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SECTION 1) TYPICAL CROSS SECTION 

DRAWINGS NAME  : TYPICAL CROSS-SECTION FOR 2-LANE HIGHWAY 
DRAWING NO. : TS-101 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนนขนำด 2 ช่องจรำจร 
องค์ประกอบแบบ :  รูปตดัถนนขนำด 2 ช่องจรำจร รูปแบบกำรซ่อมแซม SOFTSPOT ตำรำงแนะน ำค่ำลำดงำนตดั/

งำนถม และ ตำรำงแนะน ำ SPECIFICATION ของวสัดุก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั้นทำง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) ควำมกวำ้งผิวจรำจร แนะน ำช่องจรำจรกวำ้งช่องล่ะ 3.50 เมตร ไหล่ทำงกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 2.50 เมตร 
2) กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรก่อสร้ำงจะตอ้งพิจำรณำให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรปรับปรุงในระยะ ULTIMATE 

STAGE ดว้ย 
3) ค่ำแนะน ำลำดงำนตดัและลำดงำนถมในตำรำงท่ี I ท่ีแสดงเป็นเพียงค่ำแนะน ำเบ้ืองตน้ส ำหรับควำมสูงในกำร

ถมหรือกำรตดั (H) ไม่เกิน 5 เมตร หำกเกินกวำ่น้ีใหใ้ชแ้บบ TYPICAL CROSS-SECTION FOR DEEP CUT 
AND HIGH FILL (TS-401) ทั้งน้ีค่ำลำดงำนตดัและลำดงำนถมในแบบทั้งสองเป็นเพียงค่ำแนะน ำเบ้ืองตน้ ใน
กำรออกแบบลำดงำนตดัและลำดงำนถมจะตอ้งพิจำรณำขอ้มูลคุณสมบติัของดินของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงแต่ละแห่ง
ประกอบดว้ย 

4) มำตรฐำนงำนทำงของวสัดุก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั้นทำง ในตำรำงท่ี II เป็นมำตรฐำนงำนทำงVERSION ในปีท่ี
จดัท ำแบบมำตรฐำนชุดน้ี (ปี พ.ศ.2558)  หำกมำตรฐำนกำรทดสอบวสัดุใดมีกำรปรับปรุง ให้ใช้ VERSION 
ล่ำสุด 

 
 

DRAWINGS NAME  : TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION 
DRAWING NO. : TS-201 to TS-203 

 
วัตถุประสงค์ : เป็นแบบรูปตดัทัว่ไปของถนนส ำหรับพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีเขตทำงแคบและพ้ืนท่ีชุมชนหนำแน่น

ปำนกลำง 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 3 แผน่ ประกอบดว้ย 

 TS-201 :  TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION FOR NARROW R.O.W.-I 
แสดงรูปตดัทัว่ไปของถนนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีเขตทำงกวำ้ง 9-14 เมตร 

 TS- 202 :  TYPICAL CROSS- SECTION AT VILLAGE SECTION FOR NARROW                
R.O.W.-II แสดงรูปตดัทัว่ไปของถนนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีเขตทำงกวำ้ง 16-19 เมตร 

 TS-203 :  TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION FIRST STAGE FOR 
LIGHTLY TO MEDIUM POPULATED AREA แสดงรูปตดัทัว่ไปถนนในพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชน
ไม่หนำแน่นถึงหนำแน่นปำนกลำง 
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ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) ในแบบชุดน้ีแสดงรูปตดัทัว่ไปของถนน ซ่ึงแนะน ำควำมกวำ้งผิวทำงและไหล่ทำง ระบบระบำยน ้ ำและกำรจดั

ต ำแหน่งสำธำรณูปโภค ในเขตทำงท่ีแตกต่ำงกนั พร้อมระบุลกัษณะควำมหนำแน่นของชุมชนท่ีเหมำะสม ซ่ึง
แสดงในวงเลบ็ใตรู้ป  

2) กำรเลือกใชรู้ปตดัทัว่ไปของถนน  

หลกักำรเลือกใชรู้ปตดัทัว่ไปในแบบมำตรฐำนชุดน้ีจะพิจำรณำตำมควำมหนำแน่นของชุมชนขำ้งทำงท่ี

แตกต่ำงกนัตำมสภำพของแต่ล่ะพ้ืนท่ี ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1) ควำมหนำแน่นของชุมชน: หนำแน่นนอ้ยถึงปำนกลำง 
 เขตทำงกวำ้ง 9.50 -14.00 เมตร  :ใชรู้ปท่ี I และ รูปท่ี II  
 เขตทำงกวำ้ง 14.00-22.00 เมตร :ใชรู้ปท่ี III  
 เขตทำงกวำ้ง 14.00-29.00 เมตร:ใช ้รูปท่ี IV 
 เขตทำงกวำ้ง 16.00-19.00 เมตร :ใชรู้ปท่ี V  

2.2) ควำมหนำแน่นของชุมชน: หนำแน่นปำนกลำงถึงมำก 
 เขตทำงกวำ้ง 16.00-19.00 เมตร  :ใชรู้ปท่ี VI  

2.3) ควำมหนำแน่นของชุมชน : หนำแน่นมำก 
 เขตทำงกวำ้ง 17.00-19.00 เมตร  :ใชรู้ปท่ี VII  
 

3) ทำงเลือกของรูปตดัทัว่ไปของถนน (Alternatives of Typiacal Cross-section)  
 ส ำหรับแต่ล่ะรูปตดัทัว่ไปของเขตทำง 9.50-14.00 เมตรและเขตทำงกวำ้ง 14.00 ม.(MIN.) จะมีรูปแบบ

ทำงเลือกใหพิ้จำรณำเลือกใช ้ดงัแสดงในรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

3.1) รูปตดัทัว่ไปของถนน ส ำหรับเขตทำง 9.50-14.00 เมตร มีรูปแบบทำงเลือก 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
 ทำงเลือกท่ี 1 (รูปท่ี I) : ผิวทำงกวำ้ง 5.00-7.00 ม. อำคำรระบำยน ้ ำขำ้งทำงเป็น    R.C.DITCH 

TYPE A 
 ทำงเลือกท่ี 2  (รูปท่ี II) : ผิวทำงกวำ้ง 5.00-7.00 ม.อำคำรระบำยน ้ ำขำ้งทำงเป็น R.C.P.ศก.0.60 ม.

พร้อมบ่อพกั 
** ค่ำก่อสร้ำงของรูปแบบทำงเลือกท่ี 2 สูงกวำ่แต่ประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ ำดีกวำ่ 

 3.2)        รูปตดัทัว่ไปของถนน ส ำหรับเขตทำง 14.00 เมตร (MIN.) มีรูปแบบทำงเลือก 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
 ทำงเลือกท่ี 1  (รูปท่ี III) : ใช้ส ำหรับเขตทำงกวำ้ง 14.00-22.00 ม. TRAVELLED WAY กวำ้ง 

6.00-7.00 ม. มีไหล่ทำงและทำงเทำ้ อำคำรระบำยน ้ ำขำ้งทำงเป็น R.C.DITCH TYPE A ติดตั้ง
บนผิวจรำจร 

 ทำงเลือกท่ี 2 (รูปท่ี IV) : ใชส้ ำหรับเขตทำงกวำ้ง 14.00-29.00 ม. TRAVELLED WAY กวำ้ง 6.00-
7.00 ม. มีไหล่ทำง และทำงเทำ้ เช่นเดียวกบัทำงเลือกท่ี 1 ส่วนอำคำรระบำยน ้ ำขำ้งทำงในกรณี
ท่ีมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงเพียงพอและไม่มีชุมชนบริเวณนั้นจะก่อสร้ำงเป็น SIDE DITCH ส่วนใน
กรณีท่ีจะก่อสร้ำงเป็นทำงเทำ้จะใช ้R.C.DITCH TYPE B ติดตั้งบนทำงเทำ้  
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** หำกมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงเพียงพอและชุมชนขำ้งทำงไม่หนำแน่นมำกนกั กำรใชเ้ลือกอำคำรระบำย
น ้ ำขำ้งทำงเป็น SIDE DITCH ตำมรูปแบบทำงเลือกท่ี 2 จะใชค้่ำก่อสร้ำงนอ้ยกวำ่ทำงเลือกท่ี 1 
 

4) แบบ TS-203 เป็นรูปตดัทั่วไปของถนน ในกรณีก่อสร้ำงถนน 2 ช่องจรำจรในระยะแรก (FIRST STAGE) ท่ี
ก่อสร้ำงในเขตทำงกวำ้ง 30 เมตร (MIN.) ท่ีมีลกัษณะกำรใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีชุมชนหนำแน่นนอ้ยถึงปำน
กลำง โดยรูปแบบแนะน ำจะแสดงแปลนและรูปตดัของทำงหลวงโครงกำรและ CONNECTION ROADส ำหรับ
ทำงเช่ือมสำธำรณะและ SIDE OPENING ส ำหรับทำงเขำ้-ออกท่ีดินขำ้งทำง กรณีท่ีพ้ืนท่ีขำ้งทำงเป็นอำคำร
พำณิชย ์

5) ต ำแหน่งสำธำรณูปโภคสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ี 
6) แบบหมำยเลข TS-203 จะใชร่้วมกนักบัแบบ  GD-704 และ GD-705 
7) ผิวจรำจรของ CONNECTION ROAD และ SIDE OPENING ชั้น WEARING COURSE ตอ้งเป็นชนิดเดียวกบัผิว

จรำจรของถนนหลกั 
8) รูปแบบและรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงของ CONNECTION ROAD และ SIDE OPENING เป็นไปตำม “คู่มือกำรขอ

อนุญำตท ำทำงเช่ือม เขำ้-ออก ทำงหลวง และกำรปลูกสร้ำงอำคำรริมทำงหลวง” ของกรมทำงหลวง 
 
 

DRAWINGS NAME  : TYPICAL CROSS-SECTION FOR DIVIDED HIGHWAY 
DRAWING NO. : TS-301 to TS-313 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบรูปตดัทัว่ไป ของทำงหลวงประเภท DEVIDED HIGHWAY  ส ำหรับเขตทำง 20-80 เมตร 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 13 แผน่ ประกอบดว้ย 

 TS-301 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 20 เมตร 
 TS-302 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 30 เมตร 
 TS-303 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 40 เมตร 
 TS-304 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 50 เมตร 
 TS-305 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 60 เมตร (แผน่ท่ี 1/3) 
 TS-306 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 60 เมตร (แผน่ท่ี 2/3) 
 TS-307 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 60 เมตร (แผน่ท่ี 3/3) 
 TS-308 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 70 เมตร (แผน่ท่ี 1/3) 
 TS-309 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 70 เมตร (แผน่ท่ี 2/3) 
 TS-310 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 70 เมตร (แผน่ท่ี 3/3) 
 TS-311 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 80 เมตร (แผน่ท่ี 1/3) 
 TS-312 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 80 เมตร (แผน่ท่ี 2/3) 
 TS-313 : รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 80 เมตร (แผน่ท่ี 3/3) 
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ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรก ำหนดต ำแหน่งรูปตดัทัว่ไปของทำงหลวงโครงกำรขนำด 2 ช่องจรำจรในระยะ FIRST STAGE ส ำหรับเขต

ทำงกวำ้งตั้งแต่ 40 เมตรเป็นตน้ไป ให้ก ำหนดต ำแหน่งกำรก่อสร้ำงถนน 2 ช่องจรำจร ให้อยูฝ่ั่งใดฝ่ังหน่ึงของรูป
ตดัทัว่ไปของถนนในขั้นกำรก่อสร้ำง 4 LANES HIGHWAY  

2) กำรขยำยปรับปรุงเพ่ิมจ ำนวนช่องจรำจรในระยะ ULTIMATE STAGE ส ำหรับเขตทำงกวำ้งตั้งแต่ 40 เมตรเป็น

ตน้ไป ใหก่้อสร้ำงเพ่ิมช่องจรำจรขยำยเขำ้ในพ้ืนท่ีเกำะกลำงแบบร่องแลว้ปรับเกำะเป็นรูปแบบเกำะยก 

3) คูน ้ ำขำ้งทำง (SIDE DITCH) ก ำหนดระดบัทอ้งคูน ้ ำให้อยูต่  ่ำกว่ำระดบัก่อสร้ำงของถนนหลกั (MAIN ROAD)ท่ี

ระดบัควำมลึก 1.20 เมตร ทั้งน้ีสำมำรถปรับระดบัทอ้งรำงได ้เพ่ือประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ ำท่ีดีข้ึนตำมสภำพ

พ้ืนท่ีกำรก่อสร้ำง 

4) อำคำรระบำยน ้ ำในทำงเท้ำในในแบบเป็นอำคำรระบำยน ้ ำท่ีแนะน ำเบ้ืองต้น ในรูปแบบท่อ R.C.P.ขนำด 

เสน้ผำ่ศูนยก์ลำง1.20 เมตรพร้อมบ่อพกั ซ่ึงสำมำรถปรับเปล่ียนขนำดท่อไดต้ำมปริมำณน ้ ำท่ีตอ้งกำรระบำย แต่ไม่

ควรมีรูปแบบท่ีขนำดใหญ่กวำ่ ท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนำด 2.10 x 2.10 ม. 

5) ในกรณีท่ีทำงเทำ้มีควำมกวำ้งมำกกวำ่ 2.50 เมตรและจ ำเป็นตอ้งออกแบบทำงเทำ้ส ำหรับคนพิกำร ให้พิจำรณำใช้

แบบก่อสร้ำงทำงเทำ้ส ำหรับคนพิกำรตำมแบบเลขท่ี EN-401, EN-402 และ EN-403 

6) รูปแบบผิวเกำะกลำงแบบยกจะก่อสร้ำงเป็นถมดินและปลูกหญำ้ หรือ ปู PAVING BLOCK ให้เป็นไปตำมดุลย

พินิจของวศิวกรผูค้วบคุมงำน 

7) ลำดคนัทำง (SIDE SLOPE) ดำ้นในท่ีอยูใ่นเกำะกลำงแบบร่องใชค้่ำ 3:1 (H:V) 

8) ต ำแหน่งสำธำรณูปโภคสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ี 

9) รูปตดัทัว่ไปของทำงหลวงในเขตทำง 20 เมตร ซ่ึงในขั้นกำรก่อสร้ำง ULTIMATE STAGE ในแบบไดก้ ำหนด

รูปแบบทำงเลือกใหเ้ลือกใช ้2 รูปแบบทำงเลือก ดงัน้ี 

 ทำงเลือกท่ี 1 : รูปแบบท่ีรองรับ 4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง แต่มีทำงเทำ้กวำ้ง3.45 เมตร ระบบระบำยน ้ ำ
และสำธำรณูปโภคก่อสร้ำงในพ้ืนท่ีทำงเทำ้ ทำงเลือกน้ีเป็นทำงเลือกท่ีเนน้ควำมสะดวกและปลอดภยั
ของคนเดินเทำ้ 

 ทำงเลือกท่ี 2 : รูปแบบท่ีรองรับ 4 ช่องจรำจร มีเกำะกลำงแบบยก แต่ทำงเทำ้แคบ ระบบระบำยน ้ ำตอ้ง
ก่อสร้ำงอยูใ่ตผ้ิวทำง ทำงเลือกน้ีมีฉนวนกลำงแบ่งทิศทำงจรำจรแบบเกำะยก เนน้ควำมปลอดภยัของผู ้
สญัจรทำงรถ 
** รูปแบบทำงเลือกท่ี 1 มีควำมกวำ้งทำงเทำ้มำกกว่ำเน้นควำมสะดวกและปลอดภยัคนเดินเท้ำส่วน
รูปแบบทำงเลือกท่ี 2 ผิวจรำจรมีฉนวนกลำงเนน้ควำมปลอดภยัของรถท่ีสญัจรบนถนน 

10) ในกรณีท่ีจะปรับปรุงทำงหลวงในเขตทำง 30 เมตรใหเ้ป็น ULTIMATE STAGE แต่พบวำ่มีปริมำณจรำจรสูงเกิน
กว่ำท่ีถนนขนำด 4 ช่องจรำจรจะรองรับได ้เพ่ือเพ่ิมควำมจุของถนนให้สอดคลอ้งกับปริมำณจรำจรดงักล่ำว 
สำมำรถปรับลดทำงเทำ้และปรับระบบระบำยน ้ ำใหไ้ปก่อสร้ำงในผิวถนน หรือ เปล่ียนไหล่ทำงเป็นพ้ืนท่ีก่อสร้ำง
ช่องจรำจรเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนช่องจรำจรใหเ้ป็น 6 ช่องจรำจรได ้

11) แบบชุดของรูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 60 เมตร (แบบ  TS-305 ถึง TS-307 ) มีวธีิกำรใชแ้บบดงัน้ี 
 รูปท่ี 1 (FIGURE I):  ใชส้ ำหรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจรและไม่ผ่ำนพ้ืนท่ีชุมชน  (ไม่จ ำเป็นตอ้ง

ก่อสร้ำงทำงคู่ขนำน) 
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 รูปท่ี 2 (FIGURE II) :   ใชส้ ำหรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจรซ่ึงผ่ำนพ้ืนท่ีชุมชนจ ำเป็นตอ้งก่อสร้ำง
ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝ่ัง) ซ่ึงรูปแบบน้ีไดก้ ำหนดรูปแบบทำงเลือกไว ้2 รูปแบบ  (รูปแบบ
ทำงเลือกท่ี 1 แสดงในรูปซีกซำ้ยและรูปแบบทำงเลือกท่ี 2 แสดงในรูปซีกขวำ) ดงัน้ี 

 ทำงเลือกท่ี 1 (OPTION 1:รูปซีกซำ้ย) : เป็นรูปแบบท่ีรองรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรแต่ไม่มีทำงเทำ้  

