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SECTION 1) TYPICAL CROSS SECTION
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: TYPICAL CROSS-SECTION FOR 2-LANE HIGHWAY
: TS-101

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงถนนขนำด 2 ช่องจรำจร
: รู ปตัดถนนขนำด 2 ช่องจรำจร รู ปแบบกำรซ่อมแซม SOFTSPOT ตำรำงแนะนำค่ำลำดงำนตัด/
งำนถม และ ตำรำงแนะนำ SPECIFICATION ของวัสดุก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั้นทำง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ควำมกว้ำงผิวจรำจร แนะนำช่องจรำจรกว้ำงช่องล่ะ 3.50 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 2.50 เมตร
2) กำรกำหนดตำแหน่งกำรก่อสร้ำงจะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรู ปแบบกำรปรับปรุ งในระยะ ULTIMATE
STAGE ด้วย
3) ค่ำแนะนำลำดงำนตัดและลำดงำนถมในตำรำงที่ I ที่แสดงเป็ นเพียงค่ำแนะนำเบื้องต้นสำหรับควำมสูงในกำร
ถมหรื อกำรตัด (H) ไม่เกิน 5 เมตร หำกเกินกว่ำนี้ให้ใช้แบบ TYPICAL CROSS-SECTION FOR DEEP CUT
AND HIGH FILL (TS-401) ทั้งนี้ค่ำลำดงำนตัดและลำดงำนถมในแบบทั้งสองเป็ นเพียงค่ำแนะนำเบื้องต้น ใน
กำรออกแบบลำดงำนตัดและลำดงำนถมจะต้องพิจำรณำข้อมูลคุณสมบัติของดินของพื้นที่ก่อสร้ำงแต่ละแห่ ง
ประกอบด้วย
4) มำตรฐำนงำนทำงของวัสดุก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั้นทำง ในตำรำงที่ II เป็ นมำตรฐำนงำนทำงVERSION ในปี ที่
จัดทำแบบมำตรฐำนชุดนี้ (ปี พ.ศ.2558) หำกมำตรฐำนกำรทดสอบวัสดุใดมีกำรปรับปรุ ง ให้ใช้ VERSION
ล่ำสุด
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION
: TS-201 to TS-203
: เป็ นแบบรู ปตัดทัว่ ไปของถนนสำหรับพื้นที่ ชุมชนที่ มีเขตทำงแคบและพื้นที่ ชุมชนหนำแน่ น
ปำนกลำง
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 3 แผ่น ประกอบด้วย
 TS-201 : TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION FOR NARROW R.O.W.-I
แสดงรู ปตัดทัว่ ไปของถนนในพื้นที่ชุมชนที่มีเขตทำงกว้ำง 9-14 เมตร
 TS- 202 : TYPICAL CROSS- SECTION AT VILLAGE SECTION FOR NARROW
R.O.W.-II แสดงรู ปตัดทัว่ ไปของถนนในพื้นที่ชุมชนที่มีเขตทำงกว้ำง 16-19 เมตร
 TS-203 : TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION FIRST STAGE FOR
LIGHTLY TO MEDIUM POPULATED AREA แสดงรู ปตัดทัว่ ไปถนนในพื้นที่ ที่มีชุมชน
ไม่หนำแน่นถึงหนำแน่นปำนกลำง

1

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ในแบบชุดนี้แสดงรู ปตัดทัว่ ไปของถนน ซึ่งแนะนำควำมกว้ำงผิวทำงและไหล่ทำง ระบบระบำยน้ ำและกำรจัด
ตำแหน่งสำธำรณูปโภค ในเขตทำงที่แตกต่ำงกัน พร้อมระบุลกั ษณะควำมหนำแน่นของชุมชนที่เหมำะสม ซึ่ง
แสดงในวงเล็บใต้รูป
2) กำรเลือกใช้รูปตัดทัว่ ไปของถนน
หลักกำรเลือกใช้รูปตัดทัว่ ไปในแบบมำตรฐำนชุดนี้จะพิจำรณำตำมควำมหนำแน่นของชุมชนข้ำงทำงที่
แตกต่ำงกันตำมสภำพของแต่ล่ะพื้นที่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.1)

2.2)
2.3)

ควำมหนำแน่นของชุมชน: หนำแน่นน้อยถึงปำนกลำง
 เขตทำงกว้ำง 9.50 -14.00 เมตร :ใช้รูปที่ I และ รู ปที่ II
 เขตทำงกว้ำง 14.00-22.00 เมตร :ใช้รูปที่ III
 เขตทำงกว้ำง 14.00-29.00 เมตร:ใช้ รู ปที่ IV
 เขตทำงกว้ำง 16.00-19.00 เมตร :ใช้รูปที่ V
ควำมหนำแน่นของชุมชน: หนำแน่นปำนกลำงถึงมำก
 เขตทำงกว้ำง 16.00-19.00 เมตร :ใช้รูปที่ VI
ควำมหนำแน่นของชุมชน : หนำแน่นมำก
 เขตทำงกว้ำง 17.00-19.00 เมตร :ใช้รูปที่ VII

3) ทำงเลือกของรู ปตัดทัว่ ไปของถนน (Alternatives of Typiacal Cross-section)
สำหรับแต่ล่ะรู ปตัดทัว่ ไปของเขตทำง 9.50-14.00 เมตรและเขตทำงกว้ำง 14.00 ม.(MIN.) จะมีรูปแบบ
ทำงเลือกให้พจิ ำรณำเลือกใช้ ดังแสดงในรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.1)

3.2)

รู ปตัดทัว่ ไปของถนน สำหรับเขตทำง 9.50-14.00 เมตร มีรูปแบบทำงเลือก 2 รู ปแบบได้แก่
 ทำงเลื อกที่ 1 (รู ปที่ I) : ผิวทำงกว้ำง 5.00-7.00 ม. อำคำรระบำยน้ ำข้ำงทำงเป็ น R.C.DITCH
TYPE A
 ทำงเลือกที่ 2 (รู ปที่ II) : ผิวทำงกว้ำง 5.00-7.00 ม.อำคำรระบำยน้ ำข้ำงทำงเป็ น R.C.P.ศก.0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก
** ค่ำก่อสร้ำงของรู ปแบบทำงเลือกที่ 2 สูงกว่ำแต่ประสิ ทธิภำพกำรระบำยน้ ำดีกว่ำ
รู ปตัดทัว่ ไปของถนน สำหรับเขตทำง 14.00 เมตร (MIN.) มีรูปแบบทำงเลือก 2 รู ปแบบได้แก่
 ทำงเลื อกที่ 1 (รู ปที่ III) : ใช้สำหรั บเขตทำงกว้ำง 14.00-22.00 ม. TRAVELLED WAY กว้ำง
6.00-7.00 ม. มีไหล่ทำงและทำงเท้ำ อำคำรระบำยน้ ำข้ำงทำงเป็ น R.C.DITCH TYPE A ติดตั้ง
บนผิวจรำจร
 ทำงเลือกที่ 2 (รู ปที่ IV) : ใช้สำหรับเขตทำงกว้ำง 14.00-29.00 ม. TRAVELLED WAY กว้ำง 6.007.00 ม. มีไหล่ทำง และทำงเท้ำ เช่นเดียวกับทำงเลือกที่ 1 ส่วนอำคำรระบำยน้ ำข้ำงทำงในกรณี
ที่ มีพ้ืนที่ ก่อสร้ ำงเพียงพอและไม่มีชุมชนบริ เวณนั้นจะก่ อสร้ ำงเป็ น SIDE DITCH ส่ วนใน
กรณี ที่จะก่อสร้ำงเป็ นทำงเท้ำจะใช้ R.C.DITCH TYPE B ติดตั้งบนทำงเท้ำ
2

** หำกมีพ้ืนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและชุมชนข้ำงทำงไม่หนำแน่นมำกนัก กำรใช้เลือกอำคำรระบำย
น้ ำข้ำงทำงเป็ น SIDE DITCH ตำมรู ปแบบทำงเลือกที่ 2 จะใช้ค่ำก่อสร้ำงน้อยกว่ำทำงเลือกที่ 1
4) แบบ TS-203 เป็ นรู ปตัดทั่วไปของถนน ในกรณี ก่อสร้ ำงถนน 2 ช่ องจรำจรในระยะแรก (FIRST STAGE) ที่
ก่อสร้ำงในเขตทำงกว้ำง 30 เมตร (MIN.) ที่มีลกั ษณะกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่เป็ นพื้นที่ชุมชนหนำแน่นน้อยถึงปำน
กลำง โดยรู ปแบบแนะนำจะแสดงแปลนและรู ปตัดของทำงหลวงโครงกำรและ CONNECTION ROADสำหรับ
ทำงเชื่ อ มสำธำรณะและ SIDE OPENING สำหรั บทำงเข้ำ -ออกที่ ดิ นข้ำ งทำง กรณี ที่ พ้ืน ที่ ขำ้ งทำงเป็ นอำคำร
พำณิ ชย์
5) ตำแหน่งสำธำรณูปโภคสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่
6) แบบหมำยเลข TS-203 จะใช้ร่วมกันกับแบบ GD-704 และ GD-705
7) ผิวจรำจรของ CONNECTION ROAD และ SIDE OPENING ชั้น WEARING COURSE ต้องเป็ นชนิดเดียวกับผิว
จรำจรของถนนหลัก
8) รู ปแบบและรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงของ CONNECTION ROAD และ SIDE OPENING เป็ นไปตำม “คู่มือกำรขอ
อนุญำตทำทำงเชื่อม เข้ำ-ออก ทำงหลวง และกำรปลูกสร้ำงอำคำรริ มทำงหลวง” ของกรมทำงหลวง

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: TYPICAL CROSS-SECTION FOR DIVIDED HIGHWAY
: TS-301 to TS-313
: เป็ นแบบรู ปตัดทัว่ ไป ของทำงหลวงประเภท DEVIDED HIGHWAY สำหรับเขตทำง 20-80 เมตร
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วย
 TS-301 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 20 เมตร
 TS-302 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 30 เมตร
 TS-303 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 40 เมตร
 TS-304 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 50 เมตร
 TS-305 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 60 เมตร (แผ่นที่ 1/3)
 TS-306 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 60 เมตร (แผ่นที่ 2/3)
 TS-307 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 60 เมตร (แผ่นที่ 3/3)
 TS-308 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 70 เมตร (แผ่นที่ 1/3)
 TS-309 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 70 เมตร (แผ่นที่ 2/3)
 TS-310 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 70 เมตร (แผ่นที่ 3/3)
 TS-311 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 80 เมตร (แผ่นที่ 1/3)
 TS-312 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 80 เมตร (แผ่นที่ 2/3)
 TS-313 : รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 80 เมตร (แผ่นที่ 3/3)
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ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรกำหนดตำแหน่งรู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวงโครงกำรขนำด 2 ช่องจรำจรในระยะ FIRST STAGE สำหรับเขต
ทำงกว้ำงตั้งแต่ 40 เมตรเป็ นต้นไป ให้กำหนดตำแหน่งกำรก่อสร้ำงถนน 2 ช่องจรำจร ให้อยูฝ่ ั่งใดฝั่งหนึ่งของรู ป
ตัดทัว่ ไปของถนนในขั้นกำรก่อสร้ำง 4 LANES HIGHWAY
2) กำรขยำยปรับปรุ งเพิ่มจำนวนช่องจรำจรในระยะ ULTIMATE STAGE สำหรับเขตทำงกว้ำงตั้งแต่ 40 เมตรเป็ น
ต้นไป ให้ก่อสร้ำงเพิ่มช่องจรำจรขยำยเข้ำในพื้นที่เกำะกลำงแบบร่ องแล้วปรับเกำะเป็ นรู ปแบบเกำะยก
3) คูน้ ำข้ำงทำง (SIDE DITCH) กำหนดระดับท้องคูน้ ำให้อยูต่ ่ำกว่ำระดับก่อสร้ำงของถนนหลัก (MAIN ROAD)ที่
ระดับควำมลึก 1.20 เมตร ทั้งนี้ สำมำรถปรับระดับท้องรำงได้ เพื่อประสิ ทธิ ภำพกำรระบำยน้ ำที่ดีข้ ึนตำมสภำพ
พื้นที่กำรก่อสร้ำง
4) อำคำรระบำยน้ ำในทำงเท้ำ ในในแบบเป็ นอำคำรระบำยน้ ำที่ แ นะน ำเบื้ อ งต้น ในรู ป แบบท่ อ R.C.P.ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง1.20 เมตรพร้อมบ่อพัก ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนขนำดท่อได้ตำมปริ มำณน้ ำที่ตอ้ งกำรระบำย แต่ไม่
ควรมีรูปแบบที่ขนำดใหญ่กว่ำ ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนำด 2.10 x 2.10 ม.
5) ในกรณี ที่ทำงเท้ำมีควำมกว้ำงมำกกว่ำ 2.50 เมตรและจำเป็ นต้องออกแบบทำงเท้ำสำหรับคนพิกำร ให้พิจำรณำใช้
แบบก่อสร้ำงทำงเท้ำสำหรับคนพิกำรตำมแบบเลขที่ EN-401, EN-402 และ EN-403
6) รู ปแบบผิวเกำะกลำงแบบยกจะก่อสร้ำงเป็ นถมดินและปลูกหญ้ำ หรื อ ปู PAVING BLOCK ให้เป็ นไปตำมดุลย
พินิจของวิศวกรผูค้ วบคุมงำน
7) ลำดคันทำง (SIDE SLOPE) ด้ำนในที่อยูใ่ นเกำะกลำงแบบร่ องใช้ค่ำ 3:1 (H:V)
8) ตำแหน่งสำธำรณูปโภคสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่
9) รู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวงในเขตทำง 20 เมตร ซึ่ งในขั้นกำรก่อสร้ำง ULTIMATE STAGE ในแบบได้กำหนด
รู ปแบบทำงเลือกให้เลือกใช้ 2 รู ปแบบทำงเลือก ดังนี้
 ทำงเลือกที่ 1 : รู ปแบบที่รองรับ 4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง แต่มีทำงเท้ำกว้ำง3.45 เมตร ระบบระบำยน้ ำ
และสำธำรณู ปโภคก่อสร้ำงในพื้นที่ทำงเท้ำ ทำงเลือกนี้ เป็ นทำงเลือกที่เน้นควำมสะดวกและปลอดภัย
ของคนเดินเท้ำ
 ทำงเลือกที่ 2 : รู ปแบบที่รองรับ 4 ช่องจรำจร มีเกำะกลำงแบบยก แต่ทำงเท้ำแคบ ระบบระบำยน้ ำต้อง
ก่อสร้ำงอยูใ่ ต้ผิวทำง ทำงเลือกนี้ มีฉนวนกลำงแบ่งทิศทำงจรำจรแบบเกำะยก เน้นควำมปลอดภัยของผู ้
สัญจรทำงรถ
** รู ปแบบทำงเลือกที่ 1 มีควำมกว้ำงทำงเท้ำมำกกว่ำเน้นควำมสะดวกและปลอดภัยคนเดิ นเท้ำส่ วน
รู ปแบบทำงเลือกที่ 2 ผิวจรำจรมีฉนวนกลำงเน้นควำมปลอดภัยของรถที่สญ
ั จรบนถนน
10) ในกรณี ที่จะปรับปรุ งทำงหลวงในเขตทำง 30 เมตรให้เป็ น ULTIMATE STAGE แต่พบว่ำมีปริ มำณจรำจรสูงเกิน
กว่ำที่ ถนนขนำด 4 ช่ องจรำจรจะรองรั บได้ เพื่อเพิ่มควำมจุ ของถนนให้สอดคล้องกับปริ มำณจรำจรดังกล่ำว
สำมำรถปรับลดทำงเท้ำและปรับระบบระบำยน้ ำให้ไปก่อสร้ำงในผิวถนน หรื อ เปลี่ยนไหล่ทำงเป็ นพื้นที่ก่อสร้ำง
ช่องจรำจรเพื่อเพิม่ จำนวนช่องจรำจรให้เป็ น 6 ช่องจรำจรได้
11) แบบชุดของรู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 60 เมตร (แบบ TS-305 ถึง TS-307 ) มีวธิ ีกำรใช้แบบดังนี้
 รู ปที่ 1 (FIGURE I): ใช้สำหรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจรและไม่ผ่ำนพื้นที่ ชุมชน (ไม่จำเป็ นต้อง
ก่อสร้ำงทำงคู่ขนำน)
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รู ปที่ 2 (FIGURE II) : ใช้สำหรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจรซึ่ งผ่ำนพื้นที่ชุมชนจำเป็ นต้องก่อสร้ำง
ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝั่ง) ซึ่ งรู ปแบบนี้ได้กำหนดรู ปแบบทำงเลือกไว้ 2 รู ปแบบ (รู ปแบบ
ทำงเลือกที่ 1 แสดงในรู ปซีกซ้ำยและรู ปแบบทำงเลือกที่ 2 แสดงในรู ปซีกขวำ) ดังนี้
 ทำงเลือกที่ 1 (OPTION 1:รู ปซี กซ้ำย) : เป็ นรู ปแบบที่รองรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรแต่ไม่มีทำงเท้ำ
 ทำงเลือกที่ 2 (OPTION 2:รู ปซีกขวำ) :เป็ นรู ปแบบที่รองรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรและมีทำงเท้ำ
** หำกพบว่ำพื้นที่ชุมชนที่ชิดเขตทำงมีผสู ้ ญ
ั จรทำงเท้ำมำกให้เลือกใช้รูปแบบทำงเลือกที่ 2
 รู ปที่ 3 (FIGURE III) : ใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงพัฒนำทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE ที่กำร
ใช้ประโยชน์พ้นื ที่ดำ้ นข้ำงทำงพัฒนำเป็ นพื้นที่ชุมชนหนำแน่น มีรูปแบบเป็ นถนนหลักขนำด 6 ช่องจรำจร
เกำะกลำงแบบยก พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรและทำงเท้ำ ทั้ง 2 ฝั่ง
 รู ปที่ 4 (FIGURE IV) : ใช้สำหรับกำรก่ อสร้ ำงพัฒนำทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE
เช่นเดียวกับรู ปที่ 3 (FIGURE III) แต่เพิ่มกำรก่อสร้ำงทำงกลับรถยกระดับ (ELEVATED U-TURN) โดย
รู ปที่แสดงในรู ปที่ 4 (FIGURE IV) แบ่งเป็ น 2 ซีก มีรำยละเอียดดังนี้
 รู ปซีกด้ำนซ้ำย : แสดงโครงสร้ำงทำงกลับรถยกระดับ ช่วง APPROACH SECTION
 รู ปซีกด้ำนขวำ : แสดงโครงสร้ำงทำงกลับรถยกระดับ ช่วง BRIDGE SECTION
 รู ปที่ 5 (FIGURE V) : ใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงทำงหลวงโครงกำรรู ปแบบถนนหลักขนำด 4 ช่องและมี
ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝั่ง) ช่วงที่เป็ นสะพำนข้ำมลำน้ ำพร้อมที่กลับรถใต้สะพำน
 รู ปที่ 6 (FIGURE VI) : ใช้สำหรั บกำรก่ อสร้ ำงปรั บปรุ ง ทำงหลวงโครงกำรขั้น ULTIMATE STAGE
ในช่วงที่ เป็ นสะพำนข้ำมลำน้ ำประกอบด้วยสะพำนรองรับถนนหลักขนำด 6 ช่องและคู่ขนำนขนำด 2
ช่องจรำจร (2 ฝั่ง) พร้อมที่กลับรถใต้สะพำน
12) แบบชุดของรู ปตัดทัว่ ไปของทำงหลวง สำหรับเขตทำง 70 และ 80 เมตร (แบบ TS-308 ถึง TS-310 และแบบ TS311 ถึง TS-313 ) มีวธิ ีกำรใช้แบบดังนี้
 รู ปที่ 1(FIGURE I) : ใช้สำหรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจรและไม่ผ่ำนพื้นที่ ชุมชน (ไม่จำเป็ นต้อง
ก่อสร้ำงทำงคู่ขนำน)
 รู ปที่ 2 (FIGURE II) : ใช้สำหรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจรซึ่งผ่ำนพื้นที่ชุมชนจำเป็ นต้องก่อสร้ำงทำง
คู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝั่ ง) ซึ่ งรู ปแบบนี้ ได้กำหนดรู ปแบบทำงเลือกไว้ 2 รู ปแบบ (รู ปแบบ
ทำงเลือกที่ 1 แสดงในรู ปซีกซ้ำยและรู ปแบบทำงเลือกที่ 2 แสดงในรู ปซีกขวำ) ดังนี้
 ทำงเลือกที่ 1 (OPTION 1:รู ปซี กซ้ำย) : เป็ นรู ปแบบที่รองรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรแต่ไม่มีทำงเท้ำ
 ทำงเลือกที่ 2 (OPTION 2:รู ปซีกขวำ) :เป็ นรู ปแบบที่รองรับถนนหลักขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรและมีทำงเท้ำ
** หำกพบว่ำพื้นที่ชุมชนที่ชิดเขตทำงมีผสู ้ ญ
ั จรทำงเท้ำมำกให้เลือกใช้รูปแบบทำงเลือกที่ 2
 รู ปที่ 3 (FIGURE III): ใช้สำหรับกำรปรับปรุ งทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE ซึ่ งพื้นที่
ข้ำงทำงพัฒนำเป็ นพื้นที่ชุมชนหนำแน่นโดยรู ปตัดทัว่ ไปประกอบด้วยถนนหลักขนำด 8 ช่องจรำจร เกำะ
กลำงแบบยก ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่ องจรำจรสำหรั บเขตทำง 70 เมตร และทำงคู่ขนำนขนำด 3 ช่อง
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จรำจรสำหรั บเขตทำง 80 เมตรพร้ อมทำงเท้ำ (2 ฝั่ ง) ซึ่ งรู ปแบบนี้ ได้กำหนดรู ปแบบทำงเลื อกไว้ 2
รู ปแบบ (รู ปแบบทำงเลือกที่ 1 แสดงในรู ปซีกซ้ำยและรู ปแบบทำงเลือกที่ 2 แสดงในรู ปซีกขวำ) ดังนี้
 ทำงเลื อ กที่ 1 (OPTION 1:รู ป ซี กซ้ำย) : เพิ่ม พื้ น ที่ ก ำรก่ อ สร้ ำ งช่ อ งจอดรถ(PARKING
LANE) หรื อ ทำงจักรยำน (BICYCLE LANE) บนพื้นที่ทำงคู่ขนำน
 ทำงเลื อ กที่ 2 (OPTION 2:รู ปซี กขวำ) :เพิ่ มพื้ น ที่ กำรก่ อสร้ ำงทำงจัก รยำน(BICYCLE
LANE) หรื อทำงเท้ำสำหรับคนพิกำรบนพื้นที่ทำงเท้ำ
** หำกพบว่ำพื้นที่ชุมชนที่ชิดเขตทำงมีผูส้ ัญจรทำงเท้ำทั้งคนทัว่ ไปหรื อผูพ้ ิกำรมำกให้เลือกใช้
รู ปแบบทำงเลื อกที่ 2 หำกในกรณี จำเป็ นต้อ งก่ อ สร้ ำงทำงจัก รยำนสำมำรถเลื อกใช้ไ ด้ท้ ัง 2
รู ปแบบทำงเลือกทั้งก่อสร้ำงบนผิวจรำจรหรื อบนทำงเท้ำ แต่ในกรณี ก่อสร้ำงบนผิวจรำจรทำง
คู่ขนำนจำเป็ นต้องออกแบบ SAFTY SEPARATING DEVICE เพิ่มเติม
รู ปที่ 4 (FIGURE IV) : ใช้สำหรั บกำรก่อสร้ำงพัฒนำทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE
เช่นเดียวกับรู ปที่ 3 (FIGURE III) แต่เพิ่มกำรก่อสร้ำงทำงกลับรถยกระดับ (ELEVATED U-TURN) โดย
รู ปที่แสดงในรู ปที่ 4 (FIGURE IV) แบ่งเป็ น 2 ซีก มีรำยละเอียดดังนี้
 รู ปซีกด้ำนซ้ำย : แสดงโครงสร้ำงทำงกลับรถยกระดับ ช่วง APPROACH SECTION
 รู ปซีกด้ำนขวำ : แสดงโครงสร้ำงทำงกลับรถยกระดับ ช่วง BRIDGE SECTION
รู ปที่ 5 (FIGURE V) : ใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงทำงหลวงโครงกำรรู ปแบบถนนหลักขนำด 4 ช่องและมี
ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝั่ง) ช่วงที่เป็ นสะพำนข้ำมลำน้ ำพร้อมที่กลับรถใต้สะพำน
รู ปที่ 6 (FIGURE VI) :ใช้สำหรั บกำรก่อสร้ ำงปรั บปรุ งทำงหลวงโครงกำรขั้น ULTIMATE STAGE
ในช่วงที่เป็ นสะพำนข้ำมลำน้ ำประกอบด้วยสะพำนรองรับถนนหลักขนำด 8 ช่องและทำงคู่ขนำนขนำด
2-3 ช่องจรำจร (สำหรับเขตทำง 70 เมตร ทำงคู่ขนำนจะมีขนำด 2 ช่องจรำจรและสำหรับเขตทำงกว้ำง80
เมตรทำงคู่ขนำนจะมีขนำด 3ช่องจรำจร) พร้อมที่กลับรถใต้สะพำน

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CROSS SECTION FOR DEEP CUT AND HIGH FILL
: TS-401

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงถนนในพื้นที่ที่มีกำรตัดภูเขำ และถมคันทำง
: กำรก่อสร้ำงถนนในพื้นที่ภูเขำทั้งงำนตัด และงำนถมคันทำง รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรี ตบริ เวณชำนพักของงำนตัดคันทำง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรก่อสร้ำงถนนในพื้นที่ภูเขำจะมีท้ งั งำนตัดภูเขำ และงำนถมคันทำง โดยควำมลำดชันของกำรตัดภูเขำนั้นขึ้นอยู่
กับสภำพของชั้นดิน และหิ นตำมแนวเส้นทำงโครงกำร สำมำรถแบ่งควำมลำดชันของงำนตัดได้ตำมลักษณะของ
ชั้นดินและหิ นได้ดงั นี้
 งำนตัดสำหรับบริ เวณที่มีลกั ษณะเป็ นดิน (Earth) ใช้ควำมลำดชัน 1:1 (H:V)
 งำนตัดสำหรับบริ เวณที่มีลกั ษณะเป็ นหิ นที่ไม่แข็งมำก (Soft Rock) ใช้ควำมลำดชัน 0.5:1 (H:V)
 งำนตัดสำหรับบริ เวณที่มีลกั ษณะเป็ นหิ นที่แข็งมำก (Hard Rock) ใช้ควำมลำดชัน 0.25:1 (H:V)
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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2)

3)

4)
5)

 งำนถมคันทำงสำหรับวัสดุถมที่เป็ นดินใช้ควำมลำดชัน 1.5:1 (H:V)
 งำนถมคันทำงสำหรับวัสดุถมที่เป็ นหินใช้ควำมลำดชัน 1:1 (H:V)
กำรแบ่งลักษณะของชั้นหิ นว่ำเป็ น Soft Rock หรื อ Hard Rock ให้พิจำรณำตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ขอ้ กำหนดสำหรับ
งำนก่อสร้ำงทำงหลวง (Specification for Highway Construction) หรื ออำจจะให้วิศวกรหรื อนักธรณี วิทยำเป็ นผู ้
จำแนกลักษณะของชั้นหิ น
กำหนดให้ควำมกว้ำงของชำนพักกว้ำงเท่ำกับ 2.00 เมตร และควำมกว้ำงของรำงระบำยน้ ำบนชำนพักกว้ำง 0.50
เมตร ทั้งนี้ จะต้องมีกำรพิจำรณำปั จจัยด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วยเช่น สภำพของชั้นดินและหิ น ระดับของกำรกัดเซำะ
ควำมเร็ วของกระแสน้ ำ ปริ มำณน้ ำฝนในพื้นที่โครงกำร ควำมลำดเอียงของลำดงำนตัด และปริ มำณน้ ำที่ตอ้ งกำร
ให้สำมำรถระบำยน้ ำได้ทนั
ในกรณี ที่มีน้ ำใต้ดินไหลซึ มออกมำจำกลำดงำนตัดหรื องำนถมจะต้องมีกำรติดตั้งชั้นระบำยน้ ำใต้ดินให้เรี ยบร้อย
ก่อนที่จะดำเนินงำนก่อสร้ำงในขั้นตอนถัดไป
ลำดชันของงำนตัด และงำนถมที่แนะนำในแบบแผ่นนี้ ใช้สำหรับเป็ นแนวทำงทัว่ ไปเท่ำนั้น ควำมลำดชันที่
เหมำะสมจะต้องได้รับกำรยืนยันตำมเงื่อนไขของสภำพทำงปฐพี/ธรณี วทิ ยำ ของพื้นที่โครงกำรก่อสร้ำง โดยก่อน
เริ่ มงำนก่อสร้ำงจะต้องดำเนินกำรวิเครำะห์เสถียรภำพควำมลำดชันของงำนตัดและงำนถมตำมสภำพทำง
ธรณี วทิ ยำของพื้นที่ และจะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกนักธรณี วทิ ยำหรื อวิศวกร
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SECTION 2) GEOMETRIC & GENERAL DESIGN
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SUPERELEVATION ATTAINING AND WIDENING
: GD-101 to GD-107

: แสดงกำรคำนวณหำค่ำระยะกำรยกโค้ง (SUPERELEVATION TRANSITION LENGTH) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยค่ ำ LENGTH OF RUNOFF TANGENT (Lf) และTANGENT RUNOUT (Lt)
พร้อมแสดงตำแหน่งกำรจัดวำงระยะกำรยกโค้งในโค้งรำบทั้งรู ปแบบโค้งวงกลมและโค้งก้น
หอย (SE.ATTAING ON HORZITAL CURVE) ส ำหรั บ ถนนขนำด 2 ช่ อ งจรำจรและขนำด
หลำยช่ องจรำจร รวมทั้งแสดงรำยละเอี ยดกำรตี เส้นจรำจรสำหรั บกำรขยำยควำมกว้ำงโค้ง
(WIDENING) โดยแสดงในรู ปแบบแปลนและรู ปตัด พร้อมแบบแนะนำกำรปรับกำรยกโค้งหำก
ระยะกำรยกโค้งของโค้งใกล้เคียงทับซ้อนกัน (OVERLAP)
องค์ ประกอบแบบ : เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 7 แผ่น ประกอบด้วย
 GD-101 : แสดงกำรยกโค้งวงกลม สำหรับทำงหลวงขนำด 2 ช่องจรำจร
 GD-102 : แสดงกำรยกโค้งก้นหอย สำหรับทำงหลวงขนำด 2 ช่องจรำจร
 GD-103 : แนะนำกำรปรั บ ระยะกำรยกโค้ง วงกลมและก้น หอย กรณี ร ะยะกำรยกโค้ง
ซ้อนทับกัน สำหรับทำงหลวงขนำด 2 ช่องจรำจร
 GD-104 : แสดงกำรยกโค้งวงกลม สำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY กรณี
เกำะกลำงแบบร่ อง
 GD-105 : แสดงกำรยกโค้งวงกลม สำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY กรณี
เกำะกลำงแบบยก
 GD-106 แสดงกำรยกโค้ง วงกลม สำหรั บ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY กรณี
เกำะกลำงแบบ CONCRETE BARRIER
 GD-107 : แสดงกำรยกโค้งก้นหอย สำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรคำนวณค่ำต่ำงๆอ้ำงอิงตำม AASHTO 2011
2) องค์ประกอบหลักของแบบชุดนี้ (ยกเว้น GD-103) มีรำยละเอียดพร้อมวิธีกำรใช้ดงั นี้
 ตำรำงแสดงค่ำ MAXIMUM RELATIVE SLOPE,1:S MIN.(สำหรับ 2 ช่องจรำจร)ใช้สำหรับใช้ในกำร
หำค่ำ 1:S MIN. หรื อ อัตรำกำรยกขอบผิวทำงมำกที่สุด ซึ่งแปรผันตำม DESIGN SPEED
 DIAGRAM กำรยกโค้ง
 แกนแนวนอน : แสดง STAGE ของกำรยกโค้ง ได้แ ก่ NORMAL CROWN HAFT CROWN
FULL CROWN และ FULL SE. รวมทั้งแสดงตำแหน่ งกำรกำหนดระยะ TANGENT RUNOUT
(Lt) และ LENGTH OF RUNOFF (Lf) โดยมีรำยละเอียดแสดงสัดส่ วนของ Lf แนะนำ (แปรผัน
ตำม DESIGN SPEED) ที่กำหนดตำแหน่งไว้ให้สมั พัทธ์กบั PC. หรื อ PT. STA.ของโค้งรำบ
 แกนแนวตั้ง : แสดง PROFILE ของขอบทำง โดย SLOPE ของ PROFILE ใน DIAGRAM
กำหนดค่ำให้อยูใ่ นเทอม 1:S โดย S มำกกว่ำ S min ( S min มีค่ำแนะนำตำมตำรำงในข้อที่ 1)
วัตถุประสงค์
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แปลนแสดงกำรจัด วำงระยะกำรยกโค้ง (STA.ATTAINING ON HORIZONTAL CURVE) พร้ อ ม
รำยละเอียดกำรตีเส้นจรำจร (ค่ำ W หรื อค่ำกำรขยำยโค้งสำหรับกำรยกโค้งให้เป็ นไปตำมแบบที่ GD201)
 รู ปตัดถนนแสดง STAGE รำยละเอียดกำรยกโค้ง : แสดงตำแหน่ งจุดหมุนผิวจรำจร อำคำรระบำยน้ ำ
แนะนำและตำแหน่งกำรตีเส้นจรำจร ประกอบด้วยรู ปตัด 3 STAGE ได้แก่
 รู ปตัด STAGE : NORMAL CROWN
 รู ปตัด STAGE : NORMAL CROWN TO FULL SUPERELEVATION
 รู ปตัด STAGE : FULL SUPERELEVATION
 รู ป แบบอำคำรระบำยน้ ำที่ แ สดงไว้ใ นรู ป ตัด ถนนทั่ว ไป เป็ นรู ป แบบอำคำรระบำยน้ ำแนะน ำมี
รำยละเอียดดังนี้
 แบบยกโค้งของถนน MULTI-LANE สำหรับเกำะกลำงแบบร่ อง ใช้อำคำรระบำยน้ ำแนะนำเป็ น
DROP INLET IN MEDIAN TYPE C หรื อ D ตำมแบบเลขที่ DS-403 และ DS-404 ตำมลำดับ
 แบบยกโค้ง MULTI-LANE ส ำหรั บเกำะกลำงแบบยก ใช้อ ำคำรระบำยน้ ำแนะนำเป็ น DROP
INLET IN MEDIAN TYPE A และ R.C. U-DITCH TYPE D ตำมแบบเลขที่ DS-401 และ DS-603
ตำมลำดับ
 แบบยกโค้ง MULTI-LANE สำหรั บเกำะกลำงแบบ BARRIER ใช้อำคำรระบำยน้ ำแนะนำเป็ น
R.C. U-DITCH TYPE E ตำมแบบเลขที่ DS-603
 AASHTO 2011แนะนำให้ใช้ค่ำ LENGTH OF SPIRAL (Ls) เป็ นระยะ LENGTH OF RUNOFF (Lf)
3) แบบเลขที่ GD-103 เป็ นแบบแนะกำรกำรปรับระยะ TRANSITION LENGTH ของกำรยกโค้ง และ WIDENING
ของกำรยกโค้งที่มีกำร OVERLAP กันของโค้งใกล้เคียง มีท้ งั ลักษณะ REVERSE CURVE ของโค้งวงกลมและ
โค้งก้นหอย กับ COMPOUND CURVE ของโค้งวงกลม


DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
:
องค์ ประกอบแบบ :

: TRAVELLED WAY WIDENING DETAILS
: GD-201
เป็ นแบบแนะนำค่ำกำรขยำยโค้ง (WIDENING) สำหรับกำรยกโค้ง
ประกอบด้ว ยตำรำงแสดงค่ ำ กำรขยำยโค้ง รู ป แสดงสัด ส่ ว นรถที่ ใ ช้อ อกแบบ ภำพแสดง
TURNING PATH ของรถที่ ใช้ออกแบบ (ประเภทรถที่ ออกแบบใช้ SU12 และ WB19) สมกำร
กำรคำนวณค่ำ WIDENING และ กรำฟต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรคำนวณ

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ตำรำงแนะนำค่ำกำรขยำยโค้งจะใช้กบั ประเภทรถ WB19 (รถกึ่ งพวง) และ SU12 (รถบรรทุ ก) ที่ ควำมกว้ำง
TRAVELLED WAY ควำมเร็ วและรัศมีโค้งรำบต่ำงๆ (ประเภทรถที่ใช้ออกแบบเป็ นประเภท WB19 (รถกึ่งพวง)
และ SU12 (รถบรรทุก) เป็ นไปตำมตำม DESIGN VEHICAL ของ ASSTHO 2011 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมำยไทย
ที่เกี่ยวข้องกับขนำดและสัดส่วนของรถ
2) วิธีกำรใช้ตำรำงแนะนำค่ำกำรขยำยโค้ง มีดงั นี้
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 เลือกประเภทรถออกแบบที่ ใช้ออกแบบ : พื้นที่ตำรำงจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ ส่ วนที่ 1ใช้สำหรับ
WB19 (รถกึ่ งพวง) ประกอบด้วย TRAVELLED WIDTH ขนำด 2 ช่องจรำจร ที่มีควำมกว้ำง 7.20 และ
7.00 ม.และส่ วนที่ 2 ใช้สำหรับ SU12 (รถบรรทุก) ประกอบด้วย TRAVELLED WIDTH ขนำด 2 ช่อง
จรำจรเช่นกัน ที่มีควำมกว้ำง 7.00 และ 6.00 ม.

 กำรอ่ำนค่ำ WIDENING ให้อ่ำนค่ำ รัศมีโค้ง (R) ที่อยูใ่ นCOLUMN แรกของตำรำงตำมแนวรำบคู่กบั กำร
อ่ำนค่ำควำมเร็ วออกแบบ (V design) ที่ อยู่ในบรรทัดที่ ตำมแนวดิ่ ง ก็จะได้ค่ำกำรขยำยโค้งที่ R และ V
design ที่ตอ้ งกำร
 ค่ำ W ที่อ่ำนค่ำได้จำกตำรำงนี้ เป็ นค่ำสำหรับถนนขนำด 2 ช่องจรำจรเท่ำนั้น หำกต้องกำรหำค่ำ W สำหรับ
ถนนขนำดอื่นต้องคูณด้วยค่ำ WIDENING ที่อ่ำนได้ดว้ ยค่ำ MULTIPLY FACTOR ซึ่งสำหรับถนนขนำด
3 ช่องจรำจรต้องคูณด้วย 1.5 และสำหรับถนนขนำด 4 จรำจรต้องคูณด้วย 2.0
 ค่ำ W ที่แนะนำในตำรำง หำกค่ำ W ที่คำนวณได้มีค่ำน้อยกว่ำ 0.30 เมตร จะปั ดเป็ นศูนย์ (ไม่ตอ้ งขยำยผิว
จรำจร) แต่ถำ้ หำกค่ำ W คำนวณได้อยูใ่ นช่วง 0.30 ม.แต่ไม่เกิน 0.50 ม.จะใช้ค่ำ W เท่ำกับ 0.50 ม.
 ค่ำ W ที่แนะนำในตำรำง จะมีกำรปั ดค่ำที่ได้จำกกำรคำนวณขึ้นให้เป็ นค่ำลงตัว (ROUND) ทุกๆ 0.25 เมตร
เช่น ถ้ำคำนวณ W ได้ 1.02 ม.จะปั ดเป็ น 1.25 ม.เป็ นต้น
3) สมกำรกำรคำนวณและกรำฟ สำหรับค่ำ WIDENING ที่ แสดงในแบบ เป็ นแนวทำงในกำรหำค่ำ WIDEING ใน
กรณี อื่นที่ประเภทรถ หรื อควำมกว้ำง TRAVELLED WAY ไม่เป็ นไปตำมตำรำง
ตัวอย่ ำงกำรคำนวณ :
ใช้รถประเภท INTERMEDIATE SEMITRAILER (WB-19) DESIGN VEHICLE
กำหนดให้
N = 2 lanes , u = 2.59 m. , R = 500 m. , L1 = 5.94 m. , L2 = 12.5 m. , C = 0.9 m.
A = 1.22 m. , L = 5.94 m. , V = 80 (km/h) , Wn = 7 m.
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จำกสูตร
w = Wc-Wn

-------------------------- (1)

หำค่ำ Wc จำกสมกำร
Wc = N(U+C)+(N-1)FA +Z
แทนค่ำในสมกำร
Wc = 2(U+0.9)+(2-1)FA +Z

------------------------- (2)

U = u+R- (R2- ∑L2i )0.5

------------------------- (3)

หำค่ำ U จำกสมกำร
แทนค่ำในสมกำร
U = 2.59+500- (5002- (5.942+12.52 ))0.5
= 2.782 m.
หำค่ำ FA จำกสมกำร
FA =( R2+A(2L+A))0.5- R

------------------------- (4)

แทนค่ำในสมกำร
FA =( 5002+1.22(2*5.94+1.22))0.5- 500
= 0.016 m.
หำค่ำ Z จำกสมกำร
Z = 0.1(V/ R0.5)

----------------------- (5)

แทนค่ำในสมกำร
Z = 0.1(80/ 5000.5)
= 0.358 m.
แทนค่ำในสมกำร (2)
Wc = 2(U+0.9)+(2-1)FA +Z
= 2(2.782+0.9)+(2-1)0.016 +0.358
= 7.738 m.
แทนค่ำในสมกำร (1)
w = Wc-Wn
= 7.738-7.00
= 0.738 m.
ดังนั้น ค่ำ WIDENING ที่เหมำะสมสำหรับ INTERMEDIATE SEMITRAILER (WB-19) DESIGN
VEHICLE จะมีค่ำเท่ำกับ 0.75 m.
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: MEDIAN OPENING
: GD-301

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำในกำรออกแบบ Median Opening
องค์ ประกอบแบบ : รู ปแบบและตำรำงแสดงค่ำต่ำงๆในกำรออกแบบ Median Opening และช่องรอเลี้ยว
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รู ปแบบและตำรำงแสดงค่ำต่ำงๆ ประกอบด้วย กำรออกแบบทำงแยกในกรณี ทำมุมต่ำงๆกัน และตำรำงกำร
ออกแบบช่องรอเลี้ยว ซึ่งกำรคำนวณค่ำต่ำงๆอ้ำงอิงตำม AASHTO 2011
2) ค่ำต่ำงๆที่แสดงในตำรำงเป็ นระยะน้อยสุดที่แนะนำ โดยแบ่งเป็ นกรณี ทำงแยกทำมุม 90 องศำ และกรณี มีมุม skew
3) บนทำงหลวงทัว่ ไปควรเปิ ด Median Opening ทุกระยะ 3-5 กม. หรื อ ทุกระยะ 1.5 กม.กรณี อยูใ่ นย่ำนชุมชน และ
ทุกระยะ 250 เมตร สำหรับถนนในชุมชนเมือง
DRAWINGS NAME : U - TURN GUIDELINE
DRAWING NO.
: GD-401 และ GD-402
: แนะนำรู ปแบบเบื้องต้นสำหรับ U-turn ระดับพื้น
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย
 GD-401 : แสดงรู ปแบบ U-turn สำหรับ Depressed และ Raised Median
 GD-402 : แสดงรู ปแบบ U-turn สำหรับ Barrier Median และ Special U-turn
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรออกแบบ U-turn แต่ละแห่ งจะแตกต่ำงกัน ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่ำงๆ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพและกำรใช้งำน
ของทำงหลวง ปริ มำณจรำจรและประเภทของรถบรรทุกที่ใช้ ควำมกว้ำงของเกำะกลำง ควำมกว้ำงของเขตทำง
เป็ นต้น ซึ่งรู ปที่ 1 ถึงรู ปที่ 4 เป็ นเพียงรู ปแบบแนะนำเบื้องต้นเท่ำนั้น
2) ระยะต่ำงๆ เช่น ควำมกว้ำงของช่องเปิ ด ควำมกว้ำงของถนน รัศมีกำรเลี้ยว ควำมกว้ำงของเขตทำง เป็ นต้น ที่
แสดงในรู ปที่ 1,2 และ 3 ได้ถูกออกแบบสำหรับรถบรรทุก SU 9 ส่วน Special U-turn ที่แสดงในรู ปที่ 4 ได้ถูก
ออกแบบสำหรับรถบรรทุก SU 12 และ WB 19 โดยทั้ง 4 รู ปจะต้องมีควำมกว้ำงของเกำะกลำงตำมที่แสดงใน
แบบเท่ำนั้น หำกควำมกว้ำงของเกำะกลำงน้อยกว่ำนี้จะต้องออกแบบระยะต่ำงๆใหม่
3) รถบรรทุก SU 9, SU 12 และ WB 19 เป็ นขนำดของรถตำมมำตรฐำนสำกล (AASHTO) ปี 2012 โดยที่ ขนำด
ของรถ SU 12 จะเที ยบเท่ำกับขนำดของรถบรรทุ กที่ ประกำศในกฏกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2552) ตำม
พ.ร.บ.ขนส่งทำงบก
4) ควำมยำวของ Storage lane และระยะ Taper สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมดุลยพินิจของวิศวกร
5) กำรติ ดตั้งป้ ำยจรำจรให้อำ้ งอิ งจำกคู่มือมำตรฐำนป้ ำยจรำจร และกำรตี เส้นบนพื้นทำงให้อำ้ งอิ งจำกคู่มือ
เครื่ องหมำยจรำจรบนพื้นทำง ของกรมทำงหลวง
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CLIMBING LANE
: GD-501

: เพื่อรักษำควำมสม่ำเสมอขอระดับกำรให้บริ กำร (LEVEL OF SERVICE) บนทำงหลวงช่วงที่รถ
ต้องไต่ทำงลำดชันและเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่อำจเกิดบนช่วงถนนทั้งทำงไต่ข้ ึนเขำและทำงลงเขำ
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อแนะนำกำรออกแบบช่องทำงไต่ลำดชัน สำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจร (2-LANE
HIGHWAY) และทำงหลวงหลำยช่องจรำจร (MULTILANE HIGHWAY)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในกำรออกแบบทำงไต่ลำดชัน
1.1) ทำงไต่ลำดชันสำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจร
- อัตรำกำรไหลของจรำจร (TRAFFIC FLOW RATE) ในทิศทำงขึ้นเขำ มีค่ำเกิน 200 คัน/ชม.
- อัตรำกำรไหลของรถบรรทุก (TRUCK FLOW RATE) ในทิศทำงขึ้นเขำ มีค่ำเกิน 20 คัน/ชม.
- สภำพกำรจรำจรข้อใดข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นบน CRITICAL LENGTH OF GRADE
 ควำมเร็ วของรถบรรทุกลดลงเกินกว่ำ 15 กม./ชม. สำหรับทำงหลวงประเภท MAJOR ARTERIAL
HIGHWAY หรื อ MOTORWAY หรื อควำมเร็ วของรถบรรทุกลดลงเกินกว่ำช่วง 15-40 กม./ชม.
สำหรับทำงหลวงทัว่ ไป
 ระดับกำรให้บริ กำร (LEVEL OF SERVICE) ลดลงไปที่ระดับ E หรื อ F
1.2) ทำงไต่ลำดชันสำหรับทำงหลวงหลำยช่องจรำจร
- กรณี ที่ OPERATING SPEED ของรถบรรทุกที่สญ
ั จรบนทำงขึ้นเขำมีควำมเร็ วลดลงเกินกว่ำ 15 กม./
ชม. (บริ เวณตำแหน่งที่ยงั ไม่ถึงจุดสูงสุดของ CREST CURVE) เมื่อเทียบกับ OPERATING SPEED
ของกำรจรำจรโดยรวมในทิศทำงขึ้นเขำ
- กรณี ที่อตั รำกำรไหล (FLOW RATE) ในทิศทำงขึ้นเขำเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ระดับกำรให้บริ กำร
(LEVEL OF SERVICE) ที่เกิดขึ้นบนทำงลำดมีค่ำลดลง 1 ระดับ
- กรณี ที่ปริ มำณจรำจรในทิศทำงขึ้นเขำ (UPGRADE DIRECTIONAL TRAFFIC VOLUME) มีค่ำ
เท่ำกับหรื อมำกกว่ำ SERVICE VOLUME สำหรับระดับกำรให้บริ กำร (LEVEL OF SERVICE) ระดับ D
2) กำรพิจำรณำระยะ CRITICAL LENGTH OF GRADE สำหรับกำรออกแบบทำงไต่ลำดชันสำหรับทำงหลวง 2
ช่องจรำจร
 CRITICAL LENGTH OF GRADE หมำยถึง ระยะทำงที่รถบรรทุกหนักสำมำรถไต่ลำดชันต่ำงๆ ได้ โดย
มีควำมเร็ วลดลงไม่เกินค่ำที่กำหนดไว้ โดยปกติแล้วบนทำงหลวงสำยหลักจะกำหนดไว้ที่ 15 กิโลเมตร/
ชัว่ โมง ส่วนทำงหลวงสำยรองสำมำรถกำหนดค่ำมำกกว่ำได้ ขึ้นอยูก่ บั สภำพกำรจรำจรในสนำม โดยให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกรหรื อผูร้ ับผิดชอบโครงกำรฯ
 ตัวอย่ำงกำรคำนวณระยะ CRITICAL LENGTH OF GRADE
วัตถุประสงค์
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กรำฟแสดงระยะ CRITICAL LENGTH OF GRADE
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
เปอร์เซ็นต์ทำงลำดขึ้นเท่ำกับ 6%
ควำมเร็ วรถบรรทุกลดลง 15 กม./ชม.
CRITICAL LENGTH OF GRADE = 230 M.
 จุดเริ่ มต้นของ CRITICAL LENGTH OF GRADE ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบภูมิประเทศก่อนถึงโค้งตั้ง
(VERTICAL CURVE) ที่ จะพิจำรณำก่ อสร้ ำงช่องทำงไต่ลำดชัน ในกรณี ที่เป็ นทำงลำดขึ้ น
เชื่อมกับทำงลำดขึ้น (โค้งตั้งแบบที่ 1 : ค่ำ G1 และ G2 มีเครื่ องหมำยเดียวกัน) จะพิจำรณำจุด
เริ่ มที่ระยะ L/2 และในกรณี ที่เป็ นทำงลำดลงเชื่อมกับทำงลำดขึ้น (โค้งตั้งแบบที่ 2 : ค่ำ G1 และ
G2 มีเครื่ องหมำยต่ำงกัน) จะพิจำรณำที่ระยะ L/4
3) จุดสิ้นสุดของทำงไต่ลำดชันจะเริ่ มต้นจำกจุดยอดของโค้งตั้ง โดยจะต้องมีระยะทำงที่รถบรรทุกสำมำรถเร่ ง
ควำมเร็ วให้มีควำมเร็ วใกล้เคียงควำมเร็ วเฉลี่ยในช่องจรำจรปกติไม่นอ้ ยกว่ำ 15 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
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4) ระยะทำงจำกจุดสูงสุดของโค้งตั้งจนถึงจุดสิ้นสุดของทำงไต่ลำดชันสำมำรถคำนวณได้จำกระยะ Passing
Sight Distance โดยจะต้องมีค่ำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 เมตร
𝑑 = 0.278𝑡𝑖 (𝑣 − 𝑚 +
Ti
A
V
M

