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คู่มือแนะน ำกำรจัดท ำแผนงำนรำยประมำณกำร งำนอ ำนวยควำมปลอดภัยปี 2565 

งานอ านวยความปลอดภัย หมายถึง งานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดท า ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม 
อุปกรณ์จราจร วัสดุอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยอ่ืนๆ สะพานลอยคนเดินข้าม รวมทั้งงานแก้ไขปรับปรุงทางหลวง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง นอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง และโครงการอ านวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอ านวยความปลอดภัย 

ในการจัดท าแผนงานรายประมาณการ ส าหรับงานอ านวยความปลอดภัยประจ าปีงบประมาณ 2565 
นั้น ส านักอ านวยความปลอดภัย ขอให้ ส านักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง พิจารณาจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของทางหลวง เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณารายกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ผลผลิตที่ 3 โครงข่ำยทำงหลวงมีควำมปลอดภัย 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน 
1.1 งำนอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน 

(รหัสงำน 31100-31900) 
1.2 งำนปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรำยบนทำงหลวง (รหัสงำน 32000) 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพป้ำยและเครื่องหมำยจรำจรบนทำงหลวงอำเซียน  
                 (รหัสงำน 33200) 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำโรงเรียน (รหัสงำน 33500) 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกขนำดใหญ่ (รหัสงำน 33100) 
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนกำรป้องกันอันตรำยข้ำงทำงหลวง (รหัสงำน 33300) 
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมปรับปรุงกำรแบ่งทิศทำงกำรจรำจรเพื่อควำมปลอดภัย (รหัสงำน 33400) 
กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน (รหัสงำน 33700) 
กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกอันตรำย (รหัสงำน 33800) 
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กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน  

งำนอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน 

1.  รหัสงำน 31100 : งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (Pavement Marking)   

หมายถึง งานจัดท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ือแนะน าและควบคุมการจราจร ได้แก่ งานตีเส้น
แบ่งทิศทางการจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เครื่องหมายจราจรอ่ืนใดบนผิวทางด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) สีจราจร (Traffic Paint) แถบสะท้อนแสง (Reflectorized Tape) สีนูน 
(Profile Marking) หรือ สีจราจรชนิดเย็น เป็นต้น 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ตร.ม. 

เหตุผลและความจ าเป็น  

เครื่องหมายจราจรบนผิวทางมีผลบังคับตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็น
แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนช่อง
จราจรในการแซง หรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยในขณะที่มีทัศนวิสัยปกติและไม่ปกติ เป็นการป้องกันและลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

  -   ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดจากการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจร 
  -   ทดแทนของเดิมเม่ือสิ้นอายุการใช้งาน 

-   เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ตามที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางขึ้นได้หากไม่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

2.  รหัสงำน 31200 : งำนป้ำยจรำจร (Road Sign) 

หมายถึง งานติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวง ซึ่งเป็นการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งทดแทนของเดิมที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือทดแทนของเดิมที่ช ารุดโดยอาจรวมถึงโคมไฟฟ้าส่องป้าย และการติดตั้งป้ายจราจรชนิดที่แสดงด้วย
ระบบไฟฟ้า เช่น ป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign) ป้ายมีแสงส่องภายใน (Internal Illumination 
Sign) เป็นต้น 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ตร.ม. 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ือเป็นการบังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงแนวทางหรืออุปสรรคข้างหน้า 
และแนะน าให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเดินทางในขณะที่มีทัศนวิสัย
ปกติและไม่ปกติ หรือระยะการมองเห็นจ ากัดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 



  3 

 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 
- ต้องสอดคล้องกับสภาพและการจราจรบนทางหลวง 
- บริเวณทางโค้งราบ และโค้งตั้ง 
- บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของผิวจราจร 
- บริเวณท่ีต้องการน าทางเพ่ือมิให้ยานพาหนะพลัดไปจากคันทาง หรือ ในบริเวณทางแยกที่สับสน 
- บริเวณอ่ืนใดที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีอันตรายต่อผู้ใช้ทาง  

หมำยเหตุ 1. การพิจารณารูปแบบการติดตั้งป้าย และวัสดุป้ายขอให้พิจารณาจากคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร (2561) 
    2. วัสดุแผ่นป้าย ในกรณีติดตั้งในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการโจรกรรม ให้เลือกใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 

3.  รหัสงำน 31300 : งำนเครื่องหมำยน ำทำง (Road Delineator) 

หมายถึง งานติดตั้ง เครื่องหมายน าทางชนิดต่าง ๆ บนทางหลวงเพ่ือช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นแนว 
ทางหลวงได้ดีในเวลากลางคืน หรือในขณะที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ปุ่มบนผิวจราจร หลักน าทางชนิดต่าง ๆ (Guide 
Post) เป้าสะท้อนแสง (Reflectors) เป็นต้น 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…อัน 

