ต้องการให้ รถหยุดมากที่สดุ
้ อนถึงจุดที่ต้องการให้ ลดความเร็ ว โดยระยะติดตังป
้ ้ าย
- ป้ายแนะนําเกี่ยวกับความเร็ ว ควรติดตังก่
เตือนล่วงหน้ าจะขึ ้นอยูก่ บั ความเร็ วออกแบบ (ความเร็วที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์) ดังตารางที่ 7-4
ตารางที่ 7-4 ระยะสําหรั บติดตัง้ ป้ายล่ วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ ูขับขี่ลดความเร็ว (กรมทางหลวง, 2531)
ความเร็วที่ให้ ใช้ ตรงจุดที่กาํ หนด กม./ชม.
ความเร็วออกแบบ
หยุด
20
30
40
50
60
70
(กม./ชม.)1
2
ระยะทางสําหรั บเตือนล่ วงหน้ า (เมตร)
100
400
375
375
350
300
250
175
90
325
325
300
275
250
150
125
80
275
250
250
200
175
150
125
70
175
175
175
150
125
125
60
150
125
125
125
125
50
125
125
125
125
40
100
100
100
30
100
100
-

80
125
125
-

หมายเหตุ 1. ความเร็ วออกแบบ (Design Speed) คือ ความเร็ วที่เปอร์ เซนต์ไทล์ 85 ของยานพาหนะทังหมด
้
ใช้ ความเร็ วตํ่ากว่าความเร็ วนี ้
2. ระยะทางที่กําหนดไว้ ให้ ใช้ เฉพาะถนนทางตรงราบ สําหรับทางลงเขาหรื อขึ ้นเขา ระยะอาจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้
ตารางที่ 7-4 ระยะติดตังป
้ ้ ายขึ ้นอยู่กบั ความเร็ วของรถยนต์ขณะขับขี่ (โดยไม่ใช้ การห้ ามล้ อ) จนกว่าจะเหลือ 40 กม./ชม. และ
ระยะทางที่ ใ ช้ ห้ า มล้ อ จากความเร็ ว 40
กม./ชม. จนกว่ า จะถึ ง ความเร็ ว ที่ ต้ อ งการ โดยใช้ ช่ ว งเวลารั บ รู้ และปฏิ บัติ ต าม
(Perception Reaction Time) 2.5 วินาที และระยะทางที่สามารถอ่านป้ายได้ 100 เมตร
ระยะล่ วงหน้ าสําหรับติดตัง้ ป้าย คือ ระยะทางที่รถลดความเร็ ว รวมกับระยะทางรับรู้และปฏิบตั ิตาม โดยมีสตู รคํานวณ ดังนี ้
ระยะทางรับรู้และปฏิบตั ิตาม (เมตร) = 0.278 x ความเร็ วสําคัญ (กม./ชม.) x 2.5
สําหรั บระยะทางที่สามารถอ่ านป้ายได้ จะพิจารณาจาก ขนาดตัวอักษรสูง 20 ซม. แต่หากใช้ ขนาดที่ แตกต่างไป สามารถ
พิจารณาระยะอ่านป้ายที่ประมาณ 10 เมตร ต่อความสูงของตัวอักษร 2.0 ซม.
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7.6 ระบบการบริหารจัดการปายจราจร

ระบบการบริ หารจัดการป้ายจราจร มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุม ตรวจสอบตังแต่
้ กระบวนการติดตัง้ การซ่อม
บํารุง และการติดตามผล ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
7.6.1 การจัดทําฐานขอมูล
การจัดทําฐานข้ อมูลป้ายจราจรเป็ นวิธีการเบื ้องต้ นที่ช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสามารถดูแล ซ่อมแซม
และบํารุงรักษาป้ายจราจรได้ ง่ายขึ ้น วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการจัดทําฐานข้ อมูล มีดงั นี ้
- เพื่อให้ ทราบอายุของป้ายจราจร (Sign Life) เนื่องจากป้ายจราจรมีอายุการใช้ งานทันทีหลังติดตัง้
ดังนัน้ ฐานข้ อมูลอายุป้ายจราจรจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การกําหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ
และการบํารุ งรักษาป้ายให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของป้ายใน
ช่วงเวลากลางคืน
- เพื่อการจัดการและการจัดลําดับความสําคัญของป้ายจราจร (Manage and Prioritize) จัดทําเป็ น
ฐานข้ อมูลโดยจดบันทึกตําแหน่งติดตังและวั
้
นเวลาที่บํารุงรักษา ซึง่ ทําให้ ได้ ข้อมูลต่อไปนี ้
• ตําแหน่งติดตังป
้ ้ ายเดี่ยว เมื่อต้ องรื อ้ ย้ ายหรื อเปลี่ยนป้ายจราจรใหม่
• สามารถย้ ายตํ าแหน่งติดตัง้ ได้ ง่า ย หากมี การเปลี่ยนแปลงกายภาพของเส้ นทาง เช่น
เปลี่ยนเป็ นทางเชื่อม
• ทราบช่วงเวลาที่จะต้ องบํารุงรักษา เช่น ช่วงเวลาที่ต้องตัดไม้ พมุ่ ที่บดบังการมองเห็น
- เพื่อให้ ง่ายต่อการจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) ในการจัดหาแหล่งผลิตหรื อวัสดุอปุ กรณ์
สําหรับการปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงป้ายจราจร
- ฐานข้ อมูลป้ายจราจรจะช่วยเชื่อมโยงงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Efficiency) สามารถติดตาม
ผลการดําเนินงานและช่วงเวลาในการบํารุงรักษาป้าย
ปั จ จุ บัน ระบบการจัด การฐานข้ อ มูล ป้ ายจราจร สามารถบัน ทึ ก ด้ ว ยอุป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ใช้ งานง่าย และสามารถเชื่อมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ระบุตําแหน่งติดตัง้
ป้ายบนแผนที่ได้ ถกู ต้ องแม่นยํา
ประเภทข้ อมูลและรายละเอียดที่ทําการบันทึกดังตารางที่ 7-5
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ตารางที่ 7-5 รู ปแบบข้ อมูลที่จัดเก็บในฐานข้ อมูล (FHWA, 2010)
ข้ อมูล
รายละเอียด
หมายเลขประจําเสาป้ายจราจร
ตัวเลขที่ระบุเสาป้ายจราจร
ตําแหน่งที่ตงั ้
ชื่อถนน ตําแหน่งอ้ างอิง ข้ อมูลพิกดั GPS
รหัสป้ายจราจร
ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของหน่วยงาน
ตําแหน่งป้ายจราจร
ตําแหน่งที่ตงที
ั ้ ่สมั พันธ์กบั ทางหลวง (ซ้ าย ขวา แบบแขวนสูง)
ระยะอ้ างอิง
ระยะทางที่วดั จากขอบผิวทาง
ความสูง
ความสูงของป้ายจราจรจากระดับขอบผิวจราจร
ขนาดป้ายจราจร
มิติความกว้ างและความสูงของแผ่นป้าย
วัสดุเคลือบสะท้ อนแสง
ระดับของวัสดุเคลือบสะท้ อนแสง
วันที่ติดตัง้
วันที่ดําเนินการติดตังป
้ ้ าย
ชนิดของเสาและฐานรองรับ
ตัวเสาทํามาจากวัสดุไม้ อะลูมิเนียม