= Time of initial maneuver
= Average acceleration
= Average speed of passing vehicle
= difference in speed of passed vehicle
and passing vehicle

𝑎𝑡𝑖
)
2
(s)
(km/h/s)
(km/h)
(km/h)

5) สำหรับกำรพิจำรณำกำรออกแบบทำงไต่ลำดชันสำหรับหลำยช่องจรำจร แม้วำ่ ทำงหลวงช่วงที่พิจำรณำจะเข้ำ
ข่ำยที่จะต้องก่อสร้ำงทำงไต่ลำดชันตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ตำม กำรตรวจสอบเพิ่มเติมอำจพบว่ำจำนวนช่อง
จรำจรทัว่ ไปที่มีอยูแ่ ล้วเพียงพอที่จะรักษำระดับกำรให้บริ กำรที่ดีไว้ได้โดยไม่จำเป็ นต้องก่อสร้ำงทำงไต่ลำด
ชันก็ได้
6) ควำมกว้ำงของช่องทำงไต่ลำดชันให้ใช้ควำมกว้ำงเท่ำกับช่องจรำจรปกติ กรณี ควำมกว้ำงของไหล่ทำงของช่อง
ไต่ลำดชันให้อยูท่ ี่ดุลพินิจของวิศวกรผูอ้ อกแบบหรื อผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: EMERGENCY ESCAPE LANE
: GD-502

: เพื่อให้ยำนพำหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุเครื่ องยนต์ขดั ข้องหรื อ ไม่อยูใ่ นกำรควบคุมของผูข้ บั ขี่สำมำรถที่
จะหลบออกจำกเส้นทำงจรำจรหลักโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเสี ยหำยและอุบตั ิเหตุที่อำจเกิดขึ้น
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อแนะนำกำรออกแบบช่องหยุดรถฉุกเฉิน
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ข้อพิจำรณำว่ำทำงลำดชันควรมีช่องหยุดรถฉุกเฉินหรื อไม่
 ตำแหน่งที่เป็ นจุดสังเกตุได้วำ่ ผูข้ บั ขี่ไม่สำมำรถควบคุมยำนพำหนะของตนได้ ได้แก่ตำแหน่งที่สำมำรถ
สังเกตุเห็นรอยครู ดของกำแผงกันทำง มีหลุมหรื อเกิดควำมเสี ยหำยต่อผิวทำง มีร่อยรอยน้ ำมัน เป็ นต้น
 ทั้งนี้ตำแหน่งของช่องทำงหยุดรถฉุกเฉิ นจะต้องพิจำรณำถึงจำนวนและปริ มำณของกำรเกิดอุบตั ิเหตุใน
ตำแหน่งทำงลำดต่ำงๆว่ำมำกหรื อน้อยเพียงใด
 นอกจำกนั้นตำแหน่งที่เป็ นจุดสิ้นสุดของทำงลำด หรื อจุดที่มีกำรเปลี่ยนรู ปแบบของภูมิประเทศควร
พิจำรณำให้มีกำรก่อสร้ำงช่องทำงหยุดรถฉุกเฉิน
2) รู ปแบบของช่องหยุดรถฉุกเฉิ น
วัตถุประสงค์
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 Gravity Ramps ใช้แรงจำกแรงดึงดูดของโลกในกำรชะลอยำนพำหนะ มักจะมีควำมยำวและควำมชันที่
มำก แต่ไม่สำมำรถป้ องกันกำรไหลกลับของรถได้ จำเป็ นที่จะต้องมีระบบในกำรหยุดรถ
 Sandpiles Ramps ประกอบด้วยทรำยหยำบที่นำมำถมไว้ในตำแหน่งของช่องทำงหยุด มักมีควำมยำวไม่
เกิน 120 เมตร เหมำะสำหรับสร้ำงในจุดที่มีขอ้ จำกัดด้ำนพื้นที่
 Descending-grade arrester-bed สำมำรถก่อสร้ำงคู่ขนำนไปกับทำงลำดลงได้ ใช้วสั ดุหน่วงในกำรเพิ่มแรง
ต้ำนเพื่อชะลอรถ จำเป็ นที่จะต้องใช้ควำมยำวของช่องทำงสูงเพื่อชะลอรถ
3) ข้อพิจำรณำในกำรออกแบบ
 ต้องใช้ควำมเร็ วในกำรออกแบบอย่ำงน้อย 140 กิโลเมตรเมตรต่อชัว่ โมง
 ควำมยำวของช่องทำงควรมำกพอที่จะลดพลังงำนกลขอยำนพำหนะได้
 แนวของช่องทำงหยุดควำมเป็ นเส้นตรงหรื อโค้งตั้งที่มีรัศมีสูงมำกๆ
 วัสดุหน่วงควรใช้วสั ดุที่มีควำมสำมำรถในกำรเพิ่มแรงต้ำนได้ (หรื อสำมำรถใช้วสั ดุหน่วงตำม AASHTO
gradation No. 57 โดยคัดวัสดุชนิดละเอียดออก)
 ควำมออกแบบให้ช้ นั ของวัสดุหน่วงมีควำมหนำอย่ำงน้อย 1 เมตร
 จุดเริ่ มต้นของช่องทำงหยุดควรมีกำรออกแบบให้ผขู ้ บั ขี่สำมำรถเห็นและนำพำรถเข้ำไปได้อย่ำงปลอดภัย
 ป้ ำยเตือนสำหรับเข้ำช่องทำงหยุดควรออกแบบให้มองเห็นได้ชดั เจน และอยูใ่ นตำแหน่งที่ผขู ้ บั ขี่สำมำรถ
เตรี ยมพร้อมได้
4) สมกำรในกำรออกแบบ
 ใช้สมกำร 𝐿 =
L
V
G
R

𝑉2
254( 𝑅 ± 𝐺 )

ในกำรคำนวณหำควำมยำวของช่องทำงหยุดฉุกเฉิ น โดย

= ควำมยำวของช่องทำงหยุดฉุกเฉิ น
(เมตร)
= ควำมเร็ วในกำรออกแบบ
(กิโลเมตรต่อชัว่ โมง)
= เปอร์เซ็นควำมลำดชัน หำรด้วย 100
= แรงต้ำนเนื่องจำกกำรหมุนของล้อรถ หำรด้วย 100

 ใช้สมกำร 𝑉𝑓 2 = 𝑉𝑖 2 − 254𝐿(𝑅 ± 𝐺)ในกำรคำนวณหำควำมยำวของช่องทำงหยุดฉุกเฉิ น (ในกรณี
ที่มีควำมลำดชัน 2 แบบต่อกัน) โดย
Vf
Vi
L
G
R

= ควำมเร็ วตอนออกจำกทำงลำด
(กิโลเมตรต่อชัว่ โมง)
= ควำมเร็ วออกแบบ
(กิโลเมตรต่อชัว่ โมง)
= ควำมยำวของช่องทำงหยุดฉุกเฉิ น
(เมตร)
= เปอร์เซ็นควำมลำดชัน หำรด้วย 100
= แรงต้ำนเนื่องจำกกำรหมุนของล้อรถ หำรด้วย 100
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)
: GD-601 ถึง GD-603

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบมีรอยต่อ (JRCP)
: แปลน รู ปตัด และปริ มำณเหล็กเสริ มในผิวทำงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก JRCP แบบรอยต่อชนิดต่ำงๆ
และรอยต่อบริ เวณบ่อพัก บ่อสำธำรณูปโภค
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอี ยดกำรแสดงกำรเสริ มเหล็ก ตำแหน่ งรอยต่อแบบต่ำงๆ ควำมยำวของแผ่นพื้น สำมำรถดู ได้ในแบบ
หมำยเลข GD-601 รำยละเอียดในรู ปแปลนทั้งแบบไหล่ทำงคอนกรี ต และไหล่ทำงลำดยำง
2) รู ปตัดถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบมีรอยต่อ (JRCP) ไหล่ทำงคอนกรี ต ดูรูปตัด A-A
3) รู ปตัดถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบมีรอยต่อ (JRCP) ไหล่ทำงลำดยำง ดูรูปตัด B-B
4) รำยละเอียดกำรเสริ มเหล็กบริ เวณมุมแผ่นพื้น ดูแบบขยำย “A”
5) บริ มำณเหล็กเสริ มในแผ่นพื้นถนนคอนกรี ต JRCP ดูในตำรำงที่ 1 ในแบบหมำยเลข GD-601โดยมีรำยละเอียด
กำรเลือกใช้ดงั นี้
 ระบุควำมหนำของพื้นถนนคอนกรี ตที่ได้จำกวิศวกรผุอ้ อกแบบตำมรู ปตัดถนนของโครงกำร
 พิจำรณำควำมกว้ำงของถนนทั้งหมดที่จำทำกำรก่อสร้ำงในช่วงนั้นๆ
 เลือกชนิด และขนำดเหล็กเสริ ม เพื่อหำระยะห่ำงของเหล็กเสริ มตำมขวำง และเหล็กเสริ มตำมยำว
6) กำรก่อสร้ำงจะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์อนกรี ต ตำมมำตรฐำนที่ ทล.-ม.309/2544
7) คอนกรี ตจะต้องมี กำลังต้ำนทำนแรงอัดประลัยที่ อำยุ 28 วัน ไม่น้อยกว่ำ 32 Mpa (325 ksc) สำหรั บก้อ น
ตัวอย่ำงรู ปลูกบำศก์ขนำด 0.15x0.15x0.15 เมตร
8) กำรหำปริ มำณเหล็กเสริ มในผิวทำงคอนกรี ตต้องใช้ควำมกว้ำงของถนนที่ระยะ Ultimate Stage โดยควำมกว้ำง
ของถนนจะต้องวัดจำกขอบอิสระถึงขอบอิสระ
9) กำรเลือกขนำด และระยะห่ ำงของเหล็กเสริ มตำมตำรำงที่ 1 (ในแบบเลขที่ GD-601) จะขึ้นอยูก่ บั ควำมกว้ำง
ของถนนที่ระยะ Ultimate Stage และควำมหนำของถนน
10) กำรใช้สมกำรคำนวณหำพื้นที่หน้ำตัดของเหล็กเสริ มให้ใช้ได้ในกรณี ที่ควำมกว้ำงของถนนที่ ระยะ Ultimate
Stage ที่ก่อสร้ำงมีควำมกว้ำงมำกกว่ำค่ำที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1 (ในแบบเลขที่ GD-601)
11) กำรเทคอนกรี ตต้องเทด้วยเครื่ องปูผิวทำงคอนกรี ตเท่ำนั้น ในกรณี ที่เทด้วยแรงงำนคนให้เทได้ยำวติดต่อกันไม่
เกิน 30 เมตร
12) ควำมหนำของผิวทำงคอนกรี ตแบบ JRCP กำหนดโดยวิศวกรผูอ้ อกแบบตำมรู ปตัดถนนของโครงกำร
13) รอยต่อตำมขวำง (Transvers Joint)
 รอยต่อเพื่อกำรหดตัว (Contraction Joint) มีทุกๆระยะ 10.00 เมตร ใช้ในกรณี ที่กำรเทคอนกรี ตต่อเนื่ อง
ในครั้งเดียวกันยำวมำกกว่ำ 10.00 เมตร รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “B”
 รอยต่อเพื่อกำรก่อสร้ำง (Construction Joint) ใช้ในกรณี ที่เทคอนกรี ตไม่ต่อเนื่ องกันหรื อมีกำรหยุดเท
คอนกรี ต รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “C”
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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รอยต่อเพื่อกำรขยำยตัว (Expansion Joint) ใช้ในกรณี ที่มีกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรเดิมในตำแหน่งที่มี
รอยต่อเพื่อกำรขยำยตัวเดิมเท่ำนั้น และใช้ในบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่อมต่อกับโครงสร้ำงสะพำน รำยละเอียด
กำรบำกร่ องดูแบบขยำย “A”
14) รอยต่อตำมยำว (Longitudinal Joint)
 รอยต่ อ เพื่ อ กำรก่ อ สร้ ำ งตำมยำว (Longitudinal Construction Joint) ใช้ใ นกรณี ที่ มี ก ำรก่ อ สร้ ำ งถนน
มำกกว่ำ 1 ช่องจรำจร รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “D”
 รอยต่อตำมยำวที่ไม่มีเหล็กยึด (Dummy Joint) ใช้ในกรณี ที่ถนนอยูต่ ิดกับขอบคันหิ น หรื อขอบของแผง
กั้นคอนกรี ต รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “E”
15) ขนำดของเหล็กเดือย (Dowel Bar) สำหรับรอยต่อตำมขวำง (Transvers Joint) ดูตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ขนำดของเหล็กเดือย (Dowel Bar)
ควำมหนำแผ่นคอนกรีต
ขนำดเส้ นผ่ำน
ควำมยำว
ระยะห่ ำง
ศู นย์ กลำง
0.23 เมตร
30 มิลลิเมตร
0.25 เมตร
32 มิลลิเมตร
0.50 เมตร
0.30 เมตร
0.28 เมตร
35 มิลลิเมตร


16) เหล็กเดื อย (Dowel Bar) จะต้องเป็ นเล็กกลมผิวเรี ยบมีกำลังรับแรงดึงที่จุดคลำกไม่นอ้ ยกว่ำ 420 MPa และมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน AASHTO M31 GRADE 60 หรื อ ASTM A615 GRADE 60
17) กำรก่อสร้ำงรอยต่อทุกประเภทจะต้องทำโดยใช้เครื่ องตัดคอนกรี ตเท่ำนั้น ห้ำมใช้วสั ดุ เช่น โฟม ไม้ หรื อวัสดุ
อื่นๆ คัน่ เพื่อทำรอยต่อ
18) รอยต่อเพื่อกำรขยำยตัว (Expansion Joint) ใช้ในกรณี ที่มีกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรเดิมในตำแหน่งที่มีรอยต่อ
เพื่อกำรขยำยตัวเดิมเท่ำนั้น และใช้ในบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่อมต่อกับโครงสร้ำงสะพำน
19) ตัดรอยต่อ (Isolation Joint) รอบบ่อพักทั้ง 4 ด้ำนเพื่อแยกโครงสร้ำงจำกบ่อพัก โดยระยะห่ ำงจำกบ่อพักถึ ง
รอยต่อนั้นขึ้นอยูก่ บั ระดับของห้องบ่อพักอยูต่ ่ำหรื ออยูใ่ นระดับของโครงสร้ำงชั้นทำง โดยมีรำยละเอียดของ
กำรกำหนดระยะห่ำงดังนี้
 กรณี ที่ 1 ระดับของห้องบ่อพักอยูต่ ่ำกว่ำระดับโครงสร้ำงชั้นทำง ระยะของรอยต่อรอบบ่อพักจะอยูห่ ่ ำง
จำกขอบของปำกบ่อพักไม่นอ้ ยกว่ำ 0.50 เมตร
 กรณี ที่ 2 ระดับของห้องบ่อพักอยูใ่ นระดับโครงสร้ำงชั้นทำง ระยะของรอยต่อรอบบ่อพักจะอยูห่ ่ ำงจำก
ขอบของห้องบ่อพักใต้ดินไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร และก่อสร้ำงเป็ นรอยต่อเพื่อกำรหดตัว (Contraction
Joint) โดยวัดจำกจุดที่อยูใ่ กล้สุดกับแนวรอยต่อแยกโครงสร้ำง
20) รอยต่อเพื่อแยกโครงสร้ำงด้ำนที่อยูต่ ิดกับรอยต่อตำมแนวยำว จะต้องอยูห่ ่ ำงจำกรอยต่อตำมยำวไม่น้อยกว่ำ
0.60 เมตร ในกรณี ที่มีระยะน้อยกว่ำ 0.60 เมตร ให้ขยำยรอยต่อเพื่อแยกโครงสร้ำงไปจนถึงรอยต่อตำมยำว
21) ขอบของบ่อพัก และบ่อสำธำรณูปโภคต้องห่ำงจำกรอยต่อตำมขวำงมำกกว่ำ 3.00 เมตร
22) ต้องมีกำรเสริ มเหล็ก 2-DB 20 mm บริ เวณมุมของบ่อพักทั้ง 4 มุม
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CONTINUOUSLY REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (CRCP)
: GD-604 ถึง GD-606

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบต่อเนื่อง (CRCP)
: แปลน รู ปตัด ปริ มำณเหล็กเสริ มในผิวทำงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก CRCP แบบรอยต่อสำหรับถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก CRCP และรำยละเอียดจุดเชื่อมต่อของ CRCP กับโครงสร้ำงสะพำน หรื อ
จุดสิ้นสุดของ CRCP
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบต่อเนื่ อง (CRCP) จะมีกำรเสริ มเหล็กตลอดควำมยำวของถนนเพื่อช่วยในกำร
ถ่ำยน้ ำหนัก กำรใช้ CRCP จะสำมำรถช่วยลดปั ญหำที่จะเกิดขึ้นในบริ เวณรอยต่อของถนน ลดควำมเสี ยหำยที่
อำจเกิดขึ้นตลอดอำยุกำรใช้งำน เหมำะสมกับถนนที่มีปริ มำณกำรจรำจรสูง ไม่สำมำรถปิ ดกำรจรำจรเพื่อซ่อม
ถนนได้
2) รำยละเอียดกำรแสดงกำรเสริ มเหล็ก ตำแหน่งรอยต่อ สำมำรถดูได้ในแบบหมำยเลข GD-604 รำยละเอียดใน
รู ปแปลนทั้งแบบไหล่ทำงคอนกรี ต และไหล่ทำงลำดยำง
3) รู ปตัดถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบต่อเนื่อง (CRCP) ไหล่ทำงคอนกรี ต ดูรูปตัด A-A
4) รู ปตัดถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบแบบต่อเนื่อง (CRCP) ไหล่ทำงลำดยำง ดูรูปตัด B-B
5) บริ มำณเหล็กเสริ มในแผ่นพื้นถนนคอนกรี ตแบบแบบต่อเนื่อง (CRCP) ดูในตำรำงที่ 1 ในแบบหมำยเลข GD604 โดยมีรำยละเอียดกำรเลือกใช้ดงั นี้
 ระบุควำมหนำของพื้นถนนคอนกรี ตที่ได้จำกวิศวกรผุอ้ อกแบบตำมรู ปตัดถนนของโครงกำร
 พิจำรณำควำมกว้ำงของถนนทั้งหมดที่จะก่อสร้ำงในช่วงนั้นๆ
 หำค่ำระยะห่ำงของเหล็กเสริ มตำมขวำง และเหล็กเสริ มตำมยำว
6) กำรก่อสร้ำงจะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์อนกรี ต ตำมมำตรฐำนที่ ทล.-ม.309/2544
7) คอนกรี ตจะต้องมี กำลังต้ำนทำนแรงอัดประลัยที่ อำยุ 28 วัน ไม่น้อยกว่ำ 32 Mpa (325 ksc) สำหรั บก้อ น
ตัวอย่ำงรู ปลูกบำศก์ขนำด 0.15x0.15x0.15 เมตร
8) กำรหำปริ มำณเหล็กเสริ มในผิวทำงคอนกรี ตต้องใช้ควำมกว้ำงของถนนที่ระยะ Ultimate Stage โดยควำมกว้ำง
ของถนนจะต้องวัดจำกขอบอิสระถึงขอบอิสระ
9) กำรเทคอนกรี ตต้องเทด้วยเครื่ องปูผิวทำงคอนกรี ตเท่ำนั้น ในกรณี ที่เทด้วยแรงงำนคนให้เทได้ยำวติดต่อกันไม่
เกิน 30 เมตร
10) ควำมหนำของผิวทำงคอนกรี ตแบบ CRCP กำหนดโดยวิศวกรผูอ้ อกแบบตำมรู ปตัดถนนของโครงกำร
11) รอยต่อตำมขวำง (Transvers Joint)
 รอยต่อเพื่อกำรก่อสร้ำงตำมขวำง (Transvers Construction Joint) ใช้ในกรณี ที่เทคอนกรี ตไม่ต่อเนื่องกัน
หรื อมีกำรหยุดเทคอนกรี ต รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “A”
12) รอยต่อตำมยำว (Longitudinal Joint)
 รอยต่ อ เพื่ อ กำรก่ อ สร้ ำ งตำมยำว (Longitudinal Construction Joint) ใช้ใ นกรณี ที่ มี ก ำรก่ อ สร้ ำ งถนน
มำกกว่ำ 1 ช่องจรำจร รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “A”
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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รอยต่ อ เพื่อ กำรหดตัว ตำมยำว (Longitudinal Contraction Joint) ใช้ในกรณี ที่ มี กำรเทคอนกรี ต กว้ำง
มำกกว่ำ 1 ช่องจรำจร หรื อมำกกว่ำ 4.50 รำยละเอียดกำรบำกร่ องดูแบบขยำย “B”
13) กำรก่อสร้ำง กำรแต่งผิวและกำรกวำดหน้ำลำยผิวทำงจะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนถนนปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรี ต ตำมมำตรฐำนที่ ทล.-ม.309/2544
14) ในบริ เวณที่เป็ นจุดสิ้ นสุ ดของ CRCP หรื อบริ เวณที่ มีกำรเชื่ อมต่อกับโครงสร้ำงสะพำน หรื อเชื่อมต่อกับผิว
ทำงชนิดอิ่นๆจะต้องมีกำรก่อสร้ำงรอยต่อที่จุดปลำยของ CRCP หรื อ Terminal Joint เพื่อวบคุมกำรเคลื่อนตัว
ของผิวทำง CRCP ในบริ เวณดังกล่ำว รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงแสดงในแบบหมำยเลข GD-606


DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: PAVEMENT TRANSITION DETAIL
: GD-607

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงถนน Asphaltic Concrete ในบริ เวณที่มีกำรปรังปรุ งถนนผิวทำง
Asphaltic Concrete ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
องค์ ประกอบแบบ : กำรก่อสร้ำง Pavement Transition ในงำน Overlay, งำน Rehabilitation หรื อ Reconstruction ผิว
ทำง Asphaltic Concrete
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรก่อสร้ำง Pavement Transition แบ่งออกเป็ น 3 กรณี
 Pavement Transition สำหรับงำน Overlay Section ไปยังถนนเดิม
 Pavement Transition สำหรับงำน Rehabilitation ไปยังถนนเดิม
 Pavement Transition สำหรั บงำน Overlay Section ไปยังงำน Rehabilitation หรื อReconstruction ของ
ถนนผิวทำง Asphaltic Concrete
วัตถุประสงค์

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CONCRETE PAVEMENT REPAIRING
: GD-608

: เป็ นแบบแนะนำกำรซ่อมถนนคอนกรี ตด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
: กำรซ่อมถนนคอนกรี ตที่เสี ยหำยแบบ Pumping บริ เวณรอยต่อ กำรซ่อมถนนคอนกรี ตที่มีรอย
แตกตำมแนวขวำง และรอยแตกตำมแนวยำว กำรซ่อมถนนคอนกรี ตที่มีรอยแตกที่ไม่ลึกมำก
บริ เวณรอยต่อ และกำรซ่อมถนนคอนกรี ตที่มีรอยแตกแบบ Shattered
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรซ่อมถนนคอนกรี ตทีมีควำมสี ยหำยรู ปแบบต่ำง ๆ 4 รู ปแบบดังต่อไปนี้
 เสี ยหำยแบบ Pumping บริ เวณรอยต่อ
 เสี ยหำยแบบมีรอยแตกตำมแนวขวำง และรอยแตกตำมแนวยำว
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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 เสี ยหำยแบบมีรอยแตกที่ไม่ลึกมำกบริ เวณรอยต่อ
 เสี ยหำยแบบมีรอยแตกแบบ Shattered

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: TYPICAL SURFACE OVERLAY AND REPAIRING
: GD-701

: เป็ นแบบแนะนำกำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete
: กำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete ที่มีกำรยุบตัวหรื อปูดขึ้นของผิวทำง ถนน Asphaltic Concrete
ที่มีควำมเสี ยหำยเฉพำะจุด หรื อเป็ นหลุมขนำดเล็ก กำรปะซ่อมถนน Asphaltic Concrete ที่มี
ควำมเสี ยหำยแบบ Depression Corrugation, Shoving, และ Reveling และกำรซ่อมรอยแตกร้ำว
ชนิดต่ำงๆ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete ที่มีควำมสี ยหำยรู ปแบบต่ำง ๆ 4 รู ปแบบดังต่อไปนี้
 เสี ยหำยแบบมีกำรยุบตัวหรื อปูดขึ้นของผิวทำง
 เสี ยหำยแบบเฉพำะจุด หรื อเป็ นหลุมขนำดเล็ก
 กำรปะซ่ อ มถนน Asphaltic Concrete ที่ มี ค วำมเสี ย หำยแบบ Depression Corrugation, Shoving, และ
Reveling
 กำรซ่ อมถนน Asphaltic Concrete ที่ มีรอยแตกร้ำวแบบ Alligator Crack, รอยแตกร้ ำวแบบ Reflection
Crack, รอยแตกร้ำวแบบ Slippage Crack
2) กำรซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete จะต้องเป็ นไปตำมคู่มือกำรบำรุ งรักษำถนน
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: BRIDGE APPROACH TRANSITION
: GD-702

: เป็ นแบบแนะนำระยะกำรปรับ CROSS SLOPE ระหว่ำงถนนกับสะพำน
: แปลนแสดงระยะกำรปรับ CROSS SLOPE พร้อม PROFILE ขอบผิวจรำจร และ สมกำร
คำนวณระยะ BRIDGE APPROACH TRANSITION
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) เป็ นแบบแนะนำระยะกำรปรับ CROSS SLOPE ระหว่ำงถนนกับสะพำน(รุ่ นเก่ำ)ที่มีค่ำ CROSS SLOPE ของ
สะพำนเท่ำกับ 1.50 % ทั้งนี้ สะพำนตำมแบบมำตรฐำนใหม่ ไม่จำเป็ นต้องใช้แบบแผ่นนี้ เนื่องจำก CROSS
SLOPE ของสะพำน ได้กำหนดให้เท่ำกับ CROSS SLOPE ถนนแล้ว
2) องค์ประกอบของแบบประกอบด้วยรู ปแบบกำรปรับ CROSS SLOPE ของผิวถนนกับผิวสะพำน 2 รู ปแบบ ได้แก่
ด้วย BRIDGE APPROACH TYPE I (แสดงในรู ปที่ 1) และ BRIDGE APPROACH TYPE II (แสดงในรู ปที่ 2)
ซึ่งมีกำรเลือกใช้แต่ละรู ปแบบทำงเลือกดังนี้
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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 BRIDGE APPROACH TYPE I (แสดงในรู ปที่ 1) แนะนำให้ใช้สำหรับถนนประเภท DEVIDE HIGHWAY
ซึ่ งมี CROSS SLOPE ของสะพำนลำดเอียงด้ำนเดี ยว จุดหมุนกำรปรับ SLOPE อยู่ที่ขอบ TRAVELLED
WAY ด้ำนใน
 BRIDGE APPROACH TYPE II (แสดงในรู ปที่ 2) แนะน ำให้ ใ ช้ ส ำหรั บ ถนนประเภท UNDEVIDE
HIGHWAY ซึ่ งมี CROSS SLOPE ของสะพำนลำดเอี ย ง 2 ด้ำ น (CROWN SLOPE) จุ ด หมุ น กำรปรั บ
SLOPE อยูท่ ี่ก่ ึงกลำง TRAVELLED WAY
 สมกำรกำรคำนวณระยะ BRIDGE APPROACH TRANISION แสดงใน NOTE ข้อที่ 1
 กำรคำนวณใช้ค่ำ RELATIVE SLOPE (1:S) เท่ำกับ 1:400

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CLEARING AND GRUBBING
: GD-703

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำขอบเขตกำรถำงป่ ำขุดตอ
องค์ ประกอบแบบ
: รู ปตัดทัว่ ไปของถนนและแปลนถนนบริ เวณช่วงทำงโค้ง ที่แสดงขอบเขตกำรถำงป่ ำขุดตอ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบแนะนำระยะกำรถำงป่ ำขุดตอนี้ ใช้ได้ท้ งั งำนก่อสร้ำงถนนใหม่ และงำนบำรุ งทำงสำหรับถนนเดิม
2) ในส่วนของรู ปตัดถนนทัว่ ไปจะแสดงระยะกำรถำงป่ ำขุดตอ โดยเริ่ มระยะกำรถำงป่ ำและขุดตอจำกขอบถนนหรื อ
ปลำย TOE SLOPE ของเชิงลำดแล้วแต่กรณี
3) หำกมีอุปสรรคในแนวดิ่งบดบังทัศนะวิสยั กำรมองเห็น เช่น กิ่งของต้นไม้ ให้ตดั แต่งกิ่งให้มีช่องว่ำงในแนวดิ่งไม่
น้อยกว่ำ 3.50 เมตรจำกระดับก่อสร้ำง
4) กำรตัดแต่งต้นไม้เพื่อระยะ CLEARING AND GRUBBING ให้เป็ นไปตำมระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CONNECTION ROAD DETAILS
: GD-704

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของ CONNECTION ROAD
: รู ปแปลนแสดงลักษณะเรขำคณิ ตของถนนหลักและถนนทำงเชื่อม รู ปตัดทัว่ ไปแสดงโครงสร้ำง
ชั้นทำงของถนนทำงเชื่อม รู ปตัดตำมยำวของถนนทำงเชื่อม และแปลนแสดงระบบระบำยน้ ำ
ของถนนทำงเชื่อม CONNECTION ROAD
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรหำค่ำรัศมีโค้ง (R) ที่ เหมำะสมของกำรเข้ำบรรจบระหว่ำงถนนทำงเชื่ อมกับถนนหลัก หำได้จำกรู ปแปลน
แสดงลักษณะเรขำคณิ ตของถนนหลักและถนนทำงเชื่อม ซึ่ งจำแนกตำมมุมเอียงที่เข้ำบรรจบและควำมกว้ำงเขต
ทำง มีจำนวน 6 รู ป ได้แก่
 มุมเอียงน้อยกว่ำ 45 องศำ สำหรับเขตทำงกว้ำงไม่เกิน 20 ม.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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มุมเอียงน้อยกว่ำ 45 องศำ สำหรับเขตทำงกว้ำงตั้งแต่ 20 ม.เป็ นต้นไป
มุมเอียง 45-60 องศำ สำหรับเขตทำงกว้ำงไม่เกิน 20 ม.
มุมเอียง 45-60 องศำ สำหรับเขตทำงกว้ำงตั้งแต่ 20 ม.เป็ นต้นไป
มุมเอียง 60-80 องศำ ทุกควำมกว้ำงเขตทำง
มุมเอียง 80-90 องศำ ทุกควำมกว้ำงเขตทำง

2) ควำมกว้ำงแนะนำ รู ปแบบโครงสร้ำงชั้นทำง ค่ำ CROSS SLOPE รวมทั้งรู ปแบบอำคำรระบำยน้ ำของถนนทำง
เชื่อม (CONNECTION ROAD)ได้กำหนดไว้ในรู ป CONNECTION ROAD PLAN และรู ป TYPICAL CROSSSECTION FOR CONNECTION ROAD
3) ค่ำ PROFILE GRADE แนะนำของ CONNECTION ROAD แสดงในรู ป CONNECTION ROAD SECTION
4) รู ปแบบและรำยละเอียดของ CONNECTION ROAD เป็ นไปตำม “คู่มือกำรขออนุญำตทำทำงเชื่อม เข้ำ-ออก ทำง
หลวง และกำรปลูกสร้ำงอำคำรริ มทำงหลวง” ของกรมทำงหลวง
5) แบบแผ่นนี้ ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ TS-203

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SIDE ROAD AND PRIVATE DRIVE DETAILS
: GD-705

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของ PUBLIC SIDE ROAD และ PRIVATE DRIVE
: รู ปแปลนแสดงเรขำคณิ ต รู ปตัดทัว่ ไปแสดงโครงสร้ำงชั้นทำง ค่ำ CROSS SLOPE และรู ปตัด
ทัว่ ไปแสดง PROFILE ของ PUBLIC SIDE ROAD และ PRIVATE DRIVE ที่เชื่อมต่อกับถนน
หลัก
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ : พิจำรณำตำมรู ปที่แสดงในแบบ
1) รู ปที่ 1 : แสดงค่ำ R ที่เหมำะสมของกำรเข้ำบรรจบของ PUBLIC SIDE ROAD และ PRIVATE DRIVE ทั้งนี้ตอ้ ง
พิจำรณำ ปริ มำณจรำจรกับข้อจำกัดด้ำนกำยภำพของพื้นที่ดว้ ย
2) รู ปที่ 2 และ รู ปที่ 4 : แสดงค่ำควำมลำดและขอบเขตกำรก่อสร้ำง ของ PUBLIC SIDE ROAD และ PRIVATE
DRIVE ตำมลำดับ
3) รู ปที่ 3 : แสดง รำยละเอียดรู ปตัดตำมยำว ค่ำควำมลำด ของ PRIVATE DRIVE
4) รู ปที่ 5 : แสดงควำมกว้ำงถนนแนะนำ รู ปแบบโครงสร้ำงชั้นทำง ค่ำ CROSS SLOPE ค่ำลำดคันทำง
5) รู ปแบบและรำยละเอียดของ PUBLIC SIDE ROAD และ PRIVATE DRIVE เป็ นไปตำม “คู่มือกำรขออนุ ญำต
ทำทำงเชื่อม เข้ำ-ออก ทำงหลวง และกำรปลูกสร้ำงอำคำรริ มทำงหลวง” ของกรมทำงหลวง
6) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำง “PUBLIC SIDE ROAD และ PRIVATE DRIVE “
แสดงใน CRITERIA AND LIMITS CONSTRUCTION
7) แบบแผ่นนี้ ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ TS-203
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: RIGHT-OF-WAY MONUMENT
: GD-706

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบรำยละเอียดหลักเขตทำงรู ปแบบต่ำงๆและกำรเลือกใช้
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงรำยละเอียดหลักเขตทำงจำนวน 3 รู ปแบบทำงเลือกและวิธีกำรเลือกใช้
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) หลักเขตทำงรู ปแบบ A : เป็ นรู ปแบบแท่งคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนำด 7.5x15 CM. ยำว 2.20 ม.ใช้ในกรณี ที่พ้นื ที่ติด
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่นอกเมือง
2) หลักเขตทำงรู ปแบบ B : เป็ นรู ปแบบหมุดทองเหลือง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 7.5 CM. ฝังยึดในโครงสร้ำงคอนกรี ต
ที่มนั่ คงแข็งแรงตำมแนวเขตทำง เช่น กำแพงกันดิน ค.ส.ล.ใช้ในกรณี พ้นื ที่ในเมืองที่มีโครงสร้ำงถำวร
3) หลักเขตทำงรู ปแบบ C : เป็ นรู ปแบบหมุดทองเหลือง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 7.5 CM. ฝังยึดในแท่งคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ทรงกระบอก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 ซม. ขุดฝั งดิ นตำมแนวเขตทำง ใช้ในกรณี พ้ืนที่ ในเมืองที่ ไม่มี
โครงสร้ำงถำวร
4) ระยะกำรติดตั้งเป็ นไปตำมรู ปแปลน “R.O.W. IN STRAIGHT LINE” และ”R.O.W.IN HORIZONTAL CURVE”
ซึ่งได้แนะนำระยะกำรติดตั้งไว้ท้ งั แนวตรงและบนโค้งรำบ
5) คุณสมบัติวสั ดุและกำรเขียนตัวอักษร รวมทั้งเงื่อนไขกำรเลือกใช้ แสดงใน หมำยเหตุ (NOTE)

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: KILOMETER MARKER
: GD-707 & 708

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดหลักและป้ ำยกิโลเมตร
: รำยละเอียดชิ้นส่วนโครงสร้ำงหล่อสำเร็ จของหลักกิโลเมตร และรู ปแบบทำงเลือกกำรทำสี หรื อ
กำรติดแผ่นสะท้อนแสงบนผิวหน้ำ รำยละเอียดของแผ่นป้ ำย และเสำป้ ำย รวมทั้งแนะนำกำร
ติดตั้ง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แปลนกำรติดตั้งหลักกิโลเมตร แสดงทั้งรู ปแบบติดตั้งบนถนน 2-LANE HIGHWAY และ DIVIDE HIGHWAY
ซึ่งแสดงอยูใ่ นรู ปแปลน “PLAN FOR INSTALLATION”
2) ชิ้นส่วนหลักของหลักกิโลเมตรเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อสำเร็จ ติดตั้งบนฐำนรำกเสำเข็ม ซึ่งสำมำรถเลือกใช้
เสำเข็มหล่อในที่หรื อเสำเข็มหล่อสำเร็ จก็ได้ โดยให้คุณสมบัติวสั ดุเป็ นไปตำมที่กำหนดในหมำยเหตุ (NOTE)
3) กำรเขียนตัวอักษรบนผิวหน้ำของหลักกิโลเมตรสำมำรถเลือกดำเนินกำรได้ 2 วิธี ขึ้นอยูก่ บั วิศวกรผูค้ วบคุมงำนจะ
เป็ นผูก้ ำหนด ได้แก่
 กำรทำสี ซึ่งแสดงรำยละเอียดในรู ป TYPE I
 กำรติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งแสดงรำยละเอียดในรู ป TYPE II
ทั้งนี้คุณสมบัติวสั ดุของทั้ง 2 แบบ แสดงในหมำยเหตุ (NOTE)
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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4) ป้ ำยกิโลเมตรจะใช้ในกรณี ที่มีพ้นื ที่จำกัดที่ไม่สำมำรถติดตั้งหลักกิโลเมตรได้ หรื อในกรณี ที่มีสิ่งกีดขวำงที่ทำให้
ไม่สำมำรถมองเห็นหลักกิเมตรได้ชดั เจน ทั้งนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร
5) รู ปแบบของป้ ำยมี 2 ชนิด ดังนี้
 ป้ ำยชนิด ก มีขนำดกว้ำง 60 สูง 120 เซ็นติเมตร ใช้กบั ทำงหลวงแผ่นดินสำยหลักที่มีจำนวนช่องจรำจรตั้งแต่
ทิศทำงละ 3 ช่องจรำจรขึ้นไป
 ป้ ำยชนิด ข มีขนำดกว้ำง 45 สูง 80 เซ็นติเมตร ใช้กบั ทำงหลวงอื่นๆ ทัว่ ไป และให้ติดตั้งป้ ำยหมำยเลขทำง
หลวงทุกระยะ 10-15 กม.ควบคู่ไปด้วย
6) สี ของสัญลักษณ์ต่ำงๆในป้ ำยกิโลเมตร ให้ใช้ตำมตำรำงที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือและมำตรฐำนป้ ำยรำจร ของกรม
ทำงหลวง
7) กำรติดตั้งป้ ำยควรจะมีระยะด้ำนข้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 0.6 เมตร จำกไหล่ทำงถึงขอบป้ ำย และควรจะมีควำมสูงไม่นอ้ ย
กว่ำ 1.5 เมตร จำกผิวถนนถึงขอบล่ำงของแผ่นป้ ำย

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CONCRETE CURB & CURB AND GUTTER
: GD-709

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดรู ปแบบของ Concrete Curb & Curb and Gutter
: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของ Concrete Curb & Curb and Gutter ช่ องระบำยน้ ำ กำรทำสี บน
Curb และรำยละเอียดกำรติดตั้ง Curb & Gutter ของเกำะกลำงแบบยก
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) Curb & Curb and Gutter มี 2 แบบตำมกำรใช้งำน โดย Concrete Curb and Gutter หรื อ Concrete Curb เป็ นแบบ
ที่ใช้ปกติทวั่ ไป ส่วน Mountable Curb and Gutter หรื อ Mountable Curb ได้ออกแบบให้ตวั Curb มีควำมสูงและ
ควำมลำดชันน้อยกว่ำแบบที่ใช้ทวั่ ไปเพื่อให้รถปี นได้เมื่อจำเป็ นในบำงกรณี
2) ช่องระบำยน้ ำกำหนดให้มีควำมกว้ำง 0.80 ม. ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ในแบบ Manhole
3) เกำะกลำงแบบยก (Raised Median) ออกแบบให้มีควำมลำดชัน 10% และใช้ทรำยถมด้ำนใต้เพื่อให้ระบำยน้ ำได้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SIDEWALK
: GD-710

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำเบื้องต้นสำหรับทำงเท้ำและองค์ประกอบที่จำเป็ นบนทำงเท้ำ
องค์ ประกอบแบบ : แสดงรำยละเอียดเบื้องต้นของทำงเท้ำ แนะนำตำแหน่งกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ ำและกำรปลูกต้นไม้
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรออกแบบทำงเท้ำขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัย เช่น สภำพภูมิประเทศ ลักษณะของทำงหลวง ควำมกว้ำงของเขตทำง
เป็ นต้น ซึ่งโดยทัว่ ไปทำงคนเดินควรจะกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เมตร เพื่อให้สำมำรถเดินสวนทำงกันได้ ส่วนรู ปแบบ
และลวดลำยของแผ่นปูพ้นื ทำงเท้ำขึ้นอยูก่ บั ควำมเห็นชอบของวิศวกร
2) ระยะแนะนำในกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ ำและระยะแนะนำในกำรปลูกต้นไม้ กำหนดไว้ให้ห่ำงจำกเขตทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 2.6
และ 2.1 เมตร ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับกำรจัดวำงสำธำรณูปโภคในแบบ Typical Section
3) รู ปแบบคอกต้นไม้ (Planting Bed) ที่แสดงในแบบเป็ นเพียงตัวอย่ำงแนะนำเท่ำนั้น สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมดุลย
พินิจของวิศวกร
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SECTION 3) TRAFFIC SIGN, MARKING AND SAFETY DEVICES
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SIGN & POST DETAILS
: RS-101

: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งป้ ำยบังคับ ป้ ำยเตือน ป้ ำยแนะนำ ป้ ำยหมำยเลขทำงหลวง และป้ ำยชุด
ทำงหลวง
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดของแผ่นป้ ำย เสำป้ ำย และกำรติดตั้ง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดของตัวอักษร ขนำดแผ่นป้ ำย ระยะ และข้อแนะนำกำรติดตั้งให้อำ้ งอิงจำกคู่มือมำตรฐำนป้ ำยจรำจร
และแบบมำตรฐำนตัวอักษร ตัวเลข และป้ ำย ของกรมทำงหลวง
2) ระยะของกำรติดตั้งป้ ำยต่ำงๆ จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของถนน จำนวนของแผ่นป้ ำย และข้อจำกัดด้ำนกำยภำพ ดังได้
แสดงไว้ในตำรำง A และตำรำง B โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 ตำรำง A แสดงควำมสูง (K) ในกำรติดตั้งป้ ำย ซึ่งจะแบ่งลักษณะของถนนออกเป็ น 2 ประเภท คือ
 ถนนนอกเมืองทัว่ ไปที่ไม่มีทำงเท้ำหรื อช่องสำหรับจอดรถ ควรจะมีควำมสู งของกำรติดตั้งแผ่นป้ ำย
ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เมตร สำหรับป้ ำยเดี่ยว และไม่ควรน้อยกว่ำ 1.2 เมตร สำหรับป้ ำยชุด
 ถนนที่มีทำงเท้ำหรื อมีช่องสำหรับจอดรถ ควรจะมีควำมสู งของกำรติดตั้งแผ่นป้ ำยไม่น้อยกว่ำ 2.1
เมตร สำหรับป้ ำยเดี่ยว และไม่ควรน้อยกว่ำ 1.8 เมตร สำหรับป้ ำยชุด
 ตำรำง B แสดงระยะด้ำนข้ำง (L หรื อ M) ในกำรติ ด ตั้งป้ ำย ซึ่ ง จะแบ่ งลักษณะของถนนออกเป็ น 2
ประเภท คือ
 ถนนนอกเมืองทัว่ ไป ที่ มีควำมกว้ำงของไหล่ทำงน้อยกว่ำ 2.5 เมตร ควรจะมี ระยะด้ำนข้ำง (L) ไม่
น้อยกว่ำ 3.6 เมตร จำกขอบทำง ส่ วนถนนที่มีควำมกว้ำงของไหล่ทำงมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 2.5 เมตร
ควรจะมีระยะด้ำนข้ำง (M) ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.1 เมตร จำกไหล่ทำง
 ถนนที่มีทำงเท้ำหรื อถนนที่ มีเขตทำงจำกัด ควรจะมีระยะด้ำนข้ำง (M) ไม่น้อยกว่ำ 0.6 เมตร จำก
หน้ำคันหิ นรำงตื้นถึงขอบป้ ำย หรื อจำกไหล่ทำงถึงขอบป้ ำย
3) กำรเลือกใช้เสำป้ ำย
 เสำคอนกรี ตขนำด 0.12x0.12 เมตร หรื อเสำเหล็กขนำด 7.5x7.5x0.32 เซ็นติเมตร ใช้เป็ นเสำเดี่ยวสำหรับ
แผ่นป้ ำยที่มีพ้นื ที่รวมไม่เกิน 2 ตำรำงเมตร และใช้เป็ นเสำคู่สำหรับแผ่นป้ ำยที่มีพ้นื ที่รวมไม่เกิน 4 ตำรำง
เมตร นอกเหนื อจำกนี้ ให้ใช้เสำคอนกรี ต คู่ขนำด 0.15x0.15 เมตร หรื อเสำเหล็กคู่ขนำด 10x10x0.32
เซ็นติเมตร
 ในกรณี ติดตั้งป้ ำยขนำดไม่เกิน 3 ตำรำงเมตร บนทำงเท้ำสำมำรถใช้เสำคอนกรี ตเดี่ยวขนำด 0.15x0.15
เมตร ได้
วัตถุประสงค์
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ROAD SIGN AT EXIT AND ENTRANCE
: RS-102

: เป็ นแบบแนะนำรู ปแบบและกำรติดตั้งป้ ำยต่ำงๆบริ เวณทำงเข้ำ-ออกทำงหลักกับทำงคู่ขนำน
: รู ปแบบและกำรติดตั้งป้ ำยบริ เวณทำงเข้ำ-ออกทำงหลัก โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ ทำงเข้ำ-ออก
ทัว่ ไป และทำงเข้ำ-ออกที่บริ เวณหัว-ท้ำย รวมถึงแสดงรำยละเอียดของข้อควำมและขนำดของ
ป้ ำยจรำจร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรออกแบบทำงเข้ำ -ออก มีหลำกหลำยรู ปแบบขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิประเทศ ลักษณะของทำงหลวง ปริ มำณ
จรำจร ควำมกว้ำงของเกำะ และควำมกว้ำงของเขตทำง ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร สำหรับแบบแผ่นนี้
จะเป็ นเพียงตัวอย่ำงแนะนำรู ปแบบเบื้องต้น รวมถึงแนะนำกำรติดตั้งป้ ำยต่ำงๆบริ เวณทำงเข้ำ-ออก ซึ่ งแบ่งเป็ น
2 กรณี คือ
 ทำงเข้ำ-ออกทัว่ ไป โดยมีทำงคู่ขนำนเดินรถทำงเดียว
 ทำงเข้ำ-ออก ที่บริ เวณหัว-ท้ำย โดยทำงคู่ขนำนเดินรถสวนทำง
2) ระยะต่ำงๆ เช่น ระยะของกำรติดตั้งป้ ำย ระยะ Taper ควำมยำวของ Storage lane ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร
ซึ่งแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่ำงๆ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของถนน ประเภทของทำงหลวง ปริ มำณจรำจร
ควำมเร็ วของยำนพำหนะ เป็ นต้น
3) เครื่ องหมำยจรำจรต่ำงๆบนพื้นทำงให้อำ้ งอิงจำกคู่มือเครื่ องหมำยจรำจรบนพื้นทำง ของกรมทำงหลวง
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ROAD SIGNS AT INTERSECTION
: RS-103