เหตุผลและความจ าเป็น  

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการจราจรให้ผู้ขับขี่มองเห็นแนวทางอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลากลางคืนบริเวณท่ีไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

 ปุ่มสะท้อนแสงบนผิวจราจร  

- บริเวณท่ีมีฝนตกชุก หรือมีหมอกลงจัดในบางฤดูกาล 
- บริเวณท่ีมีอุบัติเหตุการชนแบบประสานงาบ่อยครั้ง 
- บริเวณทางแยก ทางร่วม ที่มีช่องจราจรสับสน และไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง 
- บริเวณทางแยกต่างระดับที่มีปริมาณการจราจรสูงถึงแม้จะมีไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว 
- บริเวณโค้งอันตราย หัวเกาะกลางของทางคู่แยกทิศทางกัน 
- บริเวณหัวเกาะช่องทางเข้าหรือช่องทางออกทางคู่ขนาน 

หลักน าทาง 
- บริเวณท่ีไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง โดยติดตั้งบนขอบทางด้านใน 
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เป้าสะท้อนแสง / แถบสะท้อนแสง 
- บริเวณท่ีมวีัตถุถาวร เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ ก าแพงคอนกรีต (Concrete barrier) หรือ ราวกัน

อันตราย (Guard rail) ที่อยู่ใกล้กับช่องจราจรน้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
- หัวเกาะที่เป็น Concrete barrier   
- บริเวณอ่ืนใดที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีอันตรายต่อผู้ใช้ทาง  

4.  รหัสงำน 31400 : งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณจรำจร(Road Lighting and Traffic Signal) 

หมายถึง งานติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายของไฟฟ้าแสงสว่าง  
ไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบ อาจรวมถึงงานก่อสร้างเกาะเพ่ือติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเสาไฟฟ้า เช่น ราว
กันอันตราย หลักกันโค้ง รวมถึงการทาสีอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุรหัสย่อย ดังนี้ 

4.1 รหัสงำน 31410 : งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง (Road Lighting )  

หมายถึง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อาจรวมถึง งานก่อสร้างเกาะเพ่ือติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์
ป้องกันเสาไฟฟ้า เช่น ราวกันอันตราย หลักกันโค้ง การทาสีอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย เป็นต้น 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ต้น 

เหตุผลและความจ าเป็น 

การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน ในบริเวณ
ทางหลวงที่มีปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมีความสลับซับซ้อนหรืออันตราย บริเวณที่มีการชุมนุมของผู้คนสองข้าง
ทางมาก และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพของทางหลวง 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

จะต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งหรือประกอบกันในกรณีที่เหตุอันควรของแต่ละเหตุไม่เพียงพอ 
  - มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในเวลากลางคืนต่อกลางวันเป็น 2 เท่า 
  - มีปริมาณคนเดินข้ามทางและข้างทางในเวลากลางคืนสูง 
  - การจราจรสับสนในการเข้าช่องจราจรหรือเลี้ยวที่บริเวณทางแยก 
  - ทางแยกท่ีติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอยู่แล้ว 
  - บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางทันทีทันใด ระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ 
  - ปริมำณกำรจรำจรมำกกว่ำ 25,000 คัน/วัน (เฉพำะกำรติดตั้งต่อเนื่องตลอดทำง) 
  - กรณี High Mast ให้ติดตั้งบนถนนตั้งแต่ถนนที่มีควำมกว้ำง 8 ช่องทำงจรำจรขึ้นไป 
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ส าหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ครบชุด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนของส านักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.1/102 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 
กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA เท่ากับ 170,000 บาทต่อชุด, กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA เท่ากับ 240,000 บาทต่อชุด 
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4.2 รหัสงำน 31420 : งำนไฟสัญญำณจรำจร (Traffic  Signal) 
หมายถึง งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟจราจรส าหรับคนเดินข้าม อาจรวมถึงอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบไฟสัญญาณจราจร งานก่อสร้าง ปรับปรุ ง บริเวณทางแยกเท่าที่จ าเป็นแก่การติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร เช่น งานขยายช่องจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสา
ไฟสัญญาณจราจร งานก่อสร้างเกาะ เพ่ือติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร อาคารควบคุม เป็นต้น 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

ไฟสัญญาณจราจรเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการควบคุมการจราจรในบริเวณทางแยก เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพของทางหลวง โดยเบื้องต้นขอให้พิจารณาความ
เหมาะสมจากรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
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เหตุอันควรในกำรติดตั้งไฟสัญญำณไฟจรำจรที่ทำงแยก พิจำรณำจำกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์ความปลอดภัย (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