7.6.2 การตรวจสอบ
การตรวจสอบป้ายจราจร เป็ นกิจกรรมสําคัญเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางมัน่ ใจในประสิทธิ ภาพของป้ายจราจรที่มีต่อ
การมองเห็ น ทัง้ ช่ ว งเวลากลางวัน และกลางคื น และการตรวจสอบป้ ายจราจรยัง ทํ า ให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง าน
กําหนดเวลาที่เหมาะสมในการบํารุงรักษาได้ การดําเนินงานทัว่ ไปมีดงั นี ้
- การฝึ กอบรมผู้ปฏิบัตทิ ่ เี กี่ยวข้ อง เป็ นการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ด้านงานตรวจสอบและบํารุ งรักษา
เพื่อให้ กระบวนการตรวจสอบความชํารุดของป้ายเกิดข้ อผิดพลาดน้ อยที่สดุ เมื่อปฏิบตั งิ านจริง
- การจัดทําตารางตรวจสอบ เป็ นการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อทําการตรวจสอบป้ายและ
ฐานรองรับ ซึง่ ต้ องพิจารณาลําดับความสําคัญของป้าย ประเภทของถนน และปริ มาณการจราจร
ร่วมด้ วย
- ขัน้ ตอนการตรวจสอบ เป็ นระเบียบวิธีแนะนําว่าผู้ปฏิบตั ิจะดําเนินการตรวจสอบอย่างไร โดย
สาระสําคัญของแต่ละขันตอนจะถู
้
กอธิบายให้ กบั ผู้ปฏิบตั งิ านทราบตังแต่
้ เริ่มฝึ กอบรม
- การซ่ อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่ เฉพาะตําแหน่ ง ป้ายจราจรที่เสียหายและไม่สามารถใช้ งานได้
ควรได้ รับการแก้ ไขทันทีโดยเจ้ าหน้ าที่ซ่อมบํารุ ง และขณะปฏิบตั ิงาน บริ เวณใกล้ จุดซ่อมต้ องวาง
กรวยและใช้ สญ
ั ญาณมือเตือนให้ ผ้ ใู ช้ ทางทราบล่วงหน้ า
- การเตรี ยมตัวในขัน้ ตอนการทํางานเพื่อแก้ ไขปั ญหา เป็ นการจัดระบบการทํางานเพื่อให้ มี
เวลาเพียงพอสําหรับการซ่อมแซมป้ายจราจร
- การบันทึกผลอย่ างสมํ่าเสมอ เป็ นการบันทึกผลการตรวจสอบและซ่อมแซมป้ายจราจรซึง่ เป็ น
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย โดยการบันทึกผลการตรวจสอบจะเป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผนบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงและการป้องกันการละเมิดทรัพย์สนิ ต่างๆ
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แผ่นป้ายบังคับ แผ่นป้ายเตือน และแผ่นป้ายแนะนํ าที่ ติดตังบนทางหลวง
้
จํ าเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องมี การ
ตรวจสอบคุณภาพการสะท้ อนแสง โดยค่าสัมประสิทธิ์การสะท้ อนแสงของป้ายจะต้ องมีค่าไม่น้อยกว่าค่า
ตํ่าสุดที่ยอมรับได้ การตรวจสอบค่าสะท้ อนแสงทําได้ ดงั นี ้
- การใช้ เครื่ องตรวจวัดคุณภาพการสะท้ อนแสงของแผ่นป้ายจราจร (Retroreflectometer) เป็ น
วิธีที่ถกู ต้ องมากที่สดุ
- การเปรี ยบเทียบการมองเห็นป้ายจราจร ด้ วยการทดสอบแผ่นป้ายจราจรกับแผ่นทดสอบที่มี
ค่าสะท้ อนแสงขันตํ
้ ่าตามมาตรฐานที่ยอมรับได้
- การตรวจสอบการมองเห็นด้ วยตา จะประเมินความเห็นโดยผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึ กอบรม
แล้ ว
การจัดทํารายการเพื่อตรวจสอบป้ายจราจร (Sign Inspection Checklist) มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดข้ อมูลตรวจสอบ (FHWA, 2010)
-

-

-

เส้ นทางที่สํารวจจําเป็ นต้ องติดตังป
้ ้ ายจราจรหรื อไม่
เส้ นทางที่สํารวจมีการติดตังป
้ ้ ายจราจรเพียงพอหรื อไม่
ป้ายจราจรมีการติดตังถู
้ กต้ องหรื อไม่ (พิจารณาความถูกต้ องจากคูม่ ือข้ อกําหนดและมาตรฐานการติดตังป
้ ้ ายของ
หน่วยงานที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั )
ป้ายจราจรติดตังในตํ
้ าแหน่งและระยะที่เหมาะสมหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
• ระยะติดตังตามแนวขวางของป
้
้ ายจราจร
• ความสูงของป้ายจากขอบผิวจราจร
• ตําแหน่งติดตังตลอดแนวทางหลวง
้
แผ่นป้ายจราจรที่ติดตังมี
้ ความชัดเจนในการมองเห็นทังช่
้ วงเวลากลางวันและกลางคืนหรื อไม่ (พิจารณาระยะมองเห็น
ปลอดภัยประกอบด้ วย)
บริ เวณที่ติดตังป
้ ้ ายจราจรมีอปุ สรรคต่อการมองเห็นแผ่นป้ายจราจรของผู้ใช้ ทางหรือไม่ เช่น การบดบังจากต้ นไม้ ข้าง
ทาง
การตรวจสอบคุณภาพของแผ่นป้ายจราจร
• สภาพของแผ่นป้าย เช่น การฉีกขาด การลอกหรือร่อนและอื่นๆ
• ความชัดเจนของสีแผ่นป้าย
• ความสว่าง
• คุณภาพด้ านการสะท้ อนแสง
• ความเสียหายหรื อการถูกทําลายอื่นๆ เช่น การฉีดสเปรย์บริ เวณแผ่นป้าย
การติดตังป
้ ้ ายจราจร ต้ องตรวจสอบตําแหน่งติดตังเสาว่
้ าอยู่นอกเขตปลอดภัย (Clear Zone) หรื อไม่ และหากติดตังใน
้
เขตปลอดภัย ต้ องตรวจสอบว่ามีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนหรื
ั ้ อไม่
กรณีเสาป้ายจราจรแบบเสาแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร (Overhead Sign) และชนิดแขนยื่น (Overhang Sign) หาก
ติดตังอยู
้ ่ในเขตปลอดภัย (Clear Zone) ต้ องตรวจสอบว่ามีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนหรื
ั ้ อไม่
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7.6.3 การปองกันและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
การป้องกันและบํารุ งรักษาอย่างต่อเนื่องเป็ นวิธีที่ช่วยรักษาประสิทธิภาพของป้ายจราจรให้ อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์และใช้ งานได้ นาน วิธีการป้องกันและบํารุงรักษามีดงั นี ้
-

การทําความสะอาดป้ายจราจร
การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
อุปกรณ์ป้องกันการลักขโมย
การปรับแต่งฐานรองรับป้ายจราจร