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งป้ ำยต่ำงๆบริ เวณทำงแยกระดับพื้น
องค์ ประกอบแบบ : รู ปแบบกำรติดตั้งป้ ำยที่สำมแยกและสี่ แยก สำหรับถนน 2 ช่องจรำจรและถนนหลำยช่องจรำจร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบแผ่นนี้ เป็ นเพียงตัวอย่ำงแนะนำรู ปแบบและลำดับในกำรติดตั้งป้ ำยต่ำงๆที่บริ เวณทำงแยกเท่ำนั้น ซึ่ งมี
ทั้งหมด 4 รู ป ประกอบด้วย
 สำมแยกระหว่ำงถนน 2 ช่องจรำจร ตัดกับถนน 2 ช่องจรำจร
 สำมแยกระหว่ำงถนน 2 ช่องจรำจร ตัดกับถนนหลำยช่องจรำจร
 สี่ แยกระหว่ำงถนน 2 ช่องจรำจร ตัดกับถนน 2 ช่องจรำจร
 สี่ แยกระหว่ำงถนนหลำยช่องจรำจร ตัดกับถนนหลำยช่องจรำจร
ทั้ง 4 รู ปที่แสดงเป็ นรู ปแบบที่ ไม่มีสัญญำณไฟจรำจร ใช้ป้ำยหยุดในกำรควบคุมกำรจรำจร หำกผูอ้ อกแบบ
ต้องกำรติดตั้งสัญญำณไฟจรำจรสำมำรถปรับเปลี่ยนรู ปแบบป้ ำยตำม Note ข้อ 5 และ 6 คือยกเลิกป้ ำยหยุดและ
แทนที่ป้ำยเตือนหยุดข้ำงหน้ำด้วยป้ ำยเตือนสัญญำณไฟจรำจรข้ำงหน้ำ
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ในกรณี ที่มีขอ้ จำกัดด้ำนกำยภำพ หรื อเป็ นถนนที่มีกำรจรำจรหนำแน่น หรื อลักษณะกำรใช้งำนที่แตกต่ำงไป
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมโดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร
2) ระยะของกำรติดตั้งป้ ำยให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร ซึ่งแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่ำงๆ เช่น ลักษณะกำร
ออกแบบทำงกำยภำพของถนน ประเภทของทำงหลวง ปริ มำณจรำจร ควำมเร็ วของยำนพำหนะ เป็ นต้น
3) ป้ ำยจรำจร เครื่ องหมำยจรำจรบนพื้นทำง และระยะของกำรติ ดตั้งป้ ำย ให้อำ้ งอิ งจำกคู่มือกำรใช้อุปกรณ์
ควบคุมกำรจรำจรบริ เวณทำงแยกของกรมทำงหลวงเป็ นแนวทำง

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ROAD SIGN AT CLIMBING LANE
: EN-104

: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งป้ ำยบังคับ ป้ ำยเตือน ป้ ำยแนะนำ และงำนทำสี ตีเส้นสำหรับช่องทำง
ไต่ลำดชัน
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดของแผ่นป้ ำย และกำรติดตั้ง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ ใช้ร่วมกับแบบ GD-501 : แบบแนะนำช่องทำงไต่ลำดชันสำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจรและทำง
หลวงหลำยช่องจรำจร ซึ่งแสดงข้อกำหนดในกำรออกแบบช่องทำงไต่ลำดชันสำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจร
และทำงหลวงหลำยช่องจรำจร
2) พิจำรณำประเภทของทำงหลวงที่ออกแบบช่องทำงไต่ลำดชันว่ำเป็ นทำงหลวง 2 ช่องจรำจร หรื อทำงหลวง
หลำยช่องจรจร แล้วเลือกใช้แบบแปลนแนะนำกำรติ ดตั้งเครื่ องหมำยจรำจรบริ เวณช่องทำงไต่ลำดชัน ให้
ถูกต้องตำมประเภทของทำงหลวงที่ออกแบบ
3) กำรตีเส้นจรำจร และกำรติดตั้งเครื่ องหมำยจรำจร นอกจำกที่ระบุไว้ในแบบ ให้เป็ นไปตำม คู่มือ เครื่ องหมำย
ควบคุมกำรจรำจร ของสำนักอำนวยควำมปลอดภัยเป็ นแนวทำง
4) รำยละเอียดลูกศร แสดงทิศทำงแนะนำกำรเคลื่อนที่ของรถออกจำกช่องทำงไต่ลำดชัน แสดงรำยละเอียดกำรตี
เส้นจรำจรตำมแบบแนะนำ
วัตถุประสงค์
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: MARKING DETAILS
: RS-201 และ RS-202

: เป็ นแบบแสดงเครื่ องหมำยจรำจรต่ำงๆบนพื้นทำง หัวเกำะ Curb รำวสะพำน และกำรติดตั้งเป้ ำ
สะท้อนแสง
องค์ ประกอบแบบ : เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย
 RS-201 : แสดงรำยละเอียดเครื่ องหมำยจรำจรต่ำงๆบนพื้นทำง และบริ เวณหัวเกำะ
 RS-202 : แสดงรำยละเอียดกำรตีเส้นจรำจรที่บริ เวณโค้งรำบ โค้งดิ่ง บริ เวณทำงแยก บริ เวณ
สะพำน เครื่ องหมำยจรำจรบนสันขอบทำง หัวสะพำน และกำรติดตั้งเป้ ำสะท้อนแสง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบ RS-202 ใช้ร่วมกับแบบ RS-201 ซึ่งเครื่ องหมำยจรำจรต่ำงๆที่แสดงในแบบเป็ นเพียงบำงส่วนที่อำ้ งอิงมำ
จำกคู่มือเครื่ องหมำยจรำจรบนพื้นทำง ของกรมทำงหลวง
2) รู ปแบบของกำรตีเส้นแบ่งช่องจรำจรบนถนนลำดยำงและถนนคอนรี ตจะใช้รูปแบบเดียวกัน คือ กรณี เป็ นไหล่
ทำง เส้นจรำจรจะอยูถ่ ดั จำกขอบช่องจรำจรไปทำงด้ำนซ้ำย ซึ่งควำมกว้ำงของแต่ละช่องจรำจรจะเท่ำกันหมด
ส่วนกรณี ที่เป็ นทำงเท้ำจะแตกต่ำงออกไปที่ช่องซ้ำยสุ ด นัน่ คือจะตีเส้นที่ผิวจรำจรซึ่ งจะทำให้ช่องจรำจรซ้ำย
สุดมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำช่องจรำจรอื่นๆ
3) เป้ ำสะท้อนแสง ใช้ติดที่รำวกันอันตรำย รำวสะพำน สันขอบเกำะกลำง หรื ออุปสรรคข้ำงทำงอื่นๆ เพื่อช่วยใน
กำรนำทำงให้ขบั ขี่ได้อย่ำงปลอดภัย ซึ่งกำรใช้สีของเป้ ำสะท้อนแสงจะต้องสอดคล้องกับสี ของเส้นจรำจรตำม
แนวทำงกำรเดินรถ สำหรับขนำดและรู ปร่ ำงของเป้ ำสะท้อนแสงที่แสดงในแบบเป็ นเพียงตัวอย่ำง สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร แต่จะต้องมีพ้นื ที่สะท้อนแสงไม่นอ้ ยกว่ำ 78 ตำรำงเซ็นติเมตร
วัตถุประสงค์

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ROAD STUD
: RS-203

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแสดงขนำดและรู ปแบบกำรติดตั้งของ Road Stud
องค์ ประกอบแบบ : แสดงขนำดและรู ปแบบกำรติดตั้งของ Road Stud ที่ตำแหน่งต่ำงๆ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) Road Stud เป็ นอุปกรณ์งำนทำงที่ติดตั้งบนผิวจรำจรเพื่อให้ผขู ้ บั ขี่มองเห็นช่องจรำจรได้ดีแม้ในสภำพที่มีทศั น
วิสยั ต่ำ อีกทั้งยังช่วยเตือนผูข้ บั ขี่ให้รู้วำ่ ยวดยำนกำลังออกนอกช่องจรำจรเมื่อล้อสะดุดกับปุ่ มนูนของ Road Stud
2) หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในกำรพิจำรณำติดตั้ง Road Stud มีดงั นี้
 บริ เวณที่มีฝนตกชุกหรื อมีหมอกลงจัดในบำงฤดูกำล
 บริ เวณที่มีอุบตั ิเหตุกำรชนแบบประสำนงำบ่อยครั้ง
 บริ เวณทำงแยกทำงร่ วมที่มีช่องจรำจรสับสนและไม่มีไฟฟ้ ำแสงสว่ำง
 บริ เวณทำงแยกต่ำงระดับที่มีปริ มำณกำรจรำจรสูง แม้จะได้ติดตั้งไฟฟ้ ำแสงสว่ำงแล้ว
 บริ เวณโค้งอันตรำย หรื อหัวเกำะกลำงของ Divided Highway ที่มีกำรเปลี่ยนแนวช่องจรำจร
31

3) กำรใช้ Road Stud สี ขำวหรื อสี เหลือง ต้องให้สอดคล้องกับกำรใช้สญ
ั ลักษณ์สีของเครื่ องหมำยจรำจรบนพื้นทำง
โดยจะติดตั้งประเภทสะท้อนแสงบนเส้นจรำจรตำมแนวทำงเดินรถและจะใช้แบบไม่สะท้อนแสงตำมแนวขวำง
4) กำรติ ดตั้ง Road Stud ที่ แสดงในแบบอ้ำงอิ งจำกคู่มื อเครื่ องหมำยจรำจรบนพื้ นทำง ของกรมทำงหลวง ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปจะไม่ติดทับบนเส้นจรำจรยกเว้นกรณี ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ติดบนเส้นทึบเดี่ยวที่แบ่งทิศทำงจรำจร
หรื อเส้นทึบเดี่ยวแบ่งช่องจรำจร
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION
: RS-301, RS-302, RS-303, RS-304 และ RS-305

: เป็ นแบบแสดงตัวอย่ำงป้ ำย อุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจร รวมถึงแนะนำรู ปแบบกำรจัดกำรจรำจร
และกำรติดตั้งป้ ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง บูรณะหรื อบำรุ งรักษำทำงหลวง
องค์ ประกอบแบบ : เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 5 แผ่น ประกอบด้วย
 RS-301 : แสดงตัวอย่ำงป้ ำยควบคุมกำรจรำจร
 RS-302 : แสดงตัวอย่ำงป้ ำยและอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจร
 RS-303, RS-304 และ RS-305 : แสดงรู ปแบบกำรจัดกำรจรำจร รวมถึงแนะนำกำรติดตั้ง
ป้ ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบ RS-301 และ RS-302 แสดงตัวอย่ำงป้ ำยและอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรบำงส่ วน รวมถึงรู ปแบบกำรทำสี ป้ำยและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ซึ่ งอ้ำงอิงมำจำกคู่มือกำรใช้อุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรบริ เวณพื้นที่ ก่อสร้ำงของกรมทำงหลวง ส่ วนป้ ำย
โครงกำรก่อสร้ำงได้ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับประกำศของคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมกรำคม 2551
2) แบบ RS-303, RS-304 และ RS-305 เป็ นตัวอย่ำงแนะนำรู ปแบบกำรจัดกำรจรำจร กำรติดตั้งป้ ำยและอุปกรณ์
ควบคุมกำรจรำจร ซึ่งจะใช้ร่วมกับแบบ RS-301 และ RS-302
วัตถุประสงค์

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: OVERHEAD AND OVERHANG SIGN INSTALLATION
: RS-401
: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งป้ ำยจรำจรแบบพิเศษบนคำนขวำง (OVERHEAD TRAFFIC SIGN )
และแบบยืน่ (OVERHANG TRAFFIC SIGN)
: แสดงตำแหน่ งและระยะห่ ำง (CLEARANCE) ทั้งแนวรำบและแนวดิ่ งที่ ใช้ในกำรติดตั้งโครง
ป้ ำย OVERHEAD และ OVERHANG บนทำงหลวงระดับพื้น บนทำงยกระดับ บนสะพำน และ
ป้ ำยที่ติดด้ำนข้ำงทำงยกระดับที่ทำงหลวงลอดผ่ำน
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ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ควำมสู งในกำรติดตั้งแผ่นป้ ำย (VERTICAL CLEARANCE) จำกระดับสู งสุ ดของผิวทำงถึงขอบล่ำงสุ ดของแผ่น
ป้ ำยจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 5.50 ม.
2) OVERHEAD SIGN ต้องติดตั้งให้มีระยะห่ ำงด้ำนข้ำง (HORIZONTAL CLEARANCE) จำกผิวนอกของเสำโครง
ป้ ำยถึงขอบทำงวิ่งด้ำนซ้ำยและขวำทำงอย่ำงน้อยตำมตำรำงที่ 1 แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีระยะห่ ำงจำกขอบไหล่ทำงไม่นอ้ ย
กว่ำ 1.20 ม. ยกเว้นบนทำงยกระดับหรื อสะพำนให้ติดตั้งบนรำว BARRIER หรื อรำวสะพำนโดยตรง
3) OVERHEAD SIGN ต้องติดตั้งให้มีระยะห่ำงด้ำนข้ำง (HORIZONTAL CLEARANCE) จำกผิวนอกของเสำโครง
ป้ ำยถึงขอบทำงวิ่งด้ำนซ้ำยและขวำทำงอย่ำงน้อยตำมตำรำงที่ 1 แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีระยะห่ ำงจำกขอบไหล่ทำงไม่นอ้ ย
กว่ำ 0.60 ม. ในกรณี ที่เป็ นทำงเท้ำหรื อเกำะกลำงแบบ CURB หรื อ BARRIER ให้ห่ำงจำกผิวหน้ำของ CURB
หรื อ BARRIER ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.20 ม.
4) ไม่ควรติดตั้งให้ส่วนที่เป็ นโลหะจมอยู่ใต้ผิวดิ น จึ งกำหนดให้ระดับล่ำงของ BASE PLATE ของฐำนโครงเสำ
เหล็กจะต้องติดตั้งอยูส่ ูงกว่ำระดับสูงสุดของผิวทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 0.10 ม.

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: INSTALLATION OF OVERHEAD SIGN & TRAFFIC SIGN ON BRIDGE BARRIER
: RS-402

: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งป้ ำยจรำจรบนทำงยกระดับหรื อสะพำน ทั้งป้ ำยจรำจรทัว่ ไปและป้ ำย
แบบพิเศษ
องค์ ประกอบแบบ : แสดงตำแหน่ งและระยะห่ ำง (CLEARANCE) ทั้งแนวรำบและแนวดิ่ งที่ ใช้ในกำรติ ดตั้งป้ ำย
จรำจรทัว่ ไปบนทำงยกระดับ บนสะพำนพร้อมรำยละเอียดกำรยึดแผ่นป้ ำย แสดงแบบขยำยกำร
ติดตั้งฐำนโครงเสำป้ ำย OVERHEAD บนรำวสะพำนและ BARRIER และรำยละเอียดกำรยึดรั้ง
แผ่นป้ ำยติดด้ำนข้ำงทำงยกระดับที่ทำงหลวงลอดผ่ำน
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรติดตั้งโครงเสำป้ ำย OVERHEAD กับ BARRIER ของทำงยกระดับหรื อสะพำนให้ปรับปรุ ง BARRIER ที่อยู่
ด้ำนนอกด้วยกำรเสริ มขยำยหัวเพื่อรับฐำนเสำ สำหรับ BARRIER ที่อยูต่ รงกลำงให้เว้นผนังเพื่อวำงฐำนเสำ ทั้งนี้
สำมำรถนำไปดัดแปลงใช้กบั กำรติดตั้งเสำป้ ำย OVERHANG ได้โดยปรับขนำดให้สอดคล้องกับฐำนเสำ
2) โครงและกำรยึดรั้ งแผ่นป้ ำยที่ ติดด้ำนข้ำงทำงยกระดับที่ ทำงหลวงลอดผ่ำนตำมแบบนี้ ใช้ติดตั้งในกรณี ที่ทำง
ยกระดับทำมุมเอียง (SKEW) กับทำงหลวงที่ลอดผ่ำนไม่เกิน 10 องศำ โดยให้ปรับเพิ่มควำมยำวของแกนยึดโครง
ป้ ำยเพื่อปรับหน้ำป้ ำยให้ทำมุมกับแนวตั้งฉำกกับทำงวิ่ง ทั้งนี้ หำกทำงยกระดับมีมุมเอียงกับทำงหลวงที่ลอดผ่ำน
เกินกว่ำ 10 องศำควรติดตั้งแผ่นป้ ำยบนโครง OVERHEAD ทดแทน
3) โครงและแผ่นป้ ำยที่ติดด้ำนข้ำงทำงยกระดับที่ ทำงหลวงลอดผ่ำนให้เป็ นไปตำมแบบ SIGN BOARD DETAIL
(RS-403) โดยให้ใช้ขนำดแผ่นป้ ำยได้ไม่เกินควำมสูง 3.00 ม.
4) กำรติดตั้งป้ ำยจรำจรทัว่ ไปบนรำวสะพำนให้มีระยะห่ ำงด้ำนข้ำง (HORIZONTAL CLEARANCE) จำกขอบป้ ำย
ถึงขอบทำงวิง่ ไม่นอ้ ยกว่ำ 0.60 ม. และควำมสูง (VERTICAL CLEARANCE) จำกผิวทำงถึงขอบล่ำงสุ ดของแผ่น
ป้ ำยจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 1.10 ม.
วัตถุประสงค์
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: OVERHEAD TRAFFIC SIGN
: RS-403 to RS-407

: เป็ นแบบแนะนำสำหรับกำรติดตั้งป้ ำยจรำจรแบบพิเศษบนคำนขวำง (OVERHEAD TRAFFIC
SIGN )
องค์ ประกอบแบบ : เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 5 แผ่น ประกอบด้วย
 RS-403 : แสดงรำยละเอียดของโครงป้ ำย แผ่นป้ ำย และกำรยึดรั้งติดกับ Frame
 RS-404 : Steel Frame for Mounting Width < 18.00 m. แสดงรำยละเอียดของโครงสำหรับ
ติดตั้งแผ่นป้ ำยช่วงควำมกว้ำงระหว่ำงเสำ < 18 ม.
 RS-405 : Steel Frame for Mounting Width < 20.00 m. แสดงรำยละเอียดของโครงสำหรับ
ติดตั้งแผ่นป้ ำยช่วงควำมกว้ำงระหว่ำงเสำ < 20 ม.
 RS-406 : Steel Frame for Mounting 20.00 < Width < 28.00 m.แสดงรำยละเอียดของ
โครงสำหรับติดตั้งแผ่นป้ ำยช่วงควำมกว้ำงระหว่ำงเสำ 20.01-28.00 ม.
 RS-407 : Illuminated Sign แสดงกำรติดตั้งไฟส่องป้ ำย
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ RS-401 : Overhead and Overhanging Sign Installation
2) รำยละเอียดของตัวอักษร ขนำดแผ่นป้ ำย ระยะและข้อแนะนำกำรติดตั้งให้อำ้ งอิงจำกคู่มือและมำตรฐำนป้ ำยจรำจร
ของกรมทำงหลวงเป็ นแนวทำง
3) กำรออกแบบโครงสร้ำงใช้กำรคำนวณหน่วยแรงลมสำหรับป้ ำยขนำดใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรคำนวณแรงลมและ
กำรตอบสนองของอำคำร มยผ. 1311 – 50 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2550) โดยได้
จัดวำงแผ่นป้ ำยแต่ละควำมสูงเต็มควำมกว้ำงห่ำงจำกเสำข้ำงละ 1 ม.ในกำรคำนวณออกแบบ
4) ขนำดของแผ่นป้ ำย ได้กำหนดควำมสู งแยกเป็ น 3 ช่วง คือ สู งน้อยกว่ำ 3.00 ม., สู ง 3.01-3.80 ม. และสู ง 3.81-5.20 ม.
ซึ่งเป็ นควำมสูงมำกที่สุดที่ยอมให้ติดตั้งได้
5) Steel Frame for Mounting Width < 18.00 m. เป็ นโครงเหล็กรู ปพรรณ จะติดตั้งแผ่นป้ ำยได้สูงไม่เกิน 3.00 ม. และ
แนะนำให้ใช้บริ เวณพื้นที่ชุมชนหนำแน่นเพื่อลดกำรกีดขวำงบริ เวณหน้ำอำคำร
6) Steel Frame for Mounting Width < 20.00 m. และ 20.00 < Width < 28.00 m.เป็ นโครงสร้ำงเหล็กถัก (Truss) ทั้ง
เสำและคำน โดยคำนขวำงชั้นเดียวใช้ติดตั้งแผ่นป้ ำยสูงไม่เกิน 3.00 ม. และคำนขวำงสองชั้นใช้ติดตั้งแผ่นป้ ำยสู ง
มำกกว่ำ 3.00 ม. สำหรับฐำนรำกได้ออกแบบให้รองรับคำนขวำงแบบสองชั้นดังนั้นหำกระยะแรกได้ติดตั้งป้ ำยบน
คำนขวำงชั้นเดียวแล้วประสงค์จะเปลี่ยนเป็ นแบบสองชั้นในภำยหลังให้ร้ื อเสำและคำนเดิมออกแล้วติดตั้งเสำใหม่
และเพิ่มคำนให้เป็ นสองชั้นโดยไม่ตอ้ งก่อสร้ำงฐำนรำกใหม่ (คำนเดิมสำมำรถนำมำใช้ได้หำกอยูใ่ นสภำพที่ดีพอ)
7) โครงคำนขวำงเหล็กถัก (Truss) สำมำรถประกอบเป็ นช่วงควำมยำวย่อยจำกโรงงำนแล้วขนส่งไปประกอบที่หน้ำ
งำนได้ ตำมควำมยำวที่แนะนำไว้ในตำรำงที่ 1 เพื่อสะดวกต่อกำรขนส่ง
8) ฐำนรำกได้จดั ทำไว้ให้เลือกใช้ท้ งั แบบฐำนเสำเข็มตอกและฐำนแผ่ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำพดินที่ระบุไว้ในแบบ
9) ไฟแสงสว่ำงส่องป้ ำยมีให้เลือกใช้ท้ งั แบบหลอด FLUORESCENT และ METAL HALIDE โดยทัว่ ไปจะไม่ติดตั้ง
เว้นแต่ตอ้ งกำรเพิ่มควำมชัดเจนในกำรมองเห็นโดยให้ข้ ึนอยูใ่ นดุลยพินิจของผูด้ ูแลรับผิดชอบเส้นทำง
วัตถุประสงค์
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: OVERHANG TRAFFIC SIGN
: RS-501 to RS-504

: เป็ นแบบแนะนำสำหรับกำรติดตั้งป้ ำยจรำจรแบบพิเศษบนคำนยืน่ (OVERHANG TRAFFIC
SIGN )
องค์ ประกอบแบบ : เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 4 แผ่น ประกอบด้วย
 RS-501 : TYPE I แบบยืน่ ด้ำนเดียวสำหรับขนำดป้ ำยเนื้อที่ไม่เกิน 52,800 ตร.ซม.
 RS-502 : TYPE II แบบยืน่ ด้ำนเดียวสำหรับขนำดป้ ำยเนื้อที่ไม่เกิน 108,000 ตร.ซม.
 RS-503 : TYPE III แบบยืน่ สองด้ำนสำหรับขนำดป้ ำยเนื้อที่ไม่เกิน 2 x 52,800 ตร.ซม.
 RS-504 : รำยละเอียดฐำนรำก
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ RS-401 : Overhead and Overhanging Sign Installation
2) รำยละเอียดของตัวอักษร ขนำดแผ่นป้ ำย ระยะและข้อแนะนำกำรติดตั้งให้อำ้ งอิงจำกคู่มือและมำตรฐำนป้ ำยจรำจร
ของกรมทำงหลวงเป็ นแนวทำง
3) กำรออกแบบโครงสร้ำงใช้กำรคำนวณหน่วยแรงลมสำหรับป้ ำยขนำดใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรคำนวณแรงลมและ
กำรตอบสนองของอำคำร มยผ. 1311 – 50 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2550) โดยได้
ใช้ขนำดแผ่นป้ ำยตำมเนื้อที่สูงสุดที่ระบุไว้ในแต่ละ TYPE ในกำรคำนวณออกแบบ
4) ขนำดควำมกว้ำงและควำมสู งของแผ่นป้ ำยแต่ละ TYPE ที่ใช้จะต้องไม่เกินกว่ำที่ระบุขนำดสูงสุ ดไว้ในแบบ โดย
เนื้อที่แผ่นป้ ำยจะต้องไม่เกินที่ระบุไว้ดว้ ย
5) ป้ ำยแบบสองด้ำน (TYPE III ) จะใช้ติดตั้งบริ เวณหัวเกำะที่กำรเดินทำงแยกจำกกันไปสองทิศทำง จะต้องทำกำร
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรชนชนิดและในตำแหน่งที่เหมำะสม
6) ฐำนรำกได้จดั ทำไว้ให้เลือกใช้ท้ งั แบบฐำนเสำเข็มตอกและฐำนแผ่ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำพดินที่ระบุไว้ในแบบ
วัตถุประสงค์

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: BARRICADE
: RS-601 และ RS-602
: แนะนำรู ปแบบกำรติดตั้ง Barricade ที่ สำมแยก เพื่อเตือนผูใ้ ช้เส้นทำงในสำยรองที่ วิ่งเข้ำสู่ ทำง
แยกให้รู้วำ่ ไม่สำมำรถตรงไปทำงข้ำงหน้ำได้
: เป็ นแบบชุด 2 แผ่น ซึ่งแสดงรำยละเอียดของแผงกั้น เสำ ระยะกำรติดตั้ง รวมถึงรู ปแบบของกำร
ติดตั้งป้ ำยบอกทิศทำง ประกอบด้วย
 RS-601 : Barricade for 2-lanes at T-intersection เป็ นแบบแนะนำสำหรับถนนขนำด 2
ช่องจรำจร หรื อถนนที่เปิ ดให้เลี้ยวขวำ
 RS-602 : Barricade for Multilane at T-intersection เป็ นแบบแนะนำที่ใช้สำหรับถนนที่
มำกกว่ำสองช่องจรำจร และไม่เปิ ดให้เลี้ยวขวำ ซึ่ง Barricade จะถูกติดตั้งบนเกำะกลำง
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ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แผงกั้นได้ถูกออกแบบให้เป็ นวัสดุ ไม้เพื่อลดควำมรุ นแรงต่อกำรชนในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย โดยติ ดตั้งบนเสำ
คอนกรี ตขนำด 0.15x0.15 เมตร มีระยะห่ ำงของเสำ 3 เมตร ในกรณี ที่ใช้ W-beam Guardrail แทนไม้ จะติดตั้งบนเสำ
เหล็กขนำด  0.10 เมตร และเพิ่มระยะห่ำงของเสำเป็ น 4 เมตร ซึ่งกำรเลือกใช้วสั ดุจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร
2) ระยะแนะนำในกำรติดตั้ง Barricade
 กำรติดตั้งหลังไหล่ทำงหรื อเกำะกลำงแบบร่ อง จะติดตั้งที่ระยะ 0.4 เมตร จำกไหล่ทำงถึงกึ่งกลำงเสำ และ
จะต้องมีระยะดินถมหลังเสำไปอีก 0.6 เมตร จึงจะเป็ นลำดดินถม
 กำรติดตั้งบนทำงเท้ำหรื อเกำะกลำงแบบยก จะติดตั้งที่ระยะ 1.0 เมตร จำกหน้ำคันหิ นรำงตื้นถึงกึ่งกลำงเสำ
3) รู ปแบบของป้ ำยแนะนำและป้ ำยชุดระบุทิศทำง สำหรับถนนหลำยช่องจรำจรที่ ไม่เปิ ดให้เลี้ยวขวำ จะแสดง
ทิศทำงเป็ นลูกศรกลับรถแทนลูกศรชี้ไปทำงขวำ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: GUARDRAIL
: RS-603, RS-604, RS-605 และ RS-606

วัตถุประสงค์
:
องค์ ประกอบแบบ :

เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของ Guardrail และแนะนำรู ปแบบกำรติดตั้งในกรณี ต่ำงๆ
เป็ นแบบชุดจำนวน 4 แผ่น ประกอบด้วย
 RS-603 : แสดงรำยละเอียดของ W-beam ,เสำเหล็ก และกำรติดตั้ง Single W-beam Guardrail
 RS-604 : แสดงรำยละเอียดของ W-beam ,เสำเหล็ก และกำรติดตั้ง Double W-beam
Guardrail
 RS-605 และ RS-606 : แนะนำรู ปแบบกำรติดตั้ง Guardrail ในกรณี ต่ำงๆ เช่น บริ เวณคอ
สะพำน บริ เวณทำงโค้ง และบริ เวณที่มีวตั ถุอนั ตรำย เป็ นต้น ซึ่งจะใช้ร่วมกับแบบ RS-603
หรื อ RS-604

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) Guardrail เป็ นอุปกรณ์ก้ นั ข้ำงทำง ใช้สำหรับป้ องกันสภำพข้ำงทำงที่ไม่ปลอดภัย เช่น ทำงโค้งรัศมีแคบ คันทำงสูง
ชัน บริ เวณที่มีสิ่งกีดขวำงอันตรำยข้ำงทำงที่อยูใ่ นเขตปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่ งกำรพิจำรณำใช้จะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของวิศวกร โดยมีหลักกำรแนะนำเบื้องต้นดังนี้
 Single W-beam Guardrail รองรั บ ระดับ กำรชนที่ TL-3 (อ้ำงอิ ง ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบกำรชนของ
NCHRP 350) ใช้ในกรณี ทำงโค้งรัศมีแคบ คันทำงไม่ชนั และไม่สูงมำก หรื ออันตรำยข้ำงทำงที่อยูใ่ นเขต
ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดควำมรุ นแรงมำกหำกเกิดกำรชน
 Double W-beam Guardrail มีควำมแข็งแรงมำกขึ้น และมีควำมสู งมำกกว่ำ Single W-beam Guardrail ช่วย
ป้ องกันกำรชนของรถขนำดใหญ่ได้ดีข้ ึน
2) กำรติดตั้ง Guardrail บริ เวณคอสะพำนที่เป็ นทำงเท้ำ จะแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
 กรณี ที่ไหล่ทำงของสะพำนกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำไหล่ทำงของถนนต่อเชื่อม จะตีเส้น Rumble strip ก่อนเข้ำคอ
สะพำน เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ไม่ให้ชนทำงเท้ำ
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กรณี ที่ไหล่ทำงของสะพำนกว้ำงน้อยกว่ำไหล่ทำงของถนนต่อเชื่ อม จะติดตั้ง Guardrail ปิ ดทำงเท้ำเพื่อ
ป้ องกันรถชนทำงเท้ำ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: GUIDE POST
: RS-607

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำรำยละเอียดและกำรติดตั้งหลักนำทำง
องค์ ประกอบแบบ : แสดงขนำด กำรเสริ มเหล็ก กำรทำสี และระยะของกำรติดตั้งหลักนำทำง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) หลักนำทำง (Guide Post) เป็ นเสำขนำดสั้นติดวัสดุสะท้อนแสงหรื อทำสี สะท้อนแสง ติดตั้งไว้เพื่อช่วยให้ผขู ้ บั ขี่
สำมำรถมองเห็นแนวของถนนได้ดีข้ ึน ทั้งในยำมค่ำคืนหรื อยำมที่สภำพอำกำศมืดมัวหรื อฝนตก ทำให้กำรเดินทำง
มีควำมปลอดภัยมำกขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของกำรติดตั้งหลักนำทำงมีดงั นี้
 เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ถึงแนวทำงหลวงที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรมองเห็น เช่น ทำงโค้งรำบ ทำงโค้งดิ่ง ทำงขึ้นเนิน
 เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ถึงอุปสรรคข้ำงทำง เช่น ท่อระบำยน้ ำหรื อคูน้ ำข้ำงทำง
 เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ถึงบริ เวณที่กำยภำพทำงหลวงเกิดกำรเปลี่ยนแปลง เช่น บริ เวณทำงร่ วม ทำงแยก บริ เวณที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมกว้ำงของช่องจรำจร
2) หลักนำทำงที่แสดงในแบบมี 2 รู ปแบบ ประกอบด้วย
 หลักนำทำงชนิ ดแข็ง (Rigid Guide Post) เป็ นหลักนำทำงคอนกรี ต มีควำมแข็งแรงและไม่มีควำมยืดหยุน่
ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุรถชนจะเกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงมำกต่อผูข้ บั ขี่ ดังนั้นหลักนำทำงคอนกรี ตจึงเหมำะที่
จะติดตั้งในบริ เวณที่มีพ้นื ที่อนั ตรำยข้ำงทำง เช่น คูน้ ำ หนองน้ ำขนำดเล็ก ปำกท่อระบำยน้ ำ เป็ นต้น เพรำะ
หำกรถพุง่ ชนหลักนำทำงอำจจะก่อให้เกิดอันตรำยน้อยกว่ำกำรพลัดตกลงไปข้ำงทำง
 หลักนำทำงชนิดอ่อนตัว (Flexible Guide Post) ผลิตจำกวัสดุที่มีควำมยืดหยุน่ คืนตัวได้ สำมำรถทนต่อแรง
กระแทกและควำมร้อนได้ หลักนำทำงชนิ ดนี้ มีขอ้ ดีคือไม่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยรุ นแรงหำกรถเสี ยหลัก
พุ่งเข้ำไปชน เนื่ องจำกตัวเสำที่ อยู่เหนื อระดับผิวจรำจรจะพับหรื อล้มทันที ดังนั้นจึ งเหมำะที่ จะติดตั้ง
บริ เวณที่ตอ้ งกำรเป็ นหลักนำทำงเพียงอย่ำงเดียว ไม่ตอ้ งกำรรองรับกำรชนและพลัดตกลงข้ำงทำง
3) กำรใช้สีของหลักนำทำงจะต้องสอดคล้องกับสี ของเส้นจรำจรตำมแนวทำงกำรเดินรถ
4) กำรติดตั้งหลักนำทำงบริ เวณคอสะพำนจะใช้ในกรณี ที่ไม่สำมำรถติดตั้ง Barrier ได้เท่ำนั้น เช่น หำกติด Barrier
แล้วขวำงทำงเข้ำออกก็ให้ติดหลักนำทำงแทน
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CONCRETE BARRIER
: RS-608, RS-609, RS-610, RS-611, RS-612, RS-613, RS-614 และ RS-615

วัตถุประสงค์
:
องค์ ประกอบแบบ :

เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดพร้อมทั้งกำรติดตั้ง Concrete Barrier
เป็ นแบบชุดจำนวน 8 แผ่น ซึ่งแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น ขนำด กำรเสริ มเหล็ก และกำรติดตั้ง
ประกอบด้วย
 RS-608 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อในที่ดำ้ นเดียว
 RS-609 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อในที่สองด้ำน
 RS-610 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier ที่ติดตั้งในพื้นที่ตดั ลึกหรื อถมสูง
 RS-611 และ RS-612 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อสำเร็ จด้ำนเดียว
 RS-613 และ RS-614 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อสำเร็ จสองด้ำน
 RS-615 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier ที่ติดตั้งบริ เวณคอสะพำน

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) Concrete Barrier ที่นำมำใช้เป็ นแบบ New Jersey ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ก้ นั ข้ำงทำงแบบแข็ง มีควำมแข็งแรงสูง ผ่ำนกำร
ทดสอบกำรชนที่ระดับ TL-5 (อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรทดสอบกำรชนของ NCHRP 350) สำมำรถรองรับกำรชน
ของรถขนำดใหญ่ได้ ข้อเสี ยของ Concrete Barrier คือมีควำมรุ นแรงที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรชนสู ง มีควำมเสี่ ยงต่อ
กำรบำดเจ็บของผูโ้ ดยสำรที่อยู่ในรถสู งกว่ำกำรชน Guardrail โดยเฉพำะกำรชนที่มีควำมเร็ วและมีมุมกำรชนสู ง
เหมำะสำหรับป้ องกันอันตรำยข้ำงทำงที่มีตำแหน่งอยูช่ ิดกับ Concrete Barrier หรื อเหมำะสำหรับใช้เป็ นเกำะกลำง
บนถนนที่ค่อนข้ำงแคบและมีปริ มำณจรำจรสูง หรื อเหมำะที่จะติดตั้งในบริ เวณที่เป็ นพื้นที่อนั ตรำยรุ นแรง เช่น มี
ควำมลำดชันและควำมสู งของคัน ทำงมำก หรื อพื้น ที่ หุบ เขำ ซึ่ งหำกรถพุ่ง ชน Concrete Barrier จะก่ อให้เกิ ด
อันตรำยน้อยกว่ำกำรพลัดตกลงไปในเหว
2) Concrete Barrier Type III ได้ออกแบบให้มีควำมแข็งแรงและควำมสู งเพิ่มขึ้นเป็ น 1.10 เมตร เพื่อรองรับกำรชนและพลิก
ตกลงข้ำงทำงของรถขนำดใหญ่ โดยเฉพำะบริ เวณตัดลึกหรื อถมสูงในพื้นที่ภูเขำสูงชัน
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SECTION 4) DRAINGE SYSTEMS
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: R.C. PIPE CULVERT
: DS-101 & DS-102

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของท่อกลม คสล.และวิธีกำรวำงท่อ
: เป็ นแบบชุด ประกอบด้วยแบบ 2 แผ่น ประกอบด้วย
 DS-101 : DIMENSION AND REINFORCEMENT DETAILS
 DS-102 : INSTALLATION DETAILS
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
5) ท่อกลม คสล. มี 2 ชนิด คือ
 ท่อกลมชนิดปำกลิน้ รำง (Tongue and Groove) ใช้สำหรับงำนวำงท่อทัว่ ไป
 ท่อกลมชนิดปำกระฆัง (Bell and Spigot) ใช้สำหรับกำรวำงท่อในกรณี ที่เป็ นดินอ่อน ซึ่งจะต้องใช้คู่กบั
แหวนยำง (Rubber Ring) และวำงบนฐำนแบบทรำยรองพื้น (Ordinary Bedding)
6) ท่อคลม คสล. แบ่งเป็ น 2 Class คือ
 Class 2 ใช้สำหรับงำนวำงท่อลอดใต้ผิวจรำจร
 Class 3 ใช้สำหรับงำนวำงท่อบริ เวณใต้ทำงเท้ำ
7) กำรวำงท่อกลม คสล. จะทำได้ 3 วิธี คือ
 กำรวำงท่อบริ เวณดินอ่อน ซึ่งสำมำรถกระทำได้ดงั นี้
- กรณี ใช้ท่อกลมปำกลิ้นรำง จะต้องวำงท่อบนฐำนคอนกรี ต (Concrete Cradle Bedding) (รู ปแบบที่ a1)
- กรณี ใช้ท่อกลมปำกระฆัง จะต้องใช้ระกอบกับแหวนยำงรอง และให้วำงท่อบนฐำนแบบทรำยรองพื้น
(Ordinary Bedding) (รู ปแบบที่ a2)
 กำรวำงท่อบนดินทัว่ ไป จะใช้กำรวำงท่อบนฐำนทรำยรองพื้น (Ordinary Bedding) (รู ปแบบที่ b)
 กำรวำงท่อบนพื้นที่ที่เป็ นดินแข็งหรื อชั้นหิน จะต้องขุดชั้นหินหรื อดินเดิม เพื่อทำฐำนแบบทรำยรองพื้น
(Ordinary Bedding) (รู ปแบบที่ C)
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT
: DS-103 TO DS-106
: เป็ นแบบรำยละเอียดสำหรับกำรก่อสร้ำงคอนกรี ตปำกท่อกลม คสล.
: เป็ นแบบชุด ประกอบด้วยแบบ 4 แผ่น ประกอบด้วย
 DS-103 : END WALL TYPE
 DS-104 : WING WALL TYPE FOR SINGLE CULVERT
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 DS-105 : WING WALL TYPE FOR MULTIPLE CULVERTS
 DS-106 : WING WALL TYPE FOR SKEW CULVERTS
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) Concrete Headwall โดยทัว่ ไป จะแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
 End Wall Type จะใช้สำหรับกำรป้ องกันกำรกัดเซำะปำกท่อ ในกรณี ที่วำงท่อในพื้นที่ที่เป็ นพื้นที่รำบและ
ไม่มีลกั ษณะของลำน้ ำที่ชดั เจน (น้ ำจะมำเป็ นผืน) Headwall ชนิดนี้จะเป็ นแผ่นคอนกรี ตหนำ 0.15 ม. รองรับ
ปำกท่อตำมแบบ DS-103 สำหรับท่อที่มีพ้นื ที่ของ Headwall ไม่มำกกว่ำ 9 ตร.ม. ไม่ตอ้ งเสริ มเหล็ก
 Wing Wall Type จะใช้สำหรับกำรป้ องกันกำรกัดเซำะปำกท่อ ในกรณี ที่วำงท่อในตำแหน่งที่มีร่องน้ ำ
ชัดเจน รวมทั้งกำรวำงท่อบนทำงหลวงที่มีมำตรฐำน Class D และ Class 1 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนทำงชั้นสูง จึง
ต้องมีกำรแบบป้ องกันกำรกัดเซำะที่ดีเพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยของคันทำง

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SIDE DITCH LINING
: DS-201

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบรำยละเอียดกำรติดตั้งรำงระบำยน้ ำ (Side Ditch)
องค์ ประกอบแบบ : ประกอบด้วยแบบจำนวน 1 แผ่น
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำงระบำยน้ ำ มีหลำยรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั สภำพภูมิประเทศ สภำพของดินและกำรไหลของน้ ำ ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของวิศวกรผูอ้ อกแบบ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะแบ่งรำงระบำยน้ ำเป็ น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
 รำงระบำยน้ ำคอนกรี ต (Plain Concrete Ditch Lining)
 รำงระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (Reinforced Concrete Ditch Lining)
 รำงระบำยน้ ำหินเรี ยวยำแนว (Mortar Rip-Rap Ditch Lining)
2) กำรเลือกใช้จะพิจำรณำจำกควำมเร็ วของน้ ำที่ จะทำให้เกิ ดกำรกัดเซำะ ซึ่ งโดยทัว่ ไปหำกควำมเร็ วของกำรไหล
มำกกว่ำ 1.5 ม./วินำที ก็จะใช้รำงระบำยน้ ำคอนกรี ต
3) ในบริ เวณที่มีควำมลำดชันของถนนมำกกว่ำ 6% ก็จะพิจำรณำใช้รำงระบำยน้ ำคอนกรี ต
4) วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องทำกำรคำนวณปริ มำณน้ ำที่จะไหลใน Side Ditch เพื่อกำหนดขนำดและจุดปล่อยน้ ำออก
ให้เหมำะสมที่จะไม่เกิดควำมเสี ยหำยต่อ Side Ditch และลำดคันทำง
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: INLET FOR R.C. PIPE CULVERT
: DS-301, DS-302

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบบ่อรับน้ ำแบบ Drop Inlet จำก Side ditch และ Catch Basin
องค์ ประกอบแบบ : ประกอบด้วยแบบจำนวน 2 แผ่น
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) DS-301 DROP INLET FOR SIDE DITCH จะใช้เป็ นบ่อรับน้ ำของรำงระบำยน้ ำ สำหรับงำนตัดลึก (งำนภูเขำ) ซึ่ง
ปำกท่อด้ำนดินตัดจะจมอยูใ่ ต้คนั ทำง จึงจะต้องมีกำรก่อสร้ำงบ่อรับน้ ำจำกลำดงำนตัด และจำก Side Ditch เข้ำสู่ท่อ
ลอดผ่ำนถนน
2) DS-302 CATCH BASIN ในกรณี ที่ไม่มีร่องน้ ำที่ ชัดเจน และปริ มำณน้ ำหลำกเข้ำสู่ ท่อมีควำมเร็ ว จะต้องมี กำร
ออกแบบบ่อรับน้ ำ (Catch Basin) เพื่อทำให้เกิดกำรตกตะกอนก่อนระบำยผ่ำนท่อ กำรเลือกใช้ชนิ ดของบ่อรับน้ ำ
จะขึ้นกับสภำพภูมิประเทศและควำมเร็ วของน้ ำที่ จะไม่ทำให้เกิ ดกำรกัดเซำะ ซึ่ งในกำรออกแบบจะกำหนดให้
ควำมเร็ วของกำรไหลไม่เกิ น 3.0 ม./วินำที จะใช้บ่อรับน้ ำแบบหิ นเรี ยงยำแนว และหำกควำมเร็ วของกำรไหล
มำกกว่ำ 3.0 ม./วินำที จะใช้บ่อรับน้ ำแบบดำดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: DROP INLET IN MEDIAN
: DS-401 TO DS-406

: เป็ นแบบสำหรับกำรก่อสร้ำงบ่อรับน้ ำ (Drop Inlet) ที่บริ เวณเกำะกลำงทำงหลวยง (Median)
: ประกอบด้วยแบบจำนวน 6 แผ่น ประกอบด้วย
 DS-401 : TYPE A : สำหรับเกำะกลำงแบบยก
 DS-402 : TYPE B : สำหรับเกลำงแบบ Barrier
 DS-403 : TYPE C : สำหรับเกำะกลำงแบบร่ อง (น้ ำไหลเข้ำด้ำนข้ำง)
 DS-404 : TYPE D : สำหรับเกำะกลำงแบบร่ อง (น้ ำไหลเข้ำด้ำนบน)
 DS-405 : TYPE E : สำหรับเกำะกลำงแบบร่ อง (Box Culvert)
 DS-406 : TYPE F : สำหรับบริ เวณคอสะพำน
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) Drop Inlet Type A ใช้สำหรับกำรระบำยน้ ำในช่วงที่มีกำรยกโค้ง จะใช้สำหรับเกำะกลำงแบบยก (Raised Median)
ซึ่งจะให้น้ ำบนผิวจรำจรไหลลงรำงระบำยน้ ำรู ตวั ยู (Ditch Type "D") ซึ่งจะมีช่องเปิ ดรับน้ ำทุกๆ 5.00 เมตร และ
ไหลรวมลงสู่บ่อรับน้ ำ และปล่อยลอดผ่ำนใต้ถนนด้วยท่อขนำด 0.40 เมตร เพื่อระบำยออกข้ำงทำง
2) Drop Inlet Type B ใช้สำหรับกำรระบำยน้ ำในช่วงที่มีกำรยกโค้ง สำหรับเกำะกลำงแบบผนังคอนกรี ต (Barrier
Median) ซึ่งจะให้น้ ำบนผิวจรำจรไหลลงรำงระบำยน้ ำรู ปตัวยู (Ditch Type "E") ซึ่งจะมีช่องเปิ ดรับน้ ำบนฝำทุกๆ 1.00
เมตร และจะไหลรวมลงสู่บ่อรับน้ ำ และปล่อยลอดผ่ำนใต้ถนนด้วยท่อขนำด 0.40 เมตร เพื่อระบำยออกข้ำงทำง
3) Drop Inlet Type C และ Type D จะใช้ในเกำะกลำงที่เป็ นเกำะร่ อง (Depress Median) เพื่อระบำยน้ ำที่อยูใ่ นร่ องกลำง
ถนนลงสู่ท่อตำมขวำงที่ลอดผ่ำนถนนชนิดกลม
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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4) Drop Inlet Type E จะใช้ในเกำะกลำงที่เป็ นเกำะร่ อง (Depress Median) เพื่อระบำยน้ ำที่อยูใ่ นร่ องกลำงถนนลงสู่ท่อ
ตำมขวำงที่ลอดผ่ำนถนนจะใช้ในกรณี ที่ท่อลอดขวำงเป็ นท่อเหลี่ยม คสล.
5) Drop Inlet Type F จะใช้สำหรับกำรระบำยน้ ำที่เกำะกลำงถนนในช่วงคอสะพำนที่มีกำรถมสูง เพือ่ ระบำยน้ ำจำก
ร่ องกลำงถนนไปสู่ลำน้ ำที่บริ เวณ Abutment คอสะพำน

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: R.C. DRAIN OUTLET FOR R.C. PIPE CULVERT
: DS-501

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบสำหรับกำรก่อสร้ำงงำนป้ องกันลำดคันทำงบริ เวณปำกท่อปล่อยน้ ำออก
องค์ ประกอบแบบ : ประกอบด้วยแบบจำนวน 1 แผ่น
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ใช้สำหรับก่อสร้ำงบริ เวณปำกท่อปล่อยน้ ำออก เพื่อรองรับน้ ำและป้ องกันกำรกัดเซำะต่อลำดคันทำงและ Toe
ในกรณี ที่ระดับท้องท่ออยู่สูงกว่ำดิ นเดิ มอันจะทำให้เกิ ดกำรกัดเซำะได้
2) อำคำรสลำยพลังงำนจะใช้สำหรั บ กรณี ที่ ค วำมเร็ วของน้ ำที่ บ ริ เ วณปลำยลำดคัน ทำง (Toe Slope) มี ค วำมเร็ ว
มำกกว่ำ 3 เมตร/วินำที จะต้องออกแบบอำคำรสลำยพลังงำนที่ บริ เวณปลำยลำดคันทำงตำมตำรำงแนะนำเพื่อ
ป้ องกันกำรกัดเซำะ
3) บันไดคอนกรี ต ที่อยูป่ ระชิดกับ Drain Outlet มีไว้ให้เลือกใช้ในกรณี ตอ้ งกำรเพิ่มควำมสะดวกในกำรเดินขึ้น-ลง
จำกไหล่ทำงไปยังลำดคันทำง เพื่อทำกำรบำรุ งรักษำโดยตำแหน่งกำรก่อสร้ำงจะขึ้นอยูก่ บั วิศวกรเป็ นผูก้ ำหนด

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: CURB AND DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION
: DS-502

: เป็ นแบบสำหรับกำรก่อสร้ำงเพื่อป้ องคันลำดคันทำงดินถมจำกกำรไหลบ่ำของน้ ำจำกผิวทำงไป
บนลำดคันทำง
องค์ ประกอบแบบ : ประกอบด้วยแบบจำนวน 1 แผ่น
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ในพื้นที่ที่มีกำรถมคันทำงสูง กำรระบำยน้ ำจำกผิวทำงลงสู่ลำดคันทำง จะทำให้ควำมเร็ วของน้ ำที่ปลำยลำดคันทำง
มีควำมเร็ วสูงซึ่งจะทำให้เกิดกำรกัดเซำะต่อลำดคันทำงได้ จึงจำเป็ นที่จะก่อสร้ำงเพื่อป้ องกันลำดคันทำงในกรณี ที่
ถมสูง
2) รู ปแบบกำรก่อสร้ำงกำรป้ องกันลำดคันทำงในกรณี ดินถม จะใช้ในกรณี ที่มีคนั ทำงสูง มำกกว่ำ 6 เมตร
3) คันหิน (Comerete Curb) หรื อ Asphalt Curb ใช้เพื่อดักน้ ำจำกผิวทำงให้ระบำยออกในจุดที่กำหนดไว้ และปล่อยสู่
รำงระบำยน้ ำลงสู่ลำดคันทำงต่อไป โดยรำงมีลกั ษณะเป็ นขั้นบันไดเพื่อใช้ชะลอควำมเร็ วของกำรไหลของน้ ำ เพื่อ
ป้ องกันกำรกัดเซำะที่ปลำยลำดคันทำง (Toe Slope)
วัตถุประสงค์
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4) ในกรณี ที่เป็ นทำงรำบหรื อมีควำมลำดชันของถนนไม่เกิน 2% จะออกแบบจุดปล่อยน้ ำทุกๆ 40 เมตร สำหรับถนน
ที่มีควำมลำดชันเกิน 2% และอยูใ่ นบริ เวณโค้งหงำยระยะห่ำงของจุดปล่อยน้ ำเป็ นไปตำมตำรำงที่แนะนำไว้