 ทำงเลือกท่ี 2 (OPTION 2:รูปซีกขวำ) :เป็นรูปแบบท่ีรองรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรและมีทำงเทำ้ 

** หำกพบวำ่พ้ืนท่ีชุมชนท่ีชิดเขตทำงมีผูส้ญัจรทำงเทำ้มำกใหเ้ลือกใชรู้ปแบบทำงเลือกท่ี 2 
 รูปท่ี 3 (FIGURE III) : ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงพฒันำทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE ท่ีกำร

ใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีดำ้นขำ้งทำงพฒันำเป็นพ้ืนท่ีชุมชนหนำแน่น มีรูปแบบเป็นถนนหลกัขนำด 6 ช่องจรำจร 
เกำะกลำงแบบยก พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรและทำงเทำ้ ทั้ง 2 ฝ่ัง 

 รูปท่ี 4 (FIGURE IV) :  ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงพฒันำทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE 
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 3 (FIGURE III) แต่เพ่ิมกำรก่อสร้ำงทำงกลบัรถยกระดบั (ELEVATED U-TURN) โดย
รูปท่ีแสดงในรูปท่ี 4 (FIGURE IV) แบ่งเป็น 2 ซีก มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 รูปซีกดำ้นซำ้ย : แสดงโครงสร้ำงทำงกลบัรถยกระดบั ช่วง APPROACH SECTION 
 รูปซีกดำ้นขวำ : แสดงโครงสร้ำงทำงกลบัรถยกระดบั ช่วง BRIDGE SECTION 

 รูปท่ี 5  (FIGURE V) : ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงทำงหลวงโครงกำรรูปแบบถนนหลกัขนำด 4 ช่องและมี
ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝ่ัง) ช่วงท่ีเป็นสะพำนขำ้มล ำน ้ ำพร้อมท่ีกลบัรถใตส้ะพำน  

 รูปท่ี 6 (FIGURE VI) : ใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงปรับปรุงทำงหลวงโครงกำรขั้น ULTIMATE STAGE 
ในช่วงท่ีเป็นสะพำนขำ้มล ำน ้ ำประกอบดว้ยสะพำนรองรับถนนหลกัขนำด 6 ช่องและคู่ขนำนขนำด 2 
ช่องจรำจร (2 ฝ่ัง) พร้อมท่ีกลบัรถใตส้ะพำน 

12) แบบชุดของรูปตดัทัว่ไปของทำงหลวง ส ำหรับเขตทำง 70 และ 80 เมตร (แบบ  TS-308 ถึง TS-310 และแบบ  TS-
311 ถึง TS-313  ) มีวธีิกำรใชแ้บบดงัน้ี 
 รูปท่ี 1(FIGURE I) :  ใชส้ ำหรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจรและไม่ผ่ำนพ้ืนท่ีชุมชน  (ไม่จ ำเป็นตอ้ง

ก่อสร้ำงทำงคู่ขนำน) 
 รูปท่ี 2 (FIGURE II) : ใชส้ ำหรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจรซ่ึงผำ่นพ้ืนท่ีชุมชนจ ำเป็นตอ้งก่อสร้ำงทำง

คู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝ่ัง) ซ่ึงรูปแบบน้ีได้ก ำหนดรูปแบบทำงเลือกไว ้2 รูปแบบ  (รูปแบบ
ทำงเลือกท่ี 1 แสดงในรูปซีกซำ้ยและรูปแบบทำงเลือกท่ี 2 แสดงในรูปซีกขวำ) ดงัน้ี 

 ทำงเลือกท่ี 1 (OPTION 1:รูปซีกซำ้ย) : เป็นรูปแบบท่ีรองรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรแต่ไม่มีทำงเทำ้  

 ทำงเลือกท่ี 2 (OPTION 2:รูปซีกขวำ) :เป็นรูปแบบท่ีรองรับถนนหลกัขนำด 4 ช่องจรำจร
พร้อมทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรและมีทำงเทำ้  

** หำกพบวำ่พ้ืนท่ีชุมชนท่ีชิดเขตทำงมีผูส้ญัจรทำงเทำ้มำกใหเ้ลือกใชรู้ปแบบทำงเลือกท่ี 2 
 รูปท่ี 3 (FIGURE III): ใชส้ ำหรับกำรปรับปรุงทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE ซ่ึงพ้ืนท่ี

ขำ้งทำงพฒันำเป็นพ้ืนท่ีชุมชนหนำแน่นโดยรูปตดัทัว่ไปประกอบดว้ยถนนหลกัขนำด 8 ช่องจรำจร เกำะ
กลำงแบบยก ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจรส ำหรับเขตทำง 70 เมตร และทำงคู่ขนำนขนำด 3 ช่อง
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จรำจรส ำหรับเขตทำง 80 เมตรพร้อมทำงเท้ำ (2 ฝ่ัง) ซ่ึงรูปแบบน้ีได้ก ำหนดรูปแบบทำงเลือกไว ้2 
รูปแบบ  (รูปแบบทำงเลือกท่ี 1 แสดงในรูปซีกซำ้ยและรูปแบบทำงเลือกท่ี 2 แสดงในรูปซีกขวำ) ดงัน้ี 

 ทำงเลือกท่ี 1 (OPTION 1:รูปซีกซ้ำย) : เพ่ิมพ้ืนท่ีกำรก่อสร้ำงช่องจอดรถ(PARKING 
LANE) หรือ ทำงจกัรยำน (BICYCLE LANE) บนพ้ืนท่ีทำงคู่ขนำน  

 ทำงเลือกท่ี 2 (OPTION 2:รูปซีกขวำ) :เพ่ิมพ้ืนท่ีกำรก่อสร้ำงทำงจักรยำน(BICYCLE 
LANE) หรือทำงเทำ้ส ำหรับคนพิกำรบนพ้ืนท่ีทำงเทำ้  

** หำกพบวำ่พ้ืนท่ีชุมชนท่ีชิดเขตทำงมีผูส้ัญจรทำงเทำ้ทั้งคนทัว่ไปหรือผูพิ้กำรมำกให้เลือกใช้
รูปแบบทำงเลือกท่ี 2 หำกในกรณีจ ำเป็นตอ้งก่อสร้ำงทำงจักรยำนสำมำรถเลือกใช้ได้ทั้ ง 2 
รูปแบบทำงเลือกทั้งก่อสร้ำงบนผิวจรำจรหรือบนทำงเทำ้ แต่ในกรณีก่อสร้ำงบนผิวจรำจรทำง
คู่ขนำนจ ำเป็นตอ้งออกแบบ SAFTY SEPARATING DEVICE เพ่ิมเติม 

 รูปท่ี 4 (FIGURE IV) : ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงพฒันำทำงหลวงโครงกำรในขั้น ULTIMATE STAGE 
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 3 (FIGURE III) แต่เพ่ิมกำรก่อสร้ำงทำงกลบัรถยกระดบั (ELEVATED U-TURN) โดย
รูปท่ีแสดงในรูปท่ี 4 (FIGURE IV) แบ่งเป็น 2 ซีก มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 รูปซีกดำ้นซำ้ย : แสดงโครงสร้ำงทำงกลบัรถยกระดบั ช่วง APPROACH SECTION 
 รูปซีกดำ้นขวำ : แสดงโครงสร้ำงทำงกลบัรถยกระดบั ช่วง BRIDGE SECTION 

 รูปท่ี 5 (FIGURE V)  : ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงทำงหลวงโครงกำรรูปแบบถนนหลกัขนำด 4 ช่องและมี
ทำงคู่ขนำนขนำด 2 ช่องจรำจร (2 ฝ่ัง) ช่วงท่ีเป็นสะพำนขำ้มล ำน ้ ำพร้อมท่ีกลบัรถใตส้ะพำน  

 รูปท่ี 6 (FIGURE VI)  :ใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงปรับปรุงทำงหลวงโครงกำรขั้น ULTIMATE STAGE 
ในช่วงท่ีเป็นสะพำนขำ้มล ำน ้ ำประกอบดว้ยสะพำนรองรับถนนหลกัขนำด 8 ช่องและทำงคู่ขนำนขนำด 
2-3 ช่องจรำจร (ส ำหรับเขตทำง 70 เมตร ทำงคู่ขนำนจะมีขนำด 2 ช่องจรำจรและส ำหรับเขตทำงกวำ้ง80 
เมตรทำงคู่ขนำนจะมีขนำด 3ช่องจรำจร) พร้อมท่ีกลบัรถใตส้ะพำน 
 
 

DRAWINGS NAME  : CROSS SECTION FOR DEEP CUT AND HIGH FILL 
DRAWING NO. : TS-401 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนนในพ้ืนท่ีท่ีมีกำรตดัภูเขำ และถมคนัทำง 
องค์ประกอบแบบ : กำรก่อสร้ำงถนนในพ้ืนท่ีภูเขำทั้งงำนตดั และงำนถมคนัทำง รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงรำงระบำย

น ้ ำคอนกรีตบริเวณชำนพกัของงำนตดัคนัทำง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กำรก่อสร้ำงถนนในพ้ืนท่ีภูเขำจะมีทั้งงำนตดัภูเขำ และงำนถมคนัทำง โดยควำมลำดชนัของกำรตดัภูเขำนั้นข้ึนอยู่
กบัสภำพของชั้นดิน และหินตำมแนวเส้นทำงโครงกำร สำมำรถแบ่งควำมลำดชนัของงำนตดัไดต้ำมลกัษณะของ
ชั้นดินและหินไดด้งัน้ี 
 งำนตดัส ำหรับบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นดิน (Earth) ใชค้วำมลำดชนั 1:1 (H:V) 
 งำนตดัส ำหรับบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นหินท่ีไม่แขง็มำก (Soft Rock) ใชค้วำมลำดชนั 0.5:1 (H:V) 
 งำนตดัส ำหรับบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นหินท่ีแขง็มำก (Hard Rock) ใชค้วำมลำดชนั 0.25:1 (H:V) 
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 งำนถมคนัทำงส ำหรับวสัดุถมท่ีเป็นดินใชค้วำมลำดชนั 1.5:1 (H:V) 
 งำนถมคนัทำงส ำหรับวสัดุถมท่ีเป็นหินใชค้วำมลำดชนั 1:1 (H:V) 

2) กำรแบ่งลกัษณะของชั้นหินวำ่เป็น Soft Rock หรือ Hard Rock ใหพิ้จำรณำตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวข้อ้ก ำหนดส ำหรับ
งำนก่อสร้ำงทำงหลวง (Specification for Highway Construction) หรืออำจจะให้วิศวกรหรือนักธรณีวิทยำเป็นผู ้
จ  ำแนกลกัษณะของชั้นหิน 

3) ก ำหนดให้ควำมกวำ้งของชำนพกักวำ้งเท่ำกบั 2.00 เมตร และควำมกวำ้งของรำงระบำยน ้ ำบนชำนพกักวำ้ง 0.50 
เมตร ทั้งน้ีจะตอ้งมีกำรพิจำรณำปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยเช่น สภำพของชั้นดินและหิน ระดบัของกำรกดัเซำะ 
ควำมเร็วของกระแสน ้ ำ ปริมำณน ้ ำฝนในพ้ืนท่ีโครงกำร ควำมลำดเอียงของลำดงำนตดั และปริมำณน ้ ำท่ีตอ้งกำร
ใหส้ำมำรถระบำยน ้ ำไดท้นั 

4) ในกรณีท่ีมีน ้ ำใตดิ้นไหลซึมออกมำจำกลำดงำนตดัหรืองำนถมจะตอ้งมีกำรติดตั้งชั้นระบำยน ้ ำใตดิ้นใหเ้รียบร้อย
ก่อนท่ีจะด ำเนินงำนก่อสร้ำงในขั้นตอนถดัไป 

5) ลำดชนัของงำนตดั และงำนถมท่ีแนะน ำในแบบแผน่น้ี ใชส้ ำหรับเป็นแนวทำงทัว่ไปเท่ำนั้น ควำมลำดชนัท่ี
เหมำะสมจะตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัตำมเง่ือนไขของสภำพทำงปฐพี/ธรณีวทิยำ ของพ้ืนท่ีโครงกำรก่อสร้ำง โดยก่อน
เร่ิมงำนก่อสร้ำงจะตอ้งด ำเนินกำรวเิครำะห์เสถียรภำพควำมลำดชนัของงำนตดัและงำนถมตำมสภำพทำง
ธรณีวทิยำของพ้ืนท่ี และจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกนกัธรณีวทิยำหรือวศิวกร 
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SECTION 2) GEOMETRIC & GENERAL DESIGN 

DRAWINGS NAME  : SUPERELEVATION ATTAINING AND WIDENING 
DRAWING NO. : GD-101 to GD-107 

 
วตัถุประสงค์ :  แสดงกำรค ำนวณหำค่ำระยะกำรยกโคง้ (SUPERELEVATION TRANSITION LENGTH) ซ่ึง

ประกอบด้วยค่ ำ  LENGTH OF RUNOFF TANGENT (Lf) และTANGENT RUNOUT (Lt)  
พร้อมแสดงต ำแหน่งกำรจดัวำงระยะกำรยกโคง้ในโคง้รำบทั้งรูปแบบโคง้วงกลมและโคง้กน้
หอย (SE.ATTAING ON HORZITAL CURVE) ส ำหรับถนนขนำด 2 ช่องจรำจรและขนำด
หลำยช่องจรำจร รวมทั้ งแสดงรำยละเอียดกำรตีเส้นจรำจรส ำหรับกำรขยำยควำมกวำ้งโค้ง 
(WIDENING) โดยแสดงในรูปแบบแปลนและรูปตดั พร้อมแบบแนะน ำกำรปรับกำรยกโคง้หำก
ระยะกำรยกโคง้ของโคง้ใกลเ้คียงทบัซอ้นกนั (OVERLAP) 

องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 7 แผน่ ประกอบดว้ย 
 GD-101 : แสดงกำรยกโคง้วงกลม ส ำหรับทำงหลวงขนำด 2 ช่องจรำจร 
 GD-102 : แสดงกำรยกโคง้กน้หอย ส ำหรับทำงหลวงขนำด 2 ช่องจรำจร 
 GD-103 : แนะน ำกำรปรับระยะกำรยกโค้งวงกลมและก้นหอย กรณีระยะกำรยกโค้ง

ซอ้นทบักนั ส ำหรับทำงหลวงขนำด 2 ช่องจรำจร 
 GD-104 : แสดงกำรยกโคง้วงกลม ส ำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY กรณี

เกำะกลำงแบบร่อง 
 GD-105 : แสดงกำรยกโคง้วงกลม ส ำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY กรณี

เกำะกลำงแบบยก 
 GD-106 แสดงกำรยกโคง้วงกลม ส ำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY กรณี

เกำะกลำงแบบ CONCRETE BARRIER 
 GD-107 : แสดงกำรยกโคง้กน้หอย ส ำหรับ MULTI-LANE DIVIDED HIGHWAY 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรค ำนวณค่ำต่ำงๆอำ้งอิงตำม AASHTO 2011 
2) องคป์ระกอบหลกัของแบบชุดน้ี (ยกเวน้ GD-103)  มีรำยละเอียดพร้อมวธีิกำรใชด้งัน้ี 

 ตำรำงแสดงค่ำ MAXIMUM RELATIVE SLOPE,1:S MIN.(ส ำหรับ 2 ช่องจรำจร)ใชส้ ำหรับใชใ้นกำร
หำค่ำ 1:S MIN. หรือ อตัรำกำรยกขอบผิวทำงมำกท่ีสุด ซ่ึงแปรผนัตำม DESIGN SPEED  

 DIAGRAM กำรยกโคง้  
 แกนแนวนอน : แสดง STAGE ของกำรยกโค้ง ได้แก่ NORMAL CROWN  HAFT CROWN 

FULL CROWN และ FULL SE. รวมทั้งแสดงต ำแหน่งกำรก ำหนดระยะ TANGENT RUNOUT 
(Lt) และ LENGTH OF RUNOFF (Lf) โดยมีรำยละเอียดแสดงสัดส่วนของ Lf แนะน ำ (แปรผนั
ตำม DESIGN SPEED) ท่ีก ำหนดต ำแหน่งไวใ้หส้มัพทัธ์กบั PC. หรือ PT. STA.ของโคง้รำบ 

 แกนแนวตั้ ง  : แสดง PROFILE ของขอบทำง โดย SLOPE ของ PROFILE ใน DIAGRAM 
ก ำหนดค่ำใหอ้ยูใ่นเทอม 1:S โดย S มำกกวำ่ S min ( S min มีค่ำแนะน ำตำมตำรำงในขอ้ท่ี 1) 
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 แปลนแสดงกำรจัดวำงระยะกำรยกโค้ง  (STA.ATTAINING ON HORIZONTAL CURVE) พร้อม
รำยละเอียดกำรตีเส้นจรำจร (ค่ำ W หรือค่ำกำรขยำยโคง้ส ำหรับกำรยกโคง้ให้เป็นไปตำมแบบท่ี  GD-
201)  

 รูปตดัถนนแสดง STAGE รำยละเอียดกำรยกโคง้ : แสดงต ำแหน่งจุดหมุนผิวจรำจร อำคำรระบำยน ้ ำ
แนะน ำและต ำแหน่งกำรตีเสน้จรำจร ประกอบดว้ยรูปตดั 3 STAGE ไดแ้ก่  

 รูปตดั STAGE : NORMAL CROWN  
 รูปตดั STAGE : NORMAL CROWN TO FULL SUPERELEVATION 
 รูปตดั STAGE : FULL SUPERELEVATION  

 รูปแบบอำคำรระบำยน ้ ำท่ีแสดงไวใ้นรูปตัดถนนทั่วไป เป็นรูปแบบอำคำรระบำยน ้ ำแนะน ำมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
 แบบยกโคง้ของถนน MULTI-LANE ส ำหรับเกำะกลำงแบบร่อง ใชอ้ำคำรระบำยน ้ ำแนะน ำเป็น 