1.1. มีรายงานอุบัติเหตุต่อเนื่องในระยะ 12 เดือน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปที่ทางแยก ในรัศมี 200 เมตรนับจากจุด

กึ่งกลางทางแยก 

1.2. มีโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ทางแยก มีนักเรียนข้ามถนนที่ทางแยกอย่างน้อย 20 คนต่อชั่วโมง 

2. หลักเกณฑ์ปริมาณจราจร (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

2.1. ปริมาณจราจรบนทางเอก 2 ทิศทางรวมกันมากกว่า 600 คัน/ชั่วโมง ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 200 

คัน/ชั่วโมง 

2.2. ปริมาณจราจรบนทางเอก 2 ทิศทางรวมกันมากกว่า 900 คัน/ชั่วโมง ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 100 

คัน/ชั่วโมง 

2.3. ปริมาณจราจรบนทางเอก 2 ทิศทางรวมกันมากกว่า 400 คัน/ชั่วโมง ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 300 

คัน/ชั่วโมง 

3. หลักเกณฑ์ลักษณะทางกายภาพ (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

3.1. เป็นทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้น 1 หรือ 2 หรือ 3 ตัดกัน หรือตัดผ่านพ้ืนที่เมือง (Urban Area) (ล าดับชั้น

อ้างอิงจากผลการศึกษาและจัดท าข้อมูลโครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลการจ าแนกล าดับชั้นของโครงข่าย

ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง) 

3.2. มีทางข้ามทางรถไฟระดับเดียวกับถนนที่น าไปสู่ทางแยก (รางรถไฟห่างจากแยกไม่เกิน 50 เมตร) 

หมำยเหตุ 
ส าหรับหลักเกณฑ์ท่ี 1 ให้แนบหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ส าหรับหลักเกณฑ์ท่ี 2 ให้แนบผลการส ารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก แบบแยกทิศทาง ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 

(2 ชั่วโมง) และเร่งด่วนเย็น (2 ชั่วโมง) ของวันธรรมดา ยกเว้นในกรณีเป็นทางแยกที่เข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว ให้ส ารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในชั่วโมงเร่งด่วนของวันหยุด   

ส าหรับหลักเกณฑ์ท่ี 3 ให้แนบผลการส ารวจปริมาณจราจรเช่นกัน 
 
ส าหรับข้อแนะน าวิธีการส ารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยกสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส ารวจข้อมูลการจราจรและ
ขนส่ง ส านักอ านวยความปลอดภัย 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำรูปแบบกำรควบคุมสัญญำณไฟจรำจร 
ใช้ค่าความอ่ิมตัวของปริมาณจราจรทั้งทางแยก Volume/Capacity (V/C) ที่ได้จากการส ารวจปริมาณจราจร 
 
กรณี ค่ำ V/C ทั้งทำงแยก น้อยกว่ำ 0.4  

 รูปแบบที่ 1  ใช้รูปแบบ Fixed-Time หรือการตั้งเวลาคงที่ให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ เมื่อปริมาณจราจรที่

เข้าทางแยกในแต่ละช่วง 15 นาที เปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อเทียบเคียงช่วงเวลา 15 นาทีก่อนหน้า 

(แตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 50)  โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกในพ้ืนที่ในเมืองหรือศูนย์กลาง

เมือง 

 รูปแบบที่ 2  ใช้รูปแบบ Fully-Actuated หรือการใช้ loop หรือ sensor เช่น กล้องหรือไมโครเวฟเรดาร์ 

ในทางหลักและทางรอง เพื่อป้อนข้อมูลให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ เมื่อปริมาณจราจรที่เข้าทาง

แยกในแต่ละช่วง 15 นาที มีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 50 ของช่วง 15 นาทีก่อนหน้า 

โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกในพื้นที่ชานเมือง 

กรณี ค่ำ V/C ทั้งทำงแยก มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.4  

 รูปแบบที่ 3  ใช้รูปแบบ Semi-Actuated หรือการใช้ loop หรอื sensor เช่น กล้องหรือไมโครเวฟเรดาร์ ใน

เฉพาะทางรอง เพ่ือป้อนข้อมูลให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ เมื่อปริมาณจราจรในทางสายรองมี

ค่า V/C น้อยกว่า 1.0 โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกในพ้ืนที่ชนบท ซึ่งทางสายรองมีรถน้อย 

เน้นให้การเดินทางบนสายหลักอย่างต่อเนื่อง หรือเข้าเกณฑ์ปริมาณจราจรข้อ 2.2 

 รูปแบบที่ 4  ใช้รูปแบบ Adaptive Traffic Control หรือการใช้ loop หรือ sensor เช่น กล้องหรือ

ไมโครเวฟเรดาร์ ในทางหลักและทางรอง เพ่ือป้อนข้อมูลให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ โดยแปร