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: R.C. U-DITCH
: DS-601 TO DS-604

: เป็ นแบบสำหรับกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรู ปตัวยู
: ประกอบด้วยแบบจำนวน 4 แผ่น
 DS-601 : TYPE A & B
 DS-602 : TYPE C
 DS-603 : TYPE D & E
 DS-604 : TYPE F : FOR BRIDGE DRAINNAGE
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) R.C. Ditch Type A จะใช้ในบริ เวณที่เขตทำงแคบ ไม่สำมำรถก่อสร้ำงทำงเท้ำหรื อท่อระบำยน้ ำตำมยำวใต้ทำงเท้ำ
ได้ จึงออกแบบให้น้ ำจำกผิวจรำจรไหลสู่รำงคอนกรี ตซึ่งจะอยูท่ ี่บริ เวณไหล่ทำงไปลงสู่บ่อพักซึ่งเป็ นฝำคอนกรี ต
สำมำรถรองรับรถที่อำจวิง่ ทับได้
2) R.C. Ditch Type B ใช้ในพื้นที่ที่เป็ นทำงเท้ำแคบ ไม่สำมำรถวำงท่อระบำยน้ ำใต้ทำงเท้ำได้ หรื อใช้ในบริ เวณปลำย
ลำดคันทำง (Toe Slope) ฝำคอนกรี ตไม่สำมำรถรับน้ ำหนักรถวิง่ ทับได้
3) R.C. Ditch Type C ใช้ก่อสร้ำงบนทำงเท้ำประชิดกับผิวทำงจึงมีรูปแบบเป็ นคันหิน (CURB) รับน้ ำตรงจำกริ มผิว
ทำงลงสู่รำงนี้ได้โดยตรง
4) R.C. Ditch Type D ใช้สำหรับกำรรับน้ ำจำกผิวจรำจรในบริ เวณเกำะกลำงแบบยก (Raised Median) ในช่วงที่มีกำร
ยกโค้ง
5) R.C. Ditch Type E ใช้สำหรับกำรรับน้ ำจำกผิวจรำจรในบริ เวณเกำะแบบกำแพงคอนกรี ต (Barrier Median) ในช่วง
ที่มีกำรยกโค้ง
6) R.C. Ditch Type F ใช้รับน้ ำจำกผิวจรำจรในบริ เวณ Approach คอสะพำน เพื่อระบำยออกข้ำงทำงไม่ให้เกิดน้ ำท่วม
ขังบริ เวณริ มทำงที่ลำดคอสะพำน ซึ่งอำจเกิดอันตรำยต่อกำรขับขี่ได้
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: MANHOLE
: DS-701 TO DS-710
: เป็ นแบบสำหรับกำรก่อสร้ำงและติดตั้งบ่อพักน้ ำ (Manhole)
: ประกอบด้วยแบบจำนวน 10 แผ่น ประกอบด้วย
 DS-701 : TYPE A
 DS-702 : TYPE B
 DS-703 : TYPE C
 DS-704 : TYPE D
 DS-705 : TYPE E : FOR BOX CULVERT (OPEN-TYPE)
 DS-706 : TYPE F : FOR BOX CULVERT (CLOSE-TYPE)
 DS-707 : TYPE G
 DS-708 : TYPE H
 DS-709 : TYPE I
 DS-710 : TYPE J

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ:
1) R.C. Manhole Type "A" ใช้รับน้ ำจำกรำงคอนกรี ตตื้น (R.C.Gutter) ที่อยูต่ ำมแนวริ มผิวทำงเพื่อรับน้ ำจำกผิวจรำจร
ไม่ให้ไหลเข้ำสู่พ้นื ที่ขำ้ งทำง โดยจะมีท่อคอนกรี ต Ø 0.60 ม. ตำมแนวยำวอยูใ่ ต้รำงคอนกรี ต มักใช้กบั ทำงหลวงใน
บริ เวณชุมชนที่มีเขตทำงแคบ
2) R.C. Manhole Type "B" ใช้รับน้ ำจำกรำงคอนกรี ตรู ปตัวยู (R.C. U-Ditch) ซึ่งอำจเป็ น Type “A” (รถทับได้) หรื อ
Type “B” (บนทำงเท้ำ) ที่ อยู่ตำมแนวริ มผิวทำงเพื่อรั บน้ ำจำกผิว จรำจรไม่ให้ไ หลเข้ำสู่ พ้ืนที่ ข ้ำงทำง โดยจะ
ก่อสร้ำงบ่อพักน้ ำในจุดที่ จะรับน้ ำจำกท่อตำมแนวขวำงหรื อจุดปล่อยน้ ำออกสู่ ธรรมชำติต่อไป ฝำบ่อมีท้ งั เป็ น
คอนกรี ตเสริ มเหล็กและฝำตะแกรงเหล็กซึ่งรถวิง่ ทับได้
3) R.C. Manhole Type "C" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นทำงเท้ำ สำหรับท่อกลมคสล. แบบลดควำมกว้ำงของบ่อพักลงเป็ นคอ
บ่อเพื่อลดกำรกีดขวำงกำรวำงระบบสำธำรณูปโภคอื่นๆ บนทำงเท้ำ มีฝำบ่อเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สำมำรถจัด
วำงได้ท้ งั แบบประชิดกับคันหิ น (CURB) หรื อประชิดกับเขตทำงขึ้นอยูก่ บั ควำมเหมำะสมกับสภำพของหน้ำงำน
4) R.C. Manhole Type "D" เป็ นบ่อพักที่ อยูบ่ นทำงเท้ำคล้ำยกับ Type “C” แต่ไม่มีกำรลดควำมกว้ำงของบ่อพักจึงมี
ฝำบ่อขนำดเท่ำกับขนำดของบ่อพัก ซึ่งมีท้ งั แบบฝำคอนกรี ตเสริ มเหล็กและฝำตะแกรงเหล็กให้เลือกใช้
5) R.C. Manhole Type "E" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นทำงเท้ำ สำหรับท่อเหลี่ยมคสล. (Box Cullvert) ชนิด Open Type มีฝำ
บ่อเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
6) R.C. Manhole Type "F" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นทำงเท้ำสำหรับท่อเหลี่ยมคสล. (Box Culvert) ชนิดทัว่ ไปที่มีขนำดไม่เกิน
1.50 x 1.50 ม. ก่อสร้ำงได้ท้ งั กรณี อยูใ่ นผิวจรำจรด้วยฝำตะแกรงเหล็ก และอยูบ่ นทำงเท้ำด้วยฝำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7) R.C. Manhole Type "G" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นผิวจรำจรชนิดฝำเหล็กหล่อ ใช้ในกรณี ที่ไม่สำมำรถวำงท่อระบำยน้ ำ
และบ่อพักบนทำงเท้ำได้ จะต้องวำงบ่อรับน้ ำ (Drop Inlet) ไว้บนทำงเท้ำพร้อมตะแกรงรับน้ ำเพื่อรับน้ ำจำกผิว
จรำจรแล้วจึงระบำยลงสู่บ่อพัก Type "G" สำหรับฝำบ่อพักจะเป็ นเหล็กหล่อซึ่งจะสำมำรถรองรับน้ ำหนักของรถ
ที่วงิ่ ทับได้ โดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะเป็ นฝำทึบ แต่ท้ งั นี้ในบำงพื้นที่อำจจะออกแบบฝำบ่อพักให้มีช่องรับน้ ำเพื่อให้
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น้ ำจำกผิวทำงสำมำรถไหลลงสู่บ่อพักโดยตรงได้ ซึ่งควรมีเปอร์เซนต์ของช่องรับน้ ำไม่นอ้ ยกว่ำ 25% ของพื้นที่
ของฝำบ่อทั้งหมด
8) R.C. Manhole Type "H" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นทำงเท้ำใช้สำหรับท่อกลม กรณี ที่ท่อแนวขวำง (Cross Drain) ตัดกับท่อ
ตำมยำว (Side Drain) จะใช้บ่อพัก Type "H" เป็ นบ่อรวมน้ ำ ใช้กบั ท่อตำมยำวขนำดไม่เกิน 1-Ø 1.20 ม.และท่อตำม
ขวำงขนำดไม่เกิน 2 - Ø 1.20 ม.
9) R.C. Manhole Type "I" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นทำงเท้ำ ใช้ในกรณี ที่ท่อระบำยน้ ำแนวขวำง (Cross Drain) ซึ่งเป็ นท่อ
ลอดเหลี่ยมตัดกับท่อระบำยน้ ำตำมยำว (Side Drain) ซึ่งเป็ นท่อลอดเหลี่ยมเช่นกัน จะใช้บ่อพัก Type "I" เป็ นบ่อ
รวมน้ ำ ใช้กบั ท่อตำมยำวและตำมขวำงที่เป็ นท่อเหลี่ยมขนำดไม่เกิน 1- 2.10 x 2.10 ม.
10) R.C. Manhole Type "J" เป็ นบ่อพักที่อยูบ่ นทำงเท้ำ ใช้ในกรณี ที่ท่อระบำยน้ ำแนวขวำง (Cross Drain) ซึ่งเป็ นท่อ
เหลี่ยมตัดกับท่อระบำยน้ ำตำมยำว (Side Drain) ซึ่งเป็ นท่อเหลี่ยมเช่นกัน จะใช้บ่อพัก Type "I" เป็ นบ่อรวมน้ ำใช้
สำหรับท่อเหลี่ยมตำมยำวและตำมขวำงมีขนำดไม่เกิน 1 - 2.10 x 2.10 ม.และ 2 - 2.10 x 2.10 ม. ตำมลำดับ
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SECTION 5) STABILITY AND EROSION PROTECTION
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SODDING DETAIL
: SP-101

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงกำรปลูกหญ้ำบนลำดคันทำง
องค์ ประกอบแบบ : กำรปลูกหญ้ำบนลำดคันทำงแบบ Block Sodding และ Strip Sodding
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรปลูกหญ้ำบนลำดคันทำงควรเลือกใช้หญ้ำที่สำมำรถเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ ว
2) ชนิ ดของหญ้ำที่จะนำมำปลูกจะต้องเป็ นหญ้ำที่สำมำรถหำได้ง่ำยและเติบโตได้งอกงำนในถื่นนั้นๆ โดยจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรก่อนนำมำปลูกในโครงกำร
3) ในกรณี ที่ดินถมคันทำงเป็ นดินที่ไม่สำมำรถที่จะปลูกหญ้ำได้ในใช้หน้ำดินหนำ 0.10 เมตร ปูก่อนเริ่ มปลูกหญ้ำ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: RIP RAP
: SP-102

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้หินเรี ยง (Rip Rap)
: กำรใช้หินเรี ยง (Rip Rap) เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของน้ ำที่ อยู่ดำ้ นข้ำงของถนน ทั้งในกรณี ที่ใช้
มอร์ ตำ้ อุดช่องว่ำงระหว่ำงหิ นเรี ยง (Mortar Rip Rap)และไม่ใช้มอร์ ตำ้ อุดช่องว่ำงระหว่ำงหิ นเรี ยง
(Plain Rip Rap)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้หินเรี ยง (Rip Rap) แสดงในแบบเลขที่ SP-102
2) ควำมหนำของหิ นเรี ยงแบบไม่ใช้มอร์ตำ้ อุดช่องว่ำงระหว่ำงหิ นเรี ยง (Plain Rip Rap) ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 0.25 เมตร
3) ควำมหนำของหิ นเรี ยงแบบใช้มอร์ตำ้ อุดช่องว่ำงระหว่ำงหิ นเรี ยง (Mortar Rip Rap) ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 0.25 เมตร
4) จะต้องทำกำรวิเครำะห์เสถียรภำพของคันทำง เพื่อให้แน่ใจว่ำคันทำงมีเสถียรภำพเพียงพอก่อนเริ่ งงำนก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: SACKED CONCRETE
: SP-103
: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้กระสอบคอนกรี ตเรี ยงป้ องกันลำดคัน
ทำง (Sacked Concrete)
: กำรใช้กระสอบคอนกรี ตเรี ยงป้ องกันลำดคันทำง (Sacked Concrete) เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของ
น้ ำที่อยูด่ ำ้ นข้ำงของถนน และกำรเจำะช่องรู ระบำยน้ ำ
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ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้กระสอบคอนกรี ตเรี ยงป้ องกันลำดคันทำง (Sacked
Concrete) เแสดงในแบบเลขที่ SP-103
2) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะวิธีน้ ี เหมำะสมกับเฉพำะในบำงพื้นที่เท่ำนั้น กำรนำไปใช้ควรมีขอ้ มูลที่แน่นอนและ
ดำเนินงำนภำยใต้คำแนะนำของวิศวกร และนักธรณี วทิ ยำ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ROCK AND WIRE MATTRESS
: SP-104

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้กล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส (Mattress)
: กำรใช้กำรใช้กล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส (Mattress) เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของน้ ำที่อยูด่ ำ้ นข้ำง
ของถนน
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้กล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส (Mattress) เแสดงในแบบ
เลขที่ SP-104
2) กำรเลือกใช้ควำมหนำของกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรสจะต้องพิจำรณำขนำดของหิ นที่นำมำใช้ และควำมเร็ ว
ของกระแสน้ ำที่เกิดขึ้นจริ ง
3) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะวิธีน้ ี เหมำะสมกับเฉพำะในบำงพื้นที่เท่ำนั้น กำรนำไปใช้ควรมีขอ้ มูลที่แน่นอนและ
ดำเนินงำนภำยใต้คำแนะนำของวิศวกร และนักธรณี วทิ ยำ
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SHOTCRETE
: SP-201

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำง Slope Protection สำหรับลำดงำนตัด โดยกำรใช้ Shotcrete
องค์ ประกอบแบบ : กำรใช้ Shotcrete เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของลำดงำนตัดและงำนถม
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้ Shotcrete เแสดงในแบบเลขที่ SP-201
2) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะวิธีน้ ี เหมำะสมกับเฉพำะในบำงพื้นที่เท่ำนั้น กำรนำไปใช้ควรมีขอ้ มูลที่แน่นอนและ
ดำเนินงำนภำยใต้คำแนะนำของวิศวกร และนักธรณี วทิ ยำ
3) ก่ อ นที่ จ ะท ำกำรพ่น Shotcrete ลำดงำนตัด และลำดงำนถมจะต้อ งมี ค วำมมัน่ คง และควรมี กำรวิเ ครำะห์
เสถียรภำพของเชิงลำดดินตัดและดินถมก่อนเริ่ มงำน
4) ไม่แนะนำให้ใช้วธิ ี Shotcrete บนถนนที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหรื อจุดชมทิวทัศน์

47

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: FERRO-CEMENT
: SP-202

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำง Slope Protection สำหรับลำดงำนตัด โดยกำรใช้ Ferro-Cement
องค์ ประกอบแบบ : กำรใช้ Ferro-Cement เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของลำดงำนตัด
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช้ Ferro-Cement เแสดงในแบบเลขที่ SP-202
2) Ferro-Cement ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีกำรกัดเซำะสูง พื้นที่ที่เป็ น Soft Rock และใช้สำหรับลำดงำนตัดเท่ำนั้น
3) เชิงลำดจะต้องมีเสถียรภำพ อำจยอมให้มีกำรกัดเซำะได้บำ้ งแต่จะต้องไม่ทำให้เกิดกำรเลื่อนไถลของเชิงลำด
4) ไม่แนะนำให้ใช้ในบริ เวณที่เป็ นจุดชมทิวทัศน์
5) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะวิธีน้ ี เหมำะสมกับเฉพำะในบำงพื้นที่เท่ำนั้น กำรนำไปใช้ควรมีขอ้ มูลที่แน่นอนและ
ดำเนินงำนภำยใต้คำแนะนำของวิศวกร และนักธรณี วทิ ยำ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: VETIVER GRASSING
: SP-203

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำง Slope Protection สำหรับลำดงำนตัด โดยกำรปลูกหญ้ำแฝก (Vetiver
Grassing)
องค์ ประกอบแบบ : กำรใช้ หญ้ำแฝกเพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของลำดงำนตัดและลำดงำนถม
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรปลูกหญ้ำแฝก (Vetiver Grassing) เแสดงในแบบเลขที่
SP-203
2) ควำมลำดชันของลำดงำนตัดและงำนถมไม่ควรเกิน 60 องศำ
3) ช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรปลูกหญ้ำแฝกคือช่วงก่อนฤดูฝน สำหรับภำคเหนือคือช่วงประมำณกลำงเดือน
เมษำยน-กลำงเดือนสิ งหำคม ภำคใต้อยูใ่ นช่วงเดือนตุลำคม-มกรำคม
4) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะวิธีน้ ี เหมำะสมกับเฉพำะในบำงพื้นที่เท่ำนั้น กำรนำไปใช้ควรมีขอ้ มูลที่แน่นอนและ
ดำเนินงำนภำยใต้คำแนะนำของวิศวกร และนักธรณี วทิ ยำ
วัตถุประสงค์
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: HYDROSEEDING
: SP-204

: เป็ นแบบแนะน ำกำรก่ อ สร้ ำ ง Slope Protection ส ำหรั บ ลำดงำนตัด โดยกำรพ่ น เมล็ ด หญ้ำ
(Hydroseeding)
องค์ ประกอบแบบ : กำรใช้กำรพ่นเมล็ดหญ้ำ (Hydroseeding) เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะของลำดงำนตัดและลำดงำนถม
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรพ่นเมล็ดหญ้ำ (Hydroseeding) เแสดงในแบบเลขที่ SP-204
2) ช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรปลูกหญ้ำคือช่วงก่อนฤดูฝน ประมำณ 2-4 สัปดำห์
3) เชิงลำดจะต้องมีเสถียรภำพทั้งงำนตัดและงำนถม
4) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะวิธีน้ ี เหมำะสมกับเฉพำะในบำงพื้นที่เท่ำนั้น กำรนำไปใช้ควรมีขอ้ มูลที่แน่นอนและ
ดำเนินงำนภำยใต้คำแนะนำของวิศวกร และนักธรณี วทิ ยำ
วัตถุประสงค์

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SLOPE PROTECTION FOR BRIDGE ABUTMENT
: SP-301 และ SP-302

: เป็ นแบบแนะนำกำรก่อสร้ำงกำรป้ องกันกำรกัดเซำะบริ เวณคอสะพำน
: กำรก่อสร้ำงกำรป้ องกันกำรกัดเซำะบริ เวณคอสะพำนโดยใช้ Concrete Lining และกำรใช้กล่อง
ลวดตำข่ำยเกเบี้ยน และกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะบริ เวณคอสะพำนโดยใช้ Concrete Lining รำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-301
2) ในกรณี ที่คอสะพำนอยูใ่ นพื้นที่ที่มีกำรกัดเซำะในระดับสูงขอบเขตของโครงสร้ำงป้ องกันกำรกัดเซำะจะขึ้นอยู่
กับพื้นที่ของกำรกัดเซำะและเงื่อนไขของกำรกัดเซำะ และอำจใช้กล่องลวดตำข่ำยแมทเทรสเพิม่ เติมในพื้นที่ที่
มีกำรกัดเซำะในระดับสูง
3) กำรป้ องกันกำรกัดเซำะบริ เวณคอสะพำนโดยใช้กล่องลวดตำข่ำยเกเบี้ ยน และกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส
รำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-302
4) วิธีกำรป้ องกันกำรกัดเซำะบริ เวณคอสะพำนโดยใช้กล่องลวดตำข่ำยเกเบี้ยน และกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส
เหมำะสำหรับในพื้นที่ที่มีกำรกัดเซำะอย่ำงรุ นแรงในพื้นที่เขตภูเขำสูง
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: REINFORCED SOIL SLOPE
: SP-401 และ SP-402

: 1) แนะน ำรู ป แบบกำรก่ อ สร้ ำ งเชิ ง ลำดคัน ทำงเสริ ม ก ำลัง (Reinforced Soil Slope) สำหรั บ
ทำงหลวงที่ตอ้ งกำรขยำยช่องจรำจรฝั่งลำดคันทำง (Side Slope)
2) แนะนำส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่ประกอบเป็ นโครงสร้ำงเชิงลำดคันทำงเสริ มกำลัง ได้แก่ ตำ
ข่ ำ ยเสริ ม ก ำลัง ดิ น (Geogrid) กระสอบป่ ำน (Soil Bag) วัสดุ ค ัด เลื อ ก (Selected Backfill)
ระบบระบำยน้ ำใต้ดินส่วนฐำน และระบบระบำยน้ ำใต้ดินด้ำนหลังโครงสร้ำงเชิงลำดคันทำง
เสริ มกำลัง
3) แนะนำตำข่ำยเสริ มกำลังดิ นที่ มีควำมสำมำรถในกำรรับกำลังที่ เหมำะสมร่ วมกับควำมยำว
และระยะห่ ำงระหว่ำงชั้นของตำข่ำยเสริ มกำลังดิ น สำหรับโครงสร้ำงเชิงลำดคันทำงเสริ ม
กำลังที่มีควำมสูงระหว่ำง 2.00 – 10.00 ม
4) แนะนำแผ่นใยสังเครำะห์ที่มีควำมเหมำะสมสำหรับติดตั้งร่ วมกับระบบระบำยน้ ำใต้ดิน
5) แนะนำวิธีกำรติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดินและกำรถมวัสดุคดั เลือกลงบนตำข่ำยเสริ มกำลังดิน
แต่ละชั้น
องค์ ประกอบแบบ : รู ปตัด แบบรำยละเอียดกำรติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดิ นเข้ำกับกระสอบป่ ำนและส่ วนม้วนกลับ
(Wrap Around Geogrid) รู ป ด้ำ นหน้ำ แสดงวิธี ก ำรเรี ย งกระสอบป่ ำนแต่ล ะชั้น และตำรำง
สรุ ปควำมยำวและรุ่ นตำข่ำยเสริ มกำลังดิ นที่ ติดตั้งในแต่ละระดับของโครงสร้ำงเชิ งลำดคัน
ทำงเสริ มกำลัง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบแนะนำมีควำมเหมำะสมสำหรับทำงหลวงที่ตอ้ งกำรขยำยช่องจรำจรฝั่งลำดคันทำงแต่มีขอ้ จำกัดด้ำนเขต
ทำงที่ไม่สำมำรถใช้วธิ ีกำรถมตำมรู ปแบบทัว่ ไปได้
2) มีควำมเหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศที่เป็ นพื้นที่แห้งและไม่ติดกับลำน้ ำ (หมำยถึงเฉพำะกรณี ที่ผิวหน้ำเป็ น
กระสอบป่ ำน) โดยชั้นดิ นฐำนรำกต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนัก (Bearing Capacity) ตำมที่ วิศวกร
ผูอ้ อกแบบกำหนด
3) ข้อพิจำรณำทัว่ ไปในกำรออกแบบตำข่ำยเสริ มกำลังดิน (พิจำรณำจำกระดับอ้ำงอิงที่ ±0.00)
 ตำข่ำยเสริ มกำลังดินจะมีควำมยำวเพิ่มขึ้นตำมระดับควำมสูงโครงสร้ำงออกแบบ
 ตำข่ำยเสริ มกำลังดินต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำลังเพิ่มขึ้นตำมระดับควำมสูงโครงสร้ำงออกแบบ
 ต้องมีระยะม้วนกลับของตำข่ำยเสริ มกำลังดิน (Wrap Around Geogrid) เพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะผิวหน้ำ
โครงสร้ำงและช่วยป้ องกันกำรเคลื่อนตัวของกระสอบป่ ำน ในกรณี ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นระยะ
ม้วนกลับต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 1.50 ม.
 ควำมสำมำรถในกำรรับกำลังของตำข่ำยเสริ มกำลังดิ นที่ ใช้ในกำรออกแบบต้องใช้ค่ำกำลังรับแรงดึ ง
ระยะยำว (Long Term Design Strength) เท่ำนั้น
 กำรติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดินกำหนดให้ทิศทำงรับกำลังหลัก (Machine Direction, MD) วำงตัวในแนว
ขวำงแนวกำรเคลื่อนตัวของมวลดินเสมอ
วัตถุประสงค์
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 ภำยในกระสอบป่ ำนส่ วนที่ หันออกสู่ ด้ำนหน้ำโครงสร้ำงควรผสมดิ นเข้ำกับปุ๋ ยอิ นทรี ยแ์ ละเมล็ดพืช
เพื่อให้ผิวหน้ำของโครงสร้ำงมีพืชปกคลุมในระยะยำว ซึ่ งเป็ นกำรช่วยป้ องกันไม่ให้กระสอบป่ ำนเกิ ด
กำรย่อยสลำยเนื่องจำกรังสี ยูวี อีกทั้งยังช่วยให้โครงสร้ำงมีควำมสวยงำมและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
 กรณี ที่จำเป็ นต้องขุดเปิ ดเชิ งลำดเดิ มเข้ำไปเพิ่อติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดิ นซึ่ งส่ งผลต่อเสถียรภำพของ
เชิงลำด อำจมีควำมจำเป็ นต้องมีกำรติดตั้ง Soil Nail เพื่อเพิ่มควำมมัน่ คง โดยตำแหน่ง จำนวน ควำมยำว
ต่อจุด และระยะห่ำงระหว่ำงจุดต้องออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
 ในกรณี ที่พบว่ำมีน้ ำใต้ดินอำจมีควำมจำเป็ นต้องติดตั้งท่อระบำยน้ ำใต้ดินแนวรำบ (Horizontal Drain)
เข้ำไปในชั้นดิ นเดิม โดยตำแหน่ง จำนวน ควำมยำวต่อจุด และระยะห่ ำงระหว่ำงจุดต้องออกแบบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
 ระบบระบำยน้ ำใต้ดินด้ำนหลังส่ วนเสริ มกำลัง (Vertical Subdrain) ควรมีควำมสู งไม่น้อยกว่ำ 2/3 เท่ำ
ของควำมสู งโครงสร้ำงออกแบบ (H) โดยวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยกรวดขนำดประมำณ 25 มม. ห่ อรอบ
ด้วยแผ่นใยสังเครำะห์ชนิ ดไม่ถกั ทอ (Nonwoven Geotextile) น้ ำหนักประมำณ 200 กรัม/ตร.ม. ควำม
หนำของชั้นกรวดระบำยน้ ำไม่ควรน้อยกว่ำ 0.30 ม.
 ระบบระบำยน้ ำส่ วนฐำนกำแพง (Drainage Blanket) ควรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำตำข่ำยเสริ มกำลังดิ น
ส่ วนฐำน โดยวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยกรวดขนำดประมำณ 25 - 50 มม. ห่ อรอบด้วยแผ่นใยสังเครำะห์
ชนิดไม่ถกั ทอ (Nonwoven Geotextile) น้ ำหนักประมำณ 200 กรัม/ตร.ม. ควำมหนำของชั้นกรวดระบำย
น้ ำไม่ควรน้อยกว่ำ 0.50 ม.
 ชั้นดินฐำนรำกต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักอย่ำงเพียงพอ โดยก่อนติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดิ น
ส่ วนฐำนต้องทำกำรปรับเกลี่ยพื้นที่ ให้เรี ยบ ปรำศจำกวัชพืช หรื อวัสดุแปลกแปลมที่ อำจสร้ำงควำม
เสี ยหำยต่อระบบเสริ มกำลังในช่วงอำยุใช้งำน ชั้นดินฐำนรำกต้องทำกำรบดอัดให้มีค่ำควำมหนำแน่ น
แห้งสูงสุดไม่นอ้ ยกว่ำ 95% ตำมวิธีกำรบดอัดแบบสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified Proctor Test)
 วัสดุคดั เลื อกสำหรั บถมภำยในส่ วนเสริ มกำลังต้องมี คุณสมบัติเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ เป็ นที่ ยอมรั บ
โดยทัว่ ไป เช่น AASHTO หรื อ ทล.ม. 105/2550 เป็ นต้น และต้องทำกำรบดอัดให้มีค่ำควำมหนำแน่ น
แห้งสูงสุดไม่นอ้ ยกว่ำ 95% ตำมวิธีกำรบดอัดแบบสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified Proctor Test)
4) ขั้นตอนกำรใช้แบบแนะนำ
 ศึ กษำภำพรวมของแบบหน้ำตัดเชิ งลำดคันทำงเสริ มกำลัง (Typical Cross Section of Reinforced Soil
Slope)
 ประเมินควำมสู งของพื้นที่ก่อสร้ำงจริ งและนำมำเทียบเคียงกับแบบแนะนำว่ำอยู่ภำยในช่วงที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้หรื อไม่ (ควำมสูงที่สำมำรถใช้งำนแบบแนะนำได้อยูร่ ะหว่ำง 2.00 – 10.00 ม.)
 พิจำรณำตำรำงที่ 1 (General Arrangement of Geogrid Reinforcement Length and Geogrid Type of each
Layer)
 นำควำมสูงของพื้นที่ก่อสร้ำงจริ งมำเปรี ยบเทียบกับควำมสูงของโครงสร้ำงเชิงลำดคันทำงเสริ มกำลังใน
ช่องด้ำนซ้ำย (Wall Height, H)
 อ่ำนค่ำควำมยำวของตำข่ำยเสริ มกำลังดิน (Geogrid Reinforcement Length) และรุ่ นตำข่ำยเสริ มกำลังดิน
ที่ใช้ (Geogrid Type) ที่ ระดับติดตั้งแต่ละชั้น โดยค่ำระดับที่ แสดงในตำรำงเริ่ มจำกระดับติดตั้งชั้นสู ง
ที่สุดและลดระดับลงมำจนถึงระดับติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดินส่วนฐำนของโครงสร้ำง
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: MECHANICALLY STABALIZED EARTH WALL (MSE Wall)
: SP-501 ถึง SP-514

: เป็ นแบบแนะนำกำรออกแบบและก่อสร้ำงกำแพงดินเสริ มกำลัง (MSE Wall)
1) แนะนำรู ปแบบกำรก่อสร้ำงกำแพงดินเสริ มกำลัง (MSE Wall)
2) แนะนำส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่ประกอบเป็ นโครงสร้ำงเกำแพงดินเสริ มกำลัง (MSE Wall)
3) แนะนำคุณสมบัติของวัสดุในกำรก่อสร้ำงกำแพงดินเสริ มกำลัง และแนะนำปริ มำณกำรใช้
วัสดุเสริ มกำลัง สำหรับกำแพงดินเสริ มกำลังที่สูงไม่เกิน 10.00 เมตร
องค์ ประกอบแบบ : แนวทำงกำรใช้แบบกำแพงดินเสริ มกำลัง กำแพงดินเสริ มกำลังในพืนที่ภูเขำ และสำหรับงำน
สะพำน รำยละเอียดคุณลักษณะของวัสดุเสริ มกำลัง รำยละเอียดกำรระบำยน้ ำบนกำแพงดินเสริ ม
กำลัง และปริ มำณกำรใช้วสั ดุเสริ มกำลัง สำหรับกำแพงดินเสริ มกำลังที่สูงไม่เกิน 10.00 เมตร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรใช้แบบชุดนี้สำมำรถดูวธิ ีกำรใช้แบบได้จำกแผนภูมิแสดงแนวทำงกำรใช้แบบได้ในแบบเลขที่ SP-501
2) แบบชุดนี้สำมำรถนำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงกำแพงดินเสริ มกำลังในสำหรับคอสะพำน และในพื้นที่ภูเขำ
3) กำแพงดินเสริ มกำลังในสำหรับคอสะพำนมี 3 รู ปแบบได้แก่
 กำแพงดินเสริ มกำลังต่อกับตอม่อสะพำนที่วำงบนเสำเข็ม
 กำแพงดินเสริ มกำลังปิ ดตอม่อสะพำนที่วำงบนเสำเข็ม
 ตอม่อสะพำนที่วำงบนกำแพงดินเสริ มกำลัง
4) กำแพงดินเสริ มกำลังในสำหรับพื้นที่ภูเขำมี 2 รู ปแบบได้แก่
 กำแพงดินเสริ มกำลังสำหรับคันทำงที่ผำ่ นหุบเขำ
 กำแพงดินเสริ มกำลังสำหรับคันทำงในพื้นที่ภูเขำ
5) วัสดุเสริ มกำลังสำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงกำแพงดินเสริ มกำลังแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
 แผ่นเหล็กเสริ มกำลัง (Reinforcing Strip)
 ตำข่ำยเหล็กเสริ มกำลัง (Reinforcing Mesh)
 เหล็กเส้นเสริ มกำลัง (Reinforcing Bar)
 แผ่นโพลิเมอร์เสริ มกำลัง (Polymeric Strip)
6) ระบบระบำยน้ ำสำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงกำแพงดิ นเสริ มกำลังแบ่งออกได้ 3 ประเภทรำยละเอียดแสดงใน
แบบหมำยเลข SP-510
7) ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงกำแพงดินเสริ มกำลังรำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP511 ถึง SP-513
8) ขั้นตอนกำรใช้แบบแนะนำ
 ศึกษำภำพรวมของแบบกำแพงดินเสริ มกำลัง
 ประเมินควำมสู งของพื้นที่ก่อสร้ำงจริ งและนำมำเทียบเคียงกับแบบแนะนำว่ำอยู่ภำยในช่วงที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้หรื อไม่ (ควำมสูงที่สำมำรถใช้งำนแบบแนะนำได้อยูร่ ะหว่ำง 3.00 – 10.00 ม.)
 เลือกชนิดของวัสดุเสริ มกำลังตำมที่แสดงไว้ในแบบ
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 กำรหำจำนวน ควำมยำวของวัสดุเสริ มกำลังให้พิจำรณำควำมสูงของพื้นที่ก่อสร้ำงจริ งมำเปรี ยบเทียบกับ
ควำมสู งของโครงสร้ำงกำแพงดิ นเสริ มกำลังในช่องด้ำนซ้ำย (Wall Height, H) อ่ำนค่ำควำมยำวและ
จำนวนของวัสดุเสริ มกำลังที่ใช้ละชั้น รำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-514

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: GABION
: SP-601 ถึง SP-608

: 1) แนะนำรู ปแบบกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินเกเบียน (Gabion Wall) สำหรับทำงหลวงที่ตอ้ งกำร
ขยำยช่องจรำจรฝั่งลำดคันทำง (Side Slope) เสริ มเสถียรภำพคันทำงและป้ องกันกำรกัดเซำะ
ลำดคันทำง หรื อเสริ มเสถียรภำพและป้ องกันกำรกัดเซำะเชิงลำดเหนือคันทำง (Back Slope)
2) แนะนำส่ วนประกอบต่ำง ๆ ที่ ประกอบเป็ นโครงสร้ำงกำแพงเกเบียน ได้แก่ คุณสมบัติของ
กล่องลวดตำข่ำยเกเบี ยน คุณสมบัติของแผ่นใยสังเครำะห์ป้องกันมวลดิ นด้ำนหลังกำแพง
และคุณสมบัติของหิ น เป็ นต้น
3) แนะนำข้อพิจำรณำและค่ำตัวแปรที่มีควำมเหมำะสมสำหรับใช้ในกำรออกแบบ
4) แนะนำหน้ำตัดกำแพงเกเบี ยนที่ มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนแรงดันดิ น น้ ำใต้ดิน และ
น้ ำหนักบรรทุกบนคันทำงที่เหมำะสมสำหรับกำแพงควำมสูงระหว่ำง 2.00 – 10.00 ม.
5) แนะนำวิธีกำรประกอบและก่อสร้ำงกล่องลวดตำข่ำยเกเบียนอย่ำงถูกต้อง
องค์ ประกอบแบบ : รำยกำรแสดงคุณสมบัติวสั ดุกล่องลวดตำข่ำย แผ่นใยสังเครำะห์ หิน วิธีกำรประกอบกล่องลวด
ตำข่ำย แบบหน้ำตัดกำแพงที่ก่อสร้ำงในพื้นที่แห้ง พื้นที่ติดลำน้ ำ และพื้นที่เชิงลำดเหนือคันทำงที่มี
ควำมลำดชันไม่เกิน 30 องศำ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบแนะนำมีควำมเหมำะสมสำหรับทำงหลวงที่ ตอ้ งกำรขยำยช่องจรำจร เสริ มเสถียรภำพ และป้ องกันกำร
กัดเซำะลำดคันทำง รวมถึงเสริ มเสถียรภำพและป้ องกันกำรกัดเซำะลำดเหนือคันทำง
2) มีควำมเหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศทั้งในส่ วนที่ เป็ นพื้นที่ แห้งและพื้นที่ ติดลำ โดยชั้นดิ นฐำนรำกต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนัก (Bearing Capacity) ตำมที่วศิ วกรผูอ้ อกแบบกำหนด
3) ข้อพิจำรณำทัว่ ไปในกำรออกแบบกำแพงเกเบียน
 ควำมกว้ำงของฐำนกำแพงควรมีค่ำระหว่ำง 0.7 – 1.1 ของควำมสูงกำแพงที่ออกแบบ
 ฐำนกำแพงสำมำรถออกแบบให้อยูใ่ นแนวระดับหรื อออกแบบให้มีมุมเอียงประมำณ 6 องศำ จำกแนว
ระดับเพื่อช่วยเสริ มเสถียรภำพโครงสร้ำง
 กำแพงเกเบียนที่อยูต่ ิดริ มลำน้ ำควรติดตั้งแมทเทรสป้ องกันกำรกัดเซำะบริ เวณฐำน โดยควำมยำว แมท
เทรสไม่ควรน้อยกว่ำ 2.00 ม. หรื อออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
 กำแพงเกเบียนที่ก่อสร้ำงในพื้นที่ทุกประเภทควรออกแบบให้ส่วนฐำนฝังลงในชั้นดินเดิมไม่นอ้ ยกว่ำที่
ระบุในแบบแนะนำเพื่อป้ องกันกำรกัดเซำะเนื่องจำกน้ ำหลำกตำมฤดูกำล
วัตถุประสงค์
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 ฐำนกำแพงสำมำรถวำงลงบนชั้นดิ นเดิ มที่ มีกำรปรับให้ได้แนวและระดับโดยตรง ในกรณี ที่กำแพงมี
ควำมสูงมำกอำจต้องเทชั้นฐำนคอนกรี ต (Concrete Footing) ก่อนก่อสร้ำงกำแพงเพื่อช่วยให้กำรก่อสร้ำง
ทำได้ง่ำย ขนำดและควำมหนำควรออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
 เนื่ องจำกหิ นที่ บรรจุในกล่องลวดตำข่ำยจะมีช่องว่ำงระหว่ำงกันจึ งทำให้หน่ วยน้ ำหนักมีค่ำน้อยกว่ำ
หน่วยน้ ำหนักหิ นที่แท้จริ งโดยมีค่ำประมำณ 60 – 70% ของหน่วยน้ ำหนักหิ นชนิ ดนั้น ๆ ในกรณี ที่ไม่ได้
ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น หน่วยน้ ำหนักที่ใช้ในกำรออกแบบควรมีค่ำประมำณ 17 กิโลนิวตัน/ลบ.ม.
 กำแพงเกเบี ยนมี คุณสมบัติในกำรระบำยน้ ำผ่ำนหิ นที่ บรรจุ จึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องออกแบบระบบ
ระบำยน้ ำใต้ดินด้ำนหลังกำแพง อย่ำงไรก็ดี ในกรณี ที่พบว่ำมีน้ ำใต้ดินเป็ นจำนวนมำกอำจออกแบบ
ระบบระบำยน้ ำบริ เวณฐำนกำแพงด้วยท่อระบำยน้ ำเจำะรู พรุ น กรวดระบำยน้ ำ และพันรอบด้วยแผ่นใย
สังเครำะห์ชนิ ดไม่ถกั ทอ (Nonwoven Geotextile) โดยขนำดหน้ำตัดระบบระบำยน้ ำ ควรออกแบบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
 ฐำนกำแพงเกเบียนแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ ฐำนกำแพงเกเบียนวำงอยูใ่ นแนวระดับและฐำนกำแพง
วำงแนวเอียงจำกแนวระดับประมำณ 6 องศำ โดยฐำนกำแพงแบบวำงในแนวระดับเป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้
กันโดยทัว่ ไปเนื่ องจำกกำรก่อสร้ำงทำได้ง่ำยแต่จะใช้จำนวนกล่องลวดตำข่ำยมำกกว่ำแบบฐำนกำแพง
วำงแนวเอียงเพื่อให้ได้ค่ำอัตรำส่ วนปลอดภัยใกล้เคียงกัน ในกรณี ฐำนกำแพงเอียงจะใช้จำนวนกล่อง
ลวดตำข่ำยน้อยกว่ำแต่มีเสถียรภำพที่ดีกว่ำฐำนกำแพงที่วำงตัวในแนวระดับ อย่ำงไรก็ดี กำรก่อสร้ำงทำ
ได้ยำกและจำเป็ นต้องมีกำรควบคุมงำนอย่ำงใกล้ชิด
 รู ป แบบกำรจัด เรี ย งกล่อ งลวดตำข่ำ ยต่อ หน้ำ ตัด ควรลดควำมกว้ำ งลงเป็ นรู ป แบบขั้น บัน ได โดย
สำมำรถเลือกออกแบบให้ส่วนที่ เป็ นขั้นบันไดหันออกสู่ ดำ้ นนอก (Stepped Face) หรื อหันเข้ำฝั่ งดิ น
ถม (Battered Face) อย่ำงไรก็ดี หน้ำตัดกำแพงที่ ออกแบบให้ข้ นั บันไดหันเข้ำฝั่ งดิ นถมไม่ควรมีควำม
สู งมำกกว่ำ 3.00 เมตร
 แบบที่ แสดงตั้งอยู่บนสมมติฐำนที่ ดินถมด้ำนหลังกำแพงอยู่ในแนวระดับสำหรับกรณี ลำดคันทำงใน
พื้นที่ แห้งหรื อติดลำน้ ำ และมีควำมชันของเชิ งลำดไม่เกิ น 30 องศำ ในกรณี กำแพงที่ ก่อสร้ ำงบนลำด
เหนื อคันทำง โดยมวลวัสดุถมด้ำนหลังกำแพงกำหนดให้เป็ นดินมวลหยำบ (Cohesionless Soil) กรณี ที่
สภำพพื้นที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนข้ำงต้น รู ปแบบที่เสนออำจไม่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้และ
จำเป็ นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบจำกเดิมให้มีควำมเหมำะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
 ในกรณี ที่ตอ้ งนำแบบแนะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีค่ำ pH น้อยกว่ำ 6 หรื อมำกกว่ำ 12 ลวดทุกส่ วน
ที่ประกอบเป็ นกล่องลวดตำข่ำยควรเคลือบด้วย พีวซี ี (Polyvinyl Chloride, PVC)
 ลวดสำหรับผลิตกล่องลวดตำข่ำยมี 2 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดเคลือบสังกะสี และชนิ ดเคลือบอลูมิเนี ยม 5% –
สังกะสี (5% Al – Zinc)
 แผ่นใยสังเครำะห์ที่ใช้ร่วมกับกล่องลวดตำข่ำยหรื อระบบระบำยน้ ำด้ำนหลังกำแพงเกเบียน (ถ้ำมี) ควร
เลือกใช้เส้นใยชนิ ดโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PET) หรื อโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) แบบไม่ถกั
ทอ น้ ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 200 กรัม/ตร.ม.
 ชั้นดินฐำนรำกต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักอย่ำงเพียงพอ โดยก่อนติดตั้งตำข่ำยเสริ มกำลังดิ น
ส่ วนฐำนต้องทำกำรปรับเกลี่ยพื้นที่ ให้เรี ยบ ปรำศจำกวัชพืช หรื อวัสดุแปลกแปลมที่ อำจสร้ำงควำม
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เสี ยหำยต่อระบบเสริ มกำลังในช่วงอำยุใช้งำน ชั้นดินฐำนรำกต้องทำกำรบดอัดให้มีค่ำควำมหนำแน่ น
แห้งสูงสุดไม่นอ้ ยกว่ำ 95% ตำมวิธีกำรบดอัดแบบสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified Proctor Test)
 วัสดุคดั เลื อกสำหรั บถมภำยในส่ วนเสริ มกำลังต้องมี คุณสมบัติเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ เป็ นที่ ยอมรั บ
โดยทัว่ ไป เช่น AASHTO หรื อมำตรฐำนกรมทำงหลวง และต้องทำกำรบดอัดให้มีค่ำควำมหนำแน่นแห้ง
สูงสุดไม่นอ้ ยกว่ำ 95% ตำมวิธีกำรบดอัดแบบสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified Proctor Test)
4) ขั้นตอนกำรใช้แบบแนะนำ
 ศึกษำสภำพพื้นที่ ก่อสร้ำงและเทียบเคียงกับแบบหน้ำตัดมำตรฐำน โดยแบบแนะนำแบ่งพื้นที่ ก่อสร้ำง
กำแพงออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูใ่ นพื้นที่แห้ง พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูต่ ิดลำน้ ำ และ
พื้นที่ลำดเหนือคันทำงทีมีควำมชันของเชิงลำดเหนือกำแพงไม่เกิน 30 องศำ
 ศึกษำภำพรวมของแบบหน้ำตัดกำแพงเกเบียนแต่ละรู ปแบบ โดยแบบหน้ำตัดแนะนำสำหรับแต่ละพื้นที่
แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ กรณี ฐำนกำแพงวำงตัวอยูใ่ นแนวระดับ และกรณี ฐำนกำแพงเอียง 6 องศำ
แต่ละรู ปแบบมีกำแพงเกเบียนควำมสูงระหว่ำง 2.00 – 10.00 ม.
 ผูอ้ อกแบบเลือกแบบหน้ำตัดตำมสภำพพื้นที่ดงั นี้
 พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูใ่ นพื้นที่แห้ง เลือกใช้แบบหมำยเลข GBW-3 และ GBW-4
 พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูต่ ิดลำน้ ำ เลือกใช้แบบหมำยเลข GBW-5 และ GBW-6
 พื้นที่ลำดเหนือคันทำงทีมีควำมชันของเชิงลำดเหนือกำแพงไม่เกิน 30 องศำ เลือกใช้แบบหมำยเลข
GBW-7 และ GBW-8
 เลือกรู ปแบบกำแพงที่ตอ้ งกำรนำไปประยุกต์ใช้งำน (ฐำนกำแพงวำงตัวอยูใ่ นแนวระดับหรื อฐำนกำแพง
เอียง 6 องศำ)
 กรณี เลือกรู ปแบบฐำนกำแพงวำงตัวอยูใ่ นแนวระดับ
 พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูใ่ นพื้นที่แห้ง เลือกใช้แบบหมำยเลข GBW-3
 พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูต่ ิดลำน้ ำ เลือกใช้แบบหมำยเลข GBW-5
 พื้นที่ลำดเหนือคันทำงทีมีควำมชันของเชิงลำดเหนือกำแพงไม่เกิน 30 องศำ เลือกใช้แบบหมำยเลข
GBW-7
 กรณี เลือกรู ปแบบฐำนกำแพงเอียง 6 องศำ
 พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูใ่ นพื้นที่แห้ง เลือกใช้แบบหมำยเลข GBW-4
 พื้นที่ลำดคันทำงที่อยูต่ ิดลำน้ ำ เลือกใช้แบบหมำยเลข GBW-6
 พื้นที่ลำดเหนือคันทำงทีมีควำมชันของเชิงลำดเหนือกำแพงไม่เกิน 30 องศำ เลือกใช้แบบหมำยเลข
GBW-8
 ควำมกว้ำงและควำมสู งของกล่องลวดตำข่ำยเกเบี ยนแต่ละชั้น (Width of each Layer, B) ให้พิจำรณำ
ออกแบบตำมที่ระบุในตำรำงที่ 1 ประกอบกับแบบหน้ำตัดควำมสูงกำแพงแต่ละประเภท
 ควำมกว้ำงฐำนกำแพงส่วนที่ฝังลงไปในชั้นดินเดิมให้ศึกษำจำกตำรำงที่ 1 เฉพำะในส่ วนที่เป็ นตัวเลข ที่
มีกำรแรเงำประกอบกับแบบหน้ำตัดควำมสูงกำแพงแต่ละประเภท
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SUBDRAIN
: SP-701 และ SP-702