DROP INLET IN MEDIAN TYPE C หรือ D ตำมแบบเลขท่ี DS-403 และ DS-404 ตำมล ำดบั 
 แบบยกโค้ง MULTI-LANE ส ำหรับเกำะกลำงแบบยก ใช้อำคำรระบำยน ้ ำแนะน ำเป็น DROP 

INLET IN MEDIAN TYPE A และ R.C. U-DITCH TYPE D ตำมแบบเลขท่ี DS-401 และ DS-603 
ตำมล ำดบั 

 แบบยกโคง้ MULTI-LANE ส ำหรับเกำะกลำงแบบ BARRIER ใชอ้ำคำรระบำยน ้ ำแนะน ำเป็น 
R.C. U-DITCH TYPE E ตำมแบบเลขท่ี DS-603 

 AASHTO 2011แนะน ำใหใ้ชค้่ำ LENGTH OF SPIRAL (Ls) เป็นระยะ LENGTH OF RUNOFF (Lf) 
3) แบบเลขท่ี GD-103 เป็นแบบแนะกำรกำรปรับระยะ TRANSITION LENGTH ของกำรยกโคง้ และ WIDENING 

ของกำรยกโคง้ท่ีมีกำร OVERLAP กนัของโคง้ใกลเ้คียง มีทั้ งลกัษณะ REVERSE CURVE ของโคง้วงกลมและ
โคง้กน้หอย กบั COMPOUND CURVE ของโคง้วงกลม 

 
 

DRAWINGS NAME  : TRAVELLED WAY WIDENING DETAILS 
DRAWING NO. : GD-201 

วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำค่ำกำรขยำยโคง้ (WIDENING) ส ำหรับกำรยกโคง้ 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบด้วยตำรำงแสดงค่ำกำรขยำยโค้ง รูปแสดงสัดส่วนรถท่ีใช้ออกแบบ   ภำพแสดง 

TURNING PATH ของรถท่ีใชอ้อกแบบ (ประเภทรถท่ีออกแบบใช ้SU12 และ WB19) สมกำร
กำรค ำนวณค่ำ WIDENING และ กรำฟต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) ตำรำงแนะน ำค่ำกำรขยำยโคง้จะใช้กบัประเภทรถ WB19 (รถก่ึงพวง) และ SU12 (รถบรรทุก)  ท่ีควำมกวำ้ง 

TRAVELLED WAY ควำมเร็วและรัศมีโคง้รำบต่ำงๆ (ประเภทรถท่ีใชอ้อกแบบเป็นประเภท WB19 (รถก่ึงพวง) 
และ SU12 (รถบรรทุก)  เป็นไปตำมตำม DESIGN VEHICAL ของ ASSTHO 2011 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมำยไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนำดและสดัส่วนของรถ  

2) วธีิกำรใชต้ำรำงแนะน ำค่ำกำรขยำยโคง้ มีดงัน้ี 
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 เลือกประเภทรถออกแบบท่ีใชอ้อกแบบ : พ้ืนท่ีตำรำงจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1ใชส้ ำหรับ 
WB19 (รถก่ึงพวง)  ประกอบดว้ย TRAVELLED WIDTH ขนำด 2 ช่องจรำจร ท่ีมีควำมกวำ้ง 7.20 และ 
7.00 ม.และส่วนท่ี 2 ใชส้ ำหรับ SU12 (รถบรรทุก)  ประกอบดว้ย TRAVELLED WIDTH ขนำด 2 ช่อง
จรำจรเช่นกนั ท่ีมีควำมกวำ้ง 7.00 และ 6.00 ม. 

 
 กำรอ่ำนค่ำ WIDENING ใหอ่้ำนค่ำ รัศมีโคง้ (R) ท่ีอยูใ่นCOLUMN แรกของตำรำงตำมแนวรำบคู่กบักำร

อ่ำนค่ำควำมเร็วออกแบบ (V design) ท่ีอยู่ในบรรทัดท่ี ตำมแนวด่ิง ก็จะไดค้่ำกำรขยำยโคง้ท่ี R และ V 
design ท่ีตอ้งกำร 

 ค่ำ W ท่ีอ่ำนค่ำไดจ้ำกตำรำงน้ีเป็นค่ำส ำหรับถนนขนำด 2 ช่องจรำจรเท่ำนั้น หำกตอ้งกำรหำค่ำ W ส ำหรับ
ถนนขนำดอ่ืนตอ้งคูณดว้ยค่ำ WIDENING ท่ีอ่ำนไดด้ว้ยค่ำ MULTIPLY FACTOR ซ่ึงส ำหรับถนนขนำด 
3 ช่องจรำจรตอ้งคูณดว้ย 1.5 และส ำหรับถนนขนำด 4 จรำจรตอ้งคูณดว้ย 2.0 

 ค่ำ W ท่ีแนะน ำในตำรำง หำกค่ำ W ท่ีค  ำนวณไดมี้ค่ำนอ้ยกวำ่ 0.30 เมตร จะปัดเป็นศูนย ์(ไม่ตอ้งขยำยผิว
จรำจร) แต่ถำ้หำกค่ำ W ค ำนวณไดอ้ยูใ่นช่วง 0.30 ม.แต่ไม่เกิน 0.50 ม.จะใชค้่ำ W เท่ำกบั 0.50 ม. 

 ค่ำ W ท่ีแนะน ำในตำรำง จะมีกำรปัดค่ำท่ีไดจ้ำกกำรค ำนวณข้ึนใหเ้ป็นค่ำลงตวั (ROUND) ทุกๆ 0.25 เมตร 
เช่น ถำ้ค ำนวณ W ได ้1.02 ม.จะปัดเป็น 1.25 ม.เป็นตน้ 

3) สมกำรกำรค ำนวณและกรำฟ ส ำหรับค่ำ WIDENING ท่ีแสดงในแบบ เป็นแนวทำงในกำรหำค่ำ WIDEING ใน
กรณีอ่ืนท่ีประเภทรถ หรือควำมกวำ้ง TRAVELLED WAY ไม่เป็นไปตำมตำรำง 

 ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ   :  
ใชร้ถประเภท INTERMEDIATE SEMITRAILER (WB-19) DESIGN VEHICLE 
ก ำหนดให ้  
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) 
หำค่ำ U จำกสมกำร 
    U = u+R- (R2- ∑L2i )0.5            ------------------------- (3) 
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.          
ดงันั้น ค่ำ WIDENING ท่ีเหมำะสมส ำหรับ INTERMEDIATE SEMITRAILER (WB-19) DESIGN 
VEHICLE จะมีค่ำเท่ำกบั 0.75 m. 
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DRAWINGS NAME  : MEDIAN OPENING 
DRAWING NO. : GD-301 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำในกำรออกแบบ Median Opening  
องค์ประกอบแบบ :  รูปแบบและตำรำงแสดงค่ำต่ำงๆในกำรออกแบบ Median Opening และช่องรอเล้ียว 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รูปแบบและตำรำงแสดงค่ำต่ำงๆ ประกอบดว้ย กำรออกแบบทำงแยกในกรณีท ำมุมต่ำงๆกัน และตำรำงกำร
ออกแบบช่องรอเล้ียว ซ่ึงกำรค ำนวณค่ำต่ำงๆอำ้งอิงตำม AASHTO 2011 

2) ค่ำต่ำงๆท่ีแสดงในตำรำงเป็นระยะนอ้ยสุดท่ีแนะน ำ โดยแบ่งเป็นกรณีทำงแยกท ำมุม 90 องศำ และกรณีมีมุม skew  
3) บนทำงหลวงทัว่ไปควรเปิด Median Opening ทุกระยะ 3-5 กม. หรือ ทุกระยะ 1.5 กม.กรณีอยูใ่นยำ่นชุมชน และ

ทุกระยะ 250 เมตร ส ำหรับถนนในชุมชนเมือง 

DRAWINGS NAME  : U - TURN GUIDELINE 
DRAWING NO. : GD-401 และ GD-402 

 
วตัถุประสงค์ :  แนะน ำรูปแบบเบ้ืองตน้ส ำหรับ U-turn ระดบัพ้ืน 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 2 แผน่ ประกอบดว้ย 

 GD-401 : แสดงรูปแบบ U-turn ส ำหรับ Depressed และ Raised Median 
 GD-402 : แสดงรูปแบบ U-turn ส ำหรับ Barrier Median และ Special U-turn 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรออกแบบ U-turn แต่ละแห่งจะแตกต่ำงกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ลกัษณะทำงกำยภำพและกำรใชง้ำน

ของทำงหลวง ปริมำณจรำจรและประเภทของรถบรรทุกท่ีใช ้ควำมกวำ้งของเกำะกลำง ควำมกวำ้งของเขตทำง 
เป็นตน้ ซ่ึงรูปท่ี 1 ถึงรูปท่ี 4 เป็นเพียงรูปแบบแนะน ำเบ้ืองตน้เท่ำนั้น 

2) ระยะต่ำงๆ เช่น ควำมกวำ้งของช่องเปิด  ควำมกวำ้งของถนน รัศมีกำรเล้ียว ควำมกวำ้งของเขตทำง เป็นตน้ ท่ี
แสดงในรูปท่ี 1,2 และ 3 ไดถู้กออกแบบส ำหรับรถบรรทุก SU 9 ส่วน Special U-turn ท่ีแสดงในรูปท่ี 4 ไดถู้ก
ออกแบบส ำหรับรถบรรทุก SU 12 และ WB 19 โดยทั้ง 4 รูปจะตอ้งมีควำมกวำ้งของเกำะกลำงตำมท่ีแสดงใน
แบบเท่ำนั้น หำกควำมกวำ้งของเกำะกลำงนอ้ยกวำ่น้ีจะตอ้งออกแบบระยะต่ำงๆใหม่ 

3) รถบรรทุก SU 9, SU 12 และ WB 19 เป็นขนำดของรถตำมมำตรฐำนสำกล (AASHTO) ปี 2012 โดยท่ีขนำด
ของรถ SU 12 จะเทียบเท่ำกับขนำดของรถบรรทุกท่ีประกำศในกฏกระทรวง ฉบับท่ี 60 (พ.ศ.2552) ตำม
พ.ร.บ.ขนส่งทำงบก                      

4) ควำมยำวของ Storage lane และระยะ Taper สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมดุลยพินิจของวศิวกร 
5) กำรติดตั้งป้ำยจรำจรให้อำ้งอิงจำกคู่มือมำตรฐำนป้ำยจรำจร และกำรตีเส้นบนพ้ืนทำงให้อำ้งอิงจำกคู่มือ

เคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง ของกรมทำงหลวง    
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DRAWINGS NAME  : CLIMBING LANE 
DRAWING NO. : GD-501  

 
วตัถุประสงค์ :  เพื่อรักษำควำมสม ่ำเสมอขอระดบักำรใหบ้ริกำร (LEVEL OF SERVICE) บนทำงหลวงช่วงท่ีรถ

ตอ้งไต่ทำงลำดชนัและเพ่ือลดอุบติัเหตท่ีุอำจเกิดบนช่วงถนนทั้งทำงไต่ข้ึนเขำและทำงลงเขำ 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำกำรออกแบบช่องทำงไต่ลำดชนั ส ำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจร (2-LANE 

HIGHWAY) และทำงหลวงหลำยช่องจรำจร (MULTILANE HIGHWAY) 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) เง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นกำรออกแบบทำงไต่ลำดชนั 
1.1) ทำงไต่ลำดชนัส ำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจร 

- อตัรำกำรไหลของจรำจร (TRAFFIC FLOW RATE) ในทิศทำงข้ึนเขำ มีค่ำเกิน 200 คนั/ชม. 
- อตัรำกำรไหลของรถบรรทุก (TRUCK FLOW RATE) ในทิศทำงข้ึนเขำ มีค่ำเกิน 20 คนั/ชม. 
- สภำพกำรจรำจรขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีเกิดข้ึนบน CRITICAL LENGTH OF GRADE  

 ควำมเร็วของรถบรรทุกลดลงเกินกวำ่ 15 กม./ชม. ส ำหรับทำงหลวงประเภท MAJOR ARTERIAL 
HIGHWAY หรือ MOTORWAY หรือควำมเร็วของรถบรรทุกลดลงเกินกวำ่ช่วง 15-40 กม./ชม. 
ส ำหรับทำงหลวงทัว่ไป 

 ระดบักำรใหบ้ริกำร (LEVEL OF SERVICE) ลดลงไปท่ีระดบั E หรือ F 
1.2) ทำงไต่ลำดชนัส ำหรับทำงหลวงหลำยช่องจรำจร 

- กรณีท่ี OPERATING SPEED ของรถบรรทุกท่ีสญัจรบนทำงข้ึนเขำมีควำมเร็วลดลงเกินกวำ่ 15 กม./
ชม. (บริเวณต ำแหน่งท่ียงัไม่ถึงจุดสูงสุดของ CREST CURVE) เม่ือเทียบกบั OPERATING SPEED 
ของกำรจรำจรโดยรวมในทิศทำงข้ึนเขำ 

 - กรณีท่ีอตัรำกำรไหล (FLOW RATE) ในทิศทำงข้ึนเขำเพ่ิมข้ึนและส่งผลใหร้ะดบักำรใหบ้ริกำร 
(LEVEL OF SERVICE) ท่ีเกิดข้ึนบนทำงลำดมีค่ำลดลง 1 ระดบั  

- กรณีท่ีปริมำณจรำจรในทิศทำงข้ึนเขำ (UPGRADE DIRECTIONAL TRAFFIC VOLUME) มีค่ำ
เท่ำกบัหรือมำกกวำ่ SERVICE VOLUME ส ำหรับระดบักำรใหบ้ริกำร (LEVEL OF SERVICE) ระดบั D  

2) กำรพิจำรณำระยะ CRITICAL LENGTH OF GRADE ส ำหรับกำรออกแบบทำงไต่ลำดชนัส ำหรับทำงหลวง 2 
ช่องจรำจร 
 CRITICAL LENGTH OF GRADE หมำยถึง ระยะทำงท่ีรถบรรทุกหนกัสำมำรถไต่ลำดชนัต่ำงๆ ได ้โดย

มีควำมเร็วลดลงไม่เกินค่ำท่ีก ำหนดไว ้โดยปกติแลว้บนทำงหลวงสำยหลกัจะก ำหนดไวท่ี้ 15 กิโลเมตร/
ชัว่โมง ส่วนทำงหลวงสำยรองสำมำรถก ำหนดค่ำมำกกวำ่ได ้ข้ึนอยูก่บัสภำพกำรจรำจรในสนำม โดยให้
อยูใ่นดุลยพินิจของวศิวกรหรือผูรั้บผิดชอบโครงกำรฯ 

 ตวัอยำ่งกำรค ำนวณระยะ CRITICAL LENGTH OF GRADE 
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กรำฟแสดงระยะ CRITICAL LENGTH OF GRADE 

  
 ตวัอยำ่งกำรค ำนวณ 
 เปอร์เซ็นตท์ำงลำดข้ึนเท่ำกบั 6% 
 ควำมเร็วรถบรรทุกลดลง 15 กม./ชม. 
 CRITICAL LENGTH OF GRADE = 230 M. 
 