ผันตามปริมาณจราจรที่ทางแยกตลอดเวลา โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกที่เข้าหลักเกณฑ์

ปริมาณจราจรข้อ 2.1 , 2.3 หรือหลักเกณฑ์กายภาพข้อ 3.1 

หมำยเหตุ 
ในกรณีเข้าเกณฑ์รูปแบบที่ 1 และ 3  แนะน าให้เลือกใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปกติ ซึ่งรองรับการท างาน
แบบ Fixed-Time หรือ แบบ Semi Actuated โดยใช้ Loop 
ในกรณีเข้าเกณฑ์รูปแบบที่ 2 และ 4  แนะน าให้เลือกใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบพิเศษ ซึ่งรองรับการท างาน
แบบ Fully Actuated หรือ แบบ Adaptive โดยใช้ Sensor เช่น กล้องหรือไมโครเวฟเรดาร์ หรือเทคโนโลยี Non-
Intrusive อ่ืน ๆ  
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4.3 รหัสงำน 31430 : งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณจรำจร (Repair of Road Lighting and 
Traffic Signal) 

หมายถึง งานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายหรือให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นของงาน
ไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟสัญญาณจราจร รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ต้น/แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น  

เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของรหัสงาน 31410 และ 31420 เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้ทาง โดยเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพของทางหลวง 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

 - เปลี่ยนทดแทนของเดิมช ารุดเสียหายมากจนใช้งานไม่ได้ดังเดิมหรือหมดอายุการใช้งาน 
- ปรับปรุงอุปกรณ์ร่วมส่วนต่าง ๆ ของรหัสงาน 31410 หรือ 31420 ที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

อันตรายต่อผู้ใช้ทางและเห็นควรต้องปรับปรุงให้คงสภาพเดิมหรือเสริมระบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
การจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. รหัสงำน 31500 : งำนรำวกันอันตรำย (Safety Guard Device) 

 หมายถึง  งานติดตั้งราวกันอันตรายชนิดต่าง ๆ บนทางหลวง เช่น แผ่นเหล็กดัดลอน (Guard Rail) ก าแพง
คอนกรีต (Concrete Barrier) ลวดสลิง (Guard Cable) ท่อเหล็กเหลี่ยม (Box Beam) อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก 
(Crash Cushion) เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึงการติดแถบสะท้อนแสง ทาสีสะท้อนแสง ติดเป้าสะท้อนแสง 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…เมตร 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุอันเกิดจากการลื่นไถล หรือเสียหลักออกนอก
ช่องทางจราจร เช่น ในเส้นทางท่ีเป็นทางโค้ง ทางเขา ทางคู่ที่คันทางอยู่ใกล้กันมาก ทางหลวงที่มีคันทางสูง  

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

 - ความลาดชันข้างทาง และความสูงของคันทาง เกินกว่าตารางข้างล่างนี้ 
              ความชัน  คันทางสูง 
        1: 1    2.0 เมตร 
        2: 1    4.0 เมตร 
        3: 1    8.0 เมตร 
        4: 1   14.0 เมตร 
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 - ริมทางหลวงมีอันตราย เช่น เป็นเหว แม่น้ าล าคลอง 
 - บริเวณทางโค้งรัศมีแคบ ตั้งแต่ 200 เมตรลงมา 
 - ติดตั้งเพ่ือป้องกันสิ่งกีดขวางที่ใกล้ช่องทางจราจร เช่น คอสะพานก าแพงกันดิน 

6.  รหัสงำน 31600 : งำนทำงจักรยำนและจักรยำนยนต์  (Bike Lane) 

หมายถึง งานก่อสร้างขยายไหล่ทางออกไปข้างเดียว สองข้าง หรืองานก่อสร้างคันทางขึ้นใหม่ พร้อมท า  
ผิวทาง เช่น ผิวทางลาดยาง ผิวทางคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นทางส าหรับจักรยานและจักรยานยนต์ โดยให้รวมถึงงาน   
ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นทางจักรยาน และจักรยานยนต์ เช่น ท่อระบายน้ า สะพาน  เส้นขอบทางป้าย และ 
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ก.ม./ตร.ม. 