7.6.3.1 การทําความสะอาดป้ายจราจร
ป้ายจราจรทังในเขตเมื
้
องและเขตชนบท หลังการติดตังและใช้
้
งาน จะพบความสกปรกที่เกิดจากฝุ่ นละออง
รอยเปื อ้ น เชื ้อรา ทําให้ มองเห็นป้ายไม่ชดั เจน โดยปกติแล้ ว การทําความสะอาดจะนิยมทําในช่วงฤดูร้อน
และตําแหน่งติดตังที
้ ่พบความสกปรกส่วนใหญ่จะติดตังอยู
้ ใ่ นบริเวณต่อไปนี ้
-

ป้ายจราจรที่ตดิ ตังใต้
้ ต้นไม้ ใหญ่หรื อใกล้ ไม้ พมุ่
ป้ายจราจรที่ตดิ ตังบนทางหลวงที
้
่มีการสัญจรของรถบรรทุกเป็ นจํานวนมาก
ป้ายจราจรที่ตดิ ตังในพื
้ ้นที่ที่มีฝนตกน้ อย
ป้ายจราจรที่ตดิ ตังในเขตอุ
้
ตสาหกรรมหรื อพื ้นที่ก่อสร้ าง

การทําความสะอาดป้ายจราจร เป็ นขันตอนที
้
่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ การทํางานของป้ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมไปถึงช่วยยืดอายุการใช้ งานของป้ายให้ นานยิ่งขึ ้น
7.6.3.2 การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
การติดตังป
้ ้ ายจราจรบริ เวณข้ างทางที่มีการปลูกไม้ ยืนต้ น มักพบปั ญหากิ่งของต้ นไม้ บดบังการมองเห็น
จํ า เป็ นต้ อ งอาศัย การตรวจสอบสายทางของเจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านอย่ า งสมํ่ า เสมอ โดยการจัด ทํ า
ตารางเวลาตรวจสอบ นับจากวันที่ตรวจสอบครัง้ สุดท้ ายเพื่อกําหนดเวลาตรวจสอบครัง้ ต่อไป
7.6.3.3 อุปกรณ์ ป้องกันการลักขโมย
การขโมยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ติดตังป
้ ้ ายจราจรเป็ นปั ญหาที่ยากต่อการแก้ ไขและยากที่จะจับผู้กระทําผิดมา
ดําเนินคดี วิธีการแก้ ไขปั ญหาวิธีหนึ่ง คือ การใช้ อุปกรณ์ ยึดรัง้ ระหว่างตัวเสากับแผ่นป้าย และตัวเสากับ
ฐานเสาที่ยากต่อการถอด อุปกรณ์ยดึ รัง้ ที่มีคณ
ุ สมบัตชิ ่วยยึดแน่นและใช้ กบั งานติดตังป
้ ้ ายจราจรมีดงั นี ้
- การใช้ ข้อต่อแบบพุกเหล็ก (Expanding Anchor Bolts) และตัวยึดรอยต่อแบบ Aluminum Rivets
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- เลือกใช้ สลักเกลียวที่ต้องใช้ เครื่ องมือในการติดตังและถอดรื
้
อ้ ย้ าย เช่น Star Bolts
- เลือกใช้ สลักเกลียวแบบชนิด Shear-Off Head
- การใช้ ค้อนดัดส่วนปลายที่ยื่นออกมาของสลักเกลียวเมื่อขันแน่นแล้ ว วิธีนี ้จะทําให้ การขันสกรู ออก
ได้ ยาก แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี ้อาจไม่เหมาะสม เพราะจะทําให้ การซ่อมบํารุงทําได้ ยากขึ ้นตาม
ไปด้ วย
7.6.3.4 ฐานรองรั บป้ายจราจร
ฐานรองรั บถื อเป็ นส่วนสําคัญที่ ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับป้ายและเสา ข้ อควรพิจารณาเพื่อช่วยในการ
บํารุงรักษามีดงั นี ้
- ตัวเสาต้ องยึดแน่นกับฐานอย่างมัน่ คง ระหว่างตรวจสอบป้ายจราจรต้ องมีการตรวจสอบความ
มัน่ คงของตัวเสาควบคู่กัน โดยพิจารณาการเอียงของตัวเสาว่าออกจากแนวที่เคยติดตังหรื
้ อไม่
หากพบว่ามีการเอียงออกมาก เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องวางแผนเพื่อซ่อมแซมให้ ป้ายกลับมาอยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทาง
้ ้ ายจราจรที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการชน หรื อการเพิ่มเติม
- การพิจารณาตําแหน่งติดตังป
เครื่ องหมายเพื่อช่วยให้ มองเห็นมากขึ ้น เช่น การติดตังป
้ ้ ายจราจรบริเวณที่ใกล้ กบั เกาะกลางที่แคบ
มักจะมีโอกาสถูกชนอยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากวงเลี ้ยวของยานพาหนะขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ การทาสี
หรื อทําเครื่ องหมายบริ เวณตัวเสา ก็จะเพิ่มการมองเห็นต่อโครงสร้ างป้ายได้ อีกรูปแบบหนึง่
- สภาพแวดล้ อมโดยรอบ เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มีผลต่อการล้ มของเสาป้ายจราจร ซึ่งได้ แก่ การกัด
เซาะดินและการเจริญเติบโตของพืชบริ เวณฐานรองรับ
7.6.4 การซอมแซมและการเปลี่ยนใหม
การซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนป้ายจราจรใหม่ ควรมีสาเหตุมาจาก
- ความเสียหายจากการถูกทําลาย
- ความเสียหายจากการถูกชน
- การรื อ้ ย้ ายหรื อเปลี่ยนตําแหน่งติดตังเนื
้ ่องด้ วยเหตุผลเฉพาะที่ เช่น การขยายเส้ นทาง การเปิ ด
ช่องทางเข้ า-ออกใหม่
- ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- การเสื่อมสภาพของป้ายจราจรเนื่องจากอายุการใช้ งาน
หากพบว่าในบริ เวณใดที่มีการซ่อมบํารุ งป้ายจราจรหลายครัง้ ควรพิจารณาถึงสาเหตุของปั ญหา เพื่อช่วย
ในการแก้ ไขปั ญหาระยะยาวต่อไป
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ป้ายจราจรที่เสียหายจากการถูกทําลาย เช่น เกิดการดัด การเสียรู ป การปะทะกับแรงลม การขีดเขียนบน
แผ่นป้าย หรื อจากยานพาหนะเสียหลักหลุดออกข้ างทางแล้ วพุ่งชนเสาป้าย ความเสียหายต่างๆ เหล่านี ้ จะ
ทําให้ ป้ายจราจรขาดประสิทธิ ภาพในเรื่ องความแข็งแรงและความชัดเจนของการสะท้ อนแสง ดังนันการ
้
้
าคัญที่จะทําให้ ป้ายจราจรมีประสิทธิภาพเช่นเดิม
ตรวจสอบและบํารุงรักษาจึงเป็ นขันตอนสํ
สําหรับการพิจารณาว่าจะซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่นนั ้ ผู้ปฏิบตั ิควรวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความ
คุ้มค่า ในกรณีที่ป้ายเสียหายมากจนไม่อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ การเปลี่ยนใหม่อาจมีคา่ ใช้ จ่ายน้ อยกว่าการ
ซ่อมแซม หรื อหากพิจารณาซ่อมแซมควรตรวจสอบอายุการใช้ งานที่เหลืออยูข่ องแผ่นป้ายหลังทําการซ่อม
7.6.4.1 ป้ายที่หมดอายุการใช้ งานหรือเกินอายุการใช้ งาน
ป้ายจราจรที่มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน สีจะเริ่มเสื่อมคุณภาพและมีผลโดยตรงต่อความสว่างของตัวอักษร
และพื ้นหลัง การสะท้ อนแสงของแผ่นป้ายที่ลดลง ปั ญหาต่างๆ เหล่านี ้เป็ นสัญญาณเตือนให้ ทราบถึงความ
เสื่อมสภาพหรื อหมดอายุการใช้ งานของป้าย ทําให้ ผ้ ใู ช้ ทางไม่สามารถมองเห็นป้ายในระยะที่เหมาะสม
ผู้ปฏิบตั ิงานสามารถวางแผนเปลี่ยนป้ายจราจรใหม่จากผลการวัดระดับการสะท้ อนแสงตํ่าสุด โดยอาศัย
ข้ อพิจารณาอื่นๆ นอกจากการตรวจสอบภาคสนาม ดังนี ้
- พิจารณาจากอายุการใช้ งานของป้ายที่ได้ กําหนดไว้ (Based on Expected Sign Life) โดยอาศัย
ข้ อมูลการเสื่อมสภาพการสะท้ อนแสงของป้าย
- ป้ายจราจรที่ ติดตังพร้
้ อมกัน หากต้ องเปลี่ยนใหม่ ควรเปลี่ยนตลอดแนวหรื อตลอดช่วงบริ เวณ
(Blanket Replacement)
7.6.5 การรายงานและบันทึกผลอยางสม่ําเสมอ
การรายงานความก้ าวหน้ า การบันทึกผลการดําเนินงาน รวมไปถึงแผนการบํารุ งรักษาป้ายอย่างสมํ่าเสมอ
จะช่วยให้ เห็นขันตอนการจั
้
ดการป้ายจราจรอย่างเป็ นระบบ ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์มากในกรณี
เกิ ด การร้ องเรี ย นจากผู้ ใ ช้ ทางที่ เ กิ ด อุบัติ เ หตุ ซึ่ ง อาจมี ก ารกล่ า วอ้ า งว่ า มี ส าเหตุม าจากปั ญ หาการ
เสื่อมสภาพหรื อการชํารุดของป้าย การบันทึกผลอย่างสมํ่าเสมอจะมีประโยชน์ตอ่ ผู้ปฏิบตั งิ านดังนี ้
- ช่วยเพิ่มการตัดสินใจในการเปลี่ยนป้ายจราจรเก่าเมื่อถึงเวลาอันสมควร
- ช่วยให้ การรื อ้ ย้ ายหรื อเปลี่ยนป้ายจราจรที่เสียหายบ่อยได้ เร็ วขึ ้น
- ช่วยให้ พิจารณาได้ ว่าวัสดุชนิดใดเหมาะกับพื ้นที่ใด และจะช่วยให้ การวางแผนการจัดการป้าย
จราจรมีประสิทธิภาพขึ ้น
- ช่วยลดการทําลายป้ายจราจรที่เกิดจากผู้ใช้ ทาง โดยอาศัยการบังคับใช้ กฎหมาย
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- ช่วยเป็ นข้ อมูลพยานหลักฐาน หากเกิดอุบตั เิ หตุกบั ผู้ใช้ ทางและมีการฟ้องร้ องเกิดขึ ้น
การจัดทําฐานข้ อมูลป้ายจราจร มีขนตอนที
ั้
่จะทําการบันทึกเพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
อยู่ 2 ส่วน คือ
7.6.5.1 รายงานอุบัตกิ ารณ์ (Incident Report)
เป็ นรายงานที่บนั ทึกเหตุการณ์ที่เกิดปั ญหาขึ ้นและผลที่ตามมามีรายละเอียดดังนี ้
-