 จุดเร่ิมตน้ของ CRITICAL LENGTH OF GRADE ข้ึนอยูก่บัรูปแบบภูมิประเทศก่อนถึงโคง้ตั้ง 
(VERTICAL CURVE) ท่ีจะพิจำรณำก่อสร้ำงช่องทำงไต่ลำดชนั ในกรณีท่ีเป็นทำงลำดข้ึน
เช่ือมกบัทำงลำดข้ึน (โคง้ตั้งแบบท่ี 1 : ค่ำ G1 และ G2 มีเคร่ืองหมำยเดียวกนั) จะพิจำรณำจุด
เร่ิมท่ีระยะ L/2 และในกรณีท่ีเป็นทำงลำดลงเช่ือมกบัทำงลำดข้ึน (โคง้ตั้งแบบท่ี 2 : ค่ำ G1 และ 
G2 มีเคร่ืองหมำยต่ำงกนั) จะพิจำรณำท่ีระยะ L/4 

 
3) จุดส้ินสุดของทำงไต่ลำดชนัจะเร่ิมตน้จำกจุดยอดของโคง้ตั้ง โดยจะตอ้งมีระยะทำงท่ีรถบรรทุกสำมำรถเร่ง

ควำมเร็วใหมี้ควำมเร็วใกลเ้คียงควำมเร็วเฉล่ียในช่องจรำจรปกติไม่นอ้ยกวำ่ 15 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
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4) ระยะทำงจำกจุดสูงสุดของโคง้ตั้งจนถึงจุดส้ินสุดของทำงไต่ลำดชนัสำมำรถค ำนวณไดจ้ำกระยะ Passing 
Sight Distance โดยจะตอ้งมีค่ำไม่นอ้ยกวำ่ 90 เมตร 

 
 
 
 
 
 

5) ส ำหรับกำรพิจำรณำกำรออกแบบทำงไต่ลำดชนัส ำหรับหลำยช่องจรำจร แมว้ำ่ทำงหลวงช่วงท่ีพิจำรณำจะเขำ้
ข่ำยท่ีจะตอ้งก่อสร้ำงทำงไต่ลำดชนัตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไวก็้ตำม กำรตรวจสอบเพ่ิมเติมอำจพบวำ่จ ำนวนช่อง
จรำจรทัว่ไปท่ีมีอยูแ่ลว้เพียงพอท่ีจะรักษำระดบักำรใหบ้ริกำรท่ีดีไวไ้ดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งก่อสร้ำงทำงไต่ลำด
ชนัก็ได ้

6) ควำมกวำ้งของช่องทำงไต่ลำดชนัใหใ้ชค้วำมกวำ้งเท่ำกบัช่องจรำจรปกติ กรณีควำมกวำ้งของไหล่ทำงของช่อง
ไต่ลำดชนัใหอ้ยูท่ี่ดุลพินิจของวศิวกรผูอ้อกแบบหรือผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

 
 
  

𝑑 = 0.278𝑡𝑖 (𝑣 − 𝑚 +
𝑎𝑡𝑖
2
) 

Ti  = Time of initial maneuver   (s) 
A   = Average acceleration   (km/h/s) 
V   = Average speed of passing vehicle  (km/h) 
M  = difference in speed of passed vehicle  

         and passing vehicle                                          (km/h) 
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DRAWINGS NAME  : EMERGENCY ESCAPE LANE 
DRAWING NO. : GD-502  

 

วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหย้ำนพำหนะท่ีเกิดอุบติัเหตเุคร่ืองยนตข์ดัขอ้งหรือ ไม่อยูใ่นกำรควบคุมของผูข้บัข่ีสำมำรถท่ี
จะหลบออกจำกเสน้ทำงจรำจรหลกัโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเสียหำยและอุบติัเหตท่ีุอำจเกิดข้ึน 

องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำกำรออกแบบช่องหยดุรถฉุกเฉิน 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ  :  

1) ขอ้พิจำรณำวำ่ทำงลำดชนัควรมีช่องหยดุรถฉุกเฉินหรือไม่ 
 ต ำแหน่งท่ีเป็นจุดสงัเกตุไดว้ำ่ผูข้บัข่ีไม่สำมำรถควบคุมยำนพำหนะของตนได ้ไดแ้ก่ต ำแหน่งท่ีสำมำรถ

สงัเกตุเห็นรอยครูดของก ำแผงกนัทำง มีหลุมหรือเกิดควำมเสียหำยต่อผิวทำง มีร่อยรอยน ้ ำมนั เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีต ำแหน่งของช่องทำงหยดุรถฉุกเฉินจะตอ้งพิจำรณำถึงจ ำนวนและปริมำณของกำรเกิดอุบติัเหตใุน

ต ำแหน่งทำงลำดต่ำงๆวำ่มำกหรือนอ้ยเพียงใด 
 นอกจำกนั้นต ำแหน่งท่ีเป็นจุดส้ินสุดของทำงลำด หรือจุดท่ีมีกำรเปล่ียนรูปแบบของภูมิประเทศควร

พิจำรณำใหมี้กำรก่อสร้ำงช่องทำงหยดุรถฉุกเฉิน 
2) รูปแบบของช่องหยดุรถฉุกเฉิน  
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 Gravity Ramps   ใชแ้รงจำกแรงดึงดูดของโลกในกำรชะลอยำนพำหนะ มกัจะมีควำมยำวและควำมชนัท่ี
มำก แต่ไม่สำมำรถป้องกนักำรไหลกลบัของรถได ้จ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบในกำรหยดุรถ 

 Sandpiles Ramps ประกอบดว้ยทรำยหยำบท่ีน ำมำถมไวใ้นต ำแหน่งของช่องทำงหยดุ มกัมีควำมยำวไม่
เกิน 120 เมตร เหมำะส ำหรับสร้ำงในจุดท่ีมีขอ้จ ำกดัดำ้นพ้ืนท่ี 

 Descending-grade arrester-bed  สำมำรถก่อสร้ำงคู่ขนำนไปกบัทำงลำดลงได ้ใชว้สัดุหน่วงในกำรเพ่ิมแรง
ตำ้นเพ่ือชะลอรถ จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วำมยำวของช่องทำงสูงเพ่ือชะลอรถ 

 
3) ขอ้พิจำรณำในกำรออกแบบ  

 ตอ้งใชค้วำมเร็วในกำรออกแบบอยำ่งนอ้ย 140 กิโลเมตรเมตรต่อชัว่โมง 
 ควำมยำวของช่องทำงควรมำกพอท่ีจะลดพลงังำนกลขอยำนพำหนะได ้
 แนวของช่องทำงหยดุควำมเป็นเสน้ตรงหรือโคง้ตั้งท่ีมีรัศมีสูงมำกๆ 
 วสัดุหน่วงควรใชว้สัดุท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมแรงตำ้นได ้(หรือสำมำรถใชว้สัดุหน่วงตำม AASHTO 

gradation No. 57 โดยคดัวสัดุชนิดละเอียดออก) 
 ควำมออกแบบใหช้ั้นของวสัดุหน่วงมีควำมหนำอยำ่งนอ้ย 1 เมตร 
 จุดเร่ิมตน้ของช่องทำงหยดุควรมีกำรออกแบบใหผู้ข้บัข่ีสำมำรถเห็นและน ำพำรถเขำ้ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
 ป้ำยเตือนส ำหรับเขำ้ช่องทำงหยดุควรออกแบบใหม้องเห็นไดช้ดัเจน และอยูใ่นต ำแหน่งท่ีผูข้บัข่ีสำมำรถ

เตรียมพร้อมได ้
 

4) สมกำรในกำรออกแบบ  
 ใชส้มกำร                                        ในกำรค ำนวณหำควำมยำวของช่องทำงหยดุฉุกเฉิน โดย 

 
L  = ควำมยำวของช่องทำงหยดุฉุกเฉิน  (เมตร) 

V  = ควำมเร็วในกำรออกแบบ                  (กิโลเมตรต่อชัว่โมง) 

G  = เปอร์เซ็นควำมลำดชนั หำรดว้ย 100 

R  = แรงตำ้นเน่ืองจำกกำรหมุนของลอ้รถ หำรดว้ย 100 

 
 ใชส้มกำร                                                      ในกำรค ำนวณหำควำมยำวของช่องทำงหยดุฉุกเฉิน (ในกรณี

ท่ีมีควำมลำดชนั 2 แบบต่อกนั) โดย  

 Vf = ควำมเร็วตอนออกจำกทำงลำด  (กิโลเมตรต่อชัว่โมง) 

 Vi = ควำมเร็วออกแบบ   (กิโลเมตรต่อชัว่โมง) 

 L  = ควำมยำวของช่องทำงหยดุฉุกเฉิน  (เมตร) 

 G  = เปอร์เซ็นควำมลำดชนั หำรดว้ย 100 

 R  = แรงตำ้นเน่ืองจำกกำรหมุนของลอ้รถ หำรดว้ย 100 

  

𝐿 =
𝑉2

254( 𝑅 ± 𝐺 )
 

𝑉𝑓
2 = 𝑉𝑖

2 − 254𝐿(𝑅 ± 𝐺) 
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DRAWINGS NAME  : JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP) 
DRAWING NO. : GD-601 ถึง GD-603 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบมีรอยต่อ (JRCP)  
องค์ประกอบแบบ : แปลน รูปตดั และปริมำณเหลก็เสริมในผิวทำงคอนกรีตเสริมเหลก็ JRCP แบบรอยต่อชนิดต่ำงๆ 

และรอยต่อบริเวณบ่อพกั บ่อสำธำรณูปโภค 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรแสดงกำรเสริมเหล็ก ต ำแหน่งรอยต่อแบบต่ำงๆ ควำมยำวของแผ่นพ้ืน สำมำรถดูได้ในแบบ
หมำยเลข GD-601 รำยละเอียดในรูปแปลนทั้งแบบไหล่ทำงคอนกรีต และไหล่ทำงลำดยำง 

2) รูปตดัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบมีรอยต่อ (JRCP)  ไหล่ทำงคอนกรีต ดูรูปตดั A-A 
3) รูปตดัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบมีรอยต่อ (JRCP)  ไหล่ทำงลำดยำง ดูรูปตดั B-B 
4) รำยละเอียดกำรเสริมเหลก็บริเวณมุมแผน่พ้ืน ดูแบบขยำย “A” 
5) บริมำณเหลก็เสริมในแผน่พ้ืนถนนคอนกรีต JRCP ดูในตำรำงที ่1 ในแบบหมำยเลข GD-601โดยมีรำยละเอียด

กำรเลือกใชด้งัน้ี 
 ระบุควำมหนำของพ้ืนถนนคอนกรีตท่ีไดจ้ำกวศิวกรผุอ้อกแบบตำมรูปตดัถนนของโครงกำร 
 พิจำรณำควำมกวำ้งของถนนทั้งหมดท่ีจ ำท ำกำรก่อสร้ำงในช่วงนั้นๆ 
 เลือกชนิด และขนำดเหลก็เสริม เพ่ือหำระยะห่ำงของเหลก็เสริมตำมขวำง และเหลก็เสริมตำมยำว  

6) กำรก่อสร้ำงจะตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนถนนปอร์ตแลนดซี์เมนตอ์นกรีต ตำมมำตรฐำนท่ี ทล.-ม.309/2544 
7) คอนกรีตจะตอ้งมีก ำลงัตำ้นทำนแรงอดัประลยัท่ีอำยุ 28 วนั ไม่น้อยกว่ำ 32 Mpa (325 ksc)  ส ำหรับก้อน

ตวัอยำ่งรูปลูกบำศกข์นำด 0.15x0.15x0.15 เมตร 
8) กำรหำปริมำณเหลก็เสริมในผิวทำงคอนกรีตตอ้งใชค้วำมกวำ้งของถนนท่ีระยะ Ultimate Stage โดยควำมกวำ้ง

ของถนนจะตอ้งวดัจำกขอบอิสระถึงขอบอิสระ 
9) กำรเลือกขนำด และระยะห่ำงของเหล็กเสริมตำมตำรำงท่ี 1 (ในแบบเลขท่ี GD-601) จะข้ึนอยูก่บัควำมกวำ้ง

ของถนนท่ีระยะ Ultimate Stage และควำมหนำของถนน 
10) กำรใชส้มกำรค ำนวณหำพ้ืนท่ีหนำ้ตดัของเหล็กเสริมให้ใชไ้ดใ้นกรณีท่ีควำมกวำ้งของถนนท่ีระยะ Ultimate 

Stage ท่ีก่อสร้ำงมีควำมกวำ้งมำกกวำ่ค่ำท่ีระบุไวใ้นตำรำงท่ี 1 (ในแบบเลขท่ี GD-601) 
11) กำรเทคอนกรีตตอ้งเทดว้ยเคร่ืองปูผิวทำงคอนกรีตเท่ำนั้น ในกรณีท่ีเทดว้ยแรงงำนคนใหเ้ทไดย้ำวติดต่อกนัไม่

เกิน 30 เมตร 
12) ควำมหนำของผิวทำงคอนกรีตแบบ JRCP ก ำหนดโดยวศิวกรผูอ้อกแบบตำมรูปตดัถนนของโครงกำร 
13) รอยต่อตำมขวำง (Transvers Joint) 

 รอยต่อเพ่ือกำรหดตวั (Contraction Joint) มีทุกๆระยะ 10.00 เมตร ใชใ้นกรณีท่ีกำรเทคอนกรีตต่อเน่ือง
ในคร้ังเดียวกนัยำวมำกกวำ่ 10.00 เมตร รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “B” 

 รอยต่อเพ่ือกำรก่อสร้ำง (Construction Joint) ใชใ้นกรณีท่ีเทคอนกรีตไม่ต่อเน่ืองกนัหรือมีกำรหยุดเท
คอนกรีต รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “C” 
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 รอยต่อเพ่ือกำรขยำยตวั (Expansion Joint) ใชใ้นกรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรเดิมในต ำแหน่งท่ีมี
รอยต่อเพ่ือกำรขยำยตวัเดิมเท่ำนั้น และใชใ้นบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อกบัโครงสร้ำงสะพำน รำยละเอียด
กำรบำกร่องดูแบบขยำย “A” 

14) รอยต่อตำมยำว (Longitudinal Joint) 
 รอยต่อเพ่ือกำรก่อสร้ำงตำมยำว (Longitudinal Construction Joint) ใช้ในกรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำงถนน

มำกกวำ่ 1 ช่องจรำจร รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “D” 
 รอยต่อตำมยำวท่ีไม่มีเหลก็ยดึ (Dummy Joint)  ใชใ้นกรณีท่ีถนนอยูติ่ดกบัขอบคนัหิน หรือขอบของแผง

กั้นคอนกรีต รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “E” 
15) ขนำดของเหลก็เดือย (Dowel Bar) ส ำหรับรอยต่อตำมขวำง (Transvers Joint) ดูตำรำงที ่1 

ตำรำงที ่1 ขนำดของเหลก็เดอืย (Dowel Bar) 

ควำมหนำแผ่นคอนกรีต ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 

ควำมยำว ระยะห่ำง 

0.23 เมตร 30 มิลลิเมตร 
0.50 เมตร 0.30 เมตร 0.25 เมตร 32 มิลลิเมตร 

0.28 เมตร 35 มิลลิเมตร 

16) เหล็กเดือย (Dowel Bar) จะตอ้งเป็นเล็กกลมผิวเรียบมีก ำลงัรับแรงดึงท่ีจุดคลำกไม่นอ้ยกวำ่ 420 MPa และมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน AASHTO M31 GRADE 60 หรือ ASTM A615 GRADE 60 

17) กำรก่อสร้ำงรอยต่อทุกประเภทจะตอ้งท ำโดยใชเ้คร่ืองตดัคอนกรีตเท่ำนั้น ห้ำมใชว้สัดุ เช่น โฟม ไม ้หรือวสัดุ
อ่ืนๆ คัน่เพ่ือท ำรอยต่อ 

18) รอยต่อเพ่ือกำรขยำยตวั (Expansion Joint) ใชใ้นกรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรเดิมในต ำแหน่งท่ีมีรอยต่อ
เพ่ือกำรขยำยตวัเดิมเท่ำนั้น และใชใ้นบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อกบัโครงสร้ำงสะพำน 

19) ตดัรอยต่อ (Isolation Joint) รอบบ่อพกัทั้ง 4 ดำ้นเพ่ือแยกโครงสร้ำงจำกบ่อพกั โดยระยะห่ำงจำกบ่อพกัถึง
รอยต่อนั้นข้ึนอยูก่บัระดบัของห้องบ่อพกัอยูต่  ่ำหรืออยูใ่นระดบัของโครงสร้ำงชั้นทำง โดยมีรำยละเอียดของ
กำรก ำหนดระยะห่ำงดงัน้ี 
 กรณีท่ี 1 ระดบัของห้องบ่อพกัอยูต่  ่ำกวำ่ระดบัโครงสร้ำงชั้นทำง ระยะของรอยต่อรอบบ่อพกัจะอยูห่่ำง

จำกขอบของปำกบ่อพกัไม่นอ้ยกวำ่ 0.50 เมตร 
 กรณีท่ี 2 ระดบัของห้องบ่อพกัอยูใ่นระดบัโครงสร้ำงชั้นทำง ระยะของรอยต่อรอบบ่อพกัจะอยูห่่ำงจำก

ขอบของห้องบ่อพกัใตดิ้นไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร และก่อสร้ำงเป็นรอยต่อเพ่ือกำรหดตวั (Contraction 
Joint) โดยวดัจำกจุดท่ีอยูใ่กลสุ้ดกบัแนวรอยต่อแยกโครงสร้ำง 

20) รอยต่อเพ่ือแยกโครงสร้ำงดำ้นท่ีอยูติ่ดกบัรอยต่อตำมแนวยำว จะตอ้งอยูห่่ำงจำกรอยต่อตำมยำวไม่น้อยกว่ำ 
0.60 เมตร ในกรณีท่ีมีระยะนอ้ยกวำ่ 0.60 เมตร ใหข้ยำยรอยต่อเพ่ือแยกโครงสร้ำงไปจนถึงรอยต่อตำมยำว 

21) ขอบของบ่อพกั และบ่อสำธำรณูปโภคตอ้งห่ำงจำกรอยต่อตำมขวำงมำกกวำ่ 3.00 เมตร 
22) ตอ้งมีกำรเสริมเหลก็ 2-DB 20 mm บริเวณมุมของบ่อพกัทั้ง 4 มุม 
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DRAWINGS NAME  : CONTINUOUSLY REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (CRCP)  
DRAWING NO. : GD-604 ถึง GD-606 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบต่อเน่ือง (CRCP)  
องค์ประกอบแบบ : แปลน รูปตดั ปริมำณเหลก็เสริมในผิวทำงคอนกรีตเสริมเหลก็ CRCP แบบรอยต่อส ำหรับถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ CRCP และรำยละเอียดจุดเช่ือมต่อของ CRCP กบัโครงสร้ำงสะพำน หรือ
จุดส้ินสุดของ CRCP 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่อเน่ือง (CRCP) จะมีกำรเสริมเหล็กตลอดควำมยำวของถนนเพ่ือช่วยในกำร

ถ่ำยน ้ ำหนกั กำรใช ้CRCP จะสำมำรถช่วยลดปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณรอยต่อของถนน ลดควำมเสียหำยท่ี
อำจเกิดข้ึนตลอดอำยกุำรใชง้ำน เหมำะสมกบัถนนท่ีมีปริมำณกำรจรำจรสูง ไม่สำมำรถปิดกำรจรำจรเพ่ือซ่อม
ถนนได ้ 

2) รำยละเอียดกำรแสดงกำรเสริมเหล็ก ต ำแหน่งรอยต่อ สำมำรถดูไดใ้นแบบหมำยเลข GD-604 รำยละเอียดใน
รูปแปลนทั้งแบบไหล่ทำงคอนกรีต และไหล่ทำงลำดยำง 

3) รูปตดัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบต่อเน่ือง (CRCP) ไหล่ทำงคอนกรีต ดูรูปตดั A-A 
4) รูปตดัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบแบบต่อเน่ือง (CRCP) ไหล่ทำงลำดยำง ดูรูปตดั B-B 
5) บริมำณเหลก็เสริมในแผ่นพ้ืนถนนคอนกรีตแบบแบบต่อเน่ือง (CRCP) ดูในตำรำงที ่1 ในแบบหมำยเลข GD-