7. รหัสงำน 31700 : งำนสะพำนลอยคนเดินข้ำมหรือทำงลอด (Pedestrian Bridge or Underpass) 

หมายถึง งานก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหรือทางลอดทางหลวง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจรส าหรับคน    
เดินข้ามและ/หรือจักรยานและ จักรยานยนต์ข้ามหรือลอดทางหลวง อาจรวมถึง งานปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์   
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ที่จอดรถประจ าทาง ศาลาที่พักผู้โดยสาร ก าแพงกันตอม่อ รั้วกันคนหรือสัตว์ข้ามทาง 
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น  

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ือให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะข้ามทางหลวง โดยเฉพาะในทางหลวงซึ่งมีความกว้างมากและยวดยาน
ใช้ความเร็วสูง บริเวณท่ีมีการจราจรซับซ้อนหรือสับสน บริเวณที่มีปริมาณคนข้ามทางสูง บริเวณตลาดหรือโรงเรียน 
บริเวณท่ีเป็นแหล่งกิจกรรมที่มีประชาชนข้ามถนนจ านวนมาก หรือบริเวณทางหลวงที่มีสภาพร่องกลางหรือมีก าแพง
คอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรไม่สะดวกในการข้ามถนน 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 
- เป็นทางหลวงตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป 
- ความกว้างของผิวจราจร มากกว่าหรือเท่ากับ 14.00 เมตร โดยไม่มีเกาะกลาง 
- ปริมาณคนเดินข้ามในชั่วโมงเร่งด่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 200 คน/ชั่วโมง 
- ปริมาณจราจรในชั่วโมงท่ีมีการข้ามทางสูงสุด สูงกว่าตารางข้างล่างนี้ 
  ช่วงข้ามทาง ปริมาณจราจร 
  15 เมตร 1,100 คัน/ชั่วโมง 
  20 เมตร 800 คัน/ชั่วโมง 
  25 เมตร 600 คัน/ชั่วโมง 
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8. รหัสงำน 31800 : งำนปรับปรุงทำงหลวง (Improvement  of  Roadway Geometry) 

หมายถึง งานปรับปรุงแก้ไขสภาพทางกายภาพทางหลวงและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ให้มี 
ความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น เช่น ก่อสร้างช่องรอเลี้ยวบริเวณจุดกลับรถ บริเวณสะพานลอยคนเดิน
ข้าม การขยายช่องจราจรส าหรับรถแล่นช้าโดยเฉพาะ (Climbing Lane) เป็นต้น รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์อ านวย
ความปลอดภัย งานระบบระบายน้ า หรืองานที่จ าเป็นอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขทางหลวงบริเวณใดที่มีปริมาณการจราจรสูง การจราจรสับสน มีสถิติหรือแนวโน้ม
การเกิดอุบัติเหตุมาก ให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะและคนเดินเท้ายิ่งขึ้น รวมทั้งอาจเป็นการ
ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ือเสริมให้ระบบการจัดการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 
- เป็นบริเวณท่ีจัดอยู่ในบริเวณติดขัดและเป็นอันตราย 
- มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องทางกายภาพของทางหลวง 
- วิศวกรพิจารณาแล้วว่าสภาพทางกายภาพของทางหลวงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวง           

9.  รหัสงำน 31900 : งำนปรับปรุงจุดตัดทำงรถไฟ (Improvement  of  Railway  Crossing) 

หมายถึง งานปรับปรุงจุดตัดระหว่างทางหลวงกับทางรถไฟ โดยการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร
ตามแบบแนะน า 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดตัดของทางหลวงกับทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะ 
รวมทั้งอาจเป็นการก่อสร้างปรับปรุงเพ่ือเสริมให้ระบบการจัดการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

พิจารณาผลคูณระหว่างปริมาณจราจรต่อวันกับจ านวนขบวนรถไฟใน 24 ชั่วโมง (Traffic Movement ,T.M.) ดังนี้ 
- ค่า  T.M. 10,000 หรือต่ ากว่า ติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง 
- ค่า  T.M. 10,000 - 40,000 ติดตั้งเครื่องก้ันพร้อมสัญญาณไฟกะพริบอัตโนมัติ 
- ค่า T.M.40,001-100,000  ติดตั้งเครื่องก้ันพร้อมสัญญาณไฟกะพริบและมีพนักงานควบคุม 
- ค่า T.M.  มากกว่า 100,000  ให้ศึกษาตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการลงทุนเพ่ือสร้างทาง

ข้ามทางรถไฟ 
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งำนปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรำยบนทำงหลวง (Improvement of Hazardous and Black Spot 
Locations) รหัสงำน 32000 

หมายถึง งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ ากันตั้งแต่ 3 ครั้ง
ใน 1 ปี โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขท้ังทางด้านกายภาพ และใช้อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย หรืองานที่จ าเป็นอื่น ๆ  

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

ทางหลวงในความควบคุมของกรมทางหลวงส่วนใหญ่เป็นทางสายหลักที่มีปริมาณจราจรสูง เพ่ือ
เชื่อมต่อภูมิภาค แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และจุดต้นทาง-ปลายทางของสถานที่ส าคัญ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณในการก่อสร้าง และการพัฒนาของพ้ืนที่สองข้างทางท าให้ทางหลวงที่เปิดใช้งานแล้วมีปริมาณจราจรมาก
ขึ้น มีการขับขี่ด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด และการขาดวินัยในการขับขี่ หรือมีการขยายตัวของชุมชนซึ่ ง
ส่งผลให้สองข้างทางมีการเชื่อมต่อหรือการตัดข้ามกระแสจราจร สืบเนื่องให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่ท าให้เกิด
อุบัติเหตุในลักษณะซ้ าซ้อนที่จุดเดิม ซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสังคม ดังนั้นจึงควรมี
การด าเนินการในเชิงแก้ไขเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 