วันและเวลาที่รายงานถูกทําขึ ้นหรื อถูกพิจารณายอมรับ
ผู้ที่จดั ทํารายงานและผู้ที่พิจารณายอมรับรายงาน
รายละเอียดโดยย่อของปั ญหาที่นําเสนอในรายงาน
กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา ผู้ที่ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข หากมี ก ารตรวจสอบงานภายหลัง ต้ อ งระบุชื่ อ ผู้ที่ ทํ า การ
ตรวจสอบ

7.6.5.2 การบันทึกกิจกรรมซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษา
การบันทึกผลการบํารุงรักษาควรดําเนินการเมื่อมีการติดตังป
้ ้ ายจราจรใหม่ การซ่อมแซมป้ายจราจรที่ติดตัง้
เดิม หรื อการเปลี่ยนป้ายจราจรและตัวเสาใหม่ การบันทึกผลการบํารุงรักษาควรมีรายละเอียดดังนี ้
-

วันเวลาของการดําเนินการงาน
ชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ตําแหน่งที่ติดตังป
้ ้ ายจราจร ควรระบุชื่อถนนหรื อทางหลวงและทิศทางการจราจร
ชนิดและขนาดแผ่นป้ายจราจรหากมีการเปลี่ยนป้ายใหม่
ชนิดและขนาดตัวเสา หากมีการเปลี่ยนป้ายใหม่
ความสูงของป้ายจากระดับขอบผิวจราจร
สีของป้ายจราจร
ขนาดของป้ายจราจร
การแตกหักของฐานแบบ Breakaway
ความชัดเจนของป้ายจราจร
ความเสื่อมสภาพของป้ายจราจร (สีแผ่นป้ายจราจรจางลง)
ตําแหน่งติดตังที
้ ่หา่ งจากขอบผิวทาง
อุปสรรคต่อการมองเห็นป้ายของผู้ขบั ขี่
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7.7 ขอจํากัดในการติดตั้งปายจราจร