604 โดยมีรำยละเอียดกำรเลือกใชด้งัน้ี 
 ระบุควำมหนำของพ้ืนถนนคอนกรีตท่ีไดจ้ำกวศิวกรผุอ้อกแบบตำมรูปตดัถนนของโครงกำร 
 พิจำรณำควำมกวำ้งของถนนทั้งหมดท่ีจะก่อสร้ำงในช่วงนั้นๆ 
 หำค่ำระยะห่ำงของเหลก็เสริมตำมขวำง และเหลก็เสริมตำมยำว  

6) กำรก่อสร้ำงจะตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนถนนปอร์ตแลนดซี์เมนตอ์นกรีต ตำมมำตรฐำนท่ี ทล.-ม.309/2544 
7) คอนกรีตจะตอ้งมีก ำลงัตำ้นทำนแรงอดัประลยัท่ีอำยุ 28 วนั ไม่น้อยกว่ำ 32 Mpa (325 ksc)  ส ำหรับก้อน

ตวัอยำ่งรูปลูกบำศกข์นำด 0.15x0.15x0.15 เมตร 
8) กำรหำปริมำณเหลก็เสริมในผิวทำงคอนกรีตตอ้งใชค้วำมกวำ้งของถนนท่ีระยะ Ultimate Stage โดยควำมกวำ้ง

ของถนนจะตอ้งวดัจำกขอบอิสระถึงขอบอิสระ 
9) กำรเทคอนกรีตตอ้งเทดว้ยเคร่ืองปูผิวทำงคอนกรีตเท่ำนั้น ในกรณีท่ีเทดว้ยแรงงำนคนใหเ้ทไดย้ำวติดต่อกนัไม่

เกิน 30 เมตร 
10) ควำมหนำของผิวทำงคอนกรีตแบบ CRCP ก ำหนดโดยวศิวกรผูอ้อกแบบตำมรูปตดัถนนของโครงกำร 
11) รอยต่อตำมขวำง (Transvers Joint) 

 รอยต่อเพ่ือกำรก่อสร้ำงตำมขวำง (Transvers Construction Joint) ใชใ้นกรณีท่ีเทคอนกรีตไม่ต่อเน่ืองกนั
หรือมีกำรหยดุเทคอนกรีต รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “A” 

12) รอยต่อตำมยำว (Longitudinal Joint) 
 รอยต่อเพ่ือกำรก่อสร้ำงตำมยำว (Longitudinal Construction Joint) ใช้ในกรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำงถนน

มำกกวำ่ 1 ช่องจรำจร รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “A” 
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 รอยต่อเพ่ือกำรหดตวัตำมยำว (Longitudinal Contraction Joint) ใช้ในกรณีท่ีมีกำรเทคอนกรีตกวำ้ง
มำกกวำ่ 1 ช่องจรำจร หรือมำกกวำ่ 4.50 รำยละเอียดกำรบำกร่องดูแบบขยำย “B” 

13) กำรก่อสร้ำง กำรแต่งผิวและกำรกวำดหนำ้ลำยผิวทำงจะตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีต ตำมมำตรฐำนท่ี ทล.-ม.309/2544 

14) ในบริเวณท่ีเป็นจุดส้ินสุดของ CRCP หรือบริเวณท่ีมีกำรเช่ือมต่อกบัโครงสร้ำงสะพำน หรือเช่ือมต่อกบัผิว
ทำงชนิดอ่ินๆจะตอ้งมีกำรก่อสร้ำงรอยต่อท่ีจุดปลำยของ CRCP หรือ Terminal Joint เพื่อวบคุมกำรเคล่ือนตวั
ของผิวทำง CRCP ในบริเวณดงักล่ำว รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงแสดงในแบบหมำยเลข GD-606 

 
 

DRAWINGS NAME  : PAVEMENT TRANSITION DETAIL 
DRAWING NO. : GD-607 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนน Asphaltic Concrete ในบริเวณท่ีมีกำรปรังปรุงถนนผิวทำง 

Asphaltic Concrete  ดว้ยวธีิกำรต่ำงๆ    
องค์ประกอบแบบ : กำรก่อสร้ำง Pavement Transition ในงำน Overlay, งำน Rehabilitation หรือ Reconstruction ผิว

ทำง Asphaltic Concrete  
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรก่อสร้ำง Pavement Transition แบ่งออกเป็น 3 กรณี 
 Pavement Transition  ส ำหรับงำน Overlay Section ไปยงัถนนเดิม 
 Pavement Transition  ส ำหรับงำน Rehabilitation ไปยงัถนนเดิม 
 Pavement Transition  ส ำหรับงำน Overlay Section ไปยงังำน Rehabilitation หรือReconstruction ของ

ถนนผิวทำง  Asphaltic Concrete 
 
 

DRAWINGS NAME  : CONCRETE PAVEMENT REPAIRING 
DRAWING NO. : GD-608 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรซ่อมถนนคอนกรีตดว้ยวธีิกำรต่ำงๆ    
องค์ประกอบแบบ : กำรซ่อมถนนคอนกรีตท่ีเสียหำยแบบ Pumping บริเวณรอยต่อ กำรซ่อมถนนคอนกรีตท่ีมีรอย

แตกตำมแนวขวำง และรอยแตกตำมแนวยำว กำรซ่อมถนนคอนกรีตท่ีมีรอยแตกท่ีไม่ลึกมำก
บริเวณรอยต่อ และกำรซ่อมถนนคอนกรีตท่ีมีรอยแตกแบบ Shattered 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรซ่อมถนนคอนกรีตทีมีควำมสียหำยรูปแบบต่ำง ๆ 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 เสียหำยแบบ Pumping บริเวณรอยต่อ  
 เสียหำยแบบมีรอยแตกตำมแนวขวำง และรอยแตกตำมแนวยำว  
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 เสียหำยแบบมีรอยแตกท่ีไม่ลึกมำกบริเวณรอยต่อ 
 เสียหำยแบบมีรอยแตกแบบ Shattered 

 
 

DRAWINGS NAME  : TYPICAL SURFACE OVERLAY AND REPAIRING 
DRAWING NO. : GD-701 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete  
องค์ประกอบแบบ : กำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete ท่ีมีกำรยบุตวัหรือปูดข้ึนของผิวทำง ถนน Asphaltic Concrete 

ท่ีมีควำมเสียหำยเฉพำะจุด หรือเป็นหลุมขนำดเลก็ กำรปะซ่อมถนน Asphaltic Concrete ท่ีมี
ควำมเสียหำยแบบ Depression Corrugation, Shoving, และ Reveling และกำรซ่อมรอยแตกร้ำว
ชนิดต่ำงๆ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete ท่ีมีควำมสียหำยรูปแบบต่ำง ๆ 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 เสียหำยแบบมีกำรยบุตวัหรือปูดข้ึนของผิวทำง 
 เสียหำยแบบเฉพำะจุด หรือเป็นหลุมขนำดเล็ก 
 กำรปะซ่อมถนน Asphaltic Concrete ท่ีมีควำมเสียหำยแบบ Depression Corrugation, Shoving, และ 

Reveling 
 กำรซ่อมถนน Asphaltic Concrete ท่ีมีรอยแตกร้ำวแบบ Alligator Crack, รอยแตกร้ำวแบบ Reflection 

Crack, รอยแตกร้ำวแบบ Slippage Crack 
2) กำรซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete จะตอ้งเป็นไปตำมคู่มือกำรบ ำรุงรักษำถนน 

 
 

DRAWINGS NAME  : BRIDGE APPROACH TRANSITION 
DRAWING NO. : GD-702 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำระยะกำรปรับ CROSS SLOPE ระหวำ่งถนนกบัสะพำน 
องค์ประกอบแบบ :  แปลนแสดงระยะกำรปรับ CROSS SLOPE พร้อม PROFILE ขอบผิวจรำจร และ สมกำร

ค ำนวณระยะ BRIDGE APPROACH TRANSITION 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) เป็นแบบแนะน ำระยะกำรปรับ CROSS SLOPE ระหวำ่งถนนกบัสะพำน(รุ่นเก่ำ)ท่ีมีค่ำ CROSS SLOPE ของ
สะพำนเท่ำกบั 1.50 % ทั้งน้ี สะพำนตำมแบบมำตรฐำนใหม่ ไม่จ ำเป็นตอ้งใชแ้บบแผน่น้ี เน่ืองจำก CROSS 
SLOPE ของสะพำน ไดก้ ำหนดใหเ้ท่ำกบั CROSS SLOPE ถนนแลว้ 

2) องคป์ระกอบของแบบประกอบดว้ยรูปแบบกำรปรับ CROSS SLOPE ของผิวถนนกบัผิวสะพำน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่
ดว้ย BRIDGE APPROACH TYPE I (แสดงในรูปท่ี 1) และ BRIDGE APPROACH TYPE II (แสดงในรูปท่ี 2) 
ซ่ึงมีกำรเลือกใชแ้ต่ละรูปแบบทำงเลือกดงัน้ี 
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 BRIDGE APPROACH TYPE I (แสดงในรูปท่ี 1) แนะน ำใหใ้ชส้ ำหรับถนนประเภท DEVIDE HIGHWAY 
ซ่ึงมี CROSS SLOPE ของสะพำนลำดเอียงดำ้นเดียว  จุดหมุนกำรปรับ SLOPE อยู่ท่ีขอบ TRAVELLED 
WAY ดำ้นใน 

 BRIDGE APPROACH TYPE II (แสดงในรูปท่ี 2) แนะน ำให้ใช้ส ำหรับถนนประเภท UNDEVIDE 
HIGHWAY ซ่ึงมี CROSS SLOPE ของสะพำนลำดเอียง 2 ด้ำน (CROWN SLOPE)  จุดหมุนกำรปรับ 
SLOPE อยูท่ี่ก่ึงกลำง TRAVELLED WAY 

 สมกำรกำรค ำนวณระยะ BRIDGE APPROACH TRANISION แสดงใน NOTE ขอ้ท่ี 1 
 กำรค ำนวณใชค้่ำ RELATIVE SLOPE (1:S) เท่ำกบั 1:400  

 
 

DRAWINGS NAME   : CLEARING AND GRUBBING 
DRAWING NO.  : GD-703 

 
วตัถุประสงค์  :  เป็นแบบแนะน ำขอบเขตกำรถำงป่ำขดุตอ 
องค์ประกอบแบบ  :  รูปตดัทัว่ไปของถนนและแปลนถนนบริเวณช่วงทำงโคง้ ท่ีแสดงขอบเขตกำรถำงป่ำขดุตอ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ    :  

1) แบบแนะน ำระยะกำรถำงป่ำขดุตอน้ี ใชไ้ดท้ั้งงำนก่อสร้ำงถนนใหม่ และงำนบ ำรุงทำงส ำหรับถนนเดิม 
2) ในส่วนของรูปตดัถนนทัว่ไปจะแสดงระยะกำรถำงป่ำขดุตอ โดยเร่ิมระยะกำรถำงป่ำและขุดตอจำกขอบถนนหรือ

ปลำย TOE SLOPE ของเชิงลำดแลว้แต่กรณี   
3) หำกมีอุปสรรคในแนวด่ิงบดบงัทศันะวิสยักำรมองเห็น เช่น ก่ิงของตน้ไม ้ใหต้ดัแต่งก่ิงให้มีช่องวำ่งในแนวด่ิงไม่

นอ้ยกวำ่ 3.50 เมตรจำกระดบัก่อสร้ำง  
4) กำรตดัแต่งตน้ไมเ้พ่ือระยะ CLEARING AND GRUBBING ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

DRAWINGS NAME  : CONNECTION ROAD DETAILS 
DRAWING NO. : GD-704 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของ CONNECTION ROAD  
องค์ประกอบแบบ : รูปแปลนแสดงลกัษณะเรขำคณิตของถนนหลกัและถนนทำงเช่ือม รูปตดัทัว่ไปแสดงโครงสร้ำง

ชั้นทำงของถนนทำงเช่ือม รูปตดัตำมยำวของถนนทำงเช่ือม และแปลนแสดงระบบระบำยน ้ ำ
ของถนนทำงเช่ือม CONNECTION ROAD 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรหำค่ำรัศมีโคง้ (R) ท่ีเหมำะสมของกำรเขำ้บรรจบระหว่ำงถนนทำงเช่ือมกบัถนนหลกั หำไดจ้ำกรูปแปลน 

แสดงลกัษณะเรขำคณิตของถนนหลกัและถนนทำงเช่ือม ซ่ึงจ ำแนกตำมมุมเอียงท่ีเขำ้บรรจบและควำมกวำ้งเขต
ทำง มีจ ำนวน 6 รูป ไดแ้ก่ 
 มุมเอียงนอ้ยกวำ่ 45 องศำ ส ำหรับเขตทำงกวำ้งไม่เกิน 20 ม. 
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 มุมเอียงนอ้ยกวำ่ 45 องศำ ส ำหรับเขตทำงกวำ้งตั้งแต่ 20 ม.เป็นตน้ไป 
 มุมเอียง 45-60 องศำ ส ำหรับเขตทำงกวำ้งไม่เกิน 20 ม. 
 มุมเอียง 45-60 องศำ ส ำหรับเขตทำงกวำ้งตั้งแต่ 20 ม.เป็นตน้ไป 
 มุมเอียง 60-80 องศำ ทุกควำมกวำ้งเขตทำง 
 มุมเอียง 80-90 องศำ ทุกควำมกวำ้งเขตทำง 

 
2) ควำมกวำ้งแนะน ำ รูปแบบโครงสร้ำงชั้นทำง ค่ำ CROSS SLOPE  รวมทั้งรูปแบบอำคำรระบำยน ้ ำของถนนทำง

เช่ือม (CONNECTION ROAD)ไดก้ ำหนดไวใ้นรูป CONNECTION ROAD PLAN  และรูป TYPICAL CROSS-
SECTION FOR CONNECTION ROAD  

3) ค่ำ PROFILE GRADE แนะน ำของ CONNECTION ROAD แสดงในรูป CONNECTION ROAD SECTION 
4) รูปแบบและรำยละเอียดของ CONNECTION ROAD เป็นไปตำม “คู่มือกำรขออนุญำตท ำทำงเช่ือม เขำ้-ออก ทำง

หลวง และกำรปลูกสร้ำงอำคำรริมทำงหลวง” ของกรมทำงหลวง 
5) แบบแผน่น้ี ใชร่้วมกบัแบบเลขท่ี TS-203 

 
 

DRAWINGS NAME  : SIDE ROAD AND PRIVATE DRIVE DETAILS 
DRAWING NO. : GD-705 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของ PUBLIC SIDE ROAD และ  PRIVATE DRIVE  
องค์ประกอบแบบ : รูปแปลนแสดงเรขำคณิต รูปตดัทัว่ไปแสดงโครงสร้ำงชั้นทำง ค่ำ CROSS SLOPE และรูปตดั

ทัว่ไปแสดง PROFILE ของ PUBLIC SIDE ROAD และ  PRIVATE DRIVE ท่ีเช่ือมต่อกบัถนน
หลกั 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  พิจำรณำตำมรูปท่ีแสดงในแบบ 
1) รูปท่ี 1 : แสดงค่ำ R ท่ีเหมำะสมของกำรเขำ้บรรจบของ PUBLIC SIDE ROAD และ  PRIVATE DRIVE ทั้งน้ีตอ้ง

พิจำรณำ ปริมำณจรำจรกบัขอ้จ ำกดัดำ้นกำยภำพของพ้ืนท่ีดว้ย 
2) รูปท่ี 2 และ รูปท่ี 4 : แสดงค่ำควำมลำดและขอบเขตกำรก่อสร้ำง ของ PUBLIC SIDE ROAD และ  PRIVATE 

DRIVE ตำมล ำดบั 
3) รูปท่ี 3 : แสดง รำยละเอียดรูปตดัตำมยำว ค่ำควำมลำด ของ PRIVATE DRIVE 
4) รูปท่ี 5 : แสดงควำมกวำ้งถนนแนะน ำ รูปแบบโครงสร้ำงชั้นทำง ค่ำ CROSS SLOPE ค่ำลำดคนัทำง  
5) รูปแบบและรำยละเอียดของ PUBLIC SIDE ROAD และ  PRIVATE DRIVE เป็นไปตำม “คู่มือกำรขออนุญำต

ท ำทำงเช่ือม เขำ้-ออก ทำงหลวง และกำรปลูกสร้ำงอำคำรริมทำงหลวง” ของกรมทำงหลวง 
6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำง “PUBLIC SIDE ROAD และ  PRIVATE DRIVE “ 

แสดงใน CRITERIA AND LIMITS CONSTRUCTION 
7) แบบแผน่น้ี ใชร่้วมกบัแบบเลขท่ี TS-203 
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DRAWINGS NAME  : RIGHT-OF-WAY   MONUMENT 
DRAWING NO. : GD-706 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบรำยละเอียดหลกัเขตทำงรูปแบบต่ำงๆและกำรเลือกใช ้
องค์ประกอบแบบ :  แบบแสดงรำยละเอียดหลกัเขตทำงจ ำนวน 3 รูปแบบทำงเลือกและวธีิกำรเลือกใช้ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) หลกัเขตทำงรูปแบบ A : เป็นรูปแบบแท่งคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนำด 7.5x15 CM. ยำว 2.20 ม.ใชใ้นกรณีท่ีพ้ืนท่ีติด
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีนอกเมือง 

2) หลกัเขตทำงรูปแบบ B : เป็นรูปแบบหมุดทองเหลือง ขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 7.5 CM. ฝังยดึในโครงสร้ำงคอนกรีต
ท่ีมัน่คงแขง็แรงตำมแนวเขตทำง เช่น ก ำแพงกนัดิน ค.ส.ล.ใชใ้นกรณีพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโครงสร้ำงถำวร 