เหตุอันควรในการพิจารณา 

- เป็นบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ ากันตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปี 
- เป็นงานแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณ ทางแยก และบริเวณหรือพ้ืนที่อันตราย 
- เป็นงานที่สามารถน าทั้ง 8 รหัสของกิจกรรมเดิมเข้ามาแก้ไขปัญหา ณ จุดด าเนินการ หรือในแผนงาน

ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ เดียวกันได้ 

กิจกรรมที่ 2 : รหัสงำน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพป้ำยและเครื่องหมำยจรำจรบนทำงหลวงอำเซียน 

หมายถึง งานปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียนทั้ง 12 เส้นทาง ให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการแนะน าเส้นทางพร้อมทั้งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยต่อการจราจรบน
ทางหลวงอาเซียน 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...… แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ความต้องการในการเดินทาง
เพ่ือติดต่อกันระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในประเทศหรือการขนส่งสินค้าผ่านประเทศย่อมมีมากขึ้น ความส าคัญ
ของป้ายและเครื่องหมายจราจรยิ่งมีมากขึ้น เพราะต้องมีความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความถูกต้องของ
ภาษาอังกฤษ การมองเห็นทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน รวมถึงสัญลักษณ์ของป้ายทางหลวงอาเซียนต้อง
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ได้มาตรฐานตามข้อตกลงของประชาคม ดังนั้นควรมีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของป้ายและเครื่องหมาย
การจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เหตุอันควรในการพิจารณา 

- ปรับปรุงป้ายบนทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงของป้ายจราจร 

- ปรับปรุง เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

หมำยเหตุ ขอให้พิจารณาติดตั้งป้ายแนะน าจุดหมายปลายทาง ป้ายเตือน ป้ายแนะน า ที่ยังไม่ครบถ้วนตามคู่มือ 
การติดตั้งป้ายจราจร (2561) และสายทาง AEC ขอให้พิจารณาจากคู่มือป้าย AEC 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำโรงเรียน (รหัสงำน 33500) 
หมายถึง งานปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาเพ่ือให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้

ทางหลวง ผู้ใช้ทางข้าม/ทางเท้า และการจอดรถรับส่งนักเรียน โดยสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
- ติดตั้ง/ก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

 ป้ายและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณหน้าโรงเรียนตามแบบแนะน า 
 ทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 
 จุดรถรับ-ส่ง (Busway, Bus turnout) 
 สะพานลอยและหลังคาสะพานลอย 
 ศาลาทางหลวง 
 ทางขนานเพื่อเป็นจุดรับส่งนักเรียน ในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีเขตทางเพียงพอ 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 
เนื่องจากบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นแหล่งกิจกรรมที่มีผู้ปกครองและรถโดยสารเดินทางมารับ-ส่งบุตร

หลาน มีการตัดข้ามกระแสจราจรซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยอุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะชนคนเดิน
เท้าจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง 
เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

- ต าแหน่งหน้าโรงเรียนประถมที่มีจ านวนเด็กข้ามถนน (อย่างน้อย 20 คนต่อชั่วโมง) คูณกับจ านวนรถ
ใน 1 ชั่วโมง (อย่างน้อย 100 คันต่อชั่วโมง) มีค่ามากว่า 5,000 คน.คันต่อชั่วโมง 

- ต าแหน่งหน้าโรงเรียนมัธยมที่มีจ านวนเด็กข้ามถนน (อย่างน้อย 20 คนต่อชั่วโมง) คูณกับจ านวนรถ
ใน 1 ชั่วโมง (อย่างน้อย 250 คันต่อชั่วโมง) มีค่ามากว่า 25,000 คน.คันต่อชั่วโมง 

- ต าแหน่งหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอันตรายต่อนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 4 : รหัสงำน 33100 กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกขนำดใหญ่ 
หมายถึง  งานปรับปรุงกายภาพของทางแยกให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจร 

(Channelize) การปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิมที่มีความเสียหายเป็นผิวคอนกรีต (Portland Cement 
Concrete) รวมถึงการปรับปรุงป้าย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของทางแยกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง ซึ่งปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ที่พบบริเวณจุดตัดทางแยกนั้น ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุ 
การออกแบบและจัดการจราจรไม่สอดคล้องปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยก สภาพพ้ืนผิวถนนช ารุดเสียหายเนื่องจาก
การเบรกและออกตัวของรถบรรทุกหนัก การขาดอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยและสัญญาณไฟจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจรของตัวผู้ขับข่ีเองทาง โดยสามารถด าเนินการไดด้ังนี้ 