ในปั จจุบนั การติดตังป
้ ้ ายจราจร พบข้ อจํากัดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน รายละเอียดดังตารางที่
7-6
ตารางที่ 7-6 ข้ อจํากัดและแนวทางแก้ ไขในการติดตัง้ ป้ายจราจร
ข้ อจํากัด
แนวทางแก้ ไข
1) ข้ อจํากัดด้ านการติดตัง้ เสาป้าย ควรทําความเข้ าใจกับผู้พกั อาศัยและผู้ประกอบการถึงโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุกบั
จราจร เช่น บดบังบริเวณพื ้นที่พกั อาศัย ผู้ใช้ ทางหากระยะมองเห็นไม่เพียงพอ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน เช่น การ
ขอความร่ วมมือ เคลื่อนย้ าย หรื อขยับพื ้นที่ค้าขาย เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่สามารถมองเห็น
หรื อพื ้นที่ค้าขาย
ป้ายจราจรได้ ชดั เจน และหากจําเป็ นต้ องรื อ้ ย้ าย หรื อเปลี่ยนตําแหน่งติดตังป
้ ้ าย
ต้ องได้ รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรื อผู้บงั คับบัญชาก่อน
2) ข้ อจํากัดของพื ้นที่ติดตังหน้
้ างาน กรณีที่จําเป็ นต้ องเปลี่ยน/ลดระยะติดตังป
้ ้ ายจราจรข้ างทาง ควรพิจารณาถึงความ
เช่น ความกว้ างของเขตทาง คันทางสูง เหมาะสมและความปลอดภัย ต่อ ผู้ใ ช้ ท าง และต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจากวิ ศ วกรผู้
ควบคุมงานหรื อผู้บงั คับบัญชาก่อน
3) การขโมยแผ่นป้ายจราจรหรื อตัวเสา ควรเพิ่ ม ความถี่ ใ นการตรวจสอบ และขอความร่ ว มมื อ จากชุม ชนในการช่ ว ย
ที่ทําจากเหล็ก
ประสานงานกับทางการ หากพบผู้ละเมิดทรัพย์สนิ ของกรมทางหลวง
4) การติดตังป
้ ้ ายแนะนําไม่ตรงกับช่อง ควรดําเนินการปรับเปลี่ยนป้ายจราจรให้ ตรงตําแหน่งกับช่องจราจรที่ต้องการระบุ
จราจร
เพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนกับผู้ใช้ ทาง
5) ตําแหน่งติดตังป
้ ้ ายไม่เหมาะสม ทํา ควรดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหน่งติดตังป
้ ้ ายจราจรให้ อยู่ในที่เหมาะสมต่อการ
ให้ ผ้ ใู ช้ ทางมองเห็นไม่ชดั เจน
มองเห็นของผู้ขบั ขี่
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7.8 การซอมแซมและบํารุงรักษาปายจราจร

การซ่อมแซมป้ายจราจร กรณี โครงการติดตังป
้ ้ ายจราจรใหม่หรื อโครงการปรับปรุ งป้ายจราจร ผู้รับจ้ าง
จะต้ องรับประกันคุณภาพของงานติดตังป
้ ้ ายจราจรในระยะเวลา 24 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงานได้ ตรวจรับแล้ ว หากพบว่าป้ายจราจรและส่วนติดตังอื
้ ่นๆ เสื่อมคุณภาพลงหรื อไม่ได้ มาตรฐาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมให้ กลับมาพร้ อมใช้ งานตามระยะเวลาที่ได้ แจ้ งไว้ กบั กรมทางหลวง
กรณี สิ ้นสุดระยะรั บประกันคุณภาพงาน จะมีแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบ โดยหมวดการทางจะทํา
หน้ าที่ตรวจสอบตามสายทางที่รับผิดชอบ และเมื่อพบการชํารุดเสียหายจะแจ้ งมายังแขวงการทาง จากนัน้
หน่วยงานจราจรสงเคราะห์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของแขวงการทาง/หมวดการทางจะเป็ นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมป้ายจราจรในสายทางที่รับผิดชอบ
สําหรับแนวทางปฏิบตั ิในการบํารุ งรักษาป้ายจราจร จะต้ องมีการตรวจสอบเป็ นประจํา และควรมีตาราง
ปฏิบตั ิในการบํารุ งรั กษา เช่น การทาสี ล้ างทําความสะอาดป้าย และเปลี่ยนป้ายที่ชํารุ ดเสียหาย ป้าย
จราจรทุกป้ายจะได้ รับการบํารุงรักษาอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี และหากพบว่ามีการเสื่อมคุณภาพการสะท้ อน
แสงของป้ายจราจร ควรดําเนินการบํารุงรักษาตามสภาพปั ญหาดังนี ้
- หากเกิดคราบสกปรกจาก ฝุ่ นควัน หรื อเขม่าควันจากรถยนต์ ควรดําเนินการทําความสะอาดป้าย
จราจร โดยใช้ ผ้าชุบนํ ้าที่ผสมนํ ้ายาล้ างชนิดอ่อน เช่น สบู่ ล้ างทําความสะอาด แล้ วล้ างออกด้ วยนํ ้า
อีกรอบ และเช็ดให้ แห้ ง
- หากเกิ ดจากความเสื่อมสภาพของป้ายจราจรตามอายุการใช้ งาน เจ้ าหน้ าที่ควรรี บดําเนินการ
เปลี่ยนใหม่
แต่หากเป็ นช่วงที่มีผ้ ใู ช้ ทางเป็ นจํานวนมาก เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรื อเทศกาลปี ใหม่ อาจจะมีการ
ตรวจสอบ บํารุงรักษาให้ อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม สะอาด และอ่านได้ ชดั เจน ก่อนถึงช่วงเทศกาล
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บทที่ 8
หลักนําทาง

8.1 บท
ทนํา

8.1.1 วัต
ตถุประสงค
คและเหตุอันควรในการติดตั้งหลักนําทาง
้ เวณ
หลักนําททางเป็ นอุปกรรณ์ข้างทางทีติ่ ดตังบริ
ณขอบทางเพื่อช่
อ วยให้ ผ้ ขู บั ขี่สามารถมอ งเห็นขอบเขตตทางเดิน
รถได้ ชดั เจนขึ ้น โดยเฉฉพาะอย่างยิงในเวลากลา
่
างคืน รวมทัง้ ช่วยลดอุบตั เหตุ
ิเ จากการทีที่รถหลุดออกจากถนน
ง
ดงั รูปที
ป ่ 8-1 วัตถุปประสงค์ของกการติดตังหลั
้ กนํ
ก าทางบนททางหลวง คือ
และไปชนกับวัตถุข้างทางได้
- เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่ถึงแนวทางหลวงที่เป็ นนอุปสรรคในการมองเห็น เชช่น ทางโค้ งราาบ ทางโค้ งดิง่ ทางขึ ้น
เนิน จุดเชื่อมต่
ม อระหว่างถถนนกับสะพาน
- เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่ถึงอุปสรรคข้ างทาง เช่น ท่อระบายนนํ ้าหรื อคูนํ ้าข้างทาง
- เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่ถึงบริ เวณ
ณที่กายภาพททางหลวงเกิดการเปลี่ยนแปปลง เช่น บริ เเวณทางร่ วม ทางแยก
บริเวณที่มีการเปลี
า ่ยนแปลลงความกว้ างงของช่องจราจร

รู ปที่ 8-1 หลลักนําทางติดตัตง้ บริเวณทางโค้ งราบ

สําหรับททางหลวงระหว่างเมืองที่พื ้นที
้น ่การส่องสว่างไม่เพียงพพอต่อการมองงเห็น สามารรถติดตังหลั
้ กนํนาทางได้
ทังบนถน
้
นนที่แบ่งทิศทางการจราจ
ท
จรแบบมีเกาาะกลางและแแบบไม่มีเกาะกลาง เพื่อชช่วยให้ ผ้ ูขบั ขี่ทราบถึง
กายภาพพถนนข้ างหน้ า
สําหรับททางหลวงในเเขตเมือง ส่วนใหญ่
น มกั ไม่เเหมาะสมที่จะติ
จ ดตังหลั
้ กนําทาง เว้ นแแต่พื ้นที่ดงั กลล่าวมีแสง
สว่างไม่เเพียงพอและมีมีกายภาพถนนนที่อาจก่อใหห้ เกิดอันตรายยกับผู้ใช้ ทางไได้