3) หลกัเขตทำงรูปแบบ C : เป็นรูปแบบหมุดทองเหลือง ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 7.5 CM. ฝังยดึในแท่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทรงกระบอก ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 15 ซม. ขุดฝังดินตำมแนวเขตทำง ใชใ้นกรณีพ้ืนท่ีในเมืองท่ีไม่มี
โครงสร้ำงถำวร 

4) ระยะกำรติดตั้งเป็นไปตำมรูปแปลน “R.O.W. IN STRAIGHT LINE” และ”R.O.W.IN HORIZONTAL CURVE” 
ซ่ึงไดแ้นะน ำระยะกำรติดตั้งไวท้ั้งแนวตรงและบนโคง้รำบ 

5) คุณสมบติัวสัดุและกำรเขียนตวัอกัษร รวมทั้งเง่ือนไขกำรเลือกใช ้แสดงใน หมำยเหตุ (NOTE) 
 
 

DRAWINGS NAME  : KILOMETER  MARKER 
DRAWING NO. : GD-707 & 708 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแสดงรำยละเอียดหลกัและป้ำยกิโลเมตร 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดช้ินส่วนโครงสร้ำงหล่อส ำเร็จของหลกักิโลเมตร และรูปแบบทำงเลือกกำรทำสีหรือ

กำรติดแผ่นสะทอ้นแสงบนผิวหน้ำ  รำยละเอียดของแผ่นป้ำย และเสำป้ำย รวมทั้งแนะน ำกำร
ติดตั้ง 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แปลนกำรติดตั้งหลกักิโลเมตร แสดงทั้งรูปแบบติดตั้งบนถนน 2-LANE HIGHWAY และ DIVIDE  HIGHWAY 

ซ่ึงแสดงอยูใ่นรูปแปลน “PLAN FOR INSTALLATION” 
2) ช้ินส่วนหลกัของหลกักิโลเมตรเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อส ำเร็จ ติดตั้งบนฐำนรำกเสำเขม็ ซ่ึงสำมำรถเลือกใช้

เสำเขม็หล่อในท่ีหรือเสำเขม็หล่อส ำเร็จก็ได ้โดยใหคุ้ณสมบติัวสัดุเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในหมำยเหตุ (NOTE) 
3) กำรเขียนตวัอกัษรบนผิวหนำ้ของหลกักิโลเมตรสำมำรถเลือกด ำเนินกำรได ้2 วธีิ ข้ึนอยูก่บัวศิวกรผูค้วบคุมงำนจะ

เป็นผูก้  ำหนด ไดแ้ก่ 
 กำรทำสี  ซ่ึงแสดงรำยละเอียดในรูป TYPE I  
 กำรติดตั้งแผน่สะทอ้นแสง ซ่ึงแสดงรำยละเอียดในรูป TYPE II  
ทั้งน้ีคุณสมบติัวสัดุของทั้ง 2 แบบ แสดงในหมำยเหตุ (NOTE) 
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4) ป้ำยกิโลเมตรจะใชใ้นกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีจ ำกดัท่ีไม่สำมำรถติดตั้งหลกักิโลเมตรได ้หรือในกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวำงท่ีท ำให้
ไม่สำมำรถมองเห็นหลกักิเมตรไดช้ดัเจน ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร  

5) รูปแบบของป้ำยมี 2 ชนิด ดงัน้ี 
 ป้ำยชนิด ก มีขนำดกวำ้ง 60 สูง 120 เซ็นติเมตร ใชก้บัทำงหลวงแผน่ดินสำยหลกัท่ีมีจ ำนวนช่องจรำจรตั้งแต่

ทิศทำงละ 3 ช่องจรำจรข้ึนไป 
 ป้ำยชนิด ข มีขนำดกวำ้ง 45 สูง 80 เซ็นติเมตร ใชก้บัทำงหลวงอ่ืนๆ ทัว่ไป และใหติ้ดตั้งป้ำยหมำยเลขทำง

หลวงทุกระยะ 10-15 กม.ควบคู่ไปดว้ย 
6) สีของสญัลกัษณ์ต่ำงๆในป้ำยกิโลเมตร ใหใ้ชต้ำมตำรำงท่ี 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคู่มือและมำตรฐำนป้ำยรำจร ของกรม

ทำงหลวง 
7) กำรติดตั้งป้ำยควรจะมีระยะดำ้นขำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 0.6  เมตร จำกไหล่ทำงถึงขอบป้ำย และควรจะมีควำมสูงไม่นอ้ย

กวำ่ 1.5 เมตร จำกผิวถนนถึงขอบล่ำงของแผน่ป้ำย 
 
 

DRAWINGS NAME  : CONCRETE CURB & CURB AND GUTTER 
DRAWING NO. : GD-709 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงรำยละเอียดรูปแบบของ Concrete Curb & Curb and Gutter 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของ Concrete Curb & Curb and Gutter ช่องระบำยน ้ ำ กำรทำสีบน 

Curb และรำยละเอียดกำรติดตั้ง Curb & Gutter ของเกำะกลำงแบบยก 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) Curb & Curb and  Gutter  มี 2 แบบตำมกำรใชง้ำน โดย Concrete Curb and Gutter หรือ Concrete Curb  เป็นแบบ
ท่ีใชป้กติทัว่ไป ส่วน Mountable Curb and Gutter หรือ Mountable Curb ไดอ้อกแบบใหต้วั Curb มีควำมสูงและ
ควำมลำดชนันอ้ยกวำ่แบบท่ีใชท้ัว่ไปเพ่ือใหร้ถปีนไดเ้ม่ือจ ำเป็นในบำงกรณี 

2) ช่องระบำยน ้ ำก ำหนดใหมี้ควำมกวำ้ง 0.80 ม. ซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดไดใ้นแบบ Manhole 
3) เกำะกลำงแบบยก (Raised Median) ออกแบบใหมี้ควำมลำดชนั 10% และใชท้รำยถมดำ้นใตเ้พ่ือใหร้ะบำยน ้ ำไดดี้ข้ึน  
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DRAWINGS NAME  : SIDEWALK 
DRAWING NO. : GD-710 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำเบ้ืองตน้ส ำหรับทำงเทำ้และองคป์ระกอบท่ีจ ำเป็นบนทำงเทำ้  
องค์ประกอบแบบ : แสดงรำยละเอียดเบ้ืองตน้ของทำงเทำ้ แนะน ำต ำแหน่งกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำและกำรปลูกตน้ไม ้
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กำรออกแบบทำงเทำ้ข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั  เช่น สภำพภูมิประเทศ ลกัษณะของทำงหลวง ควำมกวำ้งของเขตทำง 
เป็นตน้ ซ่ึงโดยทัว่ไปทำงคนเดินควรจะกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตร เพ่ือใหส้ำมำรถเดินสวนทำงกนัได ้ส่วนรูปแบบ
และลวดลำยของแผน่ปูพ้ืนทำงเทำ้ข้ึนอยูก่บัควำมเห็นชอบของวศิวกร 

2) ระยะแนะน ำในกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำและระยะแนะน ำในกำรปลูกตน้ไม ้ก ำหนดไวใ้หห่้ำงจำกเขตทำงไม่นอ้ยกวำ่ 2.6 
และ 2.1 เมตร ตำมล ำดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรจดัวำงสำธำรณูปโภคในแบบ Typical Section  

3) รูปแบบคอกตน้ไม ้(Planting Bed) ท่ีแสดงในแบบเป็นเพียงตวัอยำ่งแนะน ำเท่ำนั้น สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมดุลย
พินิจของวศิวกร  
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SECTION 3) TRAFFIC SIGN, MARKING AND SAFETY DEVICES 

DRAWINGS NAME  : SIGN & POST DETAILS 
DRAWING NO. : RS-101 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งป้ำยบงัคบั ป้ำยเตือน ป้ำยแนะน ำ ป้ำยหมำยเลขทำงหลวง และป้ำยชุด

ทำงหลวง 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของแผน่ป้ำย เสำป้ำย และกำรติดตั้ง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดของตวัอกัษร ขนำดแผ่นป้ำย ระยะ และขอ้แนะน ำกำรติดตั้งให้อำ้งอิงจำกคู่มือมำตรฐำนป้ำยจรำจร 
และแบบมำตรฐำนตวัอกัษร ตวัเลข และป้ำย ของกรมทำงหลวง 

2) ระยะของกำรติดตั้งป้ำยต่ำงๆ จะข้ึนอยูก่บัประเภทของถนน จ ำนวนของแผน่ป้ำย และขอ้จ ำกดัดำ้นกำยภำพ ดงัได้
แสดงไวใ้นตำรำง A และตำรำง B โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 ตำรำง A แสดงควำมสูง (K) ในกำรติดตั้งป้ำย ซ่ึงจะแบ่งลกัษณะของถนนออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 ถนนนอกเมืองทัว่ไปท่ีไม่มีทำงเทำ้หรือช่องส ำหรับจอดรถ ควรจะมีควำมสูงของกำรติดตั้งแผน่ป้ำย
ไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตร ส ำหรับป้ำยเด่ียว และไม่ควรนอ้ยกวำ่ 1.2 เมตร ส ำหรับป้ำยชุด 

 ถนนท่ีมีทำงเทำ้หรือมีช่องส ำหรับจอดรถ ควรจะมีควำมสูงของกำรติดตั้งแผ่นป้ำยไม่น้อยกวำ่ 2.1 
เมตร ส ำหรับป้ำยเด่ียว และไม่ควรนอ้ยกวำ่ 1.8 เมตร ส ำหรับป้ำยชุด 

 ตำรำง B แสดงระยะด้ำนขำ้ง (L หรือ M) ในกำรติดตั้งป้ำย ซ่ึงจะแบ่งลกัษณะของถนนออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 ถนนนอกเมืองทัว่ไป ท่ีมีควำมกวำ้งของไหล่ทำงนอ้ยกวำ่ 2.5 เมตร ควรจะมีระยะดำ้นขำ้ง (L) ไม่
นอ้ยกวำ่ 3.6 เมตร จำกขอบทำง ส่วนถนนท่ีมีควำมกวำ้งของไหล่ทำงมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 2.5 เมตร 
ควรจะมีระยะดำ้นขำ้ง (M) ไม่นอ้ยกวำ่ 1.1 เมตร จำกไหล่ทำง 

 ถนนท่ีมีทำงเทำ้หรือถนนท่ีมีเขตทำงจ ำกดั ควรจะมีระยะดำ้นขำ้ง (M) ไม่น้อยกว่ำ 0.6  เมตร จำก
หนำ้คนัหินรำงต้ืนถึงขอบป้ำย หรือจำกไหล่ทำงถึงขอบป้ำย 

3) กำรเลือกใชเ้สำป้ำย 
 เสำคอนกรีตขนำด 0.12x0.12 เมตร หรือเสำเหลก็ขนำด 7.5x7.5x0.32 เซ็นติเมตร ใชเ้ป็นเสำเด่ียวส ำหรับ

แผน่ป้ำยท่ีมีพ้ืนท่ีรวมไม่เกิน 2 ตำรำงเมตร และใชเ้ป็นเสำคู่ส ำหรับแผน่ป้ำยท่ีมีพ้ืนท่ีรวมไม่เกิน 4 ตำรำง
เมตร นอกเหนือจำกน้ีให้ใช้เสำคอนกรีตคู่ขนำด 0.15x0.15 เมตร หรือเสำเหล็กคู่ขนำด 10x10x0.32 
เซ็นติเมตร 

 ในกรณีติดตั้งป้ำยขนำดไม่เกิน 3 ตำรำงเมตร บนทำงเทำ้สำมำรถใชเ้สำคอนกรีตเด่ียวขนำด  0.15x0.15 
เมตร ได ้
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DRAWINGS NAME  : ROAD SIGN AT EXIT AND ENTRANCE 
DRAWING NO. : RS-102 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำรูปแบบและกำรติดตั้งป้ำยต่ำงๆบริเวณทำงเขำ้-ออกทำงหลกักบัทำงคู่ขนำน 
องค์ประกอบแบบ :  รูปแบบและกำรติดตั้งป้ำยบริเวณทำงเขำ้-ออกทำงหลกั โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ทำงเขำ้-ออก

ทัว่ไป และทำงเขำ้-ออกท่ีบริเวณหวั-ทำ้ย รวมถึงแสดงรำยละเอียดของขอ้ควำมและขนำดของ
ป้ำยจรำจร 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กำรออกแบบทำงเขำ้-ออก มีหลำกหลำยรูปแบบข้ึนอยู่กบัสภำพภูมิประเทศ ลกัษณะของทำงหลวง ปริมำณ
จรำจร ควำมกวำ้งของเกำะ และควำมกวำ้งของเขตทำง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของวิศวกร ส ำหรับแบบแผน่น้ี
จะเป็นเพียงตวัอยำ่งแนะน ำรูปแบบเบ้ืองตน้ รวมถึงแนะน ำกำรติดตั้งป้ำยต่ำงๆบริเวณทำงเขำ้-ออก ซ่ึงแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ  
 ทำงเขำ้-ออกทัว่ไป โดยมีทำงคู่ขนำนเดินรถทำงเดียว  
 ทำงเขำ้-ออก ท่ีบริเวณหวั-ทำ้ย โดยทำงคู่ขนำนเดินรถสวนทำง 

2) ระยะต่ำงๆ เช่น ระยะของกำรติดตั้งป้ำย ระยะ Taper ควำมยำวของ Storage lane ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร 
ซ่ึงแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ลกัษณะทำงกำยภำพของถนน ประเภทของทำงหลวง ปริมำณจรำจร 
ควำมเร็วของยำนพำหนะ เป็นตน้ 

3) เคร่ืองหมำยจรำจรต่ำงๆบนพ้ืนทำงใหอ้ำ้งอิงจำกคู่มือเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง ของกรมทำงหลวง 
 
 

DRAWINGS NAME  : ROAD SIGNS AT INTERSECTION 
DRAWING NO. : RS-103 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งป้ำยต่ำงๆบริเวณทำงแยกระดบัพ้ืน 
องค์ประกอบแบบ :  รูปแบบกำรติดตั้งป้ำยท่ีสำมแยกและส่ีแยก ส ำหรับถนน 2 ช่องจรำจรและถนนหลำยช่องจรำจร 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบแผ่นน้ีเป็นเพียงตวัอย่ำงแนะน ำรูปแบบและล ำดบัในกำรติดตั้งป้ำยต่ำงๆท่ีบริเวณทำงแยกเท่ำนั้น ซ่ึงมี
ทั้งหมด 4 รูป ประกอบดว้ย  
 สำมแยกระหวำ่งถนน 2 ช่องจรำจร ตดักบัถนน 2 ช่องจรำจร 
 สำมแยกระหวำ่งถนน 2 ช่องจรำจร ตดักบัถนนหลำยช่องจรำจร 
 ส่ีแยกระหวำ่งถนน 2 ช่องจรำจร ตดักบัถนน 2 ช่องจรำจร 
 ส่ีแยกระหวำ่งถนนหลำยช่องจรำจร ตดักบัถนนหลำยช่องจรำจร 
ทั้ง 4 รูปท่ีแสดงเป็นรูปแบบท่ีไม่มีสัญญำณไฟจรำจร ใชป้้ำยหยุดในกำรควบคุมกำรจรำจร หำกผูอ้อกแบบ
ตอ้งกำรติดตั้งสญัญำณไฟจรำจรสำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบป้ำยตำม Note ขอ้ 5 และ 6 คือยกเลิกป้ำยหยดุและ
แทนท่ีป้ำยเตือนหยดุขำ้งหนำ้ดว้ยป้ำยเตือนสญัญำณไฟจรำจรขำ้งหนำ้  
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ในกรณีท่ีมีขอ้จ ำกดัดำ้นกำยภำพ หรือเป็นถนนท่ีมีกำรจรำจรหนำแน่น หรือลกัษณะกำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงไป 
สำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร 

2) ระยะของกำรติดตั้งป้ำยใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร ซ่ึงแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ลกัษณะกำร
ออกแบบทำงกำยภำพของถนน ประเภทของทำงหลวง ปริมำณจรำจร ควำมเร็วของยำนพำหนะ เป็นตน้ 

3) ป้ำยจรำจร เคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง และระยะของกำรติดตั้งป้ำย ให้อำ้งอิงจำกคู่มือกำรใช้อุปกรณ์
ควบคุมกำรจรำจรบริเวณทำงแยกของกรมทำงหลวงเป็นแนวทำง  

 
 

DRAWINGS NAME  : ROAD SIGN AT CLIMBING LANE 
DRAWING NO. : EN-104  

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งป้ำยบงัคบั ป้ำยเตือน ป้ำยแนะน ำ และงำนทำสีตีเสน้ส ำหรับช่องทำง

ไต่ลำดชนั 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของแผน่ป้ำย และกำรติดตั้ง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  GD-501 : แบบแนะน ำช่องทำงไต่ลำดชนัส ำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจรและทำง
หลวงหลำยช่องจรำจร  ซ่ึงแสดงขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบช่องทำงไต่ลำดชนัส ำหรับทำงหลวง 2 ช่องจรำจร
และทำงหลวงหลำยช่องจรำจร 

2) พิจำรณำประเภทของทำงหลวงท่ีออกแบบช่องทำงไต่ลำดชนัว่ำเป็นทำงหลวง 2 ช่องจรำจร หรือทำงหลวง
หลำยช่องจรจร แลว้เลือกใชแ้บบแปลนแนะน ำกำรติดตั้งเคร่ืองหมำยจรำจรบริเวณช่องทำงไต่ลำดชนั ให้
ถูกตอ้งตำมประเภทของทำงหลวงท่ีออกแบบ 