: เป็ นแบบแนะนำกำรกอ่สร้ำงระบบระบำยน้ ำใต้ดิน (Sub Drain)
: ระบบระบำยน้ ำใต้ดิน (Sub Drain) แบบตำมยำว (Longitudinal Drain) และระบบระบำยน้ ำใต้ดิน
แบบตำมขวำง (Horizontal Drain)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ระบบระบำยน้ ำใต้ดิน (Sub Drain) แบบตำมยำว (Longitudinal Drain) มี 2 ชนิดขึ้นอยูก่ บั วัสดุกรองน้ ำดังนี้
 ระบบระบำยน้ ำใต้ดินแบบใช้ทรำยเป็ นวัสดุกรองน้ ำ
 ระบบระบำยน้ ำใต้ดินแบบใช้กรวดเป็ นวัสดุกรองน้ ำ
2) กำรเลือกใช้รูปแบบของระบบระบำยน้ ำใต้ดินพิจำรณำจำกชั้นดินฐำนรำก โดยมีรำยละเอียดกำรพิจำรณำดังนี้
 กรณี ที่ช้ นั ดินฐำนรำกสำมำรถขุดออกได้ และระดับน้ ำใต้ดินอยูล่ ึกไม่เกิน 2.00 เมตร ให้เลือกใช้รูปแบบ
ระบำยน้ ำใต้ดินรู ปแบบ A
 กรณี ที่ช้ นั ดินฐำนรำกเป็ นหิ นผุหรื อดินดำนแข็งไม่สำมำรถขุดออกได้ และระดับน้ ำใต้ดินอยูล่ ึกเกินกว่ำ
2.00 เมตร ให้เลือกใช้รูปแบบระบำยน้ ำใต้ดินรู ปแบบ B
3) ระบบระบำยน้ ำใต้ดินแบบเจำะวำงท่อระบำยน้ ำใต้ดินในแนวรำบ (Horizontal Drain) ใช้สำหรับบริ เวณลำด
งำนตัด
4) กำรกำหนดควำมลึกของท่อระบำยน้ ำใต้ดินขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทำงธรณี วิทยำ และแนวกำรเลื่อนไถล ทั้งนี้ ก่อน
กำรก่อสร้ำงจะต้องมีกำรยืนยันแนวกำรเลื่อนไถล และลักษณะทำงธรณี วิทยำ โดยจะต้องมีกำรเจำะสำรวจชั้น
ดินเพื่อยืนยันสภำพชั้นดิน ชั้นหิ นและระดับน้ ำใต้ดิน รวมถึงกำรตรวจสอบวิเครำะห์เสถียรภำพของเชิงลำด
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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SECTION 6) HIGHTWAY ENVIRONMENTAL AND HANDICAP WALKWAY
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: PLANTING TREE AND GRASSING IN MEDIAN
: EN-101

: เป็ นแบบแนะนำกำรปลูกพรรณพืชบริ เวณเกำะกลำงให้เป็ นไปตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ทำงหลวง” (สำนักงำนภูมิสถำปั ตย์ กรมทำงหลวง 2550)
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อแนะนำกำรปลูกพรรณพืชบริ เวณเกำะกลำง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ห้ำมมิให้มีกำรปลูกพรรณพืชขนำดใหญ่ในบริ เวณเกำะกลำง (ยกเว้นแต่เป็ นพรรณพืชที่มีอยูเ่ ดิม) โดยให้ปลูกเป็ น
ไม้พมุ่ มีควำมสูงจำกระดับถนนไม่เกิน 0.80 เมตร หรื อให้เป็ นไปตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำง
หลวง” (สำนักงำนภูมิสถำปั ตย์ กรมทำงหลวง 2550)
2) บริ เวณจุดเริ่ มต้นเกำะกลำงให้ปลูกเป็ นไม้พุ่มมีควำมสู งไม่เกิ น 0.15 เมตร เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในกำรขับขี่ให้กบั
ผูเ้ ดินทำง
3) กำรปลูกพรรณพืชบริ เวณเกำะกลำงสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมงำนภูมิสถำปั ยข์ องโครงกำร แต่ควำมสู งของไม้พุ่ม
ต้องไม่บดบังทัศนวิสยั ในกำรขับขี่
วัตถุประสงค์

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: PLANTING TREE IN MEDIAN, SEPARATOR AND SIDEWALK
: EN-102

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณเกำะกลำง เกำะแบ่ง ทำงเท้ำ
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณเกำะกลำง เกำะแบ่ง ทำงเท้ำ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กำรเลือกชนิดของพันธุ์ไม้ที่จะปลูกให้พิจำรณำตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำงหลวง” (สำนักงำน
ภูมิสถำปั ตย์ กรมทำงหลวง 2550)
2) แบบชุดนี้ ใช้ร่วมกับแบบ EN-101 : แบบแนะนำกำรปลูกพรรณพืชบริ เวณเกำะกลำง ซึ่ งแสดงแนะนำกำรปลูก
พรรณพืชบริ เวณเกำะกลำงทำงหลวง
3) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ EN-103 : แบบแนะนำระยะและควำมสูงกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็น
4) ห้ำมมิให้มีกำรปลูกพรรณพืชขนำดใหญ่ในบริ เวณเกำะกลำง (ยกเว้นแต่เป็ นพรรณพืชที่มีอยูเ่ ดิม) โดยให้ปลูกเป็ น
ไม้พมุ่ มีควำมสูงจำกระดับถนนไม่เกิน 0.80 เมตร หรื อให้เป็ นไปตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำง
หลวง” (สำนักงำนภูมิสถำปั ตย์ กรมทำงหลวง 2550)
5) กำรปลูกพรรณพืชบริ เวณเกำะกลำงสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมงำนภูมิสถำปั ยข์ องโครงกำร แต่ควำมสูงของไม้พมุ่
ต้องไม่บดบังทัศนวิสยั ในกำรขับขี่
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: DISTANCE AND HEIGHT OF THE TREE FOR SIGHT DISTANCE
: EN-103

: เป็ นแบบแนะนำระยะและควำมสูงกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็น
: รำยละเอียดข้อแนะนำระยะและควำมสู งกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็น บริ เวณเกำะกลำงช่วงเข้ำสู่
ทำงแยกก่อนถึงจุดตัดของแนวกำรมองเห็น (SIGHT LINE) และบริ เวณเกำะกลำงช่วงสำยทำงปกติ
และรู ปแบบขอบเขตกำรตัด รื้ อย้ำยต้นไม้เพื่อกำรมองเห็นบริ เวณทำงโค้งแนวรำบ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบแนะนำระยะและควำมสูงกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็น แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงบริ เวณ ได้แก่
 แบบแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณเกำะกลำงถนนในช่วงบริ เวณเข้ำสู่ทำงแยกก่อนถึงจุดตัดของแนวกำร
มองเห็น (SIGHT LINE) และทำงกลับรถระดับรำบ
 แบบแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณเกำะกลำงถนนในช่วงสำยทำงปกติ
 แบบแนะนำกำรปลูกต้นไม้ขำ้ งทำงบริ เวณทำงโค้งแนวรำบ
2) กำรหำระยะ (M ) ที่วดั ตั้งฉำกจำกกึ่งกลำงช่องจรำจรช่องนอกสุดในบริ เวณทำงโค้งออกมำจนถึงระยะของแนว
Line of Sight ซึ่งพิจำรณำจำกควำมเร็ วออกแบบ (V) และ รัศมีควำมโค้ง (R) ตำมกรำฟควำมสัมพันธ์ในกำร
คำนวณระยะควบคุมเพื่อกำรมองเห็นบริ เวณทำงโค้งรำบ แสดงตัวอย่ำงกำรคำนวณดังนี้
ควำมเร็ วโค้ง 60 กม./ชม. รัศมีควำมโค้ง 200 เมตร (วัดถึงกึ่งกลำงช่องจรำจรด้ำนนอกสุด) ระยะ “ M ” จำกกรำฟ
ควำมสัมพันธ์ = ระยะปลูกต้นไม้ได้จะอยูห่ ่ำงจำกศูนย์กลำงช่องจรำจรด้ำนนอกสุดออกมำ 4.50 เมตร ดังรู ป
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: METHOD OF TRANSPLANTING TREE
: EN-104

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรโยกย้ำย และปลูกถ่ำยพรรณพืช
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อแนะนำขั้นตอนกำรย้ำยพรรณพืช ตำมแนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำงหลวง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
ขั้นตอนกำรย้ำยพรรณพืช
 ตัดกิ่งก้ำนที่ไม่จำเป็ นเพื่อลดกำรคำยน้ ำของต้นไม้ โดยกำรตัดกิ่งย่อยให้เหลือควำมยำวประมำณ 2 นิ้ว
จำกนั้นสเปรย์ หรื อทำสี รอยตัดเพือ่ ป้ องกันกำรเกิดเชื้อรำ
 ขุดบริ เวณโดยรอบเพื่อเตรี ยมกำรโยกย้ำย โดยขุดบริ เวณโดยรอบต้นไม้เป็ นวงกว้ำง 50 เซนติเมตร และลึก
60 เซนติเมตร (ทำให้ส่วนที่ขดุ มีลกั ษณะเหมือนตุม้ ดิน) มัดรอบตุม้ ดินให้แน่น และทำค้ ำยันต้นไม้ไว้เป็ น
เวลำอย่ำงน้อย 21 วัน เมื่อครบ 21 วัน ให้ตรวจสอบรอบตุม้ ดินหำกอยูใ่ นสภำพที่สำมำรถทำกำรเคลื่อนย้ำย
ได้ ให้ขดุ ลึกลงไปจำกเดิมอีก 10-20 เซนติเมตรเพื่อตัดรำกของพรรณพืช
 กำรโยกย้ำย โดยกำรปูรอบๆรถขนย้ำยเพื่อใช้สำหรับรองรับ พรรณพืช จำกนั้นวำงพรรณพืชลงบนด้ำนหลัง
ของรถขนย้ำย ถ้ำหำกควำมยำวของลำต้นมำกกว่ำควำมยำวของรถให้วำงตุม้ ดินไว้ดำ้ นหลังของรถและพำด
ส่วนยอดของพรรณพืชไว้ทำงด้ำนหน้ำรถ
 กำรเตรี ยมกำรก่อนปลูก โดยพรรณพืชจะต้องนำไปเพำะในห้องเพำะชำก่อนนำไปปลูก โดยใช้เวลำอย่ำง
น้อย 1 เดือนสำหรับไม้เนื้ออ่อน และ 3 เดือนสำหรับไม้เนื้อแข็ง จำกนั้นให้ปิดรอบตุม้ ดินด้วยเปลือกมะพร้ำว
และรอให้พรรณพืชแตกใบก่อนนำไปปลูก ทั้งนี้ พรรณพืชที่ถูกเคลื่อนย้ำยสำมำรถที่จะทำกำรเพำะชำนอก
ห้องเพำะชำได้ โดยต้องควบคุมไม่ให้พรรณพืชไม่ถูกแสงอำทิตย์มำกเกินไป
 กำรปลูกพรรณพืช โดยจัดเตรี ยมหลุมขนำด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร ใส่ วสั ดุรองชั้นหลุมตำมแบบแนะนำ
(กำรก่อสร้ำงและกำรดูแลรักษำสภำพภูมิทศั น์ทำงหลวง เล่ม3) รำดตุม้ ดินด้วยน้ ำยำป้ องกันเชื้อรำ และนำลง
ในหลุมที่ขดุ ไว้แล้ว ทำคันดินรอบพรรณพืชเป็ นวงรอบด้วยรัศมี 1.00 เมตร เพื่อกักเก็บน้ ำให้พรรณพืช และ
ใช้ค้ ำยันช่วยรองรับพรรณพืช

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: PLANTING TREES IN INTERSECTION
: EN-105
: เป็ นแบบแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณทำงแยกระดับรำบ เพื่อไม่ให้บดบังแนวกำรมองเห็น
(SIGHT LINE) บริ เวณทำงแยกระดับรำบ
: รำยละเอียดข้อแนะนำกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำงหลวง ไม่ให้บดบังแนวกำรมองเห็น
(SIGHT LINE) บริ เวณทำงแยกระดับรำบ แบ่งเป็ น 2 กรณี
1) กรณี ทำงแยกบนทำงหลวงที่มีปริ มำณจรำจรไม่มำก หรื อทำงแยกที่ไม่มีกำรควบคุมด้วย
สัญญำณไฟจรำจร
59

2) กรณี ทำงแยกที่มีกำรควบคุมโดยบังคับให้รถทำงสำยรอง หรื อทำงแยกที่มีกำรควบคุมด้วย
สัญญำณไฟจรำจร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ EN-103 : แบบแนะนำระยะและควำมสูงกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็น
2) กำรคำนวณระยะหยุดปลอดภัยบริ เวณทำงแยก แบบไม่มีสญ
ั ญำณไฟจรำจรหำได้จำกสมกำร

𝑆𝑆𝐷 = 0.278𝑉𝑇 +

0.0039𝑉 2
(𝑓 + 0.01𝐺)

โดยที่ V = ควำมเร็ วรถ, กิโลเมตร/ชัว่ โมง
T = Perception Reaction Time, วินำที
f = สัมประสิ ทธิ์ควำมเสี ยดทำนระหว่ำง
ผิวจรำจรกับล้อรถ
G = เปอร์เซ็นควำมลำดชันของถนน

ตัวอย่ ำงกำรคำนวณระยะหยุดปลอดภัย แบบไม่ มสี ัญญำณไฟจรำจร
ควำมเร็วรถ km/h

40

50

60

70

80

90

100

ระยะมองเห็นปลอดภัย (m)

50

65

80

90

115

140

170

3) กำรคำนวณระยะหยุดปลอดภัยบริ เวณทำงแยก แบบมีสญ
ั ญำณไฟจรำจร ไม่จำเป็ นต้องมีระยะมองเห็นที่ยำวมำก
เท่ำกับระยะสำหรับทำงแยกที่ไม่มีกำรควบคุม
 ระยะมองเห็นควรมีค่ำเพียงพอที่จะให้ผขู ้ บั ขี่สำมำรถเข้ำใกล้เส้นหยุดและมองเห็นได้ไกลถึงเส้นหยุด
ทั้งหลำยที่อยูบ่ ริ เวณทำงแยก ตำมปกติใช้ค่ำเท่ำกับ 6 เมตร ขึ้นไป
 สิ่ งกีดขวำงจะต้องถอยห่ำงจำกแนวกำรมองเห็นที่ลำกเชื่อมจุดซึ่งอยูบ่ นคันขอบถนนวัดจำกมุมถนนของ
ทำงแยกถอยหลังไปเป็ นระยะ 12 ถึง 15 เมตร
 กำรคำนวณระยะมองเห็นปลอดภัยทำงสำยเอก พิจำรณำจำกระยะเวลำที่รถทำงโทจะต้องใช้ในกำรข้ำม
ทำงแยก (Ta) แล้วมำคำนวณจำกสมกำร
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𝑑 = 0.278𝑉(𝑗 + 𝑇𝑎)

โดยที่ V = ควำมเร็ วรถ, กิโลเมตร/ชัว่ โมง
j = Perception Reaction Time, วินำที
Ta = เวลำที่รถทำงโทใช้ขำ้ มทำงแยก, วินำที

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: PLANTING TREES IN INTERCHANGE
: EN-106

: เป็ นแบบแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณทำงเลี้ยววน (LOOP RAMP) ของทำงแยกต่ำงระดับ เพื่อ
ไม่ให้บดบังแนวกำรมองเห็น (SIGHT LINE) และกีดขวำงกำรระบำยน้ ำ
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อแนะนำกำรปลูกต้นไม้บริ เวณทำงเลี้ยววน (LOOP RAMP) ของทำงแยกต่ำงระดับ
ไม่ให้บดบังแนวกำรมองเห็น (SIGHT LINE)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ EN-103 : แบบแนะนำระยะและควำมสูงกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็น
2) กำรปลูกต้นไม้บริ เวณ LOOP RAMP ของทำงแยกต่ำงระดับ ให้พิจำรณำระยะ M ไม่ควรน้อยกว่ำระยะ M ในแบบ
แนะนำระยะและควำมสูงกำรปลูกต้นไม้เพื่อกำรมองเห็นหน้ำที่ EN-103
3) รู ปแบบและลักษณะกำรปลูกต้นไม้บริ เวณ LOOP RAMP ของทำงแยกต่ำงระดับ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยพิจำรณำข้อกำหนดต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดเอกสำรแนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำงหลวง
ของสำนักงำนภูมิสถำปั ตย์งำนทำง กรมทำงหลวง
4) กำรเลือกชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่ปลูกให้พิจำรณำตำมรำยละเอียดเอกสำรแนวทำงกำรออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์ทำง
หลวงของสำนักงำนภูมิสถำปั ตย์งำนทำง กรมทำงหลวง
วัตถุประสงค์
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: NOISE BARRER
: EN-201

: เป็ นแบบแนะนำข้อกำหนดด้ำนวัสดุและกำรติดตั้งกำแพงกันเสี ยง เพื่อพิจำรณำติดตั้งกำแพงกัน
เสี ยงในบริ เวณที่อ่อนไหวต่อกำรได้รับเสี ยงรบกวน (Noise Sensitive Area)
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดข้อกำหนดด้ำนวัสดุและกำรติดตั้งกำแพงกันเสี ยง 4 ชนิด
1) วัสดุพลำสติกเสริ มไฟเบอร์กลำส (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP.)
2) วัสดุซีเมนต์เสริ มแรงด้วยใยแก้วชนิดกันด่ำงปูน (Glass-fiber Reinforced Cement, GRC.)
3) วัสดุโลหะ (Metal Panel)
4) วัสดุพลำสติกเสริ มอะคริ ลิค (Acrylic Reinforced)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ให้พิจำรณำติดตั้งกำแพงกันเสี ยงในพื้นที่ ที่มีปัญหำเรื่ องเสี ยงรบกวนเกิน กำหนดมำตรฐำนระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป
“ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรสิ่ งแวดล้อมแห่ งชำติฉบับที่ 15 พ.ศ.2540” ซึ่ งกำหนดมำตรำฐำนระดับเสี ยงไว้
ดังต่อไปนี้
 ค่ำระดับพลังงำนเสี ยงเฉลี่ย (Sound Pressure Level Equivalent) 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบล (dB)
 ค่ำระดับเสี ยงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (dB)
โดยทำกำรตรวจวัดระดับเสี ยงที่เขตทำงหลวง
2) ให้พิจำรณำติดตั้งกำแพงกันเสี ยงในบริ เวณที่อ่อนไหวต่อกำรได้รับเสี ยงรบกวน (Noise Sensitive Area) ที่ อยูใ่ น
รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำกศูนย์กลำงแหล่งกำเนิดเสี ยงและมีค่ำระดับเสี ยงเกินจำกที่กำหนดไว้ เช่นบริ เวณชุมชนที่
พักอำศัยหนำแน่น โรงเรี ยน ศำสนสถำน และอำคำรพักฟื้ น
3) ให้พิจำรณำติดตั้งกำแพงกันเสี ยงแบบโปร่ งใสในบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่อมต่อของทำงโค้ง ทำงเข้ำอุโมงค์ และบริ เวณ
ที่ตอ้ งกำรให้ผขู ้ บั ขี่มองเห็นทัศนียภำพอันสวยงำม เช่น บริ เวณวัด พระรำชวัง และอื่นๆ
4) กำรติดตั้งกำแพงกันเสี ยง
 ตำแหน่งและกำรควบคุมระดับเสียง
วัตถุประสงค์
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 กำรติดตั้งกำแพงกันเสี ยง ต้องมีควำมยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 4 เท่ำ ของระยะห่ำงระหว่ำงจุดติดตั้งกำแพงกันเสี ยงกับ
จุดที่ตอ้ งกำรป้ องกันเสี ยง ดังแสดงในรู ป

 กรณี ที่มีจุดเปิ ดในระหว่ำงแนวที่ติดตั้งกำแพงกันเสี ยง ให้จดั วำงแนวเหลื่อม ดังแสดงในรู ป

 รู ปแบบที่ขออนุญำต ต้องแสดงรำยละเอียดของกำรระบำยน้ ำของกำแพงกันเสี ยงและน้ ำจำกถนน
5) รู ปแบบแนะนำ พื้นที่ก่อสร้ำงกำแพงกันเสี ยง ผูร้ ับจ้ำงสำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสม ตำมรำยกำรดังนี้
 กำแพงกันเสี ยงชนิดสะท้อนเสี ยง (Reflective Noise Barrier) ป้ องกันที่พกั อำศัยที่อยูด่ ำ้ นหลังกำแพงกันเสี ยง
โดยตรง คนขับรถและที่พกั อำศัยที่อยูด่ ำ้ นหน้ำกำแพงกันเสี ยงจะได้ยนิ เสี ยงดังเพิ่มขึ้น สำหรับกำรติดตั้ง ให้
ติดตั้งบริ เวณที่ตอ้ งกำรปิ ดกั้นเสี ยงและมีดำ้ นตรงข้ำมเป็ นที่โล่งตำมภำพ

 กำแพงกันเสี ยงชนิดสะท้อนเสี ยงหักมุม (Dispersive Noise Barrier) ป้ องกันที่พกั อำศัยที่อยูด่ ำ้ นหลังกำแพง
กันเสี ยง โดยเสี ยงส่วนใหญ่สะท้อนออกไปตำมทิศทำงที่ออกแบบ เพื่อไม่ให้เสี ยงจำกแหล่งกำเนิดตรงไป
รบกวนพื้นที่ ที่ตอ้ งกำรป้ องกันเสี ยง สำหรับกำรติดตั้ง ไม่เหมำะกับกำรติดตั้งบริ เวณที่มีอำคำรสูงอยูใ่ นแนว
กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงเสี ยง
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 กำแพงกันเสี ยงชนิดดูดกลืนเสี ยง (Absorptive Noise Barrier) ป้ องกันที่พกั อำศัยที่อยูด่ ำ้ นหลังกำแพงกัน
เสี ยง โดยใช้กำรดูดซับเสี ยงให้นอ้ ยลงและมีเสี ยงสะท้อนน้อยมำก สำหรับกำรติดตั้ง เหมำะกับกำรติดตั้ง
บริ เวณเขตทำงแคบ (เขตทำงไม่เกิน 30 เมตร) และมีอำคำรหนำแน่น หรื อมีอำคำรสูงอยูด่ ำ้ นหลังกำแพง
กันเสี ยง

6) ชนิดวัสดุแนะนำ พื้นที่ก่อสร้ำงกำแพงกันเสี ยง
 วัสดุพลำสติกเสริ มไฟเบอร์กลำส (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP.) ก่อสร้ำงได้ทุกที่ กรณี ที่มีกำรสัญจร
ใต้โครงสร้ำง ระบบกันเสี ยงจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและช่วยยึดไม่ให้กำแพงกันเสี ยงตกลงไปด้ำนล่ำง
 วัสดุซีเมนต์เสริ มแรงด้วยใยแก้วชนิ ดกันด่ำงปูน (Glass-fiber Reinforced Cement, GRC.) ก่อสร้ำงบนทำง
ระดับพื้นดิ น ที่ มีระยะกำรติ ดตั้งห่ ำงจำกไหล่ไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร ห้ำมใช้ก่อสร้ำงบนสะพำนและทำง
ยกระดับที่มีกำรสัญจรด้ำนข้ำงหรื อใต้โครงสร้ำงสะพำนและทำงยกระดับ
 วัสดุโลหะ (Metal Panel) ก่อสร้ำงได้ทุกที่ กรณี ที่มีกำรสัญจรใต้โครงสร้ำง ระบบกันเสี ยงจะต้องมีอุปกรณ์
ป้ องกันและช่วยยึดไม่ให้กำแพงกันเสี ยงตกลงไปด้ำนล่ำง
 วัสดุพลำสติกเสริ มอะคริ ลิค (Acrylic Reinforced) สำมำรถก่อสร้ำงได้ทุกที่ และก่อสร้ำงในพื้นที่ ที่ตอ้ งกำร
ให้ผขู ้ บั ขี่ยำนพำหนะเห็นทัศนียภำพข้ำงทำงอันสวยงำม เช่น บริ เวณวัด พระรำชวัง เป็ นต้น
 วัสดุก่อสร้ำงตำมพื้นที่ เช่น ไม้ คอนกรี ต หรื อวัสดุอื่นๆ
7) ข้อกำหนดด้ำนกำรป้ องกันเสี ยง
 ก ำแพงกั น เสี ย งชนิ ด Fiberglass Reinforced Plastic (FRP.), Glass-fiber Reinforced Cement (GRC.) และ
Metal Panel. จะต้องผ่ำนกำรทดสอบกำรสะท้อนเสี ยงตำมมำตรฐำนต่อไปนี้
- BS EN 1793 ค่ำของค่ำบงชี้กำรลดน้ ำหนักของเสี ยง (Sound reductions Index) ต้องมำกกว่ำ 30 และค่ำ
สัมประสิ ทธิ์กำรลดลงของเสี ยง (NRC) มำกกว่ำ 0.60
- JIS A 1416 หรื อ ASTM E90 หรื อ ISO 140 ค่ำของค่ำกำรสู ญเสี ยพลังงำนเสี ยงขณะส่ งผ่ำน (Sound
Transmission Loss) มำกกว่ำ 30 เดซิเบล และในแต่ละควำมถี่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำต่อไปนี้
25 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 400 เฮิร์ซ
30 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 1,000 เฮิร์ซ
35 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 2,000 เฮิร์ซ
40 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 4,000 เฮิร์ซ
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- JIS A 1406 หรื อ ASTM E423 หรื อ ISO 354 ค่ำสัมประสิ ทธิ์กำรลดลงของเสี ยง (NRC) มำกกว่ำ 0.60
และในแต่ละควำมถี่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำต่อไปนี้
70% ที่ควำมถี่ 400 เฮิร์ซ
80% ที่ควำมถี่ 1,000 เฮิร์ซ
60% ที่ควำมถี่ 2,000 เฮิร์ซ
50% ที่ควำมถี่ 4,000 เฮิร์ซ
 กำแพงกันเสี ยงชนิด Acrylic Reinforced จะต้องผ่ำนกำรทดสอบกำรสะท้อนเสี ยงตำมมำตรฐำนต่อไปนี้
- BS EN 1793 ค่ำของค่ำบงชี้กำรลดน้ ำหนักของเสี ยง (Sound reductions Index) ต้องมำกกว่ำ 30
- JIS A 1416 หรื อ ASTM E90 หรื อ ISO 140 ค่ำของค่ำกำรสู ญเสี ยพลังงำนเสี ยงขณะส่ งผ่ำน (Sound
Transmission Loss) มำกกว่ำ 30 เดซิเบล และในแต่ละควำมถี่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำต่อไปนี้
25 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 400 เฮิร์ซ
30 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 1,000 เฮิร์ซ
35 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 2,000 เฮิร์ซ
40 เดซิเบล ที่ควำมถี่ 4,000 เฮิร์ซ
กำแพงกันเสี ยงชนิด Acrylic Reinforced ไม่สำมำรถที่จะดูดซับเสียงได้ จึงไม่ควรติดตั้งในตำแหน่งที่
บริ เวณข้ำงเคียงมีตึกสูงหรื อ พื้นที่อ่อนไหวต่ำงๆ (วัด, โรงเรี ยน เป็ นต้น)
8) ข้อกำหนดด้ำนวัสดุและกำรติดตั้ง
 วัสดุพลำสติกเสริ มไฟเบอร์กลำส (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP.)
- กำแพงกันเสี ยงจะต้องสำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันช่วยยึดให้ไม่ตกไปด้ำนล่ำง
- แผ่นกำแพงกันเสี ยงต้องมีควำมแข็งต่อแรงดึงไม่นอ้ ยกว่ำ 600 กก./ตร.ม. ควำมแข็งแรงต่อแรงดัดไม่
น้อยกว่ำ 1,000 กก./ตร.ม. ควำมยืดหยุ่นโมดูลสั ไม่น้อยกว่ำ 49,000 กก./ตร.ม. โดยจะต้องผ่ำนกำร
ทดสอบจำกสถำบันที่เป็ นมำตรฐำนของประเทศ
 วัสดุซีเมนต์เสริ มแรงด้วยใยแก้วชนิดกันด่ำงปูน (Glass-fiber Reinforced Cement, GRC.)
- กำแพงกันเสี ยงจะต้องสำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันช่วยยึดให้ไม่ตกไปด้ำนล่ำง
- แผ่นกำแพงกันเสี ยงต้องมีควำมแข็งต่อแรงดึงไม่นอ้ ยกว่ำ 80-110 กก./ตร.ม. ควำมแข็งแรงต่อแรงดัด
ไม่นอ้ ยกว่ำ 70-110 กก./ตร.ม. ควำมยืดหยุน่ โมดูลสั ไม่นอ้ ยกว่ำ 100-200 กก./ตร.ม. โดยจะต้องผ่ำน
กำรทดสอบจำกสถำบันที่เป็ นมำตรฐำนของประเทศ
 วัสดุโลหะ (Metal Panel)
- กำแพงกันเสี ยงจะต้องสำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันช่วยยึดให้ไม่ตกไปด้ำนล่ำง
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- ผิวด้ำนหน้ำของกำแพงกันเสี ยงเป็ นวัสดุอลูมิเนียมชนิด A 5052 หรื อ JIS-H-400 ด้ำนหลังเป็ นแผ่นชุบ
สังกะสี หนำ 1.60 มม. และเคลื อบสี ผุ่นไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบจำก
สถำบันที่เป็ นมำตรฐำนของประเทศ
 วัสดุพลำสติกเสริ มอะคริ ลิค (Acrylic Reinforced)
- กำแพงกันเสี ยงจะต้องสำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันช่วยยึดให้ไม่ตกไปด้ำนล่ำง
- กำแพงกันเสี ยงมีกำรส่องผ่ำนของแสง ไม่นอ้ ยกว่ำ 90% ควำมยืดหยุน่ โมดูลสั ของควำมทนต่อแรงดึง
และควำมแข็งแกร่ งต่อกำรโค้งงอ ไม่นอ้ ยกว่ำ 30,000 กก./ตร.ม. ค่ำควำมทนต่อแรงดึงก่อนที่จะเกิ ด
กำรแต่หกั ไม่นอ้ ยกว่ำ 700 กก./ตร.ม. ค่ำควำมแข็งแกร่ งต่อกำรโค้งงอก่อนที่จะเกิดกำรแต่หกั ไม่นอ้ ย
กว่ำ 980 กก./ตร.ม. ควำมแข็ง แกร่ ง ต่อ กำรกระแทก ไม่น้อยกว่ำ 12 กก./ตร.ม. มี ค่ ำกำรทดสอบ
อุ ณ หภู มิ ใ นกำรอ่ อ นตัว ของพลำสติ ก Vicat softening point (VICAT) ไม่ น้อ ยกว่ำ 100 องศา
เซลเซียส โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกสถำบันที่เป็ นมำตรฐำนของประเทศ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: BUS STOP LAYOUT
: EN-301

: เป็ นตัวอย่ำงแนะนำรู ปแบบและตำแหน่งจุดจอดรถประจำทำง
: แบบแปลนแนะนำสำหรับตำแหน่งจุดจอดรถประจำทำงในกรณี ตำ่ งๆ แนะนำควำมกว้ำงและควำม
ยำวของช่องจอดรถประจำทำง รวมถึงรู ปแบบของเส้นจรำจรบริ เวณจุดจอดรถประจำทำง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รู ปแบบของช่องจอดรถประจำทำงควรจะแยกออกจำกช่องเดินรถปกติเพื่อไม่ให้กีดขวำงกำรจรำจร โดยควรมี
ควำมกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เมตร ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 20 เมตร และควรมีระยะ Taper เข้ำ-ออกไม่นอ้ ยกว่ำ 30 เมตร
ดังแสดงใน “Detailed Layout” ซึ่ งระยะดังกล่ำวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มำณจรำจร ขนำดของรถ
ประจำทำง จำนวนผูโ้ ดยสำร และควำมเร็ วของยำนพำหนะบนทำงหลวง
2) กำรกำหนดตำแหน่งของจุดจอดรถประจำทำงควรจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่ ลักษณะของ
ทำงหลวง ควำมปลอดภัย และควำมสอดคล้องต่อกำรใช้งำนของชุมชน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร โดย
มีขอ้ แนะนำในกรณี ต่ำงๆดังนี้
 กรณี อยูบ่ นถนน 2 ช่องจรำจร ไป-กลับ ตำแหน่งของจุดจอดรถประจำทำงของทั้งสองทิศทำงไม่ควรอยู่
ตรงกันเนื่ องจำกจะก่อให้เกิดกำรกีดขวำงกำรจรำจร แนะนำให้มีระยะห่ำงระหว่ำงจุดเริ่ มต้น Taper ของ
ทั้งสองทิศทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 เมตร
 กรณี อยูใ่ กล้ทำงแยก (Near intersection) ควรมีระยะห่ำงจำกทำงแยกถึงจุดเริ่ มต้น Taper ไม่นอ้ ยกว่ำ 50 เมตร
 กรณี อ ยู่ใ กล้ส ะพำนที่ มี ค วำมลำดชัน (Near bridge-slope on approach to bridge) ควรมี ระยะห่ ำงจำก
จุดสิ้นสุดโค้งดิ่งถึงจุดเริ่ มต้น Taper ไม่นอ้ ยกว่ำ 150 เมตร
 กรณี อยูใ่ กล้สะพำนที่ไม่มีควำมลำดชัน (Near bridge-flat profile) ควรมีระยะห่ำงจำกจุดสิ้นสุดสะพำนถึง
จุดเริ่ มต้น Taper ไม่นอ้ ยกว่ำ 150 เมตร
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER
: EN-302 to EN-309 and EN-316
: เป็ นแบบแนะนำสำหรั บกำรก่ อสร้ ำงศำลำพักคอยทรงไทยชนิ ดโครงสร้ ำงคอนกรี ตและเหล็ก
รู ปพรรณและศำลำบนทำงเท้ำ
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 8 แผ่น ประกอบด้วย
 EN-302 : แสดงรำยละเอี ย ดของศำลำพัก คอยทรงไทย TYPE A : SMALL TYPE ON
GROUND
 EN-303 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอยทรงไทย TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM
 EN-304, EN-305 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอยทรงไทย TYPE C : LARGE TYPE
ON GROUND
 EN-306, EN-307 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอยทรงไทย TYPE D : LARGE TYPE
ON GROUND
 EN-308, EN-309 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอยบนทำงเท้ำ TYPE E: WALKWAY
TYPE

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ EN-301 : BUS STOP SHELTER LAYOUT ซึ่งแสดงตำแหน่งกำรติดตั้งที่เหมำะสม
กับสภำพพื้นที่ของถนนกรมทำงหลวง และ EN-316 : DECORATIVE EXTENSION OF THE APEX OF THE
GABLE ซึ่งแสดงรำยละเอียดรู ปทรงของปั้นลม
2) แบบชุดนี้เป็ นกำรปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงวัสดุของศำลำทรงไทยกรมทำงหลวง ให้เป็ นไปตำมสภำพปั จจุบนั
โดยจะคงรู ปทรงของศำลำเดิมไว้
3) แบบชุดนี้ใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงกรณี ทวั่ ไปของกรมทำงหลวง ถ้ำต้องกำรสร้ำงศำลำแบบพิเศษ ให้ดูแบบเฉพำะ 4
ภำค
4) ศำลำแยกชนิดและขนำดตำมตำแหน่งก่อสร้ำงและจำนวนของผูใ้ ช้
 ศำลำทรงไทยใช้ก่อสร้ำงในพื้นที่นอกชุมชนจำนวนผูใ้ ช้นอ้ ยให้ดูแบบ ศำลำ TYPE A, B
 ศำลำทรงไทยใช้ก่อสร้ำงในพื้นที่นอกชุมชนจำนวนผูใ้ ช้มำกให้ดูแบบ ศำลำ TYPE C, D
5) โครงสร้ำงของศำลำทรงไทยถูกกำหนดโดยสภำพพื้นที่ก่อสร้ำง
 On Ground (TYPE A, C) ใช้เมื่อบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำงเป็ นพื้นที่ที่สำมำรถปรับระดับดินถมได้
 On Beam (TYPE B, D) ใช้เมื่อบริ เวณพี้นที่ก่อสร้ำงเป็ นคันทำงสูงมีร่องข้ำงทำง
6) ฐำนรำกมีให้เลือกใช้ท้ งั ชนิดเสำเข็มตอกและฐำนแผ่ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกำหนดของดินเดิมที่ระบุไว้
7) ปั้ นลม ปรับปรุ งจำกแบบชุดเดิม โดยกำรเพิ่มรำยละเอียดระยะและมิติ เพื่อง่ำยต่อกำรก่อสร้ำง
8) แบบชุดนี้ใด้จดั ทำกำรปรับปรุ ง ศำลำพักคอยบนทำงเท้ำ เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมปั จจุบนั เพื่อให้มี
ผลกระทบกับ อำคำร ข้ำงเคียง น้อยที่สุด และให้มีรูปแบบที่ทนั สมัย โดยสำมำรถวำงบนทำงเท้ำขนำดกว้ำง 2.50
เมตร ขึ้นไป และกำหนดให้สนั หลังคำด้ำนหน้ำห่ำงจำก CURB FRONT ไม่นอ้ ยกว่ำ 0.30 เมตร
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: WOODEN BUS STOP SHELTER
: EN-310 to EN-315 and EN-316
: เป็ นแบบแนะนำสำหรับกำรก่อสร้ำงศำลำพักคอยทรงไทยชนิ ดโครงสร้ำงไม้ เพื่อใช้ในกำรซ่ อม
บำรุ งหรื อบูรณะศำลำเดิม
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 8 แผ่น ประกอบด้วย
 EN-310 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอย TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND
 EN-311 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอย TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM
 EN-312, EN-313 : แสดงรำยละเอี ย ดของศำลำพัก คอย TYPE C : LARGE TYPE ON
GROUND
 EN-314, EN-315 : แสดงรำยละเอี ย ดของศำลำพัก คอย TYPE D : LARGE TYPE ON
GROUND

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ EN-301 : BUS STOP SHELTER LAYOUT ซึ่งแสดงตำแหน่งกำรติดตั้งที่เหมำะสม
กับสภำพพื้นที่ของถนนกรมทำงหลวง และ EN-316 : DECORATIVE EXTENSION OF THE APEX OF THE
GABLE ซึ่งแสดงรำยละเอียดรู ปทรงของปั้นลม
2) แบบชุดนี้เป็ นกำรปรับปรุ งอำคำรศำลำกรมทำงหลวงทรงไทยชนิดโครงสร้ำงไม้เดิมให้มีควำมเหมำะสมในกำร
ก่อสร้ำงมำกขึ้น เช่น โครงสร้ำงส่วนที่อยูใ่ นหรื อประชิดดินเปลี่ยนเป็ นคอนกรี ต เสำไม้กลมไม่มีกำรลดขนำด
Tapper เปลี่ยนวัสดุเป็ นลม เป็ นต้น
3) ศำลำแยกชนิดและขนำดตำแหน่งก่อสร้ำงและตำมจำนวนของผูใ้ ช้
 ศำลำทรงไทยใช้ก่อสร้ำงในพื้นที่นอกชุมชนจำนวนผูใ้ ช้นอ้ ยให้ดูแบบ ศำลำ TYPE A, B
 ศำลำทรงไทยใช้ก่อสร้ำงในพื้นที่นอกชุมชนจำนวนผูใ้ ช้มำกให้ดูแบบ ศำลำ TYPE C, D
4) โครงสร้ำง ศำลำถูกกำหนดโดยสภำพพื้นที่ก่อสร้ำง
 On Ground (TYPE A, C) ใช้เมื่อบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำงเป็ นพื้นที่ที่สำมำรถปรับระดับดินถมใด้
 On Beam (TYPE B, D) ใช้เมื่อบริ เวณพี้นที่ก่อสร้ำงเป็ นคันทำงสูงมีร่องข้ำงทำง
5) ฐำนรำกมีให้เลือกใช้ท้ งั ชนิดเสำเข็มตอกและฐำนแผ่ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกำหนดของดินเดิมที่ระบุไว้
6) ปั้ นลม ปรับปรุ งจำกแบบชุดเดิม โดยกำรเพิ่มรำยละเอียดระยะและมิติ เพิ่อง่ำยต่อกำรก่อสร้ำง
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: HANDICAP WALKWAY
: EN-401 to EN-403
: เป็ นแบบแนะนำสำหรับกำรติดตั้งทำงเท้ำสำหรับผูพ้ ิกำร (UNIVERSAL DESIGN)
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจำนวน 3 แผ่น ประกอบด้วย
 EN-401 : RAMP AND WALKWAY AT CORNERS แสดงรำยละเอียดของทำงเท้ำและทำง
ลำดสำหรับผูพ้ ิกำรในบริ เวณที่เป็ นทำงเลี้ยวหรื อมุม รวมไปถึงจุดสิ้นสุดทำงเท้ำ
 EN-402 : RAMP AND WALKWAY AT STRAIGHTS แสดงรำยละเอียดของทำงเท้ำและ
ทำงลำดสำหรับผูพ้ ิกำรบริ เวณทำงตรงที่มีทำงเชื่อมต่อทำงม้ำลำย
 EN-403 : RAMP AND WALKWAY AT INTERSECTIONS AND RAISED MEDIAN
แสดงรำยละเอียดของทำงเท้ำและทำงลำดสำหรับผูพ้ ิกำรบริ เวณทำงแยก และ เกำะกลำงถนน

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุ ดนี้ ทำขึ้ นโดยอ้ำงอิ งจำก ข้อกำหนดในกำรออกแบบสิ่ ง อำนวยควำมสะดวกสำหรั บทุ กคน (Universal
Design) ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร พ.ศ.2550 โดยอ้ำงถึง
 กฎกระทรวงปี 48และปี 55 ในเรื่ องของทำงลำดและพื้นผิวต่ำงสัมผัสสำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็น
 กรุ งเทพหมำนคร โครงกำรเสริ มสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมด้ำนกำรสร้ำงสิ่ งอำนวยควำมสะดวกสำหรับคนพิกำร
ในระดับสำกล เรื่ อง สิ่ งอำนวยควำมสะดวกเพื่อทุกคนในสังคม
 สมำคมสถำปนิ กสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ คู่มือปฏิบตั ิวิชำชีพ กำรออกแบบสภำพแวดล้อมและสิ่ งอำนวย
ควำมสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice)
2) ข้อกำหนดทัว่ ไป กระเบื้องปูพ้นื สำหรับผูพ้ ิกำร ตมำมำตรฐำน มอก. 378 หรื อ 826 โดยแบ่งเป็ น 3 ชนิดคือ
 กระเบื้องสำหรับเตือน จุดเริ่ ม – สิ้นสุด ให้เว้นระยะติดตั้งห่ำงจำกระดับที่ถูกเปลี่ยน 0.30 เมตร
 กระเบื้องเตือนจุดเปลี่ยนทิศทำง ติดตั้งเป็ นชุด EN-401: รู ปแบบกำรปูพ้นื สำหรับผูพ้ ิกำรทำงสำยตำ
 กระเบื้องสำหรับบอกทิศทำงที่เป็ นเส้นตรง ติดตั้งเป็ นชุด EN-401:รู ปแบบกำรปูพ้นื สำหรับผูพ้ ิกำรทำงสำยตำ
3) ข้อกำหนดทำงลำดสำหรับผูพ้ ิกำร และ คนชรำ จะใช้มำตรำส่ วน 1: 12 ควำมสู งทำงเท้ำในแบบที่กำหนด สู ง 15
ซม. ดังนั้น ควำมยำวทำงลำดในแนวดิ่ง ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 1.80 เมตร
4) แบบชุดนี้ใด้แนะนำกำรติดตั้งทำงเท้ำในขนำดควำมกว้ำงต่ำงๆ เช่น กรณี ทำงเลี้ยว DWG. NO. EN-401
 กรณี ทำงเลี้ยว และทำงเท้ำกว้ำง 1.00 เมตร ดูแบบแนะนำ ทำงลำดขนำนบนทำงเท้ำแคบ
 กรณี ทำงเลี้ยว และทำงเท้ำกว้ำง 2.10 เมตร ขึ้นไป ดูแบบแนะนำ ทำงลำดทะแยงบนขอบมุมทำงเท้ำ
และกรณี ทำงลำดบนทำงเท้ำเดินตรง
 กรณี ทำงตรง และทำงเท้ำกว้ำง 1.50 เมตร ดูแบบแนะนำ ทำงลำดบนทำงเท้ำแคบ ควำมแตกต่ำงของแบบนั้น
จะถูกกำหนดโดยข้อจำกัดด้ำนควำมกว้ำงของทำงเท้ำ เพรำะ ทำงลำดนั้นถูกจำกัด ที่ 1: 12 จึงจำเป็ นต้องมีกำร
แบ่ง ทำงลำดออกให้มีควำมยำวในแนวดิ่งน้อยลง
5) แบบทำงลำดบริ เวณ สี่ แยก และเกำะกลำงถนน DWG.NO. EN-403 ถูกออกแบบโดยนำ แบบทำงเท้ำขนำดต่ำงๆ
ในแต่ละกรณี มำผสมผสำน เข้ำด้วยกัน
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SECTION 7) ROADWAY LIGHTING
แบบมำตรฐำนกลุ่มไฟฟ้ ำส่องสว่ำงจะกล่ำวถึง กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆในระบบไฟฟ้ ำส่องสว่ำง ส่วนเนื้อหำเรื่ อง
มำตรฐำน คุณสมบัติของอุปกรณ์ กำรขนส่ง กำรเก็บรักษำ กำรประกอบและติดตั้ง กำรทดสอบคุณภำพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมำตรฐำนกำรออกแบบ และเกณฑ์ค่ำแสงจะมีกำหนดอยูใ่ นเอกสำร -ข้อกำหนดและมำตรฐำนทัว่ ไปงำนติดตั้งไฟฟ้ ำ
แสงสว่ำ งบนทำงหลวง (GENERAL SPECIFICATION FOR STREET LIGHTING)- ซึ่ ง จัด ท ำโดยสำนักอ ำนวยควำม
ปลอดภัย กรมทำงหลวง หรื อข้อกำหนดพิเศษของกรมทำงหลวง
กำรออกแบบเพื่อติดตั้งไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนถนน ระยะห่ำงระหว่ำงเสำ จะขึ้นตัวแปรที่ตอ้ งพิจำรณำ ได้แก่
 ปริ มำณแห่งกำรส่องสว่ำงบนพื้นถนนที่ตอ้ งกำร (ค่ำอิลูมิแนนท์/ค่ำลูมิแนนท์) ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ค่ำแสง
ที่ตอ้ งกำรตำมประเภทของถนน
 ควำมสูงของเสำไฟ คุณสมบัติกำรกระจำยแสงของโคมไฟ/หลอดไฟ ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของโคมไฟ/
หลอดไฟที่เลือกใช้โดยผูอ้ อกแบบจะต้องออกแบบให้ได้ค่ำแสงตำมเกณฑ์ที่มีกำหนดในเอกสำรข้ำงต้น
โดยทัว่ ไปไฟฟ้ ำส่องสว่ำงบนทำงหลวง จะต้องรับไฟจำกหน่วยงำนจำหน่ำยไฟฟ้ ำของรัฐ ได้แก่ กำรไฟฟ้ ำส่วน
ภูมิภำคมีหน้ำที่บริ กำรจำหน่ำยไฟฟ้ ำแก่ประชำชนในส่วนภูมิภำคทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย ยกเว้นกรุ งเทพมหำนคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่ งเป็ นเขตรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ ำนครหลวง (ดูรูปที่ 7.1)
โดยผูร้ ับจ้ำงจะต้อง
เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรขออนุญำตกับกำรไฟฟ้ ำฯในนำมของกรมทำงหลวง ในกำรบรรจบกระแสไฟฟ้ ำเข้ำกับระบบไฟฟ้ ำส่ อง
สว่ำงที่ติดตั้ง และจะต้องมีรูปแบบกำรติดตั้งตำมแสดงในแบบเลขที่ EE-101 หรื อ EE-102

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ELECTRICAL CONNECTION TO MEA’S POWER SUPPLY
: EE-101

: เป็ นแบบแนะนำแสดงกำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรเชื่อมต่อเพื่อรับไฟจำกกำรไฟฟ้ ำนครหลวง
: รำยละเอียดของกำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรเชื่อมต่อเพื่อรับไฟจำกกำรไฟฟ้ ำนครหลวงมี 4 กรณี
ดังนี้ คือ
1) กรณี รับไฟฟ้ ำระบบสำยอำกำศ 1 เฟส 2 สำย นอกพื้นที่โครงกำรสำยใต้ดิน
2) กรณี รับไฟฟ้ ำระบบสำยอำกำศ 1 เฟส 2 สำย ในพื้นที่โครงกำรสำยใต้ดิน
3) กรณี รับไฟฟ้ ำระบบสำยอำกำศ 3 เฟส 4 สำย (ทั้งในและนอกพื้นที่โครงกำรสำยใต้ดิน)
4) กรณี รับไฟฟ้ ำระบบสำยใต้ดิน ทั้งระบบไฟ 1 เฟส 2สำย และ 3 เฟส 4 สำย
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) สำมำรถตรวจสอบจำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ ำนครหลวง (MEA) ได้วำ่ บริ เวณก่อสร้ำงถนนของโครงกำรฯจะจัด
อยู่นอกพื้นที่ โครงกำรสำยใต้ดิน หรื อในพื้นที่โครงกำรสำยใต้ดิน (อยูใ่ นแผนแม่บทโครงกำรเปลี่ยนระบบ
สำยอำกำศเป็ นระบบสำยใต้ดิน) หรื อในพื้นที่ระบบสำยใต้ดิน
2) โดยทัว่ ไปให้ติดตั้งตู ้ Supply Pillar ในตำแหน่ งสู งจำกพื้นถึงขอบล่ำงของตูไ้ ม่น้อยกว่ำ 1.8 เมตร เว้นแต่มี
เครื่ องตัดไฟรั่วติดติดตั้งอยูภ่ ำยในตูส้ ำมำรถลดควำมสูงลงเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เมตรได้
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

พื้นที่ ที่ยำกในกำรปฏิ บตั ิและกำรไฟฟ้ ำฯเห็ นชอบ ยอมให้ค่ำควำมต้ำนทำนของหลักดิ นกับดิ น มำกกว่ำ 5
โอห์ม แต่ตอ้ งไม่เกิน 25 โอห์ม
ในกรณี ที่ติดตั้งตู ้ Supply Pillar แขวนที่เสำต้นติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ ำ ไม่ตอ้ งติดตั้งเซฟตี้สวิทซ์ และให้มีกำรติดตั้ง
ตู ้ Supply Pillar และท่อสำยเหมือนกับแบบที่ 1
ในกรณี ติดตั้งอยูใ่ นพื้นที่โครงกำรสำยใต้ดิน ไม่ตอ้ งติดตั้ง Control Relay
แบบแสดงกำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำง ดูแบบเลขที่ EE-103
สำมำรถใช้ Circuit Breaker แทน Safety Switch ได้ โดยจะต้องใส่ในตูโ้ ลหะชนิดใช้นอกอำคำร
ในกรณี ที่ขดั แย้งกับแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำนครหลวงที่ประกำศออกมำภำยหลัง ให้ถือเอำรำยละเอียดของ
แบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำนครหลวงนั้นเป็ นหลัก
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รู ปที่ 7.1 แผนทีแ่ สดงเขตจำหน่ ำยของกำรไฟฟ้ำนครหลวง
ที่มำ: www.mea.or.th
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: ELECTRICAL CONNECTION TO PEA’S POWER SUPPLY
: EE-102