8
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8.1.2 ชนิดหลักนําทาง
หลักนําทางที่ใช้ ทวั่ ไปบนทางหลวงแยกเป็ น 2 ประเภทแบ่งตามวัสดุที่นํามาใช้ งาน คือหลักนําทางชนิดแข็ง
(Rigid Guide Post) และหลักนําทางชนิดอ่อนตัว (Flexible Guide Post) นอกจากนี ้ มีวสั ดุบางประเภทที่
สามารถนํามาใช้ ทําหลักนําทางได้ เช่น หลักนําทางชนิดเสาไม้ (Timber Guide Post) และหลักนําทางชนิด
กึ่งอ่อนตัว (Semi Flexible Guide Post)
8.1.2.1 หลักนําทางชนิดแข็ง (Rigid Guide Post)
เป็ นชนิดที่นิยมติดตังบนทางหลวงมากที
้
่สดุ ดังรู ปที่ 8-2 ทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและเสียรู ปยาก
เมื่อเกิดการชน เช่น คอนกรี ต ลักษณะเป็ นเสาแท่งสี่เหลี่ยมขนาดหน้ าตัด 15 x 15 ซม. ความสูง 80 ซม.
จากระดับผิวจราจร ผิวนอกทาสีขาวสลับดํา โดยแถบสีขาวสูง 25 ซม. สลับด้ วยแถบสีดําสูง 15 ซม. ปลาย
บนสุดมีลกั ษณะเป็ นยอดแหลม ขอบด้ านบนจะทาวัสดุสีขาวสะท้ อนแสงขนาด 15 x 3 ซม. ฐานรากฝั งลึก
ลงไปอย่างน้ อย 50 ซม. จากระดับผิวจราจร
อย่ า งไรก็ ต าม หลัก นํ า ทางชนิ ด แข็ ง ก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายสู ง มากหากมี ร ถพุ่ง ชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
รถจักรยานยนต์ เพราะคอนกรี ตเป็ นวัตถุที่ความแข็งแกร่ งสูง หากแรงที่มาปะทะมาก ความรุนแรงจากการ
ชนจะมากขึ ้นตามไปด้ วย
0.30

0.05
0.25
0.80

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

0.20

0.15

ทาสีขาว
ทาสีดํา

0.25

ระดับขอบผิวทาง

0.15
VARIES

0.10
0.10
อย่างน้อย
0.40
มิติ หน่วย เมตร
0.30

รู ปที่ 8-2 หลักนําทางชนิดแท่ งคอนกรี ต (กรมทางหลวง, 2537)
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8.1.2.2 หลักนําทางชนิดอ่ อนตัว (Flexible Guide Post)
เป็ นชนิดหลักนําทางที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุน่ คืนตัวได้ สามารถทนต่อแรงกระแทกและความร้ อนได้
ดี เช่น พลาสติกบางประเภท อาทิ โพลีคาร์ บอเนต หรื อวัสดุอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติแบบอ่อนตัวดังรู ปที่ 8-3
ลักษณะเป็ นเสาแท่งสี่เหลี่ยม สีขาวกว้ างประมาณ 10 ซม. มีความสูง 125 ซม. จากระดับผิวจราจร ขอบ
บนส่วนด้ านหน้ าจะติดแถบสีขาวสะท้ อนแสง ฐานรากจะฝั งลงไปลึกอย่างน้ อย 50 ซม. จากระดับผิวจราจร
มีข้อดีที่สําคัญคือไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรง หากรถเสียหลักพุง่ เข้ าไปชน

1.25 ม.

0.30 ม.

0.50 ม.

รู ปที่ 8-3 หลักนําทางชนิดอ่ อนตัว (กรมทางหลวง, 2537)

8.1.2.3 หลักนําทางชนิดเสาไม้ (Timber Guide Post)
เป็ นหลักนําทางที่มีขนาดหน้ าตัด 10 x 5 ซม. ดังรูปที่ 8-4 มีความสูง 100 ซม. จากระดับผิวจราจร ขอบบน
ส่วนด้ านหน้ าจะติดวัสดุสะท้ อนแสงลักษณะวงกลม ฐานรากจะฝั งลงไปลึกอย่างน้ อย 50 ซม. จากระดับผิว
จราจร ผิวด้ านนอกของเสาไม้ จะทาสีขาวเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น
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รู ปที่ 8-4 หลักนําทางชนิดเสาไม้ (Austroad, 2009)

8.1.2.4 หลักนําทางชนิดกึ่งอ่ อนตัว (Semi Flexible Guide Post)
เป็ นหลักนําทางที่มีคณ
ุ สมบัตทิ างวัสดุศาสตร์ กึ่งยืดหยุน่ เมื่อเกิดการชน ตัวหลักนําทางจะหักหรื อดัดเสียรูป
มีมิติด้านกว้ างประมาณ 10 ซม. ตัวเสาทาสีขาวและผลิตจากพลาสติก โลหะชนิดอ่อนตัว หรื อวัสดุอื่นที่มี
คุณสมบัตกิ ึ่งอ่อนตัว
ทังนี
้ ้ หลักนําทางที่ทํามาจากวัสดุบางชนิดสามารถซ่อมแซมกลับมาใช้ ใหม่ได้ หากเสียหายเมื่อเกิดการชน
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8.2 การเลือกชนิดหลักนําทาง

หลักนําทางต้ องมีรูปแบบที่ปลอดภัยและไม่เพิ่มความรุนแรงกับผู้ประสบเหตุเมื่อเกิดการชน ข้ อพิจารณาใน
การเลือกชนิดหลักนําทาง มีดงั นี ้
- หลักนําทางชนิดอ่อนตัว (Flexible Guide Post) เมื่อเกิดการชน ตัวเสาที่อยู่เหนือระดับผิวจราจร
จะพับหรื อล้ มทันที ทําให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ทางน้ อยที่สดุ เหมาะที่จะติดตังบริ
้ เวณทางโค้ งรัศมี
แคบ บริ เวณที่มีไหล่ทางแคบ และถนนที่มีปริมาณการใช้ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานสูง
- หลักนําทางชนิดไม้ หรื อชนิดกึ่งอ่อนตัว (Timer or Semi – Flexible) เหมาะที่จะติดตังบริ
้ เวณทาง
หลวงที่มีความเสี่ยงในการถูกชนน้ อย
- บริ เวณทางหลวงที่มีปริ มาณคนเดินข้ ามถนนสูง หากติดตังหลั
้ กนําทางควรจะติดวัสดุหรื อแผ่น
สะท้ อนแสงขนาดเล็กบริ เวณส่วนบนของตัวหลัก เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้ ผ้ ขู บั ขี่ชะลอความเร็ ว
้
เวณที่เป็ นพื ้นที่อนั ตรายข้ าง
- หลักนําทางชนิดแข็ง เช่น ชนิดหลักคอนกรี ต เหมาะที่จะติดตังในบริ
ทาง เช่น คูนํ ้า หนองนํ ้าขนาดเล็ก ปากท่อระบายนํ ้า เป็ นต้ น เพราะหากยานพาหนะพุ่งเข้ าชนหลัก
นําทาง อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายน้ อยกว่าการพุง่ ชนปากท่อหรื อพลัดตกในหนองนํ ้าข้ างทาง
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8.3 หลลักการติดตั
ด ้งหลักนําทางทั่วไปป