3) กำรตีเส้นจรำจร และกำรติดตั้งเคร่ืองหมำยจรำจร นอกจำกท่ีระบุไวใ้นแบบ ใหเ้ป็นไปตำม คู่มือ เคร่ืองหมำย
ควบคุมกำรจรำจร ของส ำนกัอ ำนวยควำมปลอดภยัเป็นแนวทำง 

4) รำยละเอียดลูกศร แสดงทิศทำงแนะน ำกำรเคล่ือนท่ีของรถออกจำกช่องทำงไต่ลำดชนั แสดงรำยละเอียดกำรตี
เสน้จรำจรตำมแบบแนะน ำ 
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DRAWINGS NAME  : MARKING DETAILS 
DRAWING NO. : RS-201 และ RS-202 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงเคร่ืองหมำยจรำจรต่ำงๆบนพ้ืนทำง หัวเกำะ Curb รำวสะพำน และกำรติดตั้งเป้ำ

สะทอ้นแสง 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 2 แผน่ ประกอบดว้ย 

 RS-201 : แสดงรำยละเอียดเคร่ืองหมำยจรำจรต่ำงๆบนพ้ืนทำง และบริเวณหวัเกำะ  
 RS-202 : แสดงรำยละเอียดกำรตีเสน้จรำจรท่ีบริเวณโคง้รำบ โคง้ด่ิง บริเวณทำงแยก บริเวณ

สะพำน เคร่ืองหมำยจรำจรบนสนัขอบทำง หวัสะพำน และกำรติดตั้งเป้ำสะทอ้นแสง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบ RS-202 ใชร่้วมกบัแบบ RS-201 ซ่ึงเคร่ืองหมำยจรำจรต่ำงๆท่ีแสดงในแบบเป็นเพียงบำงส่วนท่ีอำ้งอิงมำ
จำกคู่มือเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง ของกรมทำงหลวง    

2) รูปแบบของกำรตีเสน้แบ่งช่องจรำจรบนถนนลำดยำงและถนนคอนรีตจะใชรู้ปแบบเดียวกนั คือ กรณีเป็นไหล่
ทำง เส้นจรำจรจะอยูถ่ดัจำกขอบช่องจรำจรไปทำงดำ้นซำ้ย ซ่ึงควำมกวำ้งของแต่ละช่องจรำจรจะเท่ำกนัหมด 
ส่วนกรณีท่ีเป็นทำงเทำ้จะแตกต่ำงออกไปท่ีช่องซำ้ยสุด นัน่คือจะตีเส้นท่ีผิวจรำจรซ่ึงจะท ำให้ช่องจรำจรซำ้ย
สุดมีควำมกวำ้งนอ้ยกวำ่ช่องจรำจรอ่ืนๆ 

3) เป้ำสะทอ้นแสง ใชติ้ดท่ีรำวกนัอนัตรำย รำวสะพำน สันขอบเกำะกลำง หรืออุปสรรคขำ้งทำงอ่ืนๆ เพ่ือช่วยใน
กำรน ำทำงใหข้บัข่ีไดอ้ยำ่งปลอดภยั ซ่ึงกำรใชสี้ของเป้ำสะทอ้นแสงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสีของเส้นจรำจรตำม
แนวทำงกำรเดินรถ ส ำหรับขนำดและรูปร่ำงของเป้ำสะทอ้นแสงท่ีแสดงในแบบเป็นเพียงตวัอยำ่ง สำมำรถ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร แต่จะตอ้งมีพ้ืนท่ีสะทอ้นแสงไม่นอ้ยกวำ่ 78 ตำรำงเซ็นติเมตร  
 
 

DRAWINGS NAME  : ROAD STUD 
DRAWING NO. : RS-203 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงขนำดและรูปแบบกำรติดตั้งของ Road Stud  
องค์ประกอบแบบ :  แสดงขนำดและรูปแบบกำรติดตั้งของ Road Stud ท่ีต  ำแหน่งต่ำงๆ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) Road Stud เป็นอุปกรณ์งำนทำงท่ีติดตั้งบนผิวจรำจรเพ่ือให้ผูข้บัข่ีมองเห็นช่องจรำจรไดดี้แมใ้นสภำพท่ีมีทศัน

วสิยัต ่ำ อีกทั้งยงัช่วยเตือนผูข้บัข่ีใหรู้้วำ่ยวดยำนก ำลงัออกนอกช่องจรำจรเม่ือลอ้สะดุดกบัปุ่มนูนของ Road Stud  

2) หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกำรพิจำรณำติดตั้ง Road Stud มีดงัน้ี 
 บริเวณท่ีมีฝนตกชุกหรือมีหมอกลงจดัในบำงฤดูกำล 
 บริเวณท่ีมีอุบติัเหตุกำรชนแบบประสำนงำบ่อยคร้ัง 
 บริเวณทำงแยกทำงร่วมท่ีมีช่องจรำจรสบัสนและไม่มีไฟฟ้ำแสงสวำ่ง 
 บริเวณทำงแยกต่ำงระดบัท่ีมีปริมำณกำรจรำจรสูง แมจ้ะไดติ้ดตั้งไฟฟ้ำแสงสวำ่งแลว้ 
 บริเวณโคง้อนัตรำย หรือหวัเกำะกลำงของ Divided Highway ท่ีมีกำรเปล่ียนแนวช่องจรำจร 
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3) กำรใช ้Road Stud สีขำวหรือสีเหลือง ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบักำรใชส้ญัลกัษณ์สีของเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง 

โดยจะติดตั้งประเภทสะทอ้นแสงบนเสน้จรำจรตำมแนวทำงเดินรถและจะใชแ้บบไม่สะทอ้นแสงตำมแนวขวำง 

4) กำรติดตั้ง Road Stud ท่ีแสดงในแบบอำ้งอิงจำกคู่มือเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง ของกรมทำงหลวง ซ่ึง

โดยทัว่ไปจะไม่ติดทบับนเส้นจรำจรยกเวน้กรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น ติดบนเส้นทึบเด่ียวท่ีแบ่งทิศทำงจรำจร 

หรือเสน้ทึบเด่ียวแบ่งช่องจรำจร 
 

DRAWINGS NAME  : TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION 
DRAWING NO. : RS-301, RS-302, RS-303, RS-304 และ RS-305 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงตวัอยำ่งป้ำย อุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจร รวมถึงแนะน ำรูปแบบกำรจดักำรจรำจร

และกำรติดตั้งป้ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆในระหวำ่งกำรก่อสร้ำง บูรณะหรือบ ำรุงรักษำทำงหลวง 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 5 แผน่ ประกอบดว้ย 

 RS-301 : แสดงตวัอยำ่งป้ำยควบคุมกำรจรำจร  
 RS-302 : แสดงตวัอยำ่งป้ำยและอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจร 
 RS-303, RS-304 และ RS-305 : แสดงรูปแบบกำรจดักำรจรำจร รวมถึงแนะน ำกำรติดตั้ง

ป้ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบ RS-301 และ RS-302 แสดงตวัอย่ำงป้ำยและอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรบำงส่วน รวมถึงรูปแบบกำรทำสีป้ำยและ

อุปกรณ์ต่ำงๆ ซ่ึงอำ้งอิงมำจำกคู่มือกำรใชอุ้ปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้ำงของกรมทำงหลวง ส่วนป้ำย

โครงกำรก่อสร้ำงไดป้รับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัประกำศของคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนมกรำคม 2551 

2)  แบบ RS-303, RS-304 และ RS-305 เป็นตวัอย่ำงแนะน ำรูปแบบกำรจัดกำรจรำจร กำรติดตั้งป้ำยและอุปกรณ์

ควบคุมกำรจรำจร ซ่ึงจะใชร่้วมกบัแบบ  RS-301 และ RS-302  
 
 

DRAWINGS NAME  : OVERHEAD AND OVERHANG SIGN INSTALLATION  
DRAWING NO. : RS-401 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งป้ำยจรำจรแบบพิเศษบนคำนขวำง (OVERHEAD  TRAFFIC SIGN ) 

และแบบยืน่ (OVERHANG TRAFFIC SIGN) 
องค์ประกอบแบบ :  แสดงต ำแหน่งและระยะห่ำง (CLEARANCE) ทั้ งแนวรำบและแนวด่ิงท่ีใชใ้นกำรติดตั้งโครง

ป้ำย OVERHEAD และ OVERHANG บนทำงหลวงระดบัพ้ืน บนทำงยกระดบั บนสะพำน และ
ป้ำยท่ีติดดำ้นขำ้งทำงยกระดบัท่ีทำงหลวงลอดผำ่น 
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ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ :  
1) ควำมสูงในกำรติดตั้งแผ่นป้ำย (VERTICAL CLEARANCE) จำกระดบัสูงสุดของผิวทำงถึงขอบล่ำงสุดของแผ่น

ป้ำยจะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 5.50 ม.  
2) OVERHEAD SIGN ตอ้งติดตั้งใหมี้ระยะห่ำงดำ้นขำ้ง (HORIZONTAL CLEARANCE) จำกผิวนอกของเสำโครง

ป้ำยถึงขอบทำงวิ่งดำ้นซำ้ยและขวำทำงอยำ่งนอ้ยตำมตำรำงท่ี 1 แต่ทั้งน้ีตอ้งมีระยะห่ำงจำกขอบไหล่ทำงไม่นอ้ย
กวำ่ 1.20 ม. ยกเวน้บนทำงยกระดบัหรือสะพำนใหติ้ดตั้งบนรำว BARRIER หรือรำวสะพำนโดยตรง 

3)  OVERHEAD SIGN ตอ้งติดตั้งใหมี้ระยะห่ำงดำ้นขำ้ง (HORIZONTAL CLEARANCE) จำกผิวนอกของเสำโครง
ป้ำยถึงขอบทำงวิ่งดำ้นซำ้ยและขวำทำงอยำ่งนอ้ยตำมตำรำงท่ี 1 แต่ทั้งน้ีตอ้งมีระยะห่ำงจำกขอบไหล่ทำงไม่นอ้ย
กว่ำ 0.60 ม. ในกรณีท่ีเป็นทำงเทำ้หรือเกำะกลำงแบบ CURB หรือ BARRIER ให้ห่ำงจำกผิวหน้ำของ  CURB 
หรือ BARRIER ไม่นอ้ยกวำ่ 1.20 ม. 

4) ไม่ควรติดตั้งให้ส่วนท่ีเป็นโลหะจมอยู่ใตผ้ิวดิน จึงก ำหนดให้ระดบัล่ำงของ BASE PLATE  ของฐำนโครงเสำ
เหลก็จะตอ้งติดตั้งอยูสู่งกวำ่ระดบัสูงสุดของผิวทำงไม่นอ้ยกวำ่ 0.10 ม. 

 
 

DRAWINGS NAME  : INSTALLATION OF OVERHEAD SIGN & TRAFFIC SIGN ON BRIDGE BARRIER 
DRAWING NO. : RS-402 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งป้ำยจรำจรบนทำงยกระดบัหรือสะพำน ทั้งป้ำยจรำจรทัว่ไปและป้ำย

แบบพิเศษ 
องค์ประกอบแบบ : แสดงต ำแหน่งและระยะห่ำง (CLEARANCE) ทั้ งแนวรำบและแนวด่ิงท่ีใช้ในกำรติดตั้งป้ำย

จรำจรทัว่ไปบนทำงยกระดบั บนสะพำนพร้อมรำยละเอียดกำรยึดแผ่นป้ำย แสดงแบบขยำยกำร
ติดตั้งฐำนโครงเสำป้ำย OVERHEAD บนรำวสะพำนและ BARRIER และรำยละเอียดกำรยึดร้ัง
แผน่ป้ำยติดดำ้นขำ้งทำงยกระดบัท่ีทำงหลวงลอดผำ่น 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรติดตั้งโครงเสำป้ำย OVERHEAD  กบั BARRIER ของทำงยกระดบัหรือสะพำนให้ปรับปรุง BARRIER ท่ีอยู่

ดำ้นนอกดว้ยกำรเสริมขยำยหัวเพื่อรับฐำนเสำ ส ำหรับ BARRIER ท่ีอยูต่รงกลำงให้เวน้ผนงัเพ่ือวำงฐำนเสำ ทั้งน้ี
สำมำรถน ำไปดดัแปลงใชก้บักำรติดตั้งเสำป้ำย OVERHANG ไดโ้ดยปรับขนำดใหส้อดคลอ้งกบัฐำนเสำ 

2) โครงและกำรยึดร้ังแผ่นป้ำยท่ีติดดำ้นขำ้งทำงยกระดับท่ีทำงหลวงลอดผ่ำนตำมแบบน้ีใช้ติดตั้งในกรณีท่ีทำง
ยกระดบัท ำมุมเอียง (SKEW) กบัทำงหลวงท่ีลอดผำ่นไม่เกิน 10 องศำ โดยใหป้รับเพ่ิมควำมยำวของแกนยดึโครง
ป้ำยเพื่อปรับหน้ำป้ำยให้ท ำมุมกบัแนวตั้งฉำกกบัทำงวิ่ง ทั้งน้ีหำกทำงยกระดบัมีมุมเอียงกบัทำงหลวงท่ีลอดผ่ำน
เกินกวำ่ 10 องศำควรติดตั้งแผน่ป้ำยบนโครง OVERHEAD ทดแทน 

3) โครงและแผ่นป้ำยท่ีติดดำ้นขำ้งทำงยกระดบัท่ีทำงหลวงลอดผ่ำนให้เป็นไปตำมแบบ SIGN BOARD DETAIL 
(RS-403) โดยใหใ้ชข้นำดแผน่ป้ำยไดไ้ม่เกินควำมสูง 3.00 ม. 

4) กำรติดตั้งป้ำยจรำจรทัว่ไปบนรำวสะพำนให้มีระยะห่ำงดำ้นขำ้ง (HORIZONTAL CLEARANCE) จำกขอบป้ำย
ถึงขอบทำงวิง่ไม่นอ้ยกวำ่ 0.60 ม. และควำมสูง (VERTICAL CLEARANCE) จำกผิวทำงถึงขอบล่ำงสุดของแผ่น
ป้ำยจะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.10 ม. 
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DRAWINGS NAME  : OVERHEAD TRAFFIC SIGN 
DRAWING NO. : RS-403 to RS-407 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำส ำหรับกำรติดตั้งป้ำยจรำจรแบบพิเศษบนคำนขวำง (OVERHEAD  TRAFFIC 

SIGN ) 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 5 แผน่ ประกอบดว้ย 

 RS-403 : แสดงรำยละเอียดของโครงป้ำย แผน่ป้ำย และกำรยดึร้ังติดกบั Frame  
 RS-404 : Steel Frame for Mounting Width < 18.00 m. แสดงรำยละเอียดของโครงส ำหรับ

ติดตั้งแผน่ป้ำยช่วงควำมกวำ้งระหวำ่งเสำ < 18 ม.  
 RS-405 : Steel Frame for Mounting Width < 20.00 m. แสดงรำยละเอียดของโครงส ำหรับ

ติดตั้งแผน่ป้ำยช่วงควำมกวำ้งระหวำ่งเสำ < 20 ม. 
 RS-406 : Steel Frame for Mounting  20.00 < Width < 28.00 m.แสดงรำยละเอียดของ

โครงส ำหรับติดตั้งแผน่ป้ำยช่วงควำมกวำ้งระหวำ่งเสำ 20.01-28.00 ม. 
 RS-407 :  Illuminated Sign  แสดงกำรติดตั้งไฟส่องป้ำย 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  RS-401 : Overhead and Overhanging Sign Installation   
2) รำยละเอียดของตวัอกัษร ขนำดแผน่ป้ำย ระยะและขอ้แนะน ำกำรติดตั้งใหอ้ำ้งอิงจำกคู่มือและมำตรฐำนป้ำยจรำจร

ของกรมทำงหลวงเป็นแนวทำง 
3) กำรออกแบบโครงสร้ำงใชก้ำรค ำนวณหน่วยแรงลมส ำหรับป้ำยขนำดใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรค ำนวณแรงลมและ

กำรตอบสนองของอำคำร มยผ. 1311 – 50 (กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง  กระทรวงมหำดไทย  พ.ศ. 2550) โดยได้
จดัวำงแผน่ป้ำยแต่ละควำมสูงเตม็ควำมกวำ้งห่ำงจำกเสำขำ้งละ 1 ม.ในกำรค ำนวณออกแบบ 

4) ขนำดของแผ่นป้ำย ไดก้ ำหนดควำมสูงแยกเป็น 3 ช่วง คือ สูงนอ้ยกวำ่ 3.00 ม., สูง 3.01-3.80 ม. และสูง 3.81-5.20 ม.
ซ่ึงเป็นควำมสูงมำกท่ีสุดท่ียอมใหติ้ดตั้งได ้

5) Steel Frame for Mounting Width < 18.00 m. เป็นโครงเหลก็รูปพรรณ จะติดตั้งแผน่ป้ำยไดสู้งไม่เกิน 3.00 ม. และ
แนะน ำใหใ้ชบ้ริเวณพ้ืนท่ีชุมชนหนำแน่นเพ่ือลดกำรกีดขวำงบริเวณหนำ้อำคำร 

6) Steel Frame for Mounting Width < 20.00 m. และ 20.00 < Width < 28.00 m.เป็นโครงสร้ำงเหล็กถกั (Truss) ทั้ ง
เสำและคำน โดยคำนขวำงชั้นเดียวใชติ้ดตั้งแผ่นป้ำยสูงไม่เกิน 3.00 ม. และคำนขวำงสองชั้นใชติ้ดตั้งแผน่ป้ำยสูง
มำกกวำ่ 3.00 ม. ส ำหรับฐำนรำกไดอ้อกแบบใหร้องรับคำนขวำงแบบสองชั้นดงันั้นหำกระยะแรกไดติ้ดตั้งป้ำยบน
คำนขวำงชั้นเดียวแลว้ประสงคจ์ะเปล่ียนเป็นแบบสองชั้นในภำยหลงัใหร้ื้อเสำและคำนเดิมออกแลว้ติดตั้งเสำใหม่
และเพ่ิมคำนใหเ้ป็นสองชั้นโดยไม่ตอ้งก่อสร้ำงฐำนรำกใหม่ (คำนเดิมสำมำรถน ำมำใชไ้ดห้ำกอยูใ่นสภำพท่ีดีพอ) 