- ปรับปรุงกายภาพของทางแยกให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจร 
(Channelize) 

- ปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิมท่ีมีความเสียหายเป็นผิวทางคอนกรีต 
- ติดตั้ง/ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟสัญญาณจราจร 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

- ทางแยกท่ีมีปริมาณจราจรบนทิศทางหลักไม่น้อยกว่า 8,000 คัน/วัน 
- มีปริมาณรถบรรทุกหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
- ผิวทางบริเวณทางแยกมีความเสียหายแบบร่องล้อ (Rutting) 

หมำยเหตุ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรให้พิจารณารูปแบบจากเหตุอันควรฯ รหัสงาน 
31420 งานไฟสัญญาณจราจร 
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กิจกรรมที่ 5 : รหัสงำน 33300 กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนกำรป้องกันอันตรำยข้ำงทำงหลวง  
หมายถึง งานติดตั้งอุปกรณ์ก้ัน (Guardrail หรือ Barrier) ในลักษณะต่อเนื่องบนทางหลวงสายหลักที่มี

คันทางสูง หรือวัตถุถาวรที่เป็นอุปสรรค เพ่ือลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของการพลิกคว่ าตกถนน 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…เมตร 

เหตุผลและความจ าเป็น 

บริเวณสองข้างทางของกรมทางหลวงมีกิจกรรมตามพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ท าให้พ้ืนที่สองข้าง
ทางมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการบดบังทัศนวิสัย การตัดกระแสจราจร ความเร็วของยานพาหนะ
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการมีบ้านที่อยู่อาศัย ต้นไม้ และสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ อยู่ริมทางหลวงย่อมมีความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ หรือมีผู้เสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์กั้นประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจ าเป็น ทั้งท่ีเป็นบริเวณท่ีมีคันทางสูง หรือมีสภาพสองข้างทางที่เป็นอันตราย รวมทั้งมี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของการพลิกคว่ าตกถนนที่มีการเสียชีวิต 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

- เป็นทางหลวงสายหลักมีปริมาณจราจรมากกว่า 20,000 คันต่อวัน  
- มีสภาพเป็นคันทางสูง ทางโค้ง ทางเขา หรือมีร่องกลาง 
- มีวัตถุถาวรในเขตทางท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ และเป็นอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

กิจกรรมที่ 6 : รหัสงำน 33400 กิจกรรมปรับปรุงกำรแบ่งทิศทำงกำรจรำจรเพื่อควำมปลอดภัย 

หมายถึง งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรจากเกาะสี เป็นเกาะก าแพงคอนกรีต (Barrier)  
ราวกันอันตราย (Guardrail) หรือเกาะยก (Raised Median) รวมทั้งปรับปรุงจุดกลับรถ (Spatial U-turn) ตาม
แบบแนะน า โดยสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

- ความกว้างเกาะสี ≤ 2.00 ม. เลือกใช้แบบ Concrete Barrier หรือ Guardrail ตามความ
เหมาะสม 

- ความกว้างเกาะสี > 2.00 ม. เลือกใช้แบบ Guardrail หรือ Raised Median ตามความ
เหมาะสม 

- กรณีเปิดจุดกลับรถควรก่อสร้างเป็นแบบจุดกลับรถเต็มรูปแบบ (Special U-Turn) เท่านั้น 
- ช่วงที่มีปริมาณคนข้ามมากให้พิจารณาก่อสร้างเกาะกลางแบบถม เพ่ือเป็นที่พักคนข้าม      
- พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย อาทิเช่น ปริมาณคนข้ามถนน ปริมาณรถเลี้ยว/กลับรถ ลักษณะ

การใช้พื้นท่ี ความกว้างเขตทาง เป็นต้น 
- การเลือกใช้ Concrete Barrier Median ให้พิจารณาจากความรุนแรงของอุบัติเหตุและลักษณะการ

ชนประกอบด้วย 
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ปัจจุบัน นโยบำยของกรมฯ ก ำหนดให้เลือกใช้ Single Slope Barrier เป็นแบบหลักในกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำง Single Slope Barrier ได้ ต้องมีเหตุผล/เอกสำรกำรท ำกำรมีส่วนร่วมกับ
ประชำชนผู้ใช้ทำงประกอบในเล่มแผนงำนรำยประมำณกำร 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

กรมทางหลวงมีเส้นทางหลวงที่ลักษณะการแบ่งทิศทางจราจรแบบเกาะสีอยู่จ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน
มีอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในส่วนอยู่ที่อยู่ในย่านชุมชนและส่วนที่อยู่นอกเมือง โดยพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ การใช้เกาะสีเป็นช่องจราจรส าหรับแซงรถคันหน้า หรือการตัดกระแสจราจร
ของประชาชนสองข้างทาง และการกลับรถในจุดที่ไม่เหมาะสม 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