8.3.1 ก
การติดตั้งวัตถุ
ต สะทอนแแสงบนหลักนําทาง
วัตถุสะท้ท้ อนแสงที่ติดตั
ด งบนหลั
้
กนํนาทางจะติด ให้ อยู่สงู จากกผิวจราจรไมม่น้อยกว่า 700 ซม. และไมม่เกิน 125
ซม. โดยในสภาพอากกาศปกติจะต้ องสามารถสะท้ อนแสงไฟฟสูงของรถกลับั มายังผู้ขบั ขี ่ได้ ที่ระยะ 3000 เมตร
ต
างของหลักนนําทาง
8.3.2 รระยะติดตั้งตามแนวขวา
บริเวณททางหลวงนอกกเมืองหรื อทางหลวงในเมืออง ให้ ตดิ ตังห
้ หลักนําทางห่างจากขอบไห
า
หล่ทางหรื อขออบคันหิน
ตามข้ อกําหนดดังนี ้
- หากข้ างทางเป็ นไหล่ทาง หลักนําทางจจะติดตังห่
้ างจจากขอบไหล่ทางประมาณ
ท
ณ 30 ซม. ดังรูปที่ 8-5

รู ปปที่ 8-5 รู ปแบ
บบการติดตัง้ หหลักนําทางห่ างจากขอบไหล
า
ล่ ทาง (FHWA , 2009)

- หากข้ างทางเป็ นขอบคันหิน (Curb) หหลักนําทางจะะติดตังห่
้ างจาากขอบคันหินนประมาณ 600 ซม. ดัง
รูปที่ 8-6

รู ปที่ 8-6 รู ปแบ
บบการติดตัง้ หหลักนําทางห่ างจากขอบคั
า
นหิ
น น (FHWA, 2009)

- การติด ตัง้ ห ลัก นํ า ทางในนบริ เ วณใดบบริ เ วณหนึ่งต้ องสูง จากผิวจราจรเท่า กัน และห่า งจากขอบ
ทางเดินรถเทท่ากันโดยตลออด
8
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8.3.3 ขอกําหนดความสูงหลักนําทาง
หลักนําทางควรติดตังให้
้ มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร จากระดับผิวจราจร หรื อตามที่แบบมาตรฐาน
งานก่อสร้ างทางได้ ระบุไว้ (กรมทางหลวง, 2537) และกรณีที่ไหล่ทางมีระดับแตกต่างกัน ควรปรับระดับดิน
้ กนําทางแล้ วจะต้ องมีความสูงจาก
เดิมบริ เวณที่จะติดตังให้
้ มีระดับที่เสมอกันตลอดแนว และเมื่อติดตังหลั
ผิวจราจรที่ระดับเดียวกัน
8.3.4 ขอกําหนดระยะหางในการติดตั้งหลักนําทาง
8.3.4.1 บริเวณทางตรง
หลักนําทางแต่ละตัวจะติดห่างกันทุกๆ 150 เมตร แต่หากบริเวณที่ตดิ ตังมี
้ อปุ สรรคจากสภาพอากาศ เช่น มี
หมอกหนาปกคลุมในพื ้นที่บ่อย สามารถลดระยะห่างระหว่างช่วงเสาลงเหลือ 60 เมตร และหากติดตังบน
้
ทางหลวงที่เป็ นทางราบและมีปริ มาณจราจรน้ อยกว่า 1,500 คันต่อวัน สามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างช่วง
เสาออกเป็ น 200 เมตรได้
8.3.4.2 บริเวณทางโค้ ง
ระยะห่างของหลักนําทางแต่ละตัวขึ ้นอยู่กบั รัศมีความโค้ งของถนนบริ เวณนัน้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ
ระยะก่อนเข้ าทางโค้ ง (S1 S2 และ S3) และระยะโค้ ง (S) ดังรู ปที่ 8-7 และตารางที่ 8-1 โดยจะต้ องมีการ
ตรวจสอบระยะการมองเห็นด้ วย
ข้ อพิจารณาในการติดตังหลั
้ กนําทางบริ เวณทางโค้ งมีดงั นี ้ (MUTCD, 2009)
1. หากรัศมีโค้ งนอกเหนือที่กําหนดไว้ ในตาราง สามารถเทียบค่าจากสัดส่วน (Interpolate) ในตาราง
ได้
2. ระยะห่างของหลักนําทางต้ องไม่น้อยกว่า 6 เมตร และต้ องไม่เกิน 90 เมตร
3. ระยะก่อนเข้ าทางโค้ ง (S1 S2 และ S3) และระยะโค้ ง (S) ดังรู ปที่ 8-7 สามารถคํานวณจาก S =
1.7 (R-15)1/2 เมื่อ R = รัศมีความโค้ ง (เมตร) S1 = 2S; S2 = 3S; S3 = 6S แต่ต้องไม่เกิน 90 เมตร
4. หากมีรัศมีโค้ งเกิน 300 เมตร ควรพิจารณาติดตังหลั
้ กนําทางเท่าที่จําเป็ น
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รู ปที่ 8-7 ระยะในการติดตัง้ หลักนําทางบริเวณทางโค้ ง (กรมทางหลวง, 2537)
ตารางที่ 8-1 แสดงระยะห่ างของหลักนําทางตามรั ศมีโค้ งของถนน (MUTCD, 2009; กรมทางหลวง, 2554d)
รั ศมีโค้ ง
(เมตร)

ระยะห่ างของหลักนํา
ทางช่ วงที่อยู่ในโค้ ง (s)

15
35
55
75
95
125
155
185
215
245
275
300
400
500

6
8
11
13
15
18
20
22
24
26
27
29
33
37

ระยะห่ างของหลักนําทางช่ วงที่อยู่นอกโค้ ง
ช่ วงที่ 1 (S1)
เมตร
12
16
22
26
30
36
40
44
48
52
54
58
66
74

ช่ วงที่ 2 (S2)
เมตร
18
24
33
39
45
54
60
66
72
78
81
87
90
90

ช่ วงที่ 3 (S3)
เมตร
36
48
66
78
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

8.3.4.3 บริเวณทางตรงที่เป็ นทางขึน้ เนิน
ควรมีการติดตังหลั
้ กนําทางอย่างน้ อย 1 คู่ โดยหลักนําทางตัวแรกจะติดตังภายในระยะไม่
้
น้อยกว่า 40
เมตร ก่อนขึ ้นเนิน ส่วนระยะห่างของหลักนําทางตัวถัดไปให้ พิจารณาจากการมองเห็นของผู้ขบั ขี่เป็ นหลัก
้ งรูปที่ 8-8
โดยให้ ผ้ ขู บั ขี่สามารถมองเห็นหลักนําทางได้ ตลอดแนวการติดตังดั
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รู ปที่ 8-8 ระยะห่ างในการติดตัง้ หลักนําทางบริเวณทางขึน้ เนิน (FHWA, 2009)

8.3.4.4 บริเวณที่เปลี่ยนกายภาพถนน
ควรมีการติดตังหลั
้ กนําทางในช่วงที่เปลี่ยนความกว้ างของถนน โดยจํานวนและระยะห่างระหว่างหลักนํา
ทางจะขึ ้นอยูก่ บั ช่วงความกว้ างและความยาวที่มีการเปลี่ยนแปลงดังรู ปที่ 8-9 และรูปที่ 8-10