: เป็ นแบบแนะนำแสดงกำรติดตั้งอุปกรณ์และกำรเชื่อมต่อเพื่อรับไฟจำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค
: รำยละเอียดของกำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรเชื่อมต่อเพื่อรับไฟจำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำคมี 2 กรณี
ดังนี้ คือ
1) กรณี ติดตั้งตู ้ Supply Pillar แขวนที่เสำต้นติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ ำ
2) กรณี ติดตั้งตู ้ Supply Pillar ที่นอกเสำต้นติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ ำ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) โดยทัว่ ไปกรณี ติดตั้งตู ้ Supply Pillar แขวนที่เสำต้นติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ ำจะใช้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 1 เฟส 2 สำย และ
ระบบไฟฟ้ ำ 3 เฟส 4 สำยที่ใช้ตขู ้ นำดเล็ก กรณี น้ ีไม่ตอ้ งติดตั้ง Safety Switch ที่เสำ
2) โดยทัว่ ไปกรณี ติดตั้งตู ้ Supply Pillar ที่นอกเสำต้นติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ ำจะใช้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 1 เฟส 2 สำย และ
ระบบไฟฟ้ ำ 3 เฟส 4 สำยที่ติดตั้งตูบ้ นฐำนคอนกรี ต หรื อแขวนที่ผนัง กรณี น้ ีจะต้องติดตั้ง Safety Switch ที่เสำ
3) โดยทัว่ ไปให้ติดตั้งตู ้ Supply Pillar ในตำแหน่งสูงจำกพื้นถึงขอบล่ำงของตูไ้ ม่นอ้ ยกว่ำ 1.8 เมตร เว้นแต่มีเครื่ อง
ตัดไฟรั่วติดติดตั้งอยูภ่ ำยในตูส้ ำมำรถลดควำมสูงลงเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เมตรได้
4) พื้นที่ที่ยำกในกำรปฏิบตั ิและกำรไฟฟ้ ำฯ เห็นชอบ ยอมให้ค่ำควำมต้ำนทำนของหลักดินกับดิน มำกกว่ำ 5 โอห์ม
แต่ตอ้ งไม่เกิน 25 โอห์ม
5) สำมำรถใช้ Circuit Breaker แทน Safety Switch ได้ โดยจะต้องใส่ในตูโ้ ลหะชนิดใช้นอกอำคำร
6) แบบแสดงกำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำง ดูแบบเลขที่ EE-103
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: GROUNDING SCHEMATIC
: EE-103

: เป็ นแบบแนะนำแสดงระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำง
: ไดอะแกรมระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำง ที่ใช้โคมไฟติดตั้งบนเสำไฟที่ทำด้วยโลหะ
หรื อโคมไฟทำด้วยโลหะติดตั้งในอุโมงค์/ทำงลอด มี 5 รู ปแบบ คือ A-E
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รู ปแบบ A ใช้ในกรณี ติดตั้งโคมไฟบนเสำไฟกิ่งที่ ระดับพื้น และอยู่ในพื้นที่ สำธำรณะ(บุคคลทัว่ ไปสำมำรถ
เข้ำถึงได้) ในรู ปแบบนี้ไม่ตอ้ งติดตั้งสำยดินของอุปกรณ์ (Equipment Grounding) โดยเสำไฟกิ่งทุกต้นจะต้อง
ติดตั้งเครื่ องตัดไฟรั่วและติดตั้งสำยต่อหลักดินลงหลักดิน(Ground Rod)
2) รู ปแบบ B ใช้ในกรณี HIGH-MAST TECHNIQUES 1 และไม่อยูใ่ นพื้นที่สำธำรณะ(บุคคลทัว่ ไปไม่สำมำรถ
เข้ำถึงได้) ในรู ปแบบนี้ ไม่ตอ้ งติดตั้งสำยดินของอุปกรณ์ โดยเสำ High Mast ทุกต้นจะต้องติดตั้งสำยต่อหลัก
ดินลงหลักดิน
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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3) รู ปแบบ C ใช้ในกรณี HIGH-MAST TECHNIQUES 1 และอยู่ในพื้นที่ สำธำรณะ ในรู ปแบบนี้ ไม่ตอ้ งติดตั้ง
สำยดินของอุปกรณ์ โดยเสำ High Mast ทุกต้นจะต้องติดตั้งเครื่ องตัดไฟรั่วและติดตั้งสำยต่อหลักดินลงหลัก
ดิน
4) รู ปแบบ D ใช้ในกรณี ติดตั้งโคมไฟบนเสำไฟกิ่งติดตั้งบนทำงยกระดับ และไม่อยูใ่ นพื้นที่สำธำรณะ หรื อโคม
ไฟในอุโมงค์/ทำงลอด ในรู ปแบบนี้ตอ้ งติดตั้งสำยดินของอุปกรณ์
5) รู ปแบบ E ใช้ในกรณี ติดตั้งโคมไฟบนเสำไฟกิ่งติดตั้งบนทำงยกระดับ และอยูใ่ นพื้นที่สำธำรณะ – ต้องติดตั้ง
สำยดินของอุปกรณ์ โดยเสำไฟกิ่งทุกต้นจะต้องติดตั้งเครื่ องตัดไฟรั่ว
6) HIGH-MAST TECHNIQUES 1 หมำยถึง กำรออกแบบโดยใช้โคมไฟหลำยดวงโคมติดตั้งบนยอดของเสำ
High Mast
7) กรณี มอเตอร์เวย์ ให้ใช้รูปแบบ A หรื อ E แล้วแต่กรณี
8) แบบแผ่นนี้ อำ้ งอิงจำกแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำนครหลวง Dwg. No. UG-10-004 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
31 กรกฎำคม 2557
9) ในกรณี ที่ขดั แย้งกับแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำฯที่ ประกำศออกมำภำยหลัง ให้ถือเอำรำยละเอี ยดของแบบ
มำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำฯนั้นเป็ นหลัก

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SUPPY PILLAR DETAILS AND INSTALLATION
: EE-104

: เป็ นแบบแนะนำแสดงรำยละเอียดตู ้ SUPPY PILLAR และกำรติดตั้ง
: รำยละเอียดตู ้ SUPPY PILLAR และกำรติดตั้งตูแ้ บบแขวนบนเสำกำรไฟฟ้ ำฯ และแบบติดตั้งบน
ฐำนคอนกรี ต
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) โดยทัว่ ไปแบบติดตั้งตูแ้ ขวนบนเสำกำรไฟฟ้ ำฯ จะใช้กบั ตู ้ Supply Pillar ที่มีขนำดเล็ก และตั้งอยูน่ อกพื้นที่
โครงกำรสำยใต้ดิน
2) โดยทัว่ ไปแบบติดตั้งตูบ้ นฐำนคอนกรี ต จะใช้กบั ตู ้ Supply Pillar ที่มีขนำดใหญ่ หรื อตั้งอยูใ่ นพื้นที่
โครงกำรสำยใต้ดิน หรื ออยูใ่ นพื้นที่ระบบสำยใต้ดิน
3) ควำมลึกของฐำนคอนกรี ตที่ ด้ำนหน้ำและหลังตูท้ ี่ กำหนดในในรู ปแบบติ ดตั้งตูบ้ นฐำนคอนกรี ต เพื่อ
สะดวกในกำรเข้ำบำรุ งรักษำ แต่สำมำรถลดขนำดลงได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
หรื อวิศวกรของกรมทำงหลวงเฉพำะโครงกำร เช่น กรณี ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่จำกัด เป็ นต้น
4) อำจจะติ ดตั้งตู ้ Supply Pillar ยึดติ ดที่ โครงสร้ำงคอนกรี ต หรื อบริ เวณอื่ นได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
วิศวกรผูอ้ อกแบบหรื อวิศวกรของกรมทำงหลวงเฉพำะโครงกำร
5) ในกรณี ที่ขดั แย้งกับแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำฯที่ ประกำศออกมำภำยหลัง ให้ถือเอำรำยละเอียดของแบบ
มำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำฯนั้นเป็ นหลัก
วัตถุประสงค์
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6) ตูจ้ ะต้องผลิตจำกเหล็กแผ่นควำมหนำไม่นอ้ ยกว่ำ 2.0 มม. ผ่ำนกรรมวิธีป้องกันสนิมและทำ Prime Coat 1
ชั้นทั้งภำยนอกและภำยใน แล้วทำทับด้วย Finish Coat 1 ชั้น ตัวตูจ้ ะต้องจัดให้สำมำรถระบำยอำกำศในตัว
และป้ องกันฝน ฝุ่ น หรื อแมลงไม่ให้เข้ำตูไ้ ด้ ประตูจะต้องสำมำรถปิ ดล็อคด้วยกุญแจและกำรใช้กญ
ุ แจ
คล้อง เพื่อป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำถึง ในกรณี ติดตั้งตูใ้ นพื้นที่มลภำวะสูง เช่น ใกล้น้ ำทะเล
อำจเลือกใช้ตวั ตูช้ นิดที่ผลิตจำกวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่ อนได้ดีเช่น Stainless Steel แทน โดยให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของวิศวกรผูอ้ อกแบบหรื อวิศวกรของกรมทำงหลวงเฉพำะโครงกำร
7) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสำยภำยในตูใ้ ห้เรี ยบร้อยจำกโรงงำน
8) Circuit Breaker เป็ นชนิดตัดวงจรทันทีเมื่อเกิดกำรลัดวงจร และหน่วงเวลำตัดเมื่อเกิดกำรโอเวอร์โหลด
ขนำดพิกดั ของเซอร์กิตเบรคเกอร์แสดงไว้ในแบบเฉพำะโครงกำร
9) Lighting Contactor จะต้องสำมำรถตัดวงจร Discharge Lighting Load ที่มีกระแสเท่ำกับขนำดพิกดั ของ
Contactor ตำมที่ระบุใน Diagram ได้
10) Photo Switch เป็ นแบบที่ใช้ติดตั้งภำยนอกอำคำร สำหรับใช้ปิด-เปิ ดไฟฟ้ ำแสงสว่ำง ทำงำนที่แรงดันไฟฟ้ ำ
220-240 VAC กำรทำงำนจะต้องเป็ นลักษณะ Fail Safe กล่ำวคือ ถ้ำ Photo Switch เสี ย สวิตซ์จะต่อกันทำ
ให้ไฟแสงสว่ำงติดตลอดเวลำ อุปกรณ์จะต้องสำมำรถทำงำนได้ในสภำพอำกำศในประเทศไทยโดยไม่มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน Rating ของสวิตซ์จะต้องทนต่อกระแส Inrush เข้ำ Coil ได้ โดยตำแหน่งติดตั้ง
Photo Switch อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกรผูค้ วบคุมงำน
11) ตูจ้ ะต้องมีขนำดใหญ่เพียงพอในกำรติดตั้งบรรจุอุปกรณ์ท้ งั หมดตำมที่แสดงในแบบ และจะต้องเหลือเนื้อ
ที่วำ่ งอีกไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของตู ้
12) นอกเหนือจำกอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ ำ ตำมที่แสดงใน Diagram แล้ว ผูร้ ับจ้ำงจะต้องจัดเตรี ยม
 ตำรำงแสดงวงจรและกำรเดินสำย บรรจุในซองพลำสติกแข็ง ใส ติดอยูด่ ำ้ นในของประตูตู ้
 เครื่ องหมำยเตือนอันตรำยจำกไฟฟ้ ำที่ผำ่ นกำรเห็นชอบแล้วติดอยูด่ ำ้ นนอกของตัวตู ้
 ไฟแสงสว่ำงและเต้ำรับไฟฟ้ ำภำยในตู ้ สำหรับใช้ในกำรบำรุ งรักษำ (ถ้ำมีระบุในแบบ)

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: LIGHTING POLE INSTALLATION
: EE-105 to EE-106

: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงชนิดเสำไฟกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่
: เป็ นแบบชุด ประกอบด้วยแบบจำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย
 EE-105: รำยละเอียดตำแหน่งติดตั้งเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนทำงระดับพื้น รำยละเอียดของเสำ
ไฟฟ้ ำแสงสว่ำงชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่สูง 9และ 12 เมตร และฐำนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
 EE-106: รำยละเอียดตำแหน่งติดตั้งเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนสะพำน และฐำนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กรณี ติดตั้งเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนไหล่ทำง - ระยะห่ำงน้อยที่สุดระหว่ำงเสำห่ำงจำกไหล่ทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 0.5
เมตร แต่ถำ้ ไม่มีไหล่ทำง ให้ติดตั้งห่ำงจำกขอบผิวทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เมตร บริ เวณที่ไม่สำมำรถทำกำรติดตั้งได้
วัตถุประสงค์
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2)

3)

4)

5)
6)

เช่น บริ เวณสะพำน และพื้นที่จำกัดอื่นๆ ระยะห่ำงอำจลดลงได้ โดยต้องให้กรมทำงหลวงยินยอมอนุญำตก่อน
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 1.0 เมตร
กรณี ติดตั้งเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนทำงเท้ำกำรจรำจร - บริ เวณทำงในเมืองหรื อชุมชนที่ขอบทำงมีคนั หิ น (Curb)
ระยะห่ ำงน้อยที่สุดระหว่ำงเสำกับขอบผิวทำงโดยทัว่ ไปจะเป็ น 1.5 เมตร แต่ไม่นอ้ ยกว่ำ 0.75 เมตร หรื ออำจ
ปรับลดลงได้อีกโดยต้องให้กรมทำงหลวงยินยอมอนุญำตก่อนหรื อมีกำหนดไว้ในแบบ
แบบแสดงรำยละเอียดของเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงชนิ ดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่สูง 9และ 12 เมตร และฐำนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสำหรับกรณี ติดตั้งที่ระดับพื้นในพื้นที่ทวั่ ไป แต่หำกกรณี ดำ้ นล่ำงของฐำนเสำใกล้ดินเดิมที่เป็ นดินอ่อน
หรื อลำดเอี ยง ให้ผูร้ ั บจ้ำงเสนอแบบก่ อสร้ ำงตอกเสำเข็มรับน้ ำหนักฐำนคอนกรี ตให้วิศวกรผูค้ วบคุ มงำน
เห็นชอบก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง
สี ทำที่โคนเสำ ให้ใช้สีเคลือบเงำแอลคีด ตำม มอก. 327(-2553) ทำสี ดำสลับขำวที่โคนเสำโดยรอบตำมแบบ
และแผ่นสะท้อนแสงให้ใช้สีสม้ ตำม มอก.606(-2549) แบบที่1 ติดหันหน้ำเข้ำหำผูข้ บั ขี่ โดยติดด้ำนเดียวและ
สองด้ำนในกรณี ถนนเดินรถทำงเดียวและสองทำงตำมลำดับ
ตำแหน่งของ Ground Junction ของเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงอำจปรับเปลี่ยนได้ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
กำรติดตั้งเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนสะพำนควรติดตั้งในตำแหน่งตรงหรื อใกล้เคียงกับแนวตอม่อของสะพำน

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: HIGH MAST LIGHTING
: EE-107 to EE-109

: เป็ นแบบแนะนำรำยละเอียดของเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงแบบเสำสูง (High Mast) และฐำนคอนกรี ต
: เป็ นแบบชุด ประกอบด้วยแบบจำนวน 3 แผ่น ประกอบด้วย
 EE-107 : รำยละเอียดของเสำไฟฟ้ ำแสงสว่ำงแบบเสำสูง (High Mast)
 EE-108 : รำยละเอียดของฐำนคอนกรี ตชนิดมีเสำเข็ม
 EE-109 : รำยละเอียดของฐำนคอนกรี ตชนิดฐำนแผ่
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รู ปแบบของเสำไฟฟ้ ำ High Mast ที่แสดงในแบบนี้ เป็ นเพียงรู ปแบบตัวอย่ำง สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกรผูอ้ อกแบบและวิศวกรผูค้ วบคุมงำนของกรมทำงหลวง โดยขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ขอบนอก (Dia) เป็ นค่ำที่ต่ำสุดที่แนะนำ
2) ในกำรทดสอบและกำรกำหนดมำตรฐำนของวัสดุที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้โดยกรมทำงหลวงหรื อหน่วยงำน
ที่กรมทำงหลวงมอบหมำย
3) ผูร้ ับจ้ำงต้องเสนอรำยกำรคำนวณแสดงควำมแข็งแรงของเสำและฐำนแผ่นเหล็ก สำมำรถรับแรงลมได้ตำม
พื้นที่ติดตั้ง ให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงำนของกรมทำงหลวงเพื่ออนุมตั ิก่อนกำรติดตั้ง
4) ฐำนรำกมีท้ งั แบบเสำเข็มและฐำนแผ่บริ เวณที่ดินเดิมมีค่ำ Bearing Capacity มำกกว่ำ 10 TON/M2
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: LIGHT INSTALLATION ON EXISTING MEA OR PEA POLE
: EE-110

: เป็ นแบบแนะนำกิ่งโคมไฟฟ้ ำแสงสว่ำงและกำรติดตั้งบนเสำกำรไฟฟ้ ำฯ เดิม
: ตัวอย่ำงรำยละเอียดของกิ่ งโคมไฟฟ้ ำแสงสว่ำงและกำรติดตั้งบนเสำกำรไฟฟ้ ำฯเดิ ม ตำมแบบ
มำตรฐำนของกำรไฟฟ้ ำฯ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ตำแหน่งติดตั้งสำยไฟจำหน่ำยแรงต่ำ และสำยดับไฟถนนเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำนครหลวง หรื อ กำร
ไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค แล้วแต่กรณี
2) กิ่งโคมไฟแสงสว่ำงต้องผ่ำนขบวนกำรชุบกัลวำไนต์ (Hot-dip Process)
3) แบบกิ่งโคมไฟฟ้ ำแสงสว่ำงที่แสดงเป็ นเพียงแบบแนะนำตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำฯ ผูอ้ อกแบบสำมำรถกำหนด
เป็ นอื่นได้
4) โดยทัว่ ไปจะต้องออกแบบให้ได้ค่ำแสงและค่ำคุณภำพแสงตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสำร -ข้อกำหนดและ
มำตรฐำนทัว่ ไปงำนติดตั้งไฟฟ้ ำแสงสว่ำงบนทำงหลวง (General Specification for Street Lighting)- ซึ่ งจัดทำ
โดยสำนักอำนวยควำมปลอดภัย กรมทำงหลวง หรื อข้อกำหนดพิเศษของกรมทำงหลวง (ถ้ำมี ) เว้นแต่มี
ข้อ จ ำกัด ของต ำแหน่ ง เสำกำรไฟฟ้ ำฯเดิ ม เช่ น มี ร ะยะห่ ำ งระหว่ำ งเสำมำก ทั้ง นี้ ให้อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูอ้ อกแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: SOFFIT LIGHT INSTALLATION
: EE-111

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำกำรติดตั้งดวงโคมใต้ทอ้ งคำน (Soffit)
องค์ ประกอบแบบ : ตัวอย่ำงรำยละเอียดของกำรติดตั้งดวงโคมใต้ทอ้ งคำน (Soffit)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) เป็ นแบบแสดงรู ปแบบของกำรติดตั้งโคมไฟ และอุปกรณ์ ยึดติดกับคำนโครงสร้ำงในรู ปแบบทัว่ ไป 5 รู ปแบบ
โดยกำหนดให้มีระยะปลอดภัยในแนวดิ่งระหว่ำงส่วนล่ำงสุดของดวงโคมถึงพื้นถนน ไม่ต่ำกว่ำ 5.50 เมตร
2) รู ปกำรติดตั้งโคมไฟ โคมไฟ ท่อร้อยสำยและอุปกรณ์จบั ยึด (Support) ที่แสดงในแบบแผ่นนี้เป็ นเพียงตัวอย่ำง
ผูร้ ับจ้ำงจะต้องเสนอให้วศิ วกรโครงกำรเพื่ออนุมตั ิก่อนกำรติดตั้ง หรื อมีกำหนดในแบบเฉพำะโครงกำร
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: HANDHOLE FOR ROADWAY LIGHTING
: EE-112

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของบ่อพักสำย (Handhole)
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดของบ่อพักสำย (Handhole)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบแสดงรำยละเอียดของบ่อพักสำย และฝำบ่อชนิดคอนกรี ตเสริ มเหล็กสำหรับติดตั้งบนทำงเท้ำ และฝำบ่อ
เหล็กหล่อสำหรับติดตั้งบนผิวจรำจร
2) วิธีป้องกันสำยไฟใต้ดินถูกลักขโมยจำกบ่อพักสำย ตำมขั้นตอนดังนี้
 ถมทรำยให้เกือบเต็มช่องว่ำงภำยในบ่อพักสำย โดยให้เหลือพื้นที่สำหรับเทคอนกรี ตสูงประมำณ 5
เซนติเมตรจำกปำกบ่อ
 เทคอนกรี ตให้เต็มเสมอกับปำกบ่อ จะได้ช้ นั คอนกรี ตหนำประมำณ 5 เซนติเมตร
 หลังจำกเทคอนกรี ตแล้ว ให้ทิ้งไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้คอนกรี ตก่อตัว จำกนั้นจึงปิ ดฝำบ่อพักสำย

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: UNDERGROUND CABLE, CONDUIT AND DUCT BANK DETAIL
: EE-113

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดของกลุ่มท่อร้อยสำย (Duct Bank) และกำรเดินสำยใต้ดิน
: รำยละเอียดของรู ปแบบกำรติดตั้งสำยไฟใต้ดินประกอบด้วย 4 รู ปแบบ คือ
1) กำรเดินสำยไฟใต้ดินโดยตรง
2) กำรเดินสำยไฟใต้ดินโดยตรงพร้อมเทคอนกรี ตหยำบหุม้ ตลอดแนวของสำยไฟใต้ดิน
3) กำรเดินสำยไฟร้อยในท่อร้อยสำย
4) กำรเดินสำยไฟร้อยในกลุ่มท่อร้อยสำยหุม้ ด้วยคอนกรี ต (Duct Bank)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) รู ปแบบที่ 1 แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ใต้ทำงเท้ำทัว่ ไป
2) รู ปแบบที่ 2 แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ใต้ทำงเท้ำ หรื อทำงเชื่อมที่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรถูกลักขโมยสำยไฟ
3) รู ปแบบที่ 3 แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ใต้ทำงเท้ำ และทำงเชื่อม หรื อใต้ทำงเท้ำที่ยำกต่อกำรขุดเพื่อบำรุ งรักษำ หรื อ
ใต้ผิวจรำจร
4) รู ปแบบที่ 4 แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ใต้ผิวจรำจร โดยให้ติดตั้ง Duct Marker แบบไม่มีลูกศรที่จุดเริ่ มต้น และจุดสิ้ นสุ ด
และแบบมีลูกศรตำมแนวระหว่ำงจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้นสุดของ Duct Bank โดยมีระยะห่ำงไม่เกิน 10 เมตร
5) กำรกำหนดรู ปกำรติดตั้งสำยไฟใต้ดิน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูอ้ อกแบบเฉพำะโครงกำร
6) แผ่นคอนกรี ตที่วำงเหนื อสำยไฟ/ท่อร้อยสำย ต้องมีหนำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ซม. และกรณี แนวสำยไฟ/ท่อร้อยสำย
หลำยวงจรสำมำรถวำงแผ่นคอนกรี ตเพิ่มได้สำหรับตำมควำมเหมำะสม โดยจะต้องคงระยะห่ ำงระหว่ำงขอบ
ของแผ่นคอนกรี ตไม่เกิน 15 ซม.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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7) กำรติดตั้งกลุ่มท่อร้อยสำย (Duct Bank) จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อใช้ทดสอบและติดตั้งดังนี้ คือ
 Dummy ใช้สำหรับรอกท่อเพือ่ กำจัดสิ่ งกีดขวำงใดๆภำยในท่อออก และเพื่อทดสอบว่ำสำมำรถร้อย
สำยไฟได้ไม่เกิดควำมเสี ยหำยต่อสำยไฟ โดยมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงรอบนอกเท่ำกับ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงภำยในของท่อร้อยสำยลบด้วย 12.7 มม. มีควำมยำว 500 มม.สำหรับรอกท่อช่วงทำงตรง และมี
ควำมยำว 200 มม.สำหรับรอกท่อช่วงโค้งขึ้นเสำ
 Flexible Cleaner เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดภำยในท่อก่อนร้อยสำยไฟ โดยชิ้นยำงกลมแต่
ละชิ้น X1, X2, X3, X4 และ X5 มีขนำดเท่ำกับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในของท่อร้อยสำยลบด้วย 5, 10, 15,
20 และ 25 มม. ตำมลำดับ
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SECTION 8) ROAD TRAFFIC SIGNALS
กำรควบคุมกำรจรำจรให้เป็ นระเบี ยบ มีประสิ ทธิ ภำพ และปลอดภัยต่อผูข้ บั ขี่ยวดยำนพำหนะบนทำงหลวง
จำเป็ นต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ระบบไฟสัญญำณจรำจรเป็ นหนึ่ งใน
อุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรที่สำคัญที่ใช้ควบคุมกำรจรำจรบริ เวณทำงแยก ช่วยกำหนดลำดับกำรเคลื่อนตัวของยวดยำนผ่ำน
ทำงแยกได้อย่ำงปลอดภัยและรวดเร็ ว ซึ่ งหำกมีกำรออกแบบ ติดตั้งที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ จะช่วยเพิ่มควำมจุของ
ยวดยำนของทำงแยก รวมทั้งช่วยลดจำนวนและควำมรุ นแรงของอุบตั ิ เหตุได้ ในทำงกลับกันหำกออกแบบไม่ดีหรื อไม่
เหมำะสม อำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเคลื่อนตัวของยวดยำนผ่ำนทำงแยก กำรละเมิดสัญญำณไฟจรำจร เพิม่ กำรเดินทำง
ในเส้นทำงสำยอื่นข้ำงเคียงอันเนื่องจำกผูข้ บั ขี่พยำยำมหลีกเลี่ยงทำงแยกที่มีสญ
ั ญำณไฟ เพิ่มอุบตั ิเหตุโดยเฉพำะกำรชนท้ำย
ในคู่มือกำรใช้แบบมำตรฐำนชุดนี้ จะกล่ำวถึง เกณฑ์ในกำรพิจำรณำเพื่อติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร สัญลักษณ์ของ
ชุดโคมสัญญำณไฟจรำจร หลักกำรติดตั้งเสำสัญญำณไฟจรำจร มำตรฐำนของอุปกรณ์ต่ำงๆในระบบ รวมถึงข้อกำหนดและ
เงื่อนไขในกำรสำรวจออกแบบและติดตั้งไฟสัญญำณ โดยจะกล่ำวถึงระบบไฟสัญญำณจรำจรทัว่ ไปที่ใช้กบั ยวดยำนพำหนะ
ไม่รวมสัญญำณไฟสำหรับคนข้ำมถนน และคนพิกำร
1. เกณฑ์ ในกำรพิจำรณำเพือ่ ติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร
ทำงแยกที่ควรติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร ให้พิจำรณำจำกเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ปริ มำณจรำจรที่ เข้ำสู่ ทำงแยกในวันที่ กำรจรำจรปกติ 1 ชัว่ โมงที่ มีปริ มำณจรำจรสู งสุ ด (PCU/ชม.) บน
ถนนสำยหลักและสำยรอง โดยนำปริ มำณจรำจรบนถนนสำยหลักสองทิศทำงรวมกันและปริ มำณจรำจร
บนถนนสำยรองในทิ ศทำงที่ มี ปริ มำณจรำจรมำกกว่ำ ไปพล็อตลงกรำฟในรู ป ที่ 8.1 หำกจุ ดอยู่เ หนื อ
เส้นกรำฟให้ติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร โดยเลือกเส้นกรำฟที่อำ้ งอิงสัมพันธ์กบั ลักษณะกำยภำพของทำงแยก
ที่พิจำรณำ ซึ่งแยกเป็ น 3 เส้นตำมจำนวนช่องจรำจร
2) จำนวนอุบตั ิเหตุที่ทำให้มีผบู ้ ำดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตเท่ำกับหรื อมำกกว่ำ 5 ครั้งต่อปี และหำวิธีกำรแก้ไขด้วยวิธี
อื่นแล้วไม่ได้ผล
3) จำนวนคนเดินข้ำมถนนเกินกว่ำ 150 คน/ชม. ในวันที่มีกำรจรำจรปกติ และมีปริ มำณกำรจรำจรเข้ำสู่ ทำง
แยกจำกถนนสำยหลักเกินกว่ำ 600 คัน/ชม. (ทิศทำงเดียว) ในชัว่ โมงเดียวกัน
4) เป็ นทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำนนอกเมืองหรื อชำนเมืองที่วงิ่ เข้ำสู่ตวั เมืองหรื อวิง่ ผ่ำนทะลุตวั เมือง
5) ในกรณี ที่ไม่ผำ่ นเกณฑ์ในข้อ 1 ถึง 4 สำมำรถนำเกณฑ์ต้ งั แต่ 2 เกณฑ์ข้ ึนไปมำพิจำรณำร่ วมกันหำกพบว่ำ
ผลมีควำมใกล้เคียงที่จะผ่ำนเกณฑ์ ทำงแยกนั้นสำมำรถติดตั้งสัญญำณไฟจรำจรได้
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รู ปที่ 8.1 เกณฑ์ พจิ ำรณำกำรติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร โดยใช้ ปริมำณจรำจร
2. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรสำรวจออกแบบและติดตั้งไฟสัญญำณ
เนื้ อ หำได้ร วบรวมจำก ข้อ ก ำหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม กำรออกแบบติ ด ตั้ง ไฟสัญ ญำณจรำจรเดิ ม (SPECIAL
PROVISION FOR ROAD TRAFFIC SIGNALS) และปรั บ ปรุ งรำยละเอี ย ดบำงรำยกำรให้ ทั น สมัย และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ของระบบในปั จจุบนั
1) กำรออกแบบ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรออกแบบรำยกำรต่ำงๆดังต่อไปนี้ และเสนอให้ ผูค้ วบคุม
งำน หรื อนำยช่ำงแขวงกำรทำงภำยใน 7 วัน นับจำกวันเริ่ มสัญญำเพื่อจัดส่งให้วศิ วกรของของสำนักสำรวจ
และออกแบบ หรื อวิศวกรของส่ วนสำรวจและออกแบบสำนักทำงหลวงแล้วแต่กรณี พิจำรณำเห็ นชอบ
ก่อนที่ผรู ้ ับจ้ำงจะใช้ในกำรก่อสร้ำง
1.1) แบบเสำไฟสัญญำณ (ทุกแบบ)
1.2) แบบฐำนของตูค้ วบคุม
1.3) แบบหลังคำคลุมตูค้ วบคุม ( CONTROLLER SHELTER )
1.4) แบบระบบกำรเดินสำยไฟ ( WIRING DIAGRAM ) พร้อมแสดงตำแหน่งตูค้ วบคุม ทั้งนี้ตำแหน่งของ
ตูค้ วบคุมอำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังได้ โดยดุลพินิจของผูค้ วบคุมงำน
1.5) รู ปแบบกำรส่องสว่ำงดวงโคม ( CANDLE POWER DISTRIBUTION CURVES )
1.6) รำยละเอียดเกี่ยวกับ DETECTOR และวิธีกำรติดตั้ง (หำกมี)
1.7) แบบตำมข้อ 1.1,1.2 และ 1.3 หำกกรมทำงหลวงได้ออกแบบขึ้นไว้เป็ นมำตรฐำนแล้วและสำมำรถ
นำมำใช้กบั งำนก่อสร้ำงนี้ได้ ผูร้ ับจ้ำงจะต้องใช้แบบมำตรฐำนของกรมทำงหลวงในกำรก่อสร้ำง
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

เท่ำนั้น ทั้งนี้จะต้องมีวศิ วกรผูไ้ ด้รับอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพควบคุม สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ ำ และ
โยธำ แล้วแต่กรณี ในประเภทภำคีวศิ วกรเป็ นอย่ำงต่ำ เป็ นผูอ้ อกแบบหรื อตรวจสอบและลงนำม
รับรองในแบบพร้อมรำยกำรคำนวณ สำหรับกำรออกแบบดังกล่ำว โดยให้แนบสำเนำรู ปถ่ำย
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมที่ลงนำมรับรองด้วย และกำรออกแบบดังข้ำงต้นจะต้องทำให้
ถูกต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
ฐำนรองรับตูค้ วบคุมและหลังคำคลุมให้เป็ นไปตำมแบบที่ผรู ้ ับจ้ำงเสนอหรื อตำมแบบมำตรฐำนของกรม
ทำงหลวง (หำกมี) หรื อตำมที่กรมทำงหลวงกำหนด กรณี ที่เป็ นแบบที่ผูร้ ับจ้ำงเสนอ จะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกวิศวกรของของสำนักสำรวจและออกแบบ หรื อวิศวกรของส่ วนสำรวจและออกแบบสำนัก
ทำงหลวง แล้วแต่กรณี
ให้ติดป้ ำยเตือนไฟสัญญำณข้ำงหน้ำ ในทุกทิศทำงที่เข้ำสู่ แยก (หำกมี) ตำมแบบมำตรฐำนกรมทำงหลวง
โดยให้ผรู ้ ับจ้ำงคิดค่ำงำนป้ ำยเตือนดังกล่ำว รวมในงำนไฟสัญญำณ
ให้ผรู ้ ับจ้ำงตีเส้น ( PAVEMENT MARKING ) ด้วยสี เทอร์ โมพลำสติค ตำมแบบมำตรฐำนกรมทำงหลวง
โดยกรมทำงหลวงจะจ่ำยเงิ นค่ำงำนด้วยรำยกำรงำนตีเส้นแยกต่ำงหำกจำกงำนไฟสัญญำณ ( ในกรณี ที่
ไม่ได้มีรำยกำรงำนตีเส้นเอำไว้ในสัญญำนี้ ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพื้นที่เป็ นผูด้ ำเนินกำรเอง )
ให้จดั PHASE และ CYCLE TIMES ตำม PHASING DIAGRAM และ CYCLE TIMES ที่แนะนำในแบบ
ทั้งนี้ กรณี ที่ไม่เหมำะสมสัมพันธ์กบั สภำพกำรจรำจร ผูร้ ับจ้ำงจะต้องเป็ นผูอ้ อกแบบขึ้นใหม่ โดยควำม
เห็นชอบของผูค้ วบคุมงำนหรื อวิศวกรกรมทำงหลวง
ควำมสู งของหัวไฟสัญญำณที่ จะติ ดตั้ง หำกมิได้กำหนดไว้ในแบบให้เป็ นอย่ำงอื่น จะต้องเป็ นไปตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
6.1) กรณี ติ ด ตั้ง กับ แขนหรื อ คำนของเสำแขวนสู ง หรื อ คำนของเสำคำนขวำงสู ง ส่ ว นล่ ำ งสุ ด ของ
BACKING BOARD จะต้องสูงจำกผิวจรำจร ไม่นอ้ ยกว่ำ 5.50 เมตร
6.2) กรณี ติดตั้งกับเสำธรรมดำ หรื อต้นเสำของเสำสูง ส่วนล่ำงสุดของ BACKING BOARD จะต้องสูงจำก
พื้นไหล่ทำงหรื อทำงเท้ำอย่ำงน้อย 2.50 เมตร
ผูร้ ับจ้ำงจะต้องทำกำรติดตั้ง DETECTOR ในช่องจรำจรต่ำงๆ ตำมที่แสดงในแบบ โดยกำรติดตั้งจะต้อง
เป็ นไปตำมรำยละเอี ย ดที่ ผู ้รั บ จ้ำ งเสนอในข้อ 1.6 ทั้ง นี้ อำจมี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นช่ อ งจรำจรที่ จ ะติ ด ตั้ง
DETECTOR ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของวิศวกรของสำนักสำรวจและออกแบบ หรื อ
วิศวกรของส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักกรมทำงหลวง แล้วแต่กรณี
กำรเดินสำยไฟฟ้ ำ
8.1) กำรเดินสำยไฟฟ้ ำช่วงข้ำมถนน จะต้องเดิ นสำยไฟฟ้ ำในท่อเหล็ก RSC ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ Ø65 มม.
โดยกำรวำงท่อเหล็กดังกล่ำว จะต้องใช้วิธีดนั ท่ อลอดตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวงเว้นแต่ผิว
จรำจรบริ เวณนั้นอยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำจจะใช้วิธีกำรวำงท่อเหล็ก ไปพร้อมกับกำรก่อสร้ำงตัว
ถนนได้
8.2) กำรเดินสำยไฟฟ้ ำไปตำมข้ำงทำง จะต้องร้อยสำยไฟฟ้ ำในท่อเหล็ก RSC หรื อ HDPE ขนำดไม่นอ้ ย
กว่ำ Ø25 มม. ซึ่งฝังอยูใ่ นดิน มีระดับลึกไม่นอ้ ยกว่ำ 30 เซนติเมตร โดยตลอด
8.3) สำยไฟฟ้ ำที่จะเดินจำกหัวไฟสัญญำณแต่ละชุดมำยังตูค้ วบคุมจะต้องแยกเป็ นอิสระไม่พว่ งต่อกัน
โดยในสำยไฟฟ้ ำแต่ละเส้นซึ่งมีสำยไฟเส้นย่อยหลำยเส้นรวมกันอยูใ่ นเปลือกฉนวนเดียวกันนั้นเว้น
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แต่ผิวจรำจรบริ เวณนั้นอยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำจจะใช้วธิ ีกำรวำงท่อเหล็ก ไปพร้อมกับกำรก่อสร้ำง
ตัวถนนได้
8.4) สำยไฟฟ้ ำที่เดินจำกหัวไฟสัญญำณมำยังตูค้ วบคุมทุกเส้น จะต้องเป็ นสำยไฟที่ยำวต่อเนื่องเป็ นเส้น
เดียวกัน โดยไม่มีกำรต่อสำยไฟระหว่ำงทำงใดๆทั้งสิ้น
8.5) สำยไฟที่ใช้จะต้องเป็ นชนิด NYY หรื อ CV ทั้งหมด
9) กำรต่อกระแสไฟฟ้ ำ ผูร้ ั บจ้ำงจะต้องดำเนิ นกำรติ ดต่อกำรไฟฟ้ ำที่ เกี่ ยวข้องจนได้กระแสไฟฟ้ ำใช้โดย
สมบูรณ์ อุปกรณ์ที่นำมำใช้จะต้องเหมำะสมกับกำลังไฟฟ้ ำที่นำมำใช้ โดยผูร้ ับจ้ำงออกค่ำใช้จ่ำยตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่กำรไฟฟ้ ำฯเองทั้งสิ้น
10) สำธำรณู ปโภค ผูร้ ับจ้ำงจะต้องหำข้อมูลทัว่ ๆไป จำกหน่ วยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ตำแหน่ งของท่ อ
ระบำยน้ ำ สำยโทรศัพ ท์ฯลฯ เพื่อให้ทรำบล่ว งหน้ำถึ ง ปั ญหำอุป สรรคต่อกำรด ำเนิ นงำน โดยในกำร
ก่อสร้ำงผูร้ ับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรโดยระมัดระวัง ไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสำธำรณูปโภคเหล่ำนั้น
และจะต้อ งเป็ นผูด้ ำเนิ น กำรแก้ไ ข หรื อ รื้ อถอน เคลื่ อ นย้ำ ยสิ่ งที่ กี ด ขวำงต่อ กำรด ำเนิ นกำรออกและ
ซ่อมแซมให้เรี ยบร้อย ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี เป็ นสำธำรณูปโภคซึ่ งได้รับอนุ ญำตจำกกรมทำงหลวงให้ติดตั้ง
หรื อก่อสร้ำงในเขตทำงหลวง โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงที่หน่วยงำนนั้นๆต้องรื้ อถอนออกไปเอง เมื่อกรมทำง
หลวงประสงค์จะปรับปรุ งทำงหลวง ซึ่งในกรณี เช่นว่ำนี้ กรมทำงหลวงจะเป็ นผูแ้ จ้งให้หน่วยงำนนั้นเป็ นผู ้
รื้ อถอนเคลื่อนย้ำย โดยผูร้ ับจ้ำงต้องมีหน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำรรื้ อ
ถอน กรณี ที่กำรดำเนิ นกำรก่อสร้ำงของผูร้ ับจ้ำง ก่อให้เกิ ดควำมชำรุ ดเสี ยหำยต่อระบบสำธำรณูปโภค
ผูร้ ับจ้ำงจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่ำเสี ยหำยต่ำงๆอันเกิดขึ้นจำกควำมชำรุ ดเสี ยหำยนั้นทั้งสิ้น
11) กำรรับประกันคุณภำพ และกำรบริ กำรในระยะเวลำรับประกัน
11.1) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องประกันอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งทั้งหมดในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ
ถ้ำปรำกฏว่ำหลอดไฟสัญญำณหรื อส่วนที่ติดตั้งอื่นๆ เสื่ อมคุณภำพในระยะเวลำรับประกัน ผูร้ ับ
จ้ำงจะต้องดำเนินกำรเปลี่ยน หรื อซ่อมแซมให้เสร็ จเรี ยบร้อยตำมสภำพเดิมภำยในเวลำ 24 ชัว่ โมง
นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับแจ้งจำกกรมทำงหลวงเป็ นต้นไป โดยผูร้ ับจ้ำงเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆใน
กำรนี้แต่ผเู ้ ดียวทั้งสิ้น ทั้งนี้ยกเว้นสิ่ งที่ขดั ข้องหรื อเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกอุบตั ิเหตุบนทำงหลวง
11.2) ในกำรรับประกันคุณภำพของหลอดไฟสัญญำณตำมข้อ 11.1 ผูร้ ับจ้ำงจะต้องส่งมอบหลอดไฟ
สัญญำณสำรองไว้ให้กบั แขวงกำรทำงเป็ นจำนวนเท่ำกับจำนวนดวงโคมทั้งหมด เพื่อสำมำรถใช้
เปลี่ยนได้โดยทันทีเมื่อหลอดไฟสัญญำณชำรุ ดและผูร้ ับจ้ำงไม่มำทำกำรเปลี่ยนให้ตำมที่กรมทำง
หลวงแจ้งไป (ข้อกำหนดข้อนี้ใช้กบั เฉพำะกรณี ใช้หลอดไฟสัญญำณชนิด HALOGEN)
11.3) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องนำหลอดไฟสัญญำณมำส่งมอบเพิ่มเติมให้กบั แขวงกำรทำงตำมจำนวนที่ได้ใช้
เปลี่ยนแทนหลอดไฟสัญญำณที่ชำรุ ด ตำมข้อ 11.2 ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนหลอดไฟสัญญำณสำหรับ
สำรองไว้ดงั เดิม (ข้อกำหนดข้อนี้ใช้กบั เฉพำะกรณี ใช้หลอดไฟสัญญำณชนิด HALOGEN)
11.4) เมื่อครบระยะเวลำรับประกันคุณภำพ
ให้แขวงกำรทำงส่งมอบหลอดไฟสัญญำณสำรองที่คง
เหลืออยูค่ ืนให้แก่ผรู ้ ับจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงติดต่อร้องขอ (ข้อกำหนดข้อนี้ใช้กบั เฉพำะกรณี ใช้หลอดไฟ
สัญญำณชนิด HALOGEN)
11.5) ภำยในระยะเวลำรับประกันดังข้ำงต้น ผูร้ ับจ้ำงจะต้องให้กำรบริ กำรที่จำเป็ นเกี่ยวกับกำรใช้งำนของ
ไฟสัญญำณจรำจรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น อำทิ
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11.5.1) ในระยะแรกของกำรใช้งำน ภำยหลังจำกกำรตรวจรับงำนแล้ว หำกมีควำมจำเป็ นจะต้องทำกำร
ปรับตั้ง PHASE, CYCLE TIME และ PROGRAM กำรทำงำนของไฟสัญญำณจรำจรให้
เหมำะสมกับสภำพกำรจรำจร ผูร้ ับจ้ำงจะต้องเร่ งรัดดำเนินกำรให้โดยทันที ภำยในเวลำ 7 วัน นับ
จำกวันที่ได้รับแจ้งจำกกรมทำงหลวง
11.5.2) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันตรวจรับงำน ผูร้ ับจ้ำงจะต้องอบรมแนะนำเจ้ำหน้ำที่
ของกรมทำงหลวงให้สำมำรถทำกำรปรับตั้ง PHASE, CYCLE TIME และ PROGRAM กำร
ทำงำนของไฟสัญญำณเองได้
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: TRAFFIC SIGNAL SYMBOLS AND TRAFFIC SIGNAL
: TF-101 และ TF-102

: เป็ นแบบแนะนำแสดงสัญญลักษณ์ของชุดโคมสัญญำณไฟจรำจรลักษณะและข้อกำหนดของ
โคมสัญญำณไฟจรำจร และหลักกำรติดตั้งเสำสัญญำณไฟจรำจร
องค์ ประกอบแบบ : 1) TF-101 สัญลักษณ์ของชุดโคมสัญญำณไฟจรำจรทั้งแบบเสำธรรมดำและเสำแขวนสูง
2) FT-102 แสดงรำยละเอี ย ดของลัก ษณะและข้อ ก ำหนดของโคมสั ญ ญำณไฟจรำจร และ
หลักกำรติดตั้งเสำสัญญำณไฟจรำจร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) โคมสัญญำณไฟจรำจรทัว่ ไปแต่ละชุดที่ติดตั้งบริ เวณทำงแยกจะประกอบด้วยดวงโคมอย่ำงน้อย 3 ดวงโคมเรี ยง
ทำงตั้ง มีลำดับกำรจัดเรี ยงคือ ดวงโคมบนจะต้องแสดงสี แดง อันกลำงแสดงสี เหลืองอำพัน และอันล่ำงแสดงสี
เขียว โดยดวงโคมล่ำงอำจมีกำรใช้ดวงโคมลูกศรสี เขียวแสดงทิศทำงตรง เลี้ยวขวำ หรื อเลี้ยวซ้ำยได้
2) ข้อกำหนดโคมสัญญำณไฟจรำจร
 ข้อที่ 1และ2 แสดงมำตรฐำนวัสดุและลักษณะของโคมสัญญำณไฟจรำจร
 ข้อที่ 3 แสดงมำตรฐำนของหลอดไฟชนิดหลอด Halogen และ LED
3) หลักกำรติดตั้งเสำสัญญำณไฟจรำจร
 กำรติดตั้งเสำสัญญำณไฟจรำจรให้เพียงพอต่อกำรควบคุมกำรจรำจรในบริ เวณทำงแยกควรมีอย่ำงน้อย 2
ชุดต่อ 1 ทิศทำง (Approach) คือสัญญำณหลัก (Primary Signal) และสัญญำณรอง (Secondary Signal)
 โคมสัญญำณไฟจรำจรหลักจะต้องติดตั้งด้ำนซ้ำยใกล้ก่อนเข้ำทำงแยกเลยเส้นหยุดไปไม่นอ้ ยกว่ำ 1.0
เมตร และไม่เลยถนนที่ตดั ผ่ำนไป โดยจะต้องไม่มีส่วนใดของโคมสัญญำณอยูภ่ ำยในระยะ 0.5 เมตรจำก
ขอบทำงหรื อคันหิ นของเกำะ ถ้ำถนนมีมำกกว่ำ 3 ช่องจรำจรอำจติดตั้งโคมสัญญำณเสริ มด้ำนขวำใกล้
บนเกำะกลำงเพิ่มได้ตำมควำมเหมำะสม
 โคมสัญญำณไฟจรำจรแบบแขวนสูงคร่ อมถนน เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องมีช่องลอดไม่นอ้ ยกว่ำ 5.50 เมตร
 โคมสัญญำณไฟจรำจรรองจะต้องติดตั้งด้ำนไกลของทำงแยก โดยจะต้องไม่ออกนอกมุม 20 องศำของ
แนวรถตรงที่ระยะ 3.0 เมตร ก่อนถึงเส้นหยุด โดยให้ติดตั้งอยูใ่ นช่วงระยะ 12.5-50.0 เมตร ดังรู ปที่ 8.2
และจะต้องไม่มีส่วนใดของโคมสัญญำณอยูภ่ ำยในระยะ 0.50 เมตร จำกขอบทำงหรื อคันหิ นของเกำะ
 ไม่ควรติดตั้งโคมสัญญำณไฟหลักและรองแบบเสำสู งทั้งคู่เพรำะจะทำให้เกิดกำรทับซ้อนของดวงโคม
เมื่อผูข้ บั ขี่มองจำกระยะไกล
วัตถุประสงค์
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 โคมสัญญำณไฟจรำจรรองด้ำนขวำไกลชนิดสี่ ดวงโคมลักษณะตัว L อำจเปลี่ยนเป็ นแบบสี่ ดวงโคมแบบ
เรี ยงทำงตั้งได้เมื่อติดตั้งอยูบ่ นเกำะกลำงที่แคบจนอำจเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำง
 เป็ นแบบแนะนำกำรจัดวำงชุดโคมไฟสัญญำณเท่ำนั้น จำนวนของเสำโคมให้ข้ ึนอยูก่ บั สภำพพื้นที่
 ควรติดตั้งป้ ำยเตือนเพื่อให้ผขู ้ บั ขี่ทรำบว่ำมีสัญญำณไฟจรำจรข้ำงหน้ำในกรณี ที่ระยะติดตั้งสัญญำณไฟ
จรำจรน้อยกว่ำระยะมองเห็นขั้นต่ำดังตำรำงที่ 8.1
ตำรำงที่ 8.1 ระยะมองเห็นขั้นตำ่ สำหรับสัญญำณไฟจรำจร

รู ปที่ 8.2 ตำแหน่ งกำรติดตั้งโคมสัญญำณไฟจรำจรรอง
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: TRAFFIC SIGNAL CONTROLLER AND POLE DETAILS
: TF-103