- มีการแบ่งทิศทางเป็นเกาะสี มีความเร็วเฉลี่ยเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
- มีสภาพเป็นโครงข่ายของสายทางหลัก ที่มีปริมาณการจราจรสูง 

กิจกรรมที่ 7 : รหัสงำน 33700 กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน 
หมายถึง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในระดับเดียวกัน โดยสามารถด าเนินการได้ 

ดังนี้ 
- ก่อสร้างสะพานบกพร้อมจุดกลับรถใต้สะพาน รวมทั้งติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
- ก่อสร้างทางลอดเพ่ือกลับรถ โดยใช้ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) รวมทั้งติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อ านวย

ความปลอดภัย 
- ปรับปรุงสะพานเดิมให้มีทางกลับรถใต้สะพาน 
- ปรับปรุงกายภาพของจุดกลับรถใต้สะพานเดิม รวมทางเข้า-ออก ให้มีความปลอดภัย 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

จุดกลับรถบนทางหลวง มักจะเป็นบริเวณท่ีมักจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีการ
ตัดกระแสจราจรและรวมกระแสจราจรระหว่างยานพาหนะที่มีความเร็วต่างกัน รวมถึงมีการตัดข้ามการจราจร
ระหว่างชุมชนสองข้างทาง ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถเป็นลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่ ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

เหตุอันควรในการพิจารณาด าเนินการ 

- เป็นทางหลวงสายหลัก ที่มีปริมาณจราจรสูง 
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- มีการสถิติอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ 
- มีจุดกลับรถเดิมท่ีไม่สะดวก ไมป่ลอดภัย 

กิจกรรมที่ 8 : รหัสงำน 33800 กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกอันตรำย 
หมายถึง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยทางแยก คือ บริเวณที่ถนนตั้งแต่

สองสายขึ้นไปมาบรรจบหรือตัดกัน กลายเป็นบริเวณที่มีจุดขัดแย้งกระแสจราจร (Conflict Point) ซึ่งเป็นบริเวณที่
ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางแยกอันตราย นั้น เป็นทางแยก
ที่ไม่มีการจัดรูปแบบช่องจราจรที่เหมาะสม  หรือทางหลวงที่ไม่มีการติดตั้งและปรับปรุง ป้ายเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณไฟจราจร หรือทางแยกที่ไม่สามารถระบุได้ว่าทิศทางไหนเป็นทางหลักหรือทางรอง โดยสามารถด าเนินการ
ได้ ดังนี้ 

- ปรับปรุงป้ายจราจร ,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง 
- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ให้พิจารณารูปแบบจากเหตุอันควรฯ รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณ

จราจร) 
- ปรับปรุงกายภาพของทางแยกให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจร 

(Channelize) 

หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง 

เหตุผลและความจ าเป็น 

ทางแยก มักจะเป็นบริเวณที่มักจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบบริเวณ
จุดตัดทางแยกนั้น คือการออกแบบและจัดการจราจรไม่สอดคล้องปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยก การขาดอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยและสัญญาณไฟจราจรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจรของตัวผู้ขับขี่ โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน รวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่ในเวลากลางคืนที่ใช้ความเร็วสูง และไม่ระมัดระวังในการขับผ่านบริเวณ
ทางแยก อีกท้ังบริเวณทางแยกไม่มีอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย หรืออุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยเกิดการช ารุด 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม 

รหัสงำน ลักษณะงำน วันท ำกำร 

31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 60 วัน 

31200 งานป้ายจราจร 60 วัน กรณีใช้เสาป้ายเหล็ก 
90 วัน กรณีใช้เสาป้ายคอนกรีต 

31300 งานเครื่องหมายน าทาง 45 วัน 

31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 90 วัน 

31420 งานไฟสัญญาณจราจร 60 วัน 

31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 60 วัน 

31500 งานราวกันอันตราย 90 วัน 

31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด 90-180 วัน 

31800 งานปรับปรุงทางหลวง 90-180 วัน 

31900 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 90 วัน 

32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 90-180 วัน 

33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  180 วัน 

33200 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทาง
หลวงอาเซียน 

60-90 วัน 

33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง 90 วัน 

33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพ่ือความปลอดภัย 180 วัน 

33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 60 วัน 

33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน 180-210 วัน 

33800 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย 60-90 วัน 

 

หมำยเหตุ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดวันท าการน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดให้ของกิจกรรมนั้น ๆ ขอให้
หารือกับส านักอ านวยความปลอดภัยเป็นรายกรณี 