รู ปที่ 8-9 การติดตัง้ หลักนําทางบริเวณช่ วงที่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้ างของถนน (RTA, 2010)
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รู ปที่ 8-10 ความสัมพันธ์ ระหว่วางความยาวถถนนช่ วงที่เปลีลี่ ยนกายภาพกักับจํานวนหลักกนําทางที่น้อยสุ
ย ด
(RTA, 2010)

8.3.4.5 บริเวณที่มีวัวัตถุข้างทางที
ที่มีความยาววไม่ เกิน 5 เมตร
- บริเวณที่มีท่อระบายนํ
้ กนําทาางจํานวน 2 ต้ น โดยแต่ละะต้ นจะติดตังใ้ ใกล้ กบั
อ
้าข้ างทาง
า
ให้ ตดิ ตังหลั
ปากท่อระบาายนํ ้ามากที่สดุ
- บริเวณที่มีท่อคอนกรี
อ
ตเสริริมเหล็กแบบทท่อเดี่ยว (Sinngle Cell Boxx Culvert) ให้ห้ ตดิ ตังหลั
้ กนําทาง 1
ต้ น เพื่อเป็ นกการเตือนให้ ผูผ้ ขู บั ขี่ทราบถึงงตําแหน่งวัตถุถอนั ตรายข้ างทางดั
ง งรูปที่ 8-11

รู ปที่ 8-11 การติดตัง้ หลั
ห กนําทางเพื่ออระบุตาํ แหน่ งวัตถุอันตรายยข้ างทาง (DIEER, 2011)
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8.4 ขอจํากัดในการติดตั้งหลักนําทาง

ในปั จจุบนั พบข้ อจํากัดในการติดตังหลั
้ กนําทาง ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ฎิบตั ิงาน รายละเอียดดังตาราง
ที่ 8-2
ตารางที่ 8-2 ข้ อจํากัดและแนวทางแก้ ไขในการติดตัง้ หลักนําทาง
ข้ อจํากัด
แนวทางแก้ ไข
1) ข้ อจํากัดด้ านการติดตังในบริ
้
เวณใกล้ ทางเชื่อมเข้ า-ออก หากจําเป็ นต้ องมีการรื อ้ ย้ ายหรื อเปลี่ยนตําแหน่ง ควรได้ รับ
หมูบ่ ้ าน
อนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรื อผู้บงั คับบัญชาก่อน
2) การฝั งฐานรากของหลักนําทาง เช่น บริ เวณติดตังเป็
้ น ควรจัด หาเครื่ อ งมื อ ขุ ด เจาะที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการ
พื ้นที่เขาหรื อพื ้นทางเป็ นชันหิ
้ น
ปฏิบตั ิงานจริง

อย่างไรก็ตาม การดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขจะขึ ้นกับปั จจัยหลายด้ าน เช่น การพิจารณาความเหมาะสม
ของพื ้นที่ติดตัง้ การรับฟั งข้ อคิดเห็นและคําแนะนําจากประชาชน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดําเนินการแก้ ไข
ต้ องได้ รับการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากวิศวกรและได้ รับการอนุญาตจากหน่วยงานในสังกัด
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8.5 กาารซอมแซมและบํารุงรั
ง กษาหลักกนําทาง

การตรวจจสอบและบํารุ
า งรักษาหลังการติดตังหลั
้ ลักนําทาง ผู้รบจ้
ับ างจะต้ องรัรับประกันคุณ
ณภาพหลักนําทางและ
า
อุปกรณ์์ประกอบการรติดตังอื
้ ่นๆ ในระยะเวลา
ใ
24 เดือน นับตั
บ งแต่
้ วนั ทีคณะกรรมการ
่ค
รตรวจรับงานนได้ ตรวจ
รับแล้ ว หหากพบการเเสื่อมคุณภาพพลงในระยะปประกันคุณภาพงานติ
ภ
ดตังั ้ ผู้รับจ้ างจะะต้ องเปลี่ยนหรื
น อซ่อม
เพื่อให้ กลลับมาพร้ อมใใช้ งานตามกําหนดเวลาที
า
่ไได้ แจ้ งไว้ กบั แขวงการทางฯ
แ
ฯ
หากสิ ้นสสุดระยะรับปรระกันคุณภาพพงาน จะมีแนนวทางปฏิบตั ในการตรวจส
ิ
สอบและบํารุ งรักษา คือ หมวดการ
ห
ทางจะเป็ป็ นผู้ดูแลในสสายทางที่รับผิ
บ ดชอบ โดยยจะต้ องมีการตรวจสอบ
า
ความเสียหาาย หากพบว่ามีความ
เสียหายเกิดขึ ้น หมวดการทางต้ องดํ
อ าเนินการรซ่อมแซมให้ กลั
ก บมาอยู่ในสภาพพร้
น
อมมใช้ งาน แต่ในกรณีไม่
อ ดหาอุปกรณ
ณ์ใหม่มาทดแทนได้ ให้ แจ้ งเรื่ องไปยังแขวงการทาง
แ
สามารถซ่อมแซมหรื อจั
น งรู ปที่ 8-112 แขวงการทางและ/
สําหรับกการตรวจสอบบประสิทธิภาพพการสะท้ อนนแสงในช่วงเววลากลางคืนดั
หรื อหมววดการทางคววรมีการตรวจสอบในสายททางที่รับผิดชอบอย่างสมําเสมอ
่า
หากพพบการเสื่อมสสภาพการ
สะท้ อนแแสง ควรดําเนินินการทาสีใหม่
ห

รู ปที่ 8-12 การสะท้ อนแแสงหลักนําทาาง (กรมทางหลลวง, 2554e)

การบํารุ งงรักษาหลักนําทาง เช่น การทําความมสะอาด ทาสีสี ควรปฏิบตั อย่
ิอ างน้ อยปี ลละ 2 ครัง้ สําหรั
า บบาง
พื ้นที่ติดตังที
้ ่มีปริ มาณ
ณความชื ้นสูงจนทํ
ง าให้ เกิดดวัชพืชหรื อเชืชื ้อราปกคลุ
้
มผิวนอกของหหลักนําทางบ่อยครั
อ ง้ ดัง
้ ทาสีหลั
ห กนําทางแลละเปลี่ยนแผ่นสะท้ อน
รูปที่ 8-113 ควรบํารุงรัรกษาด้ วยการล้ างทําความมสะอาด จากกนันให้
แสงสีขาวหากพบว่าเสื่อมสภาพ
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รู ปที่ 8-13 วัชพืช รา ปกคลุมผิ วนอกของหลัลักนําทาง (กรมมทางหลวง, 25554e)

ในพื ้นที่ททีี่มีปริมาณคววามชื ้นสูงจะแแนะนําให้ ใช้ หหลักนําทางชนิดเปลือกนออกผลิตจากวัสั ดุเซรามิคดังั รู ปที่ 814 เพื่อลลดปั ญหาเชื ้อราปกคลุมแลละลดค่าใช้ จา่ายในการบํารงรั
รุ กษา

รู ปที่ 8-14 หลักนําทางชนิดเปลืลือกนอกเป็ นเซรามิค (กรมทางหลวง, 25554e)
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