: เป็ นแบบแสดงรำยละเอียดตูค้ วบคุมสัญญำณไฟจรำจร และเสำสัญญำณชนิดเสำธรรมดำ
: รำยละเอี ยดกำรติ ดตั้ง และข้อกำหนดของตู ้ควบคุ มสัญญำณไฟจรำจร เสำสัญญำณชนิ ดเสำ
ธรรมดำ และฐำนรำก
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ในกรณี ติดตั้งเสำสัญญำณไฟชนิ ดเสำธรรมดำแบบ 4 ดวงโคมรู ปตัว L บนเกำะแคบจนอำจเกิดอันตรำยต่อผูใ้ ช้
ทำง ให้พจิ ำรณำใช้ชุดดวงโคมสัญญำณไฟจรำจรชนิดเรี ยงทำงตั้งเป็ นแนวเดียว
2) กำรทำสี เสำให้ทำสี กนั สนิมรองพื้น 2 ชั้น แล้วทำสี ภำยนอกอีกอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
3) ถ้ำจุดติดตั้งเป็ นดินอ่อนหรื อลำดเอียง ให้ผรู ้ ับจ้ำงเสนอแบบก่อสร้ำงตอกเสำเข็มรับน้ ำหนักฐำนคอนกรี ต ให้ผู ้
ควบคุมงำนเห็นชอบก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง
4) ให้ลบเหลี่ยมขนำด 2 ซม. ตำมมุมของโครงสร้ำงคอนกรี ตที่มองเห็นได้
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: TRAFFIC SIGNAL MAST POLE DETAILS
: TF-104

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำแสดงรำยละเอียดเสำสัญญำณชนิดเสำสูง ฐำนคอนกรี ตและกำรติดตั้ง
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดเสำสัญญำณชนิดเสำแขวนสูง และเสำคำนขวำงสูง ฐำนคอนกรี ตและกำรติดตั้ง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) เสำสัญญำณชนิดเสำแขวนสูง โดยทัว่ ไปใช้เป็ นสัญญำณรองที่มีจำนวนช่องจรำจรไม่เกิน 3 ช่อง
2) เสำสัญญำณชนิดเสำคำนขวำงสูง ใช้เป็ นสัญญำณรองที่มีจำนวนช่องจรำจรมำกกว่ำ 3 ช่อง แต่ไม่เกิน 5 ช่อง
3) ระยะห่ำงระหว่ำงชุดดวงโคม อำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยทัว่ ไปให้ติดตั้งชุดดวงโคมสัญญำณไฟที่กลำงทำงสัญจร
(Roadway) แต่อำจติดที่กลำงช่องจรำจร (Traffic Lane) ได้ตำมควำมจำเป็ น โดยให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ผูอ้ อกแบบหรื อผูค้ วบคุมงำน
4) กำรทำสี เสำให้ทำสี กนั สนิมรองพื้น 2 ชั้น แล้วทำสี ภำยนอกอีกอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5) ถ้ำจุดติดตั้งเป็ นดินอ่อนหรื อลำดเอียง ให้ผรู ้ ับจ้ำงเสนอแบบก่อสร้ำงตอกเสำเข็มรับน้ ำหนักฐำนคอนกรี ต ให้ผู ้
ควบคุมงำนเห็นชอบก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง
6) ให้ลบเหลี่ยมขนำด 2 ซม. ตำมมุมของโครงสร้ำงคอนกรี ตที่มองเห็นได้

DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: HANDHOLE FOR TRAFFIC SIGNALS
: TF-105

วัตถุประสงค์
: เป็ นแบบแนะนำบ่อพักสำยสัญญำณไฟจรำจร
องค์ ประกอบแบบ : รำยละเอียดของบ่อพักสำยสัญญำณไฟจรำจร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กรณี ทวั่ ไปใช้บ่อพักสำย ขนำด 700x700x700 มม. ทำด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2) กรณี มีอุปสรรคใต้ดินไม่สำมำรถวำงบ่อลงได้ จะใช้บ่อพักสำยชนิดทำด้วยอิฐฉำบซีเมนต์ขดั มัน
3) คอนกรี ตต้องมีกำลังต้ำนทำนแรงอัดประลัยไม่นอ้ ยกว่ำ 25 MPa (255KSC) สำหรับตัวอย่ำงแท่งคอนกรี ตรู ป
ลูกบำศก์ 15x15x15 ซม. ที่อำยุ 28 วัน
4) ให้ลบเหลี่ยมขนำด 2 ซม. ตำมมุมของโครงสร้ำงคอนกรี ตที่มองเห็นได้
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งานแบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานข้ามลาน้ าชุดนี้ เป็ นสะพานช่วงสั้น มีช่วงยาว (SPAN)ไม่เกิน 20.00 ม. จัดทา
โดยปรับปรุ งจากแบบมาตรฐานเล่มเดิมปี ค.ศ.1994 และได้จดั ทาแบบเพิ่มเติม โดยได้ออกแบบโดยอ้างอิง AASHTO LRFD
BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS ปี ค .ศ . 2012 จั ด ท า โ ด ย American Association of State Highways and
Transportation Officials (AASHTO) เป็ นหลัก ซึ่ งมี การปรั บ ปรุ งรถบรรทุ กเป็ น HL - 93 พิ จารณาวิ่งเป็ นแบบคัน เดี ย ว
(SINGLE TRUCK) และวิง่ เป็ นแบบขบวนรถบรรทุก (TRUCK TRAIN) โดยมีรายละเอียดของแบบมาตรฐาน ดังนี้
1. แบบรายละเอียดข้อกาหนดงานก่อสร้างสะพาน
แสดงในหมวดแบบ GN
2. แบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) ประกอบด้วย
 R.C. SLAB BRIDGE
แสดงในหมวดแบบ SB
 PC. PLANK GIRDER
แสดงในหมวดแบบ PG
 PC. BOX BEAM
แสดงในหมวดแบบ BB
 I – GIRDER
แสดงในหมวดแบบ IG
3. แบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ประกอบด้วย
 PIER AND ABUTMENT สาหรับช่วงสะพานไม่เกิน 12.00 ม.
แสดงในหมวดแบบ PB
 PIER AND ABUTMENT สาหรับช่วงสะพาน 15.00 ม. และ20.00 ม.
แสดงในหมวดแบบ PC
4. แบบประกอบงานสะพาน (BRIDGE ACCESSORIES) ประกอบด้วย
 TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIERS
แสดงในหมวดแบบ BR
 BRIDGE SIGN
แสดงในหมวดแบบ SN
 BRIDGE APPROACH SLAB
แสดงในหมวดแบบ AP
 BEARING UNIT
แสดงในหมวดแบบ BU
 ELASTOMERIC BEARING PAD
แสดงในหมวดแบบ BP
 EXPANSION JOINT
แสดงในหมวดแบบ EJ
 PILES (DRIVEN AND SPUN PILES)
แสดงในหมวดแบบ PL
5. แบบรายละเอียดโครงสร้างงานระบายน้ า (BOX CULVERT)
แสดงในหมวดแบบ BC
6. แบบรายละเอียดโครงสร้างงาน RETAINING WALL
แสดงในหมวดแบบ RT
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: GENERAL NOTES
: GN-001 TO GN-003

: ระบุรายละเอียด DESIGN CRITERIA รวมถึงข้อกาหนดวัสดุทวั่ ไปที่ใช้ในการออกแบบและงาน
ก่อสร้างสะพาน
องค์ ประกอบแบบ : ชุดประกอบของงานโครงสร้างสะพานมี 3 แผ่น ประกอบด้วย
 GN-001 TO GN-003: แสดงมาตรฐานและข้อกาหนดงานออกแบบโครงสร้างสะพาน รวมถึง
รายละเอี ย ดที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ป ระกอบในแบบ ได้แ ก่ ข้อ ก าหนดวัส ดุ น้ าหนั ก รถ รอยต่ อ
สัญลักษณ์ รายละเอียดการเสริ มเหล็กรองรับแรงแผ่นดินไหว เป็ นต้น
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้มี 3 แผ่น ซึ่งมีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบกับแบบของโครงสร้างสะพานที่จะก่อสร้างทุกแผ่น
นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็ นอย่างอื่นๆ
2) แบบมาตรฐานสะพานฉบับใหม่ เพิ่มความคงทนของวัสดุที่เหมาะสมตามสภาวะแวดล้อมในการใช้งานในแต่
ละประเภทของงานสะพาน (สภาพใกล้ทะเล หรื อ บริ เวณน้ าเสี ย) บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ได้มีการรวบรวม ปรับปรุ ง
เพิ่มเติมและแก้ไขสิ่ งบกพร่ องของมาตรฐานเดิม โดยแบบแผ่นแรก GN-001 แสดงรายละเอียด มาตรฐานการ
ออกแบบ ระบุการเลือกใช้วสั ดุ ก่อสร้าง และระบุกาลังคอนกรี ตที่เหมาะสม สาหรับอายุโครงสร้างสะพานที่
ใช้ในการออกแบบคือ 75 ปี ทุกจังหวัดในประเทศไทย มีหลักการคือ
2.1 ปรั บ ก าลังคอนกรี ตให้สู ง ตารางแสดงค่ ากาลังรั บ แรงอัด ของคอนกรี ตรู ป ลูก บาศก์ที่ ออกแบบ (THE
COMPRESSIVE CUBE STRENGTH OF CONCRETE: fcu) ขึ้ น อยู่กับ ชนิ ดของโครงสร้าง จาแนกเป็ น
โครงสร้างส่ วนบน (SUPERSTRUCTURE) โครงสร้างสะพานส่ วนล่าง (SUBSTRUCTURE) โครงสร้าง
อื่นๆ และLean Concrete ซึ่ งจะต้องไม่น้อยกว่ากาลังรับแรงอัดที่ ได้แสดงไว้ ทั้งนี้ ให้ผูร้ ับจ้างเสนอ Mix
Design ตามกาลังคอนกรี ต ที่กาหนดไว้ (28 Days Cube Strength)
2.2 เพื่อความคงทนของวัสดุที่เหมาะสม สาหรับกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ที่มากกว่า 35 MPa
ให้ใช้ขนาดหิ นโตสุด 20 มม. พร้อมทั้งมี Cement Content อย่างน้อย 350 kg/cu.m
2.3 เพื่อความคงทนของคอนกรี ตต่อการกัดกร่ อนของคลอไรด์ หรื อกรณี ใกล้ทะเล ให้ใช้อตั ราส่วนระหว่างน้ า
ต่อ ซิ เมนต์ (W/C Ratio) ไม่เกิ น 0.40 และใช้ปู นซิ เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 พร้ อมทั้งมี กาลังรั บ
แรงอัด ของคอนกรี ตรู ป ลู ก บาศก์ ที่ ม ากกว่ า 40 MPa และต้อ งส่ ง ผลทดสอบการซึ ม น้ า Chloride
Permeability Test (RCPT) ให้เจ้าของงานอนุมตั ิ
2.4 เพื่อความคงทนของคอนกรี ตต่อการกัดกร่ อนของซัลเฟตหรื อกรณี ใกล้น้ าเสี ย ให้ใช้อตั ราส่วนระหว่าง น้ า
ต่อซีเมนต์ (W/C Ratio) ไม่เกิน 0.45 และใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ตา้ นทานซัลเฟต พร้อมทั้งมี
กาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ที่มากกว่า 40 MPa
2.5 เพิ่ ม ระยะหุ ้ ม เหล็ ก เสริ ม คอนกรี ต (CONCRETE COVERING) การวัด ความหนาของระยะหุ ้ ม ของ
คอนกรี ต ให้วดั จากผิวด้านนอกของคอนกรี ตลึกเข้าไปจนถึงผิวด้านนอกของเหล็กปลอก (ในกรณี ที่ไม่มี
เหล็กปลอกก็ให้วดั ถึงผิวของเหล็กเสริ มเส้นนอกสุ ด) ระยะหุ ้มนี้ จะขึ้นอยูก่ บั แต่ละประเภทชิ้นส่ วนของ
โครงสร้างสะพาน ขนาดของคอนกรี ตหุ ้มจะแสดงไว้ในแบบ GN-001 หัวข้อที่ 2.1.5 และในกรณี ที่
วัตถุประสงค์
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ออกแบบโครงสร้างในพื้นที่ทะเลหรื อน้ าเค็ม (SALT WATER) ระยะหุม้ ของเสาสะพานและเสาเข็มให้ใช้
เท่ากับ 75 มม.
2.6 เหล็กกลมแบบข้อ อ้อ ย (Deformed Bars) จะใช้สั ญ ลักษณ์ แ ทนด้วย DB พิ จารณาเลื อ กใช้เหล็ก ที่ มี ช้ ัน
คุณภาพ SD-40 (มอก. 24) แทนเหล็กชั้นคุณภาพ SD-30 ใช้สาหรับเหล็กมี เส้นผ่านศู นย์กลาง ตั้งแต่ 12
มม.
2.7 เหล็กกลมแบบผิวเรี ยบ (Round Bars) จะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย RB พิจารณาเลือกใช้เหล็กที่มีช้ นั คุณภาพ
SR-24 (มอก. 24) ใช้กรณี เหล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ9 มม. (มอก. 20)
2.8 รู ปแบบการงอเหล็กเสริ มคอนกรี ต (Standard Hooks)โดยใช้ระยะการงอและระยะทาบ ของเหล็กเสริ ม
สัมพันธ์กบั ขนาดของเหล็กเสริ ม และกาลังของคอนกรี ต แสดงไว้ในแบบ GN-001 ในหัวข้อ 2.2.7 และ
หัวข้อ 2.2.8 ตามลาดับ
3) แบบแผ่นที่สอง GN-002 แสดงรายละเอียดสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบ รู ปแบบการทาบต่อที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม
และการเสริ มเหล็กเพื่อรองรับแรงจากแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ตามจังหวัด ซึ่ งต้องพิจารณาว่าการก่อสร้างจะ
อยูใ่ นโซนพื้นที่ของแผ่นดินไหวระดับใด (SEISMIC LEVEL: 1A, 1B, 2 ) ตามหัวข้อ 6.1 ส่วนรายละเอียดการ
เสริ มเหล็กจะอยูใ่ นหัวข้อ 6.2
4) แบบแผ่นที่ สาม GN-003 แสดงรายละเอียดตามมาตรฐานการออกแบบจุดต่อของเสาตอม่อ แสดงการเสริ ม
เหล็กปลอกเสาพิเศษเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว ที่ ระยะปลายเสา (Lo) แสดงไว้ในหัวข้อ 6.2.5 ส่ วนข้อกาหนด
งานฐานรากแสดงไว้ในหัวข้อ 7
5) หมายเหตุ (Note) ในรายละเอียดประกอบแบบทุกๆแผ่น จะระบุหน่วยเป็ นเมตร (Meter) เสมอ นอกจากจะระบุ
หน่วยในแบบเป็ นอย่างอื่นๆ
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SECTION 1) BRIDGE SPAN NOT MORE THAN 20.00 M.
DRAWING NAME
DRAWING NO.

: R.C. SLAB BRIDGE
: SB-101 TO SB-105

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างแผ่นพื้นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หล่อในที่
: SLAB TYPES (SB) ของโครงสร้างสะพานส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) มี 5 แผ่น
ประกอบด้วย
 SB-101 ถึง SB-103 : แสดงรายละเอียดของแปลน รู ปตัด การเสริ มเหล็กและข้อกาหนดของ
วัสดุ สาหรับสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีช่วงสะพานไม่เกิน 12 ม. (5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12
ม.) และมีแนวสะพานเฉี ยง (SKEW)ไม่เกิน 45 องศา (0, 25 และ 45 องศา)
 SB-104 ถึง SB-105 : แสดงรายละเอียดของแปลน รู ปตัด การเสริ มเหล็กและข้อกาหนดของ
วัสดุสาหรับสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กกรณี มี TAPERED ที่มีช่วงสะพานไม่เกิน12 ม. และมี
แนวสะพานเฉี ยง (SKEW)ไม่เกิน 45 องศา
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) หลังจากการกาหนดความยาวสะพานไม่เกิน 12 เมตรแล้ว ต้องมีการพิจารณาจานวนช่วงจราจรและไหล่ทาง
(ออกแบบ Roadway Width) รองรับน้ าหนักบรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) พิ จ ารณาแปลน รู ป ตัด การเสริ ม เหล็ก ข้อ ก าหนดของวัส ดุ และรายละเอี ยดประกอบแบบนี้ พร้ อ มกับ
GENERAL NOTES สาหรับสะพานแบบพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที่ ตามความยาวช่วงสะพานที่ตอ้ งการ
3) TABLE OF SLAB THICKNESS แ ส ด ง ค ว า ม ห น า ข อ ง แ ผ่ น พื้ น ค อ น ก รี ต TABLE OF SLAB
REINFORCEMENT แสดงรายละเอี ยดของการเสริ ม เหล็ก ของแผ่น พื้ น คอนกรี ต และ TABLE OF DEAD
LOAD CAMBER แสดงรายละเอียดของระยะ CAMBER ทุกๆช่วง หนึ่งในสี่ ของความยาวช่วงพื้น
4) ทางเท้า (SIDEWALK) มี กว้างขนาด 0.50 1.00 และ 1.50 ม. กรณี มี ท างเท้า (SIDEWALK) ความสู ง ของ
BARRIER เท่ากับ 1.00 ม.
5) คานที่ ขอบสะพาน (EDGE BEAM) ที่ ยื่นออกมารับ BARRIER จะต้องยื่นไม่เกิ น 0.50 ม. และมี ความหนา 0.20 ม.
รายละเอียดของแบบประกอบงานสะพาน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากแบบ BARRIER (BR) ที่ DWG. No. BR -101 และ
BR-102
6) เหล็กเสริ มของทางเท้า (SIDEWALK) และคานขอบสะพาน (EDGE BEAM) แสดงไว้ในตาราง TABLE OF
SIDEWALK AND EDGE BEAM REINFORCEMENT
7) แบบ SB-104 แสดงกรณี ปากผาย (Tapering) ของโครงสร้างแผ่นพื้นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที่ ในช่วงมี
ทางโค้ง และมีการลดหรื อเพิ่ม Roadway Width โดยใช้ร่วมกับ SB -105 ความยาวของ TAPERED SLAB จะขึ้ นอยู่
กับความยาวช่วงสะพานและรายละเอียดอื่นๆของสะพาน ซึ่ งรัศมีทางโค้งจะขึ้นอยูก่ บั ความยาวช่วงสะพาน แสดงไว้
ใน SB -105
8) กรณี สะพานทามุมเฉี ยง (SKEWED SLAB BRIDGE) ในช่วง 0° - 25° และ 26° - 45° จะแสดงรายละเอียดการ
เสริ มเหล็กกรณี พิ เศษที่ มุม ซึ่ งในช่ วง 0° - 25°การเสริ มเหล็ก จะเสริ มตามทิ ศทางที่ สะพานท ามุมเฉี ยง แต่
ในช่วง 26° - 45°การเสริ มเหล็กจะเสริ มตั้งฉากกับคานขอบ (EDGE BEAM)
9) รายละเอียดท่อระบายน้ าของโครงสร้างสะพานส่วนบน ใชั Precast Mortar Drain Pipe แสดงใน Section
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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ข้ อจำกัดกำรใช้ แบบแผ่นพืน้ สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่ อในที:่ (R.C. SLAB TYPES)
1) พิจารณาเลือกใช้พ้นื ที่ ที่สามารถตั้งนัง่ ร้านได้ คือ ดินท้องคลอง ต้องเป็ นดินแข็ง เช่น ดินทราย หิ น ที่มีกาลัง
เพียงพอสามารถตั้งนัง่ ร้านรองรับพื้นสะพานระหว่างเทคอนกรี ตได้ และในระหว่างที่ทาการก่อสร้างต้องไม่
มีการสัญจรทางน้ า
2) มีเวลา และแรงงานที่มีความชานาญในการทางานเพียงพอ ไม่มีความเร่ งด่วนในการเปิ ดใช้งาน วัสดุในการ
ทานัง่ ร้าน และแบบพื้นหาง่ายหรื อมีพร้อมอยูแ่ ล้ว
3) ตาแหน่ งสะพานควรอยู่ต้ งั ที่ บริ เวณลาน้ าแคบที่ สุด ตรงที่ สุด และควรตั้งฉากกับแนวลาน้ ามากที่ สุด ควร
หลี กเลี่ ยงแนวสะพานเฉี ยง (Skew) เพื่อให้ได้ความยาวสะพานสั้นที่ สุดโดยไม่ขดั ต่อหลักวิศวกรรม ทั้งนี้
ความหมายของแนวสะพานเฉี ยง (Skew) แสดงดังรู ป

FIGTURE 1 แสดงควำมหมำยของแนวสะพำนเฉียง (SKEW BRIDGE)

A : 0° SKEW PLAN

B : 1° - 45° SKEW PLAN

C : TAPERED PLAN
FIGTURE 2 R.C. SLAB BRIDGE (SB)
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 0° - 45° SKEW PC. PLANK GIRDER
: PG – 101, PG - 102, PG – 103 และ PG - 104

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างคานคอนกรี ตอัดแรง รู ป PLANK GIRDER ชนิดดึงเหล็กก่อน สาหรับ
กรณี สะพานทามุมเฉี ยง (SKEW) ไม่เกิน 45°
องค์ ประกอบแบบ : รายละเอียดเสริ มเหล็กและเสริ มลวดอัดแรงของ PRECAST CONCRETE (PC.) ในช่วงความยาว
สะพานไม่เกิน 12 ม. (5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 ม.) และมีแนวสะพานเฉี ยง (SKEW) ไม่เกิน 45°
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) หลังจากการกาหนดความยาวสะพานไม่เกิน 12 เมตรแล้ว ต้องมีการพิจารณาจานวนช่วงจราจรและไหล่ทาง
(ออกแบบ Roadway Width) รองรับน้ าหนักบรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) พิ จ ารณาแปลน รู ป ตัด การเสริ ม เหล็ก ข้อ ก าหนดของวัส ดุ และรายละเอี ยดประกอบแบบนี้ พร้ อ มกับ
GENERAL NOTES สาหรับโครงสร้างคานคอนกรี ตอัดแรงรู ป PLANK GIRDER ตามความยาวช่วงสะพานที่
ต้องการ
3) การใช้แบบในส่วนของ PC. PLANK GIRDER ต้องใช้แบบประกอบกันทั้ง 4 แผ่นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 PG-101 แสดงขนาดและการจัดวางของ PC. PLANK
 PG-102 แสดงรายละเอียดการเสริ มเหล็กคานสะพาน
 PG-103 แสดงการจัดวางลวดอัดแรง EXTERIOR PC. PLANK และ การวางเหล็กผิวบนคอนกรี ตทับหน้า
 PG-104 แสดงการจัดวางลวดอัดแรง INTERIOR PC. PLANK
4) คานคอนกรี ตอัดแรง PC. PLANK GIRDER ประกอบด้วย คานคอนกรี ตตัวใน (INTERIOR GIRDER) และ
คานคอนกรี ต ตัวริ ม (EXTERIOR GIRDER) โดยใช้จานวนตาม Roadway Width ซึ่ งกว้างตั้งแต่ 9 ถึง 15 ม.
ขนาดความลึกจะแตกต่างกันตามกับความยาวช่วงสะพาน
5) คานคอนกรี ตอัดแรง PC.PLANK GIRDER วางต่อกัน ด้วยการเชื่ อม SHEAR CONNECTOR ส่ วนตาแหน่ ง
ของ SHEAR CONNECTOR มี รายละเอี ยดการวาง (A และB ใน PLAN) DWG. NO. PG – 101 และ ตาราง
PLANK GIRDER OUTLINE แสดงระยะ A และ B
6) กรณี ตอ้ งเตรี ยมเหล็กที่ยึดโครงสร้างคานคอนกรี ตอัดแรง PC. PLANK รองรับทางเท้าหรื อราวสะพาน ต้องดู
จากรู ปตัด แสดงในแผ่นพื้นตัวริ ม จาก DWG. PG – 102
7) เมื่ อ คานคอนกรี ต อัด แรง คอนกรี ต อัด แรง PC.PLANK GIRDER วางต่ อ กัน แล้วติ ด เทปกาว ก่ อ นที่ จะเท
คอนกรี ตทับหน้าหล่อในที่ (Cast-in-place Topping Slab) บนพื้น PLANK GIRDER
8) กรณี สะพานทามุมเฉี ยง (SKEWED SLAB BRIDGE) ในช่วง 0° - 25° และ 26° - 45° จะแสดงรายละเอียดการ
เสริ มเหล็กกรณี พิเศษที่มุม ซึ่ งในช่วง 0° -25° การเสริ มเหล็กในคอนกรี ตทับหน้า จะเสริ มตั้งฉากกับขอบแผ่น
คานคอนกรี ต อัด แรงตัวริ ม แต่ ในช่ ว ง 26° - 45°การเสริ ม เหล็กจะเสริ ม ตามทิ ศ ทางที่ ส ะพานท ามุ ม เฉี ย ง
แสดงใน DWG. PG – 103
9) รายละเอียดท่ อระบายน้ าของโครงสร้างสะพานส่ วนบน ใชั Precast Mortar Drain Pipe แสดงใน Section ดัง
แสดงใน DWG. PG-101
วัตถุประสงค์
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ข้ อจำกัดกำรใช้ แบบแผ่นพืน้ แบบคำนสำเร็จรู ปอัดแรงก่ อน (PC. PLANK GIRDER)
1) กรณี ทวั่ ไปแผ่นพื้น PC. PLANK ใช้สาหรับความกว้างทางรถวิง่ (Roadway Width: w) ช่วง 9.00 ถึง 15.00 ม.

FIGTURE 3 PC. PLANK DIMENSIONS
2) กรณี ROADWAY WIDTH (W) มีความกว้างเกิน 15 ม. ให้วศิ วกรออกแบบเพิ่มจานวนลวดอัดแรงของแผ่นพื้น
PC. PLANK GIRDER ใหม่พิจารณาถึง ผลของความกว้างสะพาน ต่อความยาวช่วงสะพาน (W/L) ประกอบ
สาหรับข้อจากัดใน Table 4.6.2.2.2 b-1 (AASHTO LRFD, 2014) กรณี f (Table 4.6.2.2.1-1) ดังแสดงในรู ป
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3) กรณี จาเป็ นต้องปรับขนาดความกว้างแผ่นพื้น PC. PLANK เพราะROADWAY WIDTH (W) มีความกว้างไม่
ลงตัว เช่น เป็ น 11.20 ม. ให้วศิ วกรออกแบบแผ่นพื้นใหม่
4) การเชื่อม Shear Connector ตามระบุ
5) แผ่นพื้นต้องพิจารณายกตามที่ระบุที่จุดยก (Lifting Points) ตามแสดงเท่านั้น

DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 0° - 45° SKEW PC. BOX BEAM BRIDGE 15.00 M. AND 20.00 M. SPANS
: BB-101 TO BB-103

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่ วนบน (SUPERSTRUCTURE) ของคานรู ปกล่องแบบอัด
แรงที่มีช่วงสะพานไม่เกิน 15.00 และ 20.00 ม. และมีแนวสะพานเฉี ยง (SKEW)ไม่เกิน 45 องศา
องค์ ประกอบแบบ : รายละเอียดคานรู ปกล่องหล่อสาเร็ จ PRECAST CONCRETE (PC.) BOX BEAM
 BB-101 แสดงขนาด (DIMENSIONS) รายละเอี ยดการยึดกัน ของชิ้ น ส่ วนด้านขวางด้วย
TRANSVERSE TIE STRAND และ SHEAR KEY
 BB-102 และ BB-103 แสดงการจัดเหล็กเสริ มต่างๆและการวางลวดอัดแรง
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุ ดนี้ มี 3 แผ่น ซึ่ งมี รายละเอี ยดที่ จะใช้ป ระกอบกับแบบของโครงสร้ างสะพานที่ จะก่ อสร้างทุ ก แผ่น
นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็ นอย่างอื่นๆ
2) หลังจากการกาหนดความยาวสะพาน 15.00 หรื อ 20.00 เมตรแล้ว ต้องมีการพิจารณาจานวนช่วงจราจรและ
ไหล่ทาง (ออกแบบ ROADWAY WIDTH) รองรับน้ าหนักบรรทุก HL - 93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
3) การใช้แบบในส่วนของ PC. BOX BEAM ต้องใช้แบบประกอบกันทั้ง 3 แผ่นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 BB-101 แสดงขนาด รู ปตัด การเสริ มเหล็กและแปลนการจัดวางของ PC. BOX BEAM
 BB-102 แสดงการจัดเหล็กเสริ มต่างๆ
 BB-103 แสดงการจัดวางลวดอัดแรง
4) PC. BOX BEAM ประกอบด้วย คานตัวใน (INTERIOR GIRDER) และคานตัวริ ม (EXTERIOR GIRDER) ขนาด
แสดงในตาราง TABLE BOX BEAM CONCRETE OUTLINE ตามระยะของ SPAN แสดงใน DWG. BB-101
5) การยึด PC. BOX BEAM เข้าด้วยกันโดยใช้ลวดเกลี ยวอัดแรง 7–WIRE STRANDS (ชนิ ดไม่ เป็ นสนิ ม) ขนาด
เส้นผ่าศู นย์กลาง 15.2 มม. ซึ่ งจะร้ อยรู ผ่าน DIAPHRAGM ทุ กๆ ช่วง หนึ่ งในสี่ ของความยาวช่วง คาน (Quarter
Span) โดยจะดึงหลังจากเทคอนกรี ตทับหน้าแล้วประมาณ 3 วัน ด้วย แรงดึง 150 kN/Strand ตามที่แสดงในแบบ
วัตถุประสงค์
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6) มีการพิจารณาความกว้างของทางเท้า 3 กรณี ได้แก่ กรณี ไม่มีทางเท้า (Barrier กว้าง 0.50 ม). และกรณี มีทาง
เท้าความกว้าง 1.00 ถึง 1.50 ม. (Barrier กว้าง 0.25 ม).
7) การเตรี ยมเหล็กเสริ มยืน่ จากคานตัวริ ม สาหรับรองรับทางเท้า แสดงใน DWG. BB-102
8) รายละเอียดของข้อกาหนดของวัสดุที่สาคัญแสดงในหมายเหตุ (Note)
9) รายละเอียดท่ อระบายน้ าของโครงสร้างสะพานส่ วนบน ใชั Precast Mortar Drain Pipe แสดงใน Section ดัง
แสดงใน DWG. BB-101

FIGTURE 4 BOX BEAM SECTIONS
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 0° - 45° SKEW I – GIRDER 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN ( FULL JOINT )
: IG-101 TO IG-104 AND IG-201 TO IG-206

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่ วนบน (SUPERSTRUCTURE) ของคานรู ปตัวไอแบบอัดแรงก่อน
แบบไม่มีการลดหน้าตัดที่ปลายคาน (FULL JOINT) ช่วงคานยาว 15.00 ม. และ 20.00ม.
องค์ ประกอบแบบ : รายละเอียดคานหล่อสาเร็ จรู ปตัวไอ (PC I – GIRDER) และพื้นสะพานหล่อในที่ (Cast-in-place
Deck Slab) บน I – GIRDER
 IG-101 TO IG-104 แบบมาตรฐานคานรู ปตัวไอช่วงคานยาว 15.00 ม. มี 4 แผ่น
 IG-201 TO IG-206 แบบมาตรฐานคานรู ปตัวไอช่วงคานยาว 20.00 ม. มี 6 แผ่น
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ มี 10 แผ่น ซึ่ งมี รายละเอี ยดที่ จะใช้ประกอบกับแบบของโครงสร้างสะพานที่ จะก่ อสร้างทุ กแผ่น
นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็ นอย่างอื่นๆ
2) หลังจากการกาหนดความยาวสะพาน 15.00 หรื อ 20.00 เมตรแล้ว ต้องมีการพิจารณาจานวนช่วงจราจรและ
ไหล่ทาง (ออกแบบ ROADWAY WIDTH) รองรับน้ าหนักบรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
3) การใช้แ บบในส่ ว นของคานรู ป ตัว ไอช่ ว งคานยาว 15.00 เมตร ต้อ งใช้แ บบประกอบกัน ทั้ง 4 แผ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 IG-101 แสดงการจัดวางของคานรู ปตัวไอ
 IG-102 แสดงการจัดเหล็กเสริ มพื้นและคานขวาง
 IG-103 แสดงขนาด รู ปร่ างของคานรู ปตัวไอ
 IG-104 แสดงการจัดเหล็กเสริ มและการจัดวางลวดอัดแรงของคานรู ปตัวไอ
4) การใช้แ บบในส่ วนของคานรู ป ตัวไอช่ วงคานยาว 20.00 เมตร ต้องใช้แบบประกอบกัน ทั้ง 6 แผ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 IG-201 แสดงการจัดวางของคานรู ปตัวไอ
 IG-202 แสดงการจัดเหล็กเสริ มพื้นและคานขวาง
 IG-203 แสดงการจัดวางของคานรู ปตัวไอในช่วงโค้งของสะพาน
 IG-204 แสดงการจัดเหล็กเสริ มพื้นและคานขวางในช่วงโค้งของสะพาน
 IG-205 แสดงขนาด รู ปร่ างของคานรู ปตัวไอ
 IG-206 แสดงการจัดเหล็กเสริ มและการจัดวางลวดอัดแรงของคานรู ปตัวไอ
5) ค่าความกว้างทางรถ (ROADWAY WIDTH: W) รวมระยะส่ วนยื่นของพื้นหล่อในที่ (C) จะเป็ นตัวกาหนด
จานวนคาน หรื อระยะห่างคาน (S) โดยที่ ระยะห่ างคานที่ออกแบบไว้ไม่เกิน 2.00 ม.ทุกๆกรณี สาหรับระยะ
C กรณี สะพานที่ก่อสร้างในทางตรงการออกแบบจะครอบคลุมไม่เกิน 1.00 ม. และกรณี ทางโค้ง ระยะ C ไม่
เกิน 1.50 ม. ดังตารางแสดงใน DWG. IG-101, IG-102, IG-201 และ IG-203
6) รายละเอียดท่อระบายน้ าของโครงสร้างสะพานส่ วนบน ใชั PVC. Drainage Pipe แสดงใน Plan ดังแสดงใน
DWG. IG-101 และ IG-201
7) รายละเอียดและข้อกาหนดแผ่นพื้นสาเร็ จรู ป (PC. SLAB) ใช้เป็ นไม้แบบ Deck Slab แสดงในหมายเหตุ (Note)
วัตถุประสงค์
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ข้ อจำกัดกำรใช้ แบบคำนสำเร็จรู ปอัดแรงก่ อน (PC. I-GIRDER)
1) พิจารณาการยกคาน (Lifting Points) ที่ปลายคานทั้ง 2 ด้าน
2) การเชื่อมเหล็ก DB25 ใน DIAPHRAGM ตามระบุ

FIGTURE 5 I - GIRDER SECTION
DRAWING NAME
DRAWING NO.

: CAP BEAM AND WINGWALL OF ABUTMENT
: PB-101

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ทัว่ ไปของ CAP BEAM และ
WINGWALL
องค์ ประกอบแบบ : เป็ นแบบชุดประกอบของสะพานประกอบด้วย
 PB-101 : แสดงขนาดและการเสริ มเหล็กของโครงสร้างคานยึดเสา (CAP BEAM) และกาแพง
ปี ก (WINGWALL)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กาแพงปี กจะก่อสร้างกับตอม่อริ มเท่านั้นและจะต้องมีความสูงของดินถมไม่เกิน 2.00 ม.ในกรณี ที่ดินถมสูงเกิน
2.00 ม. และความสูงของ Abutment ไม่เกิน 4 ม. ให้เปลี่ยนไปใช้โครงสร้างตามแบบ NO. PB-309 และ PB-310
2) กาหนดความกว้างของ CAP BEAM (WCAB) จากการคานวณ SEISMIC REQUIREMENT (AASHTO LRFD)
และแบ่งตามมุม SKEW ของสะพาน ดังแสดงในตาราง TABLE OF CAP BEAM WIDTH
วัตถุประสงค์
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3) เหล็กเสริ มใน WING WALL แสดงใน TABLE OF REINFORCEMENT
4) รายละเอียดทัว่ ไปของ JOINT และ BEARING PAD แสดงใน CAP BEAM DETAIL
5) จานวนต้นของเสาของโครงสร้างส่วนล่าง ในหมวดแบบ PB (PIER AND ABUTMENT) สาหรับข้ามคลอง
หรื อลาน้ าต้องเป็ นเลขคู่เสมอ (2, 4, 6, …)
6) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบ DWG. SP-301, PB-201 ถึง PB-221 และ PB-301 ถึง PB-310

FIGTURE 6 CAP BEAM AND WINGWALL OF ABUTMENT

DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, 0° SKEW
: PB-201 TO PB-221

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ของตอม่อสะพาน
: ประกอบของสะพานจานวน 21 แผ่นได้แก่
 PB-201 TO PB-221 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของโครงสร้าง
ส่วนล่างรองรับสะพาน ในกรณี ที่สะพานมีความกว้าง 9.00 ถึง 15.00 ม.สาหรับความยาวช่วง
สะพาน 5.00 ถึง 10.00 และ12.00 ม.
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ แบ่งตามความกว้างของช่องทางจราจร (9.00 ถึง 15.00 ม.) แต่ละชุดประกอบด้วย แบบจานวน 3
แผ่น การน าไปใช้ต ้อ งเลื อ กชนิ ด ฐานรากว่าเป็ น SPREAD FOOTING (ใช้ PIER หรื อ ABUTMENT) หรื อ
PILE (ใช้ PILE BENT)
2) รายละเอียดแต่ละความกว้าง สะพานของแบบชุดนี้ มี 3 แผ่น คือ แสดง Spread Footing Pier, Spread Footing
Abutment และ Pile Bent and Abutment Details ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่ องแผ่นดินไหว ที่มีการออกแบบ
ใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบ
เป็ นอย่างอื่น
3) โครงสร้างส่ วนล่างของสะพาน มีลกั ษณะเป็ นเสาเรี ยง ประกอบด้วย แบบแสดงรายละเอียดของตอม่อกลางและ
ตอม่อริ ม ซึ่งจะประกอบไปด้วยฐานราก 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

98

3.1) ฐานรากแผ่ก่อสร้างบนดิน (SPREAD FOOTING ON SOIL)ใช้ได้เมื่อก่อสร้างในบริ เวณดินที่ใช้เป็ น
ฐาน ต้องมีความสามารถในการรับน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 0.20 MPa (20 ตัน/ตร. ม.) โดยมีขอ้ จากัด
เกี่ยวกับความสูงของตอม่อกลาง (PIER) จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 8.00 ม. ส่วนกรณี ที่เป็ นตอม่อริ ม
(ABUTMENT) เสาเข็มต้องฝังอยูใ่ นบริ เวณที่ไม่มีการกัดเซาะที่ริมตลิ่ง และ/หรื อ มี Slope Protection
โดยมีระยะห่างจากริ มตลิ่งที่เหมาะสม และ ABUTMENT ต้องมีดินถมความสูงไม่เกินกว่า 2.00 ม.
3.2) ฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ใช้เมื่ อก่อสร้างในบริ เวณดิ นอ่อน มีความสามารถในการรับ
น้ าหนักน้อยกว่า 0.20 MPa (20 ตัน/ตร. ม.) โดยเสาเข็มต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 ตัน
ต่อต้น ในกรณี ฐานรากเป็ นตอม่อกลาง (PILE BENT) จะต้องมีความสู งไม่เกินกว่า 8.00 ม. กรณี ตอม่
อริ ม(Abutment) จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 4.00 ม. จากระดับของดินเดิม
4) ในกรณี ฐ านรากเป็ นตอม่ อ กลาง (PIER) ระยะคานค้ า ยัน (BEAM BRACING) ถึ ง ระดับ ชั้น ดิ น เดิ ม ต้อ งมี
ระยะห่ า งไม่ เกิ น 3.00 ม. หากมี ร ะยะเกิ น 3.00 ม. ให้ ท าการเพิ่ ม คานค้ ายัน และในกรณี ที่ เป็ นตอม่ อ ริ ม
(ABUTMENT) ความสู งเกิ น กว่า 4.00 ม. ให้ใช้โครงสร้ างตามแบบ PB-310 ซึ่ งจะเป็ นแบบตอม่ อริ ม แบบ
กาแพงทึบเพื่อใช้กรณี ที่ความสูงเกินกว่า 4.00 ม. แต่ความสูงต้องไม่เกินกว่า 5.50 ม.
5) เหล็กเสริ มในเสา คาน และฐานราก แสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มในเสา (CN101, CN102,
P101, P201) จะขึ้นอยู่กบั ระดับความรุ นแรงของแผ่นดิ นไหว (LEVEL 1 และ LEVEL 2) ในแต่ละจังหวัดที่
ก่อสร้างสะพานที่ระบุไว้ใน GN - 002

A : PIER

B : ABUTMENT
FIGTURE 7 PIER & ABUTMENT FOR SUBSTRUCTURE
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, 1° - 45° SKEW
DRAWING NO. : PB-301 TO PB-310
: แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ของตอม่อสะพาน
: ประกอบของสะพานจานวน 10 แผ่นได้แก่
 PB-301 TO PB-310 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของโครงสร้ าง
ส่ วนล่างรองรับสะพาน ในกรณี ที่สะพานมีความกว้าง 9.00 ถึง 15.00 ม. สาหรับช่วงสะพาน
5.00 - 10.00 และ12.00 ม. กรณี SKEW 45° (MAX.)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ แต่ละแผ่น ประกอบด้วยตารางเสริ มเหล็กเสดงตามความกว้างของช่องทางจราจร (9.00 ถึง 15.00 ม.)
ซึ่ งมี รายละเอี ยดครอบคลุ ม เรื่ องแผ่น ดิ น ไหว ที่ มีก ารออกแบบใช้น้ าหนัก บรรทุ ก HL-93 และออกแบบตาม
มาตรฐาน AASHTO (LRFD) นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็ นอย่างอื่น
2) การนาไปใช้ตอ้ งเลือกชนิ ดฐานราก โดยรายละเอียดประกอบโครงสร้าง คือ แสดง Spread Footing Pier (With/
Without Wall Bracing), Spread Footing Abutment, Pile Bent and Abutment, Wall Bracing For Pile Bent, Pier
On Bed Rock (With/ Without Wall Bracing), Abutment On Bed Rock แ ละAbutment 12.00 M. Span (Pile
&Spread) สาหรับ 4.00 < H ≤ 5.50 M.
3) แบบตอม่อริ ม PB-309 และ PB-310 ที่ออกแบบไว้ให้กลับรถใต้สะพานได้ ซึ่งจะเป็ นแบบตอม่อริ มแบบกาแพง
ทึบเพื่อใช้กรณี ที่ความสูงเกินกว่า 4.00 ม. แต่ความสูงไม่เกินกว่า 5.50 ม. ซึ่งจะใช้เมื่อก่อสร้างในบริ เวณที่ไม่มีการ
กัดเซาะที่ริมตลิ่ง โดยมีระยะห่างจากริ มตลิ่งไม่นอ้ ยกว่า 1.50 ม. ทั้งนี้พิจารณาที่เหมาะสมและฐานรากต้องฝังอยู่
ในดินลึกไม่นอ้ ยกว่า 2.50 ม. จากระดับของดินเดิม
4) ในกรณี ฐานรากเป็ นตอม่อกลาง (PIER) ให้ใช้ระยะคานค้ ายัน (BEAM BRACING) ถึ งระดับชั้นดิ นเดิ มต้องมี
ระยะห่างไม่เกิน 3.00 ม. หากมีระยะเกิน 3.00 ม. ให้ทาการเพิ่มคานค้ ายัน
5) เหล็กเสริ มในเสา คาน ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มในเสา (CN101, CN102, P101,
P201) จะขึ้นอยูก่ บั ระดับความรุ นแรงของแผ่นดินไหว (LEVEL 1, LEVEL 2) ในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพาน
ที่ระบุไว้ใน GN- 002
6) โครงสร้างส่ วนล่างของสะพาน มี ลกั ษณะเป็ นเสาเรี ยง ซึ่ งสรุ ป รายละเอี ยดของตอม่อกลางและตอม่ อริ ม จะ
ประกอบไปด้วยฐานราก 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
6.1) ฐานรากแผ่ก่อสร้างบนดิน (SPREAD FOOTING ON SOIL) ใช้เมื่อก่อสร้างในบริ เวณที่ดินที่ใช้เป็ น
ฐาน ต้องมีความสามารถในการรับน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 0.20 MPa (20 ตัน/ตร. ม.) โดยมีขอ้ จากัด
เกี่ยวกับความสูงของตอม่อกลาง (PIER) จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 8.00 ม. กรณี ที่เป็ นตอม่อริ ม
(ABUTMENT) จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 4.00 ม. และฐานรากต้องฝังอยูใ่ นดินไม่นอ้ ยกว่า 2.50 ม.
จากระดับของดินเดิม
6.2) ฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ใช้เมื่ อก่อสร้างในบริ เวณดิ นอ่อน มีความสามารถในการรับ
น้ าหนักน้อยกว่า 0.20 MPa (20 ตัน/ตร. ม.) โดยเสาเข็มต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 ตัน
วัตถุประสงค์
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ต่อต้น กรณี ฐานรากเป็ นตอม่อกลาง (PILE BENT) จะต้องมีความสู งไม่เกินกว่า 8.00 ม. กรณี ตอม่อริ ม
(ABUTMENT) จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 4.00 ม. จากระดับของดินเดิม
6.3) ฐานรากแผ่ก่อสร้างบนหิ น (SPREAD FOOTING ON BED ROCK) ใช้เมื่ อก่อสร้างในบริ เวณที่ เป็ น
หิ น มีความสามารถในการรั บน้ าหนักไม่น้อยกว่า 0.80 MPa (80 ตัน/ตร. ม.) โดยมีขอ้ จากัดเกี่ ยวกับ
ความสูงของตอม่อกลาง จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 8.00 ม. ส่วนในกรณี ที่เป็ นตอม่อริ มจะต้องมีความ
สูงไม่เกินกว่า 4.00 ม. และฐานรากต้องฝังอยูใ่ นดินไม่นอ้ ยกว่า 2.50 ม. จากระดับของดินเดิม

DRAWING NAME
DRAWING NO.

: TYPICAL DETAIL OF SKEW FOOTING FOR SINGLE COLUMN PIER, AND
PILE PATTERN FOR SINGLE AND MULTI PIERS
: PC-101 TO PC-104

: แสดงรายละเอียดฐานรากของตอม่อแบบเสาเดี่ยวกรณี ฐานรากมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) แสดง
รู ปแบบ ฐานรากแบบต่างๆสาหรับตอม่อแบบเสาเดี่ ยว สองเสาและสามเสา รวมทั้งแสดงแบบ
เสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อ
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงรายละเอียดกรณี ฐานรากตอม่อแบบเสาเดี่ยวมีการทามุมเฉี ยง แบบแสดงรู ปแบบฐานราก
แบบต่างๆสาหรับตอม่อแบบเสาเดี่ยว สองเสาและสามเสา และแบบแสดงการเสริ มเหล็กแผงปิ ด
ตอม่อจานวน 4 แผ่น ประกอบด้วย
 PC-101: แบบแสดงรายละเอียดกรณี ฐานรากตอม่อแบบเสาเดี่ยวมีการทามุมเฉี ยง
 PC-102 ถึง PC-103 : แบบแสดงรู ปแบบฐานรากแบบต่างๆ สาหรับตอม่อแบบเสาเดี่ยว สอง
เสา และสามเสา
 PC-104 : แบบแสดงรายละเอียดการเสริ มเหล็กของแผงปิ ดตอม่อ
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) เสาและคานขวาง ของตอม่อแบบเสาเดี่ยว จะไม่มีการเฉี ยงตามแต่จะ
ใช้การเฉี ยงของฐานรากปรับตามการเฉี ยงของสะพาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-101
3) รู ปแบบการจัดวางเสาเข็มสาหรับฐานรากที่รองรับ ตอม่อกลางแบบเสาเดี่ยว สองเสา และสามเสา ที่ไม่ได้แสดง
ในแบบแผ่นที่ PC-201 ถึง PC-228 ได้นามาแสดงไว้ตามแบบแผ่นที่ PC-102 ถึง PC-103
4) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐานรายละเอียดการเสริ มเหล็ก แผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
5) แบบชุดนี้ใช้ร่วมกับแบบแผ่นที่ PC-201 ถึง PC-228
วัตถุประสงค์
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (SINGLE COLUMN)
: PC-201 ถึง PC-204 และ PC-210 ถึง PC-213

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบเสาเดี่ยว กรณี รองรับ I - GIRDER
ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม. ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน 8 แผ่นได้แก่
 PC-201 ถึง PC-204: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อกลางแบบ
เสาเดี่ ยวในกรณี ที่ มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และ 20.00 ม.และมี ค วามสู งไม่ เกิ น 15.00 ม.กรณี ไม่ มี ท างเท้า (ความสู งสะพาน
แบ่งเป็ นช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.)
 PC-210 ถึง PC-213: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อกลางแบบ
เสาเดี่ ยว ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และ 20.00 ม.และมีความสู งไม่เกิน 15.00 ม.กรณี มีทางเท้า (ความสู งสะพานแบ่งเป็ น
ช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ด นี้ ให้ ข ้อ มู ล ส าหรั บ ออกแบบโครงสร้ างเฉพาะคานขวาง,เสา,ฐานราก จบภายในแบบแต่ ล ะแผ่ น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) กรณี ที่สะพานสูงไม่เกิน 8.00 ม. ให้ใช้ขอ้ มูลแผ่นที่ PC-201, PC-202, PC-210 และ PC-211
4) กรณี ที่สะพานสู งเกิ น 8.00 ม. แต่สูงไม่เกิ น 15.00 ม. ให้ใช้ขอ้ มูลแผ่นที่ PC-203, PC-204, PC-212, PC-213
(แผ่นเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะนาไปออกแบบสะพานที่สูงไม่เกิน 8.00 ม. เนื่องจากจะทาให้สิ้นเปลือง)
5) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) เสาและคานขวาง ของตอม่อแบบเสาเดี่ยว จะไม่มีการเฉี ยงตาม แต่จะ
ใช้การเฉี ยงของฐานรากปรับตามการเฉี ยงของสะพาน โดยจะระบุขนาดแยกกรณี ไว้ในตารางของแต่ละแผ่น
โดยไม่ได้แสดงรู ปประกอบ รู ปประกอบสามารถดูรายละเอียดได้ตามแบบแผ่นที่ PC-101
6) เหล็กเสริ มในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
รุ นแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพานระบุไว้ในแบบแผ่นที่ GN- 002 ถึง GN-003
7) รู ป แบบการจัด วางเสาเข็ม ส าหรั บ ฐานรากที่ รองรั บ ตอม่ อ กลางแบบเสาเดี่ ยว ที่ ไม่ ได้แ สดงในแบบให้ ดู
รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-102
8) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
9) กรณี ที่ตอ้ งตอกเสาเข็มเฉี ยง (BATTER PILE) ให้ดาเนิ นการตามรู ปแบบที่แสดงดังแบบแผ่นที่ PC-101 ถึง PC102 โดยความเฉี ยงแนวราบต่อแนวดิ่งระบุตามแบบ (1 : 10) และมีระยะFREE STANDING ได้ไม่เกิน 5.00 ม.
10) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดต่อม่อโดยรอบฐาน รายละเอียดการเสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
วัตถุประสงค์
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 12.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (TWO COLUMN)
: PC-205 ถึง PC-206 และ PC-214 ถึง PC-215

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสองเสา กรณี รองรับ I-GIRDER
ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 12.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน4แผ่นได้แก่
 PC-205 ถึง PC-206 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบ
สองเสา ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 12.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมี ค วามสู งไม่ เกิ น 15.00 ม.กรณี ไม่ มี ท างเท้า (ความสู งสะพาน
แบ่งเป็ นช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.)
 PC-214 ถึง PC-215 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบ
สองเสา ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 12.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณี มีทางเท้า (ความสู งสะพานแบ่งเป็ น
ช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ด นี้ ให้ ข ้อ มู ล ส าหรั บ ออกแบบโครงสร้ างเฉพาะคานขวาง เสา ฐานราก จบภายในแบบแต่ ล ะแผ่ น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) กรณี ที่สะพานมีความกว้างทางรถไม่เกิน 12.00 ม. ให้เลือกออกแบบเป็ น ตอม่อกลางแบบสองเสา
4) กรณี ที่สะพานสูงไม่เกิน 8.00 ม. ให้ใช้ขอ้ มูลในตารางย่อยที่ 1 ของแบบแต่ละแผ่น
5) กรณี ที่สะพานสู งเกิน 8.00 ม. แต่สูงไม่เกิน 15.00 ม. ให้ใช้ขอ้ มูลในตารางย่อยที่ 2 ของแต่ละแผ่น (ข้อมูลจาก
ตารางย่อยที่ 2 เหล่านี้ไม่เหมาะที่จะนาไปออกแบบสะพานที่สูงไม่เกิน 8.00 ม. เนื่องจากจะทาให้สิ้นเปลือง)
6) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) จะใช้การเฉี ยงของคานขวางให้เฉี ยงตามทิศทางที่เฉี ยงและมีการปรับ
ระยะเฉี ยงสาหรับคาน ฐานราก และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคูณค่า SEC  ซึ่งระบุไว้ในแบบแต่ละแผ่น
7) เหล็กเสริ มในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
รุ นแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพานระบุไว้ในแบบแผ่นที่ GN- 002 ถึง GN-003
8) รู ป แบบการจัด วางเสาเข็ม ส าหรั บ ฐานรากที่ ร องรั บ ตอม่ อ กลางแบบสองเสา ที่ ไ ม่ ได้แ สดงในแบบให้ ดู
รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-103
9) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
10) กรณี ที่ตอ้ งตอกเสาเข็ม เฉี ยง (BATTER PILE)ให้ดาเนิ นการตามรู ปแบบที่ แสดงดังแบบแผ่นที่ PC-103 โดย
ความเฉี ยงแนวราบต่อแนวดิ่งระบุตามแบบ ( 1 ต่อ 10 ) และมีระยะ FREE STANDING ได้ไม่เกิน 5.00 ม.
11) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดต่อม่อโดยรอบฐาน รายละเอียดการเสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
วัตถุประสงค์
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 13.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (THREE COLUMN)
: PC-207 ถึง PC-208 และ PC-216 ถึง PC-217

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสามเสา กรณี รองรับ I-GIRDER
ที่มีความกว้างของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน 4 แผ่นได้แก่
 PC-205 ถึง PC-206 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบ
สามเสา ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมี ค วามสู งไม่ เกิ น 15.00 ม.กรณี ไม่ มี ท างเท้า (ความสู งสะพาน
แบ่งเป็ นช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.)
 PC-216 ถึง PC-217: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบ
สามเสา ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณี มีทางเท้า (ความสู งสะพานแบ่งเป็ น
ช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.)
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ด นี้ ให้ ข ้อ มู ล ส าหรั บ ออกแบบโครงสร้ างเฉพาะคานขวาง,เสา,ฐานราก จบภายในแบบแต่ ล ะแผ่ น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) กรณี ที่สะพานมีความกว้างทางรถ 13.00 ม.-15.00 ม.ให้เลือกออกแบบเป็ นตอม่อกลางแบบสามเสา
4) กรณี ที่สะพานสูงไม่เกิน 8.00 ม. ให้ใช้ขอ้ มูลในตารางย่อยที่ 1 ของแบบแต่ละแผ่น
5) กรณี ที่สะพานสู งเกิน 8.00 ม. แต่สูงไม่เกิน 15.00 ม. ให้ใช้ขอ้ มูลในตารางย่อยที่ 2 ของแต่ละแผ่น (ข้อมูลจาก
ตารางย่อยที่ 2 เหล่านี้ไม่เหมาะที่จะนาไปออกแบบสะพานที่สูงไม่เกิน 8.00 ม. เนื่องจากจะทาให้สิ้นเปลือง)
6) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) จะใช้การเฉี ยงของคานขวางให้เฉี ยงตามทิศทางที่เฉี ยง และมีการปรับ
ระยะเฉี ยงสาหรับคาน ,ฐานราก และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคูณค่า SEC  ซึ่งระบุไว้ในแบบแต่ละแผ่น
7) เหล็กเสริ มในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
รุ นแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพานระบุไว้ในแบบแผ่นที่ GN- 002 ถึง GN-003
8) รู ป แบบการจัด วางเสาเข็ม ส าหรั บ ฐานรากที่ ร องรั บ ตอม่ อ กลางแบบสามเสา ที่ ไ ม่ ไ ด้แ สดงในแบบให้ ดู
รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-103
9) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
10) กรณี ที่ตอ้ งตอกเสาเข็ม เฉี ยง (BATTER PILE) ให้ดาเนิ นการตามรู ปแบบที่ แสดงดังแบบแผ่นที่ PC-103 โดย
ความเฉี ยงแนวราบต่อแนวดิ่งระบุตามแบบ ( 1 ต่อ 10 ) และมีระยะ FREE STANDING ได้ไม่เกิน 5.00 ม.
11) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดต่อม่อโดยรอบฐาน รายละเอียดการเสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
วัตถุประสงค์
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH ABUTMENT
: PC-209 และ PC-218

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อริ มแบบกาแพงทึบ กรณี รองรับ I-GIRDER
ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน2แผ่นได้แก่
 PC-209: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อริ มแบบกาแพงทึบ ใน
กรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ
20.00 ม.กรณี ไม่มีทางเท้า
 PC-218: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อริ มแบบกาแพงทึบ ใน
กรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ
20.00 ม.กรณี มีทางเท้า
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ดนี้ ให้ขอ้ มูลส าหรับ ออกแบบโครงสร้างเฉพาะตอม่อริ มแบบกาแพงทึ บ จบภายในแบบแต่ ละแผ่น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) แบบชุดนี้ใช้ออกแบบ ตอม่อริ มแบบกาแพงทึบความสูงไม่เกิน 5.50 ม. (จากหลังฐานรากถึงผิวจราจร)
4) ให้ผอู ้ อกแบบตรวจสอบความสูงระยะ Hb ให้สอดคล้องกับความสู ง I-GIRDER , BEARING PAD, ความหนา
พื้นสะพาน ที่เลือกใช้อีกครั้ง
5) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) จะใช้การเฉี ยงของกาแพงและฐานรากให้เฉี ยงตามทิ ศทางที่ เฉี ยง และมี
การปรับระยะเฉี ยงสาหรับของกาแพง ฐานราก และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคูณค่า SEC  ซึ่ งระบุไว้ในแบบแต่
ละแผ่น
6) เหล็กเสริ มในกาแพงและฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก ใช้ได้กบั ทุกระดับความรุ นแรงของแผ่นดินไหว
(ใช้ได้กบั LEVEL 1 และ LEVEL 2)
7) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
วัตถุประสงค์
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (SINGLE COLUMN) FOR
BOX BEAM
: PC-219 ถึง PC-220 และ PC-224 ถึง PC-225

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบเสาเดี่ยว กรณี รองรับ
BOX BEAM ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน 4 แผ่นได้แก่
 PC-219 ถึง PC-220 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อกลางแบบ
เสาเดี่ ยว ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณี ไม่มีทางเท้า
 PC-224 ถึง PC-225 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อกลางแบบ
เสาเดี่ ยว ในกรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน
15.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณี มีทางเท้า
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
วัตถุประสงค์

1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ด นี้ ให้ ข ้อ มู ล ส าหรั บ ออกแบบโครงสร้ างเฉพาะคานขวาง เสา ฐานราก จบภายในแบบแต่ ล ะแผ่ น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) แบบชุดนี้ สามารถใช้ได้กบั สะพานที่มีความสู งตั้งแต่ 0.00 ม. ถึง 15.00 ม. โดยมีการจัดเหล็กเสริ มแปรผันตาม
ช่วงความสูง
4) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) เสาและคานขวาง ของตอม่อแบบเสาเดี่ยว จะไม่มีการเฉี ยงตาม แต่จะ
ใช้การเฉี ยงของฐานรากปรับตามการเฉี ยงของสะพาน โดยจะระบุขนาดแยกกรณี ไว้ในตารางของแต่ละแผ่น
โดยไม่ได้แสดงรู ปประกอบ รู ปประกอบสามารถดูรายละเอียดได้ตามแบบแผ่นที่ PC-101
5) เหล็กเสริ มในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
รุ นแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพานระบุไว้ในแบบแผ่นที่ GN- 002 ถึง GN-003
6) รู ป แบบการจัด วางเสาเข็ม ส าหรั บ ฐานรากที่ รองรั บ ตอม่ อ กลางแบบเสาเดี่ ยว ที่ ไม่ ได้แ สดงในแบบให้ ดู
รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-102
7) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
8) กรณี จะตอกเสาเข็มเฉี ยง (BATTER PILE) ให้ดาเนินการตามรู ปแบบที่แสดงดังแบบแผ่นที่ PC-101 ถึง PC-102
โดยความเฉี ยงแนวราบต่อแนวดิ่งระบุตามแบบ (1 : 10) และมีระยะ FREE STANDING ได้ไม่เกิน 5.00 ม.
9) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดต่อม่อโดยรอบฐาน รายละเอียดการเสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 12.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (TWO COLUMN) FOR
BOX BEAM
: PC-221 และ PC-226

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสองเสา กรณี รองรับ
BOX BEAM ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม.ถึง 12.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน 2 แผ่นได้แก่
 PC-221 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบสองเสา ใน
กรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 12.00 ม.สาหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ
มีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณี ไม่มีทางเท้า
 PC-226 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบสองเสา ใน
กรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 12.00 ม.สาหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ
มีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณี มีทางเท้า
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ด นี้ ให้ ข ้อ มู ล ส าหรั บ ออกแบบโครงสร้ างเฉพาะคานขวาง เสา ฐานราก จบภายในแบบแต่ ล ะแผ่ น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) กรณี ที่สะพานมีความกว้างทางรถไม่เกิน 12.00 ม. ให้เลือกออกแบบเป็ น ตอม่อกลางแบบสองเสา
4) แบบชุดนี้ สามารถใช้ได้กบั สะพานที่มีความสู งตั้งแต่ 0.00 ม. ถึง 15.00 ม. โดยมีการจัดเหล็กเสริ มแปรผันตาม
ช่วงความสูง
5) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) จะใช้การเฉี ยงของคานขวางให้เฉี ยงตามทิศทางที่เฉี ยง และมีการปรับ
ระยะเฉี ยงสาหรับคาน ,ฐานราก และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคูณค่า SEC  ซึ่งระบุไว้ในแบบแต่ละแผ่น
6) เหล็กเสริ มในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
รุ นแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพานระบุไว้ในแบบแผ่นที่ GN- 002 ถึง GN-003
7) รู ป แบบการจัด วางเสาเข็ม ส าหรั บ ฐานรากที่ ร องรั บ ตอม่ อ กลางแบบสองเสา ที่ ไ ม่ ได้แ สดงในแบบให้ ดู
รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-103
8) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
9) กรณี ที่ตอ้ งตอกเสาเข็ม เฉี ยง (BATTER PILE) ให้ดาเนิ นการตามรู ปแบบที่ แสดงดังแบบแผ่นที่ PC-103 โดย
ความเฉี ยงแนวราบต่อแนวดิ่งระบุตามแบบ ( 1 ต่อ 10 ) และมีระยะ FREE STANDING ได้ไม่เกิน 5.00 ม.
10) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดต่อม่อโดยรอบฐาน รายละเอียดการเสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
วัตถุประสงค์
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 13.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (THREE COLUMN) FOR
BOX BEAM
: PC-222 และ PC-227

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสามเสา กรณี รองรับ
BOX BEAM ที่มีความกว้างของทางรถ 13.00 ม.ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน 2 แผ่นได้แก่
 PC-222: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบสามเสา ใน
กรณี ที่ มีความกว้างของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม.
และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณี ไม่มีทางเท้า
 PC-227: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อกลางแบบสามเสา ใน
กรณี ที่ มีความกว้างของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับ ความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม.
และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณี มีทางเท้า
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO ( LRFD )
2) แบบชุ ด นี้ ให้ ข ้อ มู ล ส าหรั บ ออกแบบโครงสร้ างเฉพาะคานขวาง,เสา,ฐานราก จบภายในแบบแต่ ล ะแผ่ น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) กรณี ที่สะพานมีความกว้างทางรถ 13.00 ม.-15.00 ม.ให้เลือกออกแบบเป็ น ตอม่อกลางแบบสามเสา
4) แบบชุดนี้ สามารถใช้ได้กบั สะพานที่มีความสู งตั้งแต่ 0.00 ม. ถึง 15.00 ม. โดยมีการจัดเหล็กเสริ มแปรผันตาม
ช่วงความสูง
5) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) จะใช้การเฉี ยงของคานขวางให้เฉี ยงตามทิศทางที่เฉี ยง และมีการปรับ
ระยะเฉี ยงสาหรับคาน ,ฐานราก และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคูณค่า SEC  ซึ่งระบุไว้ในแบบแต่ละแผ่น
6) เหล็กเสริ มในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก จานวนเหล็กเสริ มจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
รุ นแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละจังหวัดที่ก่อสร้างสะพานระบุไว้ในแบบแผ่นที่ GN- 002 ถึง GN-003
7) รู ป แบบการจัด วางเสาเข็ม ส าหรั บ ฐานรากที่ ร องรั บ ตอม่ อ กลางแบบสามเสา ที่ ไ ม่ ไ ด้แ สดงในแบบให้ ดู
รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ PC-103
8) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
9) กรณี ที่ตอ้ งตอกเสาเข็ม เฉี ยง (BATTER PILE) ให้ดาเนิ นการตามรู ปแบบที่ แสดงดังแบบแผ่นที่ PC-103 โดย
ความเฉี ยงแนวราบต่อแนวดิ่งระบุตามแบบ (1 : 10) และมีระยะ FREE STANDING ได้ไม่เกิน 5.00 ม.
10) กรณี ตอม่อกลางน้ าให้เลือกใช้แผงปิ ดต่อม่อโดยรอบฐาน รายละเอียดการเสริ มเหล็กแผงปิ ดตอม่อให้ใช้ตาม
แบบแผ่นที่ PC-104 และกรณี เป็ นตอม่อบนบกให้เลือกไม่ใช้แผงปิ ดตอม่อโดยรอบฐาน
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH ABUTMENT FOR BOX BEAM
: PC-223 และ PC-228

: แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อริ มแบบกาแพงทึบ กรณี รองรับ
BOX BEAM ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม.
องค์ ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จานวน 2 แผ่นได้แก่
 PC-223: แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของตอม่อริ มแบบกาแพงทึบ ใน
กรณี ที่ มี ความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึ ง 15.00 ม.สาหรั บ ความยาวช่ วงสะพาน 15.00 ม.
กรณี ไม่มีทางเท้า
 PC-228 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ ตอม่อริ มแบบกาแพงทึบ ใน
กรณี ที่มีความกว้างของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.สาหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. กรณี
มีทางเท้า
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ดนี้ ให้ขอ้ มูลส าหรับ ออกแบบโครงสร้างเฉพาะตอม่อริ มแบบกาแพงทึ บ จบภายในแบบแต่ ละแผ่น
รายละเอียดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องและมิได้ระบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบกับแบบที่ เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานนี้อีกครั้ง
3) แบบชุดนี้ใช้ออกแบบ ตอม่อริ มแบบกาแพงทึบความสูงไม่เกิน 5.50 ม. (จากหลังฐานรากถึงผิวจราจร)
4) ให้ผูอ้ อกแบบตรวจสอบความสู งระยะ Hb ให้สอดคล้องกับความสู ง BOX BEAM, BEARING PAD, ความ
หนาพื้นสะพาน ที่เลือกใช้อีกครั้ง
5) กรณี ที่สะพานมีการทามุมเฉี ยง (SKEW) จะใช้การเฉี ยงของกาแพงและฐานรากให้เฉี ยงตามทิ ศทางที่ เฉี ยง และมี
การปรับระยะเฉี ยงสาหรับของกาแพง ,ฐานราก และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคูณค่า SEC  ซึ่ งระบุไว้ในแบบแต่
ละแผ่น
6) เหล็กเสริ มในกาแพงและฐานรากแสดงในตารางการเสริ มเหล็ก ใช้ได้กบั ทุกระดับความรุ นแรงของแผ่นดินไหว
(ใช้ได้กบั LEVEL 1 และ LEVEL 2)
7) โครงสร้างฐานรากเป็ นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและกาลังรับน้ าหนักระบุในแต่ละ
แผ่น รายละเอียดต่างๆของเสาเข็มให้ดูแบบมาตรฐานเสาเข็มตอกที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้
วัตถุประสงค์
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SECTION 2) BRIDGE ACCESSORIES
DRAWING NAME
DRAWING NO.

: TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIERS
: BR-101 AND BR-102

: แสดงรายละเอียด TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIERS
: ชุดประกอบของสะพาน 2 แผ่น ประกอบด้วย
 BR-101 : แสดงรู ปตัดต่างๆของ BARRIER
 BR-102 : แสดงรายละเอียดการติดตั้งราวสะพานคนเดินและการติดตั้ง PC. FIN โดยที่จะติดตั้ง
PC. FIN ก่อนที่จะหล่อ BARRIER
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ประกอบด้วย 2 แผ่น การนาไปใช้ตอ้ งใช้ร่วมกัน
2) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) แรงที่ เกิ ดจากการชน
รถกระทาต่อ BARRIER ออกแบบที่ TEST LEVEL 5 (TL - 5)
3) การเลือกใช้ชนิดของ BARRIER จะพิจารณาจากพื้นที่ โดยแบ่งได้ดงั นี้
3.1) TRAFFIC BARRIER แบบที่ 1 เลือกใช้ในกรณี ทวั่ ๆไป โดยสู งจากผิวจราจร 1.00 ม. ในกรณี ที่ไม่ปูยาง
มะตอย (ASPHALT) และสูงจากผิวจราจร 0.95 ม. ในกรณี ที่ปูยางมะตอย (ASPHALT)
3.2) TRAFFIC BARRIER แบบที่ 2 เลื อกใช้ในกรณี ที่สะพานมี รัศมี โค้งมาก หรื อตาแหน่ งที่ ตอ้ งการความ
ปลอดภัยสู ง (SITE – SPECIFIC SAFETY CONCERNS) โดยสู งจากผิวจราจร 1.15 ม. ในกรณี ไม่ปูยาง
มะตอย (ASPHALT) และสูง 1.10 ม. ในกรณี ที่ปูยางมะตอย (ASPHALT)
3.3) PEDESTRIAN RAILING สร้ างขนานกับ TRAFFIC BARRIER เลื อ กใช้ในกรณี บ ริ เวณทางเท้าที่ ข ้าม
คลองขนาดใหญ่หรื อสะพานที่รถยนต์ใช้ความเร็ วสูง
3.4) PEDESTRIAN BARRIER ใช้กรณี ทางเท้าให้คนเดินทัว่ ไป บริ เวณสะพานที่รถยนต์ใช้ความเร็ วไม่สูงนัก
4) แบบ BARRIER ชุ ด นี้ ใช้ร่ ว มกับ แบบส่ ว นบนของสะพาน ได้แ ก่ SLAB BRIDGE (SB-101TO SB-105),
PLANK GIRDERS (PG-101 TO PG-104), BOX BEAM (BB-101 TO BB-103), I-GIRDER 15 M. SPAN
(IG-101 TO IG-110) และ I-GIRDER 20 M. SPAN (IG-201 TO IG-206)
5) กรณี พิ เศษ ในการปรั บ ความสู งของ TRAFFIC BARRIER จาก TYPE 1 ที่ สูง 1.00 เมตร เป็ น 1.15 เมตร
สามารถปรับได้โดยการติดตั้ง GALVANIZED STEEL PIPE
6) ความยาวของ TRAFFIC BARRIER กาหนดให้สูงสุ ดไม่เกิ น 10.00 ม. กาหนดมี การยึดระหว่าง TRAFFIC
BARRIER ด้วย DOWEL BAR
วัตถุประสงค์
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FIGTURE 8 TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIER TYPES
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DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

: BRIDGE SIGN
: SN-201 TO SN-203

: แสดงรายละเอียด ป้ ายสะพาน และแนะนาสาหรับการติดตั้งป้ ายสะพาน
: เป็ นแบบชุดประกอบด้วยแบบจานวน 3 แผ่น ประกอบด้วย
 SN-201 : SPECIAL BRIDGE NAME SIGN แสดงรายละเอียดของป้ ายสะพานขนาดใหญ่
 SN-202 : GENERAL BRIDGE NAME SIGN แสดงรายละเอียดของป้ ายสะพานขนาดทัว่ ไป
 SN-203 : BRIDGE INFORMATION & BENCHMARK แสดงรายละเอียดของป้ ายข้อมูล
สะพาน และ BENCH MARK
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้เป็ นแบบงานสถาปั ตยกรรม ป้ ายชื่อสะพานและป้ ายข้อมูลสะพาน จะเน้นเรื่ อง ความสวยงาม ตาแหน่ง
และการติดตั้งงานป้ ายบนสะพาน
2) วัสดุพ้นื ผิวป้ ายใช้ แกรนิตสี ดาหนา 20 มิลลิเมตร ตัวหนังสื อและสัญลักษณ์กรมทางหลวง จะเซาะร่ องลึก 5
มิลลิเมตรและทาสี ทอง
3) ปี ที่เขียนลงบนแผ่นป้ ายให้ใช้ปี พ.ศ. ในปี ที่สร้างเสร็ จ
4) ตาแหน่งการติดตั้งป้ ายชื่อสะพาน ให้ติดตั้งบน จุดกึ่งกลางของ MAIN SPAN สะพาน และหันหน้าป้ ายชื่อสะพาน
เข้าหาถนน โดยติดตั้งป้ ายไว้ท้ งั 2 ฝั่งของสะพาน
5) ป้ ายชื่อสะพานขนาดพิเศษ ให้ติดตั้งบนสะพานที่ขา้ มลาน้ าขนาดใหญ่
6) ป้ ายชื้อสะพานขนาดปกติ ให้ติดตั้งบนสะพานที่ขา้ มลาน้ าขนาดเล็ก
7) ตาแหน่งการติดตั้งป้ ายข้อมูลสะพาน ให้ติดตั้งบน BARRIER บริ เวณจุดเริ่ มต้นก่อนทางขึ้นของสะพาน โดย
ติดตั้งป้ าย 1 ฝั่ง ในแต่ละขาเข้าทั้ง 2 ด้านของสะพาน และหันหน้าเข้าถนน
8) แผ่นป้ ายทั้งหมดต้องฝังลงในผิวคอนกรี ต โดยเรี ยบเสมอผิวหน้าของ BARRIER
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

DRAWING NAME
DRAWING NO.

: BRIDGE APPROACH SLAB
: AP-101 TO AP-102

: แสดงรายละเอียด BRIDGE APPROACH SLAB
: เป็ นแบบชุดประกอบของสะพาน 2 แผ่น ประกอบด้วย
 AP-101 TO AP-102 : แสดงรายละเอี ย ดแปลน รู ป ตัด ระดับ และเหล็ กเสริ ม ของ BRIDGE
APPROACH SLAB มีความยาว 5.00 ถึง 10.00 เมตร และสะพานมีการเฉี ยงไม่เกิน 45 องศา
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) ความหนาของ APPROACH SLAB และรายละเอียดการเสริ มเหล็กจะขึ้นอยูก่ บั ความยาว APPROACH SLAB
ดังแสดงในตาราง THE DETAILS OF THE APPROACH SLAB เช่ น APPROACH SLAB ยาว 10 ม. ความ
หนาพื้นที่ใช้ คือ 0.30ม. ใช้เหล็กเสริ ม DB 25 วางห่างกัน 0.15 ม.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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3) ระยะห่ างของท่อ PVC. สาหรับระบายน้ าใต้ APPROACH SLAB จะขึ้นอยูก่ บั การเฉี ยง (SKEW) ของสะพาน
แต่จะออกแบบให้ระยะวางท่อห่างกันได้ไม่เกิน 1.50 เมตร
4) ความยาวของ APPROACH SLAB สะพานจะขึ้นอยูก่ บั การเฉี ยง (SKEW) ของตัวสะพานในกรณี ที่สะพานไม่มี
การเฉี ยง ความยาวของตัวสะพานจะอยูใ่ นช่วง 5.00 ถึง 10.00 เมตร ส่ วนในกรณี ที่สะพานมีการเฉี ยงความยาว
ของ APPROACH SLAB จะมีค่าเท่ากับ ความยาว (L) + ความยาวเฉี ยง (L1) โดยที่ความยาวเฉี ยง (L1) สามารถ
คานวณได้จากสมการ 0.5*(L)*COT(θ)

FIGTURE 9 BRIDGE APPROACH SLAB

DRAWING NAME
DRAWING NO.

: 0° - 45° SKEW BEARING UNIT
: BU-101 TO BU-104

: แสดงรายละเอียด RETAINING WALL WITH AND WITHOUT RETAINING WALL
: เป็ นแบบชุดประกอบของสะพาน 4 แผ่น ประกอบด้วย
 BU-101 TO BU-102 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด เสาเข็มและเหล็กเสริ มของ BEARING
UNIT บนดินเหนียวอ่อนและกรณี ดินเหนียวอ่อนมากๆ กรณี ไม่มี RETAINING WALL
 BU-103 TO BU-104 : แสดงรายละเอี ยดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มของ BEARING
UNIT บนดินเหนียวอ่อนและกรณี ดินเหนียวอ่อนมากๆ กรณี มี RETAINING WALL
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) แบบชุ ดนี้ ใช้ในกรณี ที่ ส ภาพดิ น ในพื้ น ที่ ก่อ สร้ าง มี ลกั ษณะดิ น เหนี ยวอ่ อนและกรณี ดิ น เหนี ยวอ่อนมากๆ
โดยใช้แบบ BU-101 คู่กบั BU-102 หรื อ BU-103 คู่กบั BU-104
3) แบบชุดนี้ใช้สาหรับความสูงดินถมไม่เกิน 3.25 ม. (ระยะจากหลัง FOOTING ถึงผิวล่าง APPROACH SLAB)
4) ความยาวและจานวนเสาเข็มในแต่ละแถว ความยาวรวมของ BEARING UNIT จะขึ้นอยูก่ บั ความยาวเสาเข็ม
ของตอม่อริ ม ดังที่ได้แสดงในตาราง LENGTH OF PILE FOR ROW (L) และ NO. OF PILE PER ROW (n)
5) โดยทั่วไป ระยะห่ างระหว่างเสาเข็มในแต่ละแถว ไม่เกิ น 2.00 เมตรส าหรับ ช่ วงสะพานตรง แต่กรณี เป็ น
เสาเข็มที่เสริ มในช่วงที่เฉี ยงของสะพาน (SKEW) ระยะห่างของเสาเข็มอยูใ่ นช่วง 1.00 ถึง 2.00 เมตร
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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FIGTURE 10 BEARING UNIT WITH AND WITHOUT RETAINING WALL
6) บริ เวณจังหวัดที่มีสภาพดินเหนียวอ่อนมากๆ แนะนาไว้ดงั รู ปที่ 11 แต่ท้ งั นี้ ให้ทาการสารววจทดสอบคุณสมบัติ
ของดินและขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกร

VERY SOFT CLAY ZONES

พื้นที่ศึกษา
ขอบเขตดินอ่อน

ศูนย์วิจยั และพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FIGTURE 11 VERY SOFT CLAY ZONES
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: ELASTOMERIC BEARING PAD
: BP-101 TO BP-103

: แสดงรายละเอียด ELASTOMERIC BEARING PAD AND BUFFER
: รายละเอียดประกอบของสะพานมี 3 แผ่น ประกอบด้วย
 BP-101 : แสดงรู ปตัดต่างๆและรายละเอียดการติดตั้งของ BUFFER
 BP-102 : แสดงรู ปตัดต่างๆและรายละเอียดการติดตั้งของแผ่นยางรองคานสะพาน
ผลิตจากยางธรรมชาติ
 BP-103 : แสดงรู ปตัดต่างๆและรายละเอียดการติดตั้งของแผ่นยางรองคานสะพาน
ผลิตจากยางสังเคราะห์
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) ในแบบ BP-101 จะแบ่ง SEISMIC BUFFER เป็ น 2 ประเภท โดยแบ่งตามระดับความรุ นแรงของแผ่นดินไหว
1.1) BUFFER แบบที่ 1 ใช้เมื่อก่อสร้างสะพานในจังหวัดที่ระดับแผ่นดินไหวในช่วง ระดับ 1A และ 1B (ทุก
จังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่มีใน ระดับ 2) ตามรายละเอียดใน แบบ GN-002
1.2) BUFFER แบบที่ 2 ใช้เมื่ อก่อสร้างสะพานในจังหวัดที่ ระดับแผ่นดิ นไหวในช่วง ระดับ 2 (กาญจนบุ รี
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน) ตามรายละเอียดใน แบบ GN-002
2) แผ่นยางรองคานสะพานแบ่งตามคุณสมบัติของวัสดุโดยแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้
 แบบยางธรรมชาติ
 แบบยางสังเคราะห์
ขนาดและความหนาของแผ่นยางรองคานสะพานจะขึ้นกับความยาวของคานที่จะมาวาง น้ าหนักที่กระทา
ต่อแผ่นยางรอง และลักษณะของจุดรองรับว่าเป็ นประเภท FIX หรื อ FREE โดยค่าน้ าหนักที่ กระทากับแผ่น
ยาง และการเคลื่อนตัวของแผ่นยางระบุใน TABLE 1 LOADS & MOVEMENT OF BEARING
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

FIGTURE 12 ELASTOMERIC BEARING PAD AND BUFFER
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DRAWING NAME
DRAWING NO.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ

: EXPANSION JOINT
: EJ-01 TO EJ-03
: แสดงรายละเอียดและข้อกาหนดรองรับการขยายตัวที่รอยต่อ (EXPANSION JOINT)
: รายละเอียดประกอบของสะพานมี 3 แผ่น ประกอบด้วย
 EJ-01 : แสดงข้อมูลจาเพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แสดงข้อมูลการเลือกชนิดของ EXPANSION JOINT และมาตรฐานการทดสอบวัสดุ
2) ค าแนะการติ ด ตั้ง มาตรฐานวัส ดุ แ ละการทดสอบของ EXPANSION JOINT ที่ มี ข นาด
การเคลื่อนที่นอ้ ย
3) ค าแนะการติ ด ตั้ง มาตรฐานวัส ดุ แ ละการทดสอบของ EXPANSION JOINT ที่ มี ข นาด
การเคลื่อนที่ปานกลางถึงมาก
 EJ-02 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มรอยต่อรองรับการขยายตัวแต่ละ
ชนิด ในกรณี ที่ติดตั้งกับผิวทางคอนกรี ต
 EJ-03 : แสดงรายละเอียดแปลน รู ปตัด ระดับและเหล็กเสริ มรอยต่อรองรับการขยายตัวแต่ละ
ชนิด ในกรณี ที่ติดตั้งกับผิวทางแอสฟัลต์

ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) แบบชุดนี้ เป็ นแบบแสดงรายละเอียด และการติดตั้งรอยต่อรองรับการขยายตัวของสะพาน โดยแบ่งออกเป็ น 2
กรณี ตามลักษณะของผิวทาง ได้แก่ในกรณี ที่ติดตั้งกับผิวทางคอนกรี ตและ ในกรณี ที่ติดตั้งกับผิวทางแอสฟัลต์
2) การพิจารณาเลือกแบบใช้ จะต้องเลือกในส่วนของแบบ EJ - 01 คู่กบั แบบ EJ - 02 หรื อ EJ - 03 แล้วแต่ลกั ษณะ
ของผิวทางที่จะติดตั้ง
3) ชนิ ด (TYPE) และขนาดของช่องว่างของรอยต่อ (GAP) จะขึ้นอยู่กับการออกแบบการเคลื่อนที่ ของรอยต่อ
(MOVEMENT) ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางในหัวที่ 1 แบบ EJ - 01
4) สาหรั บ รอยต่ อเคลื่ อ นที่ ได้เล็กน้อ ย (SMALL MOVEMENT) และรอยต่อ เคลื่ อ นที่ ได้ป านกลางจนถึ งมาก
รายละเอียดของการติดตั้ง มาตรฐานของวัสดุ และรายละเอียดต่างๆ จะระบุไว้ในตารางในหัวข้อที่ 3 และ 2
ตามลาดับ(แบบ EJ – 01)
5) ระยะช่องว่างของรอยต่อ (GAP) จะมีระยะน้อยกว่า 40 มม. ช่วง 40 ถึง 70 มม. และเกินกว่า 70 มม. ขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของรอยต่อ

FIGTURE 13 EXPANSION JOINTS
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DRAWING NAME
DRAWING NO.

: R.C., PC. AND SPUN PILES
: PL-001, PL-101 TO 103, PL-201 TO 203 AND PL-301 TO 304

: แสดงรายละเอียดรายการและข้อกาหนดโครงสร้างงานเสาเข็มตอก
: รายละเอียดชุดประกอบของสะพานมี 7 แผ่น ประกอบด้วย
 PL-001 : แสดงรายการและข้อกาหนดโครงสร้างงานเสาเข็มตอก
 PL-101 TO 103 : แสดงรายละเอี ยด รู ปตัด และการเหล็กเสริ มของเสาเข็มตอกสี่ เหลี่ ยมที่ ใช้
เหล็กเสริ ม (R.C. PILE ) เสาเข็มขนาด 0.40x0.40, 0.525x0.525 และ 0.65x0.65 ม.
 PL-201 TO 203 : แสดงรายละเอียด รู ปตัด และการเหล็กเสริ มของเสาเข็มตอกสี่ เหลี่ยมที่ ใช้
ลวดอัดแรง (PC. PILE) เสาเข็มขนาด 0.40x0.40, 0.525x0.525 และ 0.65x0.65 ม.
 PL-301 TO 304 : แสดงรายละเอี ยด รู ป ตัด และการเหล็กเสริ ม ของเสาเข็ม คอนกรี ต อัดแรง
แบบใช้แรงเหวีย่ ง (SPUN PILE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50ม. 0.60 ม. 0.80 ม. และ 1.00 ม.
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การใช้แบบ ต้องนาแบบ PL-001 (แสดงข้อกาหนดโครงสร้างงานเสาเข็มตอก) ไปประกอบกับแบบเสาเข็มตาม
ชนิดและขนาดที่เลือกใช้ในโครงการ
2) การเลือกใช้ชนิ ด และความยาวของเสาเข็ม จะขึ้นอยู่กบั กาลังรับน้ าหนักของดินและความเหมาะสมกับพื้นที่
ก่อสร้าง
3) กาลังรับแรงอัดสู งสุดของเสาเข็มคอนกรี ต จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของเสาเข็มเช่น หากเลือกเสาเข็มคอนกรี ตที่ใช้
ลวดอัดแรง กาลังรับแรงอัดสู งสุ ดของคอนกรี ตจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 45 MPa ซึ่ งได้แสดงไว้หัวข้อคอนกรี ต ใน
ตาราง คอนกรี ตจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก.15 หรื อมาตรฐาน มอก.849 กรณี ตอ้ งป้ องกันน้ าเค็ม
4) PL-001 : แสดงข้อ ก าหนดโครงสร้ างงานเสาเข็ม ตอก แสดงข้อ มู ลคุ ณ สมบัติ ค อนกรี ต ของเสาเข็ม ข้อ มู ล
คุณสมบัติเหล็กเสริ มและลวดอัดแรงของเสาเข็ม ข้อมูลคุณสมบัติของหัวเชื่อมต่อและปลายของเข็ม และข้อมูล
การทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็มตอก
5) ความยาวมากที่ สุดของเสาเข็มแต่ละท่ อน ระบุ ไว้ในแบบ ตามขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม เช่ น เสาเข็มขนาด
0.40x0.40 ม. กาหนดความยาวไม่เกิ น 25.0 ม. นอกจากนี้ ในตาราง “A “ ในแบบ PL-101 ถึง PL-203 แสดง
ปริ มาณเหล็กเสริ มในเสาเข็มตามช่วงความยาวของเสาเข็ม ( ในกรณี เสาเข็มอัดแรง ลวดอัดแรง จะแสดงทั้ง
PC. WIRE และ PC. STRAND ) รวมถึง จานวนจุดยกของเสาเข็ม เช่น ในกรณี ที่เสาเข็มมีความยาวเกิน 14.0 ม.
กาหนดการยกเสาเข็มต้องยกพร้อมกัน 2 จุด
6) วิศวกรจะต้องประเมิน ความยาวเสาเข็มที่ ตอ้ งการก่อนการต่อเสาเข็ม กรณี ความยาวของเสาเข็มแต่ละท่อนที่
ต้องการเกิ นกว่าที่ ระบุ ไว้ในแบบ ให้ต่อเสาเข็ม ได้ไม่เกิ น 2 ท่ อนและความยาวของเสาเข็มแต่ละท่ อนต้อง
ต่างกันไม่เกิน 3.00 ม.
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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A : เสาเข็มตอกสี่ เหลี่ยม (R.C. PILE )

B : เสาเข็มตอกสี่ เหลี่ยมที่ใช้ลวดอัดแรง (PC. PILE)

C : เสาเข็มคอนกรี ตที่ใช้ลวดอัดแรง โดยใช้แรงเหวีย่ ง (SPUN PILE )
FIGTURE 14 PILE REINFORCEMENT DETAILS
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SECTION 3) REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT
DRAWING NAME
DRAWING NO.

: BOX CULVERT
: BC-101 TO BC-109

: แสดงรายละเอียดแบบระบายน้ าและติดตั้งท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปสี่ เหลี่ยม กรณี การก่อสร้างตั้ง
ฉากกับทางรถวิง่
องค์ ประกอบแบบ : รายละเอียดแบบจานวน 9 แผ่น ประกอบด้วย
 BC-101 TO BC-102 : แสดงรายละเอี ย ดแปลน รู ป ตัด ระดับ และเหล็ ก เสริ มของ RIGID
FRAME R.C. BOX CULVERT กรณี วสั ดุถมสูงสุด 15.00
 BC-103 : แสดงรายละเอียดรู ปตัดระดับ และรายละเอียดเหล็กเสริ มคอนกรี ตของ R.C. SIMPLE
SPAN BOX CULVERT
 BC-104 : แสดงรายละเอี ย ดรู ป ตัด ระดับ และรายละเอี ย ดเหล็ ก เสริ ม คอนกรี ต ของ R.C.
HEADWALL FOR BOX CULVERT
 BC-105 TO BC-106 : แสดงรายละเอี ย ดแปลน รู ปตั ด ระดั บ และเหล็ ก เสริ มของ BOX
CULVERT สาเร็ จรู ป (PRECAST) ที่วสั ดุถมน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 ม.
 BC-107 TO BC-108 : แสดงรายละเอี ย ดแปลน รู ปตั ด ระดั บ และเหล็ ก เสริ มของ BOX
CULVERTสาเร็ จรู ป (PRECAST) ที่วสั ดุถมมากกว่า 0.60 ม.
 BC-109 : แสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อขยายของ R.C. BOX CULVERT
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) การออกแบบใช้น้ าหนักบรรทุกHL - 93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
2) BOX CULVERT ประกอบไปด้วย SINGLE BOX และ MULTIPLE BOX แบ่งได้ดงั นี้
1.1) BOX CULVERT หล่อในที่
1.1.1) R.C. SIMPLE SPAN BOX CULVERT เลือกใช้เมื่อ CLEAR SPAN S (วัดภายใน) ของ BOX
CULVERT อยูใ่ นช่วง 0.60 ถึง 1.80ม. ความสู ง D (วัดภายใน) อยูใ่ นช่วง 0.60 ถึง 1.80ม. และ
มีวสั ดุถมตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.25ม.
1.1.2) RIGID FRAME R.C. BOX CULVERT เลือกใช้เมื่อ CLEAR SPAN S ของ BOX CULVERT
อยูใ่ นช่วง 2.10 ถึง 3.60 ม. ความสู ง D อยูใ่ นช่วง 1.80 ถึง 3.60 ม.และมีวสั ดุถมตั้งแต่ 0.00 ถึง
15.00 ม.
1.2) PRECAST BOX CULVERT
1.2.1) BC-105 TO BC-106 ใช้กรณี ที่มีวสั ดุถมน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 ม.
1.2.2) BC-107 TO BC-108 ใช้กรณี ที่มีวสั ดุถมมากกว่า 0.60 แต่ไม่เกิน 3.00 ม.
3) DWG. NO. BC-105 และ BC-107 แสดงการติดตั้งท่อคอนกรี ต ตามความยาวท่อ (L) ซึ่ ง แนะนาให้ใช้ท่อนละ
2.50 ม. สาหรับ CLEAR SPAN S กว้าง 2.10 ม.และใช้ท่อนละ 2.00 ม. สาหรับ CLEAR SPAN S กว้าง 2.10
และ 2.40 ม.
4) กรณี จาเป็ นต้องการติดตั้งท่อที่ความยาว (L) น้อยกว่าที่แนะนาให้ทาได้เฉพาะกรณี ที่มีดินถมไม่มากกว่า 0.60 ม.
วัตถุประสงค์
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5) กรณี ที่ไม่มีการบดอัดวัสดุถม แนะนาให้ใช้ทรายหรื อวัสดุที่เทียบเท่า

FIGTURE 15 BOX CULVERT
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SECTION 4) RETAINING WALL
DRAWINGS NAME
DRAWING NO.

:
:

RETAINING WALL
RT-101 AND RT-108

: เป็ นแบบแนะนาการกอ่สร้างกาแพงกันดิน RETAINING WALL
: กาแพงกันดินรู ปแบบต่างๆ แบ่งตามความสู งของกาแพงกันดิน สู งตั้งแต่ไม่เกิน 0.60 เมตร จนถึง
ความสูงไม่เกิน 6.00 เมตร
ข้ อแนะนำกำรใช้ แบบ :
1) กาแพงกันดิน Type 1 สาหรับความสู งไม่เกิน 0.60 เมตร ก่อสร้างได้ 2 รู ปแบบคือเป็ นกาแพงกันดินโดยการ
ก่ออิฐ หรื อเป็ นกาแพงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2) กาแพงกันดิน Type 2 สาหรับความสู งตั้งแต่ 0.61 เมตร จนถึง 2.00 เมตร แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบคือกาแพงกันดิน
สาหรับทางเท้า และกาแพงกันดินสาหรับงานถมคันทางที่มีความลาดชันของดินถมคันทาง 2:1 (H:V)
3) กาแพงกันดิน Type 3 แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบดังนี้
 Type 3A สาหรับความสู งตั้งแต่ 1.41 เมตร จนถึง 2.70 เมตร มีลกั ษณะเป็ นเสาเข็มตอกรู ปตัว T และมี
แผ่นคอนกรี ตเสริ มเหล็กเป็ นแผ่นกันดิน รายละเอียดแสดงในแบบหมายเลข RT-102
 Type 3B สาหรับความสู งตั้งแต่ 2.00 เมตร จนถึง 2.70 เมตร มีลกั ษณะเป็ นเสาเข็มตอกรู ปตัว I มี แผ่น
คอนกรี ตเสริ มเหล็กเป็ นแผ่นกันดิน และมีเสาเข็มสี่ เหลี่ยมตอกด้านหลังเพื่อเป็ นเสาเข็มสมอ รายละเอียด
แสดงในแบบหมายเลข RT-103 และรายละเอียดของเสาเข็มแสดงในแบบหมายเลข RT-104
4) กาแพงกันดิน Type 3B เลือกใช้ขนาด และความยาวของเสาเข็ม ตามความหนาของชั้นดินเหนียวอ่อนแบ่งเป็ น
3 กรณี คือ
 ความหนาชั้นดินเหนียวอ่อนหนาไม่เกิน 5.00 เมตร
 ความหนาชั้นดินเหนียวอ่อนหนาไม่เกิน 10.00 เมตร
 ความหนาชั้นดินเหนียวอ่อนหนาไม่เกิน 15.00 เมตร
รายละเอียดของการเสริ มเหล็กในเสาเข็มแสดงในตารางที่ ในแบบหมายเลข 1RT-104
5) กาแพงกันดิน Type 4 สาหรับความสู งตั้งแต่ 2.00 เมตร จนถึง 6.00 เมตร ที่มีฐานของกาแพงเป็ นแบบฐานแผ่
วางบนดินเดิม รายละเอียดแสดงในแบบหมายเลข RT-105
6) กาแพงกัน ดิ น Type 4 สาหรั บ ความสู งตั้งแต่ 2.00 เมตร จนถึ ง 6.00 เมตร ที่ มี ฐานของกาแพงเป็ น วางบน
เสาเข็ม รายละเอี ย ดแสดงในแบบหมายเลข RT-106 และ RT-107 รายละเอี ยดของเสาเข็ม แสดงในแบบ
หมายเลข RT-108
วัตถุประสงค์
องค์ ประกอบแบบ
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ภำคผนวก
(STRUCTURAL WORK)

รายละเอียดของแบบ SECTION 1

a

รายละเอียดของแบบ SECTION 1-1 และ 1-2

b

รายละเอียดของแบบ SECTION 1-3

c

รายละเอียดของแบบ SECTION 1-4

d

รายละเอียดของแบบ SECTION 2

e

รายละเอียดของแบบ SECTION 3 และ 4

f

ตำรำงที่ 1 Conversion from U.S. Customary Units to the international System of Units (SI)
To Convert Form
inch (in.)
inch (in.)
foot (ft)
mile (mi)
square foot (ft2)
square inch (in.2)
square inch (in.2)
square mile (mi2)
cubic inch (in.3)
cubic foot (ft3)
cubic foot (ft3)
gallon (gal.) Can. liquida
gallon (gal.) Can. liquida
gallon (gal.) U.S. liquida
gallon (gal.) U.S. liquida
kip
kip
pound (lb)
pound (lb)
kilonewton (kN)

To
Length
millimeter (mm)
meter (m)
meter (m)
kilometer (km)
Area
square meter (m2)
square millimeter (mm2)
square meter (m2)
square kilometer (km2)
Volume
cubic meter (m3)
cubic meter (m3)
gallon (gal.)
liter (L)
cubic meter (m3)
liter (L)
cubic meter (m3)
Force
kilogram (kgf)
newton (N)
kilogram (kgf)
newton (N)
kilogram (kgf)

g

Multiply By
25.4
0.0254
0.3048
1.6093
0.0929
645.16
0.00064516
2.5900
0.00001639
0.02832
6.22965
4.546
0.004546
3.785
0.003785
453.6
4448.0
0.4536
4.448
101.972

ตำรำงที่ 2 Conversion from U.S. Customary Units to the international System of Units (SI) (ต่ อ)
To Convert Form
kip/square inch (ksi)
pound/square foot (lb/ft2)
pound/square inch (psi)
pound/square inch (psi)
pound/square foot (lb/ft2)
megapascal (MPa)
pound (avdp)
ton (short, 2000 lb)
grain
tonne (t)
pound (lb)
kilonewton (kN)

To
Pressure or Stress
megapascal (MPa)
kilopascal (kPa)
kilopascal (kPa)
megapascal (MPa)
kilogram/square meter (kgf/m2)
kilogram/square meter (kgf/m2)
Mass
kilogram (kg)
kilogram (kg)
kilogram (kg)
kilogram (kg)
newton (N)
kilogram (kgf)

ตำรำงที่ 3 Minimum Required Bolt Tension

Bolt Diameter (in.)
5/8 (16 mm.)
3/4 (19 mm.)
7/8 (22 mm.)
1 (25 mm.)
1-1/8 (28 mm.)
1-1/4 (32 mm.)
1-3/8 (35 mm.)
1-1/2 (38 mm.)

Required Tension, Pt (kips)
M164 (A325)
19 (8.62 Ton)
28 (12.70 Ton)
39 (17.69 Ton)
51 (23.13 Ton)
56 (25.40 Ton)
71 (32.20 Ton)
85 (38.56 Ton)
103 (46.72 Ton)

h

Multiply By
6.895
0.04788
6.895
0.006895
4.882
101972
0.4536
907.2
0.00006480
1000
4.448
101.972