7) โครงคำนขวำงเหล็กถกั (Truss) สำมำรถประกอบเป็นช่วงควำมยำวยอ่ยจำกโรงงำนแลว้ขนส่งไปประกอบท่ีหนำ้
งำนได ้ตำมควำมยำวท่ีแนะน ำไวใ้นตำรำงท่ี 1 เพ่ือสะดวกต่อกำรขนส่ง 

8) ฐำนรำกไดจ้ดัท ำไวใ้หเ้ลือกใชท้ั้งแบบฐำนเสำเขม็ตอกและฐำนแผ ่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพดินท่ีระบุไวใ้นแบบ 
9) ไฟแสงสวำ่งส่องป้ำยมีใหเ้ลือกใชท้ั้งแบบหลอด FLUORESCENT  และ METAL HALIDE โดยทัว่ไปจะไม่ติดตั้ง 

เวน้แต่ตอ้งกำรเพ่ิมควำมชดัเจนในกำรมองเห็นโดยใหข้ึ้นอยูใ่นดุลยพินิจของผูดู้แลรับผิดชอบเสน้ทำง 
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DRAWINGS NAME  : OVERHANG TRAFFIC SIGN 
DRAWING NO. : RS-501 to RS-504 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำส ำหรับกำรติดตั้งป้ำยจรำจรแบบพิเศษบนคำนยืน่ (OVERHANG  TRAFFIC 

SIGN ) 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 4 แผน่ ประกอบดว้ย 

 RS-501 : TYPE I  แบบยืน่ดำ้นเดียวส ำหรับขนำดป้ำยเน้ือท่ีไม่เกิน 52,800 ตร.ซม.  
 RS-502 : TYPE II  แบบยืน่ดำ้นเดียวส ำหรับขนำดป้ำยเน้ือท่ีไม่เกิน 108,000 ตร.ซม. 
 RS-503 : TYPE III  แบบยืน่สองดำ้นส ำหรับขนำดป้ำยเน้ือท่ีไม่เกิน 2 x 52,800 ตร.ซม. 
 RS-504 : รำยละเอียดฐำนรำก 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  RS-401 : Overhead and Overhanging Sign Installation   
2) รำยละเอียดของตวัอกัษร ขนำดแผน่ป้ำย ระยะและขอ้แนะน ำกำรติดตั้งใหอ้ำ้งอิงจำกคู่มือและมำตรฐำนป้ำยจรำจร

ของกรมทำงหลวงเป็นแนวทำง 
3) กำรออกแบบโครงสร้ำงใชก้ำรค ำนวณหน่วยแรงลมส ำหรับป้ำยขนำดใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรค ำนวณแรงลมและ

กำรตอบสนองของอำคำร มยผ. 1311 – 50 (กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง  กระทรวงมหำดไทย  พ.ศ. 2550) โดยได้
ใชข้นำดแผน่ป้ำยตำมเน้ือท่ีสูงสุดท่ีระบุไวใ้นแต่ละ TYPE ในกำรค ำนวณออกแบบ 

4) ขนำดควำมกวำ้งและควำมสูงของแผ่นป้ำยแต่ละ TYPE ท่ีใชจ้ะตอ้งไม่เกินกวำ่ท่ีระบุขนำดสูงสุดไวใ้นแบบ โดย
เน้ือท่ีแผน่ป้ำยจะตอ้งไม่เกินท่ีระบุไวด้ว้ย 

5) ป้ำยแบบสองดำ้น (TYPE III ) จะใชติ้ดตั้งบริเวณหัวเกำะท่ีกำรเดินทำงแยกจำกกนัไปสองทิศทำง จะตอ้งท ำกำร
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรชนชนิดและในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม 

6) ฐำนรำกไดจ้ดัท ำไวใ้หเ้ลือกใชท้ั้งแบบฐำนเสำเขม็ตอกและฐำนแผ ่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพดินท่ีระบุไวใ้นแบบ 
 
 

DRAWINGS NAME  : BARRICADE 
DRAWING NO. : RS-601 และ RS-602 

 
วตัถุประสงค์ :   แนะน ำรูปแบบกำรติดตั้ง Barricade ท่ีสำมแยก เพ่ือเตือนผูใ้ชเ้ส้นทำงในสำยรองท่ีวิ่งเขำ้สู่ทำง

แยกใหรู้้วำ่ไม่สำมำรถตรงไปทำงขำ้งหนำ้ได ้
องค์ประกอบแบบ :   เป็นแบบชุด 2 แผน่ ซ่ึงแสดงรำยละเอียดของแผงกั้น เสำ ระยะกำรติดตั้ง รวมถึงรูปแบบของกำร

ติดตั้งป้ำยบอกทิศทำง ประกอบดว้ย  
 RS-601 : Barricade for 2-lanes at T-intersection เป็นแบบแนะน ำส ำหรับถนนขนำด  2 

ช่องจรำจร หรือถนนท่ีเปิดใหเ้ล้ียวขวำ 
 RS-602 : Barricade for Multilane at T-intersection เป็นแบบแนะน ำท่ีใชส้ ำหรับถนนท่ี

มำกกวำ่สองช่องจรำจร และไม่เปิดใหเ้ล้ียวขวำ ซ่ึง Barricade จะถูกติดตั้งบนเกำะกลำง 
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ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แผงกั้นได้ถูกออกแบบให้เป็นวสัดุไม้เพ่ือลดควำมรุนแรงต่อกำรชนในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย โดยติดตั้งบนเสำ

คอนกรีตขนำด 0.15x0.15 เมตร มีระยะห่ำงของเสำ 3 เมตร  ในกรณีท่ีใช ้W-beam Guardrail แทนไม ้จะติดตั้งบนเสำ
เหลก็ขนำด  0.10 เมตร และเพ่ิมระยะห่ำงของเสำเป็น 4 เมตร ซ่ึงกำรเลือกใชว้สัดุจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร 

2) ระยะแนะน ำในกำรติดตั้ง Barricade  
 กำรติดตั้งหลงัไหล่ทำงหรือเกำะกลำงแบบร่อง จะติดตั้งท่ีระยะ 0.4 เมตร จำกไหล่ทำงถึงก่ึงกลำงเสำ และ

จะตอ้งมีระยะดินถมหลงัเสำไปอีก 0.6 เมตร จึงจะเป็นลำดดินถม 
 กำรติดตั้งบนทำงเทำ้หรือเกำะกลำงแบบยก จะติดตั้งท่ีระยะ 1.0 เมตร จำกหนำ้คนัหินรำงต้ืนถึงก่ึงกลำงเสำ 

3) รูปแบบของป้ำยแนะน ำและป้ำยชุดระบุทิศทำง ส ำหรับถนนหลำยช่องจรำจรท่ีไม่เปิดให้เล้ียวขวำ จะแสดง
ทิศทำงเป็นลูกศรกลบัรถแทนลูกศรช้ีไปทำงขวำ 
 
 

DRAWINGS NAME  : GUARDRAIL 
DRAWING NO. : RS-603, RS-604, RS-605 และ RS-606 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของ Guardrail และแนะน ำรูปแบบกำรติดตั้งในกรณีต่ำงๆ  
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดจ ำนวน 4 แผน่ ประกอบดว้ย 

 RS-603 : แสดงรำยละเอียดของ W-beam ,เสำเหลก็ และกำรติดตั้ง Single W-beam Guardrail 
 RS-604 : แสดงรำยละเอียดของ W-beam ,เสำเหลก็ และกำรติดตั้ง Double W-beam 

Guardrail 
 RS-605 และ RS-606 : แนะน ำรูปแบบกำรติดตั้ง Guardrail ในกรณีต่ำงๆ เช่น บริเวณคอ

สะพำน บริเวณทำงโคง้ และบริเวณท่ีมีวตัถุอนัตรำย เป็นตน้ ซ่ึงจะใชร่้วมกบัแบบ RS-603 
หรือ RS-604 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) Guardrail เป็นอุปกรณ์กั้นขำ้งทำง ใชส้ ำหรับป้องกนัสภำพขำ้งทำงท่ีไม่ปลอดภยั เช่น ทำงโคง้รัศมีแคบ คนัทำงสูง

ชนั บริเวณท่ีมีส่ิงกีดขวำงอนัตรำยขำ้งทำงท่ีอยูใ่นเขตปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงกำรพิจำรณำใชจ้ะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจ
ของวศิวกร โดยมีหลกักำรแนะน ำเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
 Single W-beam Guardrail รองรับระดับกำรชนท่ี TL-3 (อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรทดสอบกำรชนของ 

NCHRP 350) ใชใ้นกรณีทำงโคง้รัศมีแคบ คนัทำงไม่ชนัและไม่สูงมำก หรืออนัตรำยขำ้งทำงท่ีอยูใ่นเขต
ปลอดภยัไม่ก่อใหเ้กิดควำมรุนแรงมำกหำกเกิดกำรชน 

 Double W-beam Guardrail มีควำมแขง็แรงมำกข้ึน และมีควำมสูงมำกกวำ่ Single W-beam Guardrail ช่วย
ป้องกนักำรชนของรถขนำดใหญ่ไดดี้ข้ึน 

2) กำรติดตั้ง Guardrail บริเวณคอสะพำนท่ีเป็นทำงเทำ้ จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 กรณีท่ีไหล่ทำงของสะพำนกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ไหล่ทำงของถนนต่อเช่ือม จะตีเส้น Rumble strip ก่อนเขำ้คอ

สะพำน เพ่ือเตือนผูข้บัข่ีไม่ใหช้นทำงเทำ้ 
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 กรณีท่ีไหล่ทำงของสะพำนกวำ้งน้อยกว่ำไหล่ทำงของถนนต่อเช่ือม จะติดตั้ง Guardrail ปิดทำงเทำ้เพื่อ
ป้องกนัรถชนทำงเทำ้ 

 
 

DRAWINGS NAME  : GUIDE POST 
DRAWING NO. : RS-607 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำรำยละเอียดและกำรติดตั้งหลกัน ำทำง 
องค์ประกอบแบบ :  แสดงขนำด กำรเสริมเหลก็ กำรทำสี และระยะของกำรติดตั้งหลกัน ำทำง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) หลกัน ำทำง (Guide Post) เป็นเสำขนำดสั้นติดวสัดุสะทอ้นแสงหรือทำสีสะทอ้นแสง ติดตั้งไวเ้พ่ือช่วยให้ผูข้บัข่ี
สำมำรถมองเห็นแนวของถนนไดดี้ข้ึน ทั้งในยำมค ่ำคืนหรือยำมท่ีสภำพอำกำศมืดมวัหรือฝนตก ท ำใหก้ำรเดินทำง
มีควำมปลอดภยัมำกข้ึน โดยวตัถุประสงคข์องกำรติดตั้งหลกัน ำทำงมีดงัน้ี 
 เพ่ือเตือนผูข้บัข่ีถึงแนวทำงหลวงท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรมองเห็น เช่น ทำงโคง้รำบ ทำงโคง้ด่ิง ทำงข้ึนเนิน 
 เพ่ือเตือนผูข้บัข่ีถึงอุปสรรคขำ้งทำง เช่น ท่อระบำยน ้ ำหรือคูน ้ ำขำ้งทำง 
 เพ่ือเตือนผูข้บัข่ีถึงบริเวณท่ีกำยภำพทำงหลวงเกิดกำรเปล่ียนแปลง เช่น บริเวณทำงร่วม ทำงแยก บริเวณท่ี

มีกำรเปล่ียนแปลงควำมกวำ้งของช่องจรำจร 
2) หลกัน ำทำงท่ีแสดงในแบบมี 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย 

 หลกัน ำทำงชนิดแข็ง (Rigid Guide Post) เป็นหลกัน ำทำงคอนกรีต มีควำมแข็งแรงและไม่มีควำมยืดหยุน่ 
ในกรณีเกิดอุบติัเหตุรถชนจะเกิดควำมเสียหำยอยำ่งมำกต่อผูข้บัข่ี ดงันั้นหลกัน ำทำงคอนกรีตจึงเหมำะท่ี
จะติดตั้งในบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีอนัตรำยขำ้งทำง เช่น คูน ้ ำ หนองน ้ ำขนำดเลก็ ปำกท่อระบำยน ้ ำ เป็นตน้ เพรำะ
หำกรถพุง่ชนหลกัน ำทำงอำจจะก่อใหเ้กิดอนัตรำยนอ้ยกวำ่กำรพลดัตกลงไปขำ้งทำง 

 หลกัน ำทำงชนิดอ่อนตวั (Flexible Guide Post) ผลิตจำกวสัดุท่ีมีควำมยดืหยุน่ คืนตวัได ้สำมำรถทนต่อแรง
กระแทกและควำมร้อนได ้หลกัน ำทำงชนิดน้ีมีขอ้ดีคือไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยรุนแรงหำกรถเสียหลกั
พุ่งเขำ้ไปชน เน่ืองจำกตวัเสำท่ีอยู่เหนือระดับผิวจรำจรจะพบัหรือลม้ทันที ดงันั้นจึงเหมำะท่ีจะติดตั้ง
บริเวณท่ีตอ้งกำรเป็นหลกัน ำทำงเพียงอยำ่งเดียว ไม่ตอ้งกำรรองรับกำรชนและพลดัตกลงขำ้งทำง  

3) กำรใชสี้ของหลกัน ำทำงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสีของเสน้จรำจรตำมแนวทำงกำรเดินรถ 
4) กำรติดตั้งหลกัน ำทำงบริเวณคอสะพำนจะใชใ้นกรณีท่ีไม่สำมำรถติดตั้ง Barrier ไดเ้ท่ำนั้น เช่น หำกติด Barrier 

แลว้ขวำงทำงเขำ้ออกก็ใหติ้ดหลกัน ำทำงแทน 
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DRAWINGS NAME  : CONCRETE BARRIER 
DRAWING NO. : RS-608, RS-609, RS-610, RS-611, RS-612, RS-613, RS-614 และ RS-615 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงรำยละเอียดพร้อมทั้งกำรติดตั้ง Concrete Barrier  
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุดจ ำนวน 8 แผน่ ซ่ึงแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น ขนำด กำรเสริมเหลก็ และกำรติดตั้ง

ประกอบดว้ย 
 RS-608 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อในท่ีดำ้นเดียว  
 RS-609 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อในท่ีสองดำ้น  
 RS-610 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier ท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ีตดัลึกหรือถมสูง 
 RS-611 และ RS-612  : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อส ำเร็จดำ้นเดียว 
 RS-613 และ RS-614  : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier แบบหล่อส ำเร็จสองดำ้น 
 RS-615 : แสดงรำยละเอียดต่ำงๆของ Concrete Barrier ท่ีติดตั้งบริเวณคอสะพำน 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) Concrete Barrier ท่ีน ำมำใชเ้ป็นแบบ New Jersey ซ่ึงเป็นอุปกรณ์กั้นขำ้งทำงแบบแขง็ มีควำมแขง็แรงสูง ผำ่นกำร

ทดสอบกำรชนท่ีระดบั TL-5 (อำ้งอิงตำมมำตรฐำนกำรทดสอบกำรชนของ NCHRP 350) สำมำรถรองรับกำรชน
ของรถขนำดใหญ่ได ้ขอ้เสียของ Concrete Barrier คือมีควำมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนหลงัจำกกำรชนสูง มีควำมเส่ียงต่อ
กำรบำดเจ็บของผูโ้ดยสำรท่ีอยู่ในรถสูงกวำ่กำรชน Guardrail โดยเฉพำะกำรชนท่ีมีควำมเร็วและมีมุมกำรชนสูง 
เหมำะส ำหรับป้องกนัอนัตรำยขำ้งทำงท่ีมีต ำแหน่งอยูชิ่ดกบั Concrete Barrier หรือเหมำะส ำหรับใชเ้ป็นเกำะกลำง
บนถนนท่ีค่อนขำ้งแคบและมีปริมำณจรำจรสูง หรือเหมำะท่ีจะติดตั้งในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนัตรำยรุนแรง เช่น มี
ควำมลำดชันและควำมสูงของคนัทำงมำก หรือพ้ืนท่ีหุบเขำ ซ่ึงหำกรถพุ่งชน Concrete Barrier จะก่อให้เกิด
อนัตรำยนอ้ยกวำ่กำรพลดัตกลงไปในเหว 

2) Concrete Barrier Type III ไดอ้อกแบบใหมี้ควำมแขง็แรงและควำมสูงเพ่ิมข้ึนเป็น 1.10 เมตร เพ่ือรองรับกำรชนและพลิก
ตกลงขำ้งทำงของรถขนำดใหญ่ โดยเฉพำะบริเวณตดัลึกหรือถมสูงในพ้ืนท่ีภูเขำสูงชนั 
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SECTION 4) DRAINGE SYSTEMS 

DRAWINGS NAME  : R.C. PIPE CULVERT 
DRAWING NO. : DS-101 & DS-102 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของท่อกลม คสล.และวธีิกำรวำงท่อ 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุด ประกอบดว้ยแบบ 2 แผน่ ประกอบดว้ย 

 DS-101 : DIMENSION AND REINFORCEMENT DETAILS 
 DS-102 : INSTALLATION DETAILS 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
5) ท่อกลม คสล. มี 2 ชนิด คือ 

 ท่อกลมชนิดปำกล้ินรำง (Tongue and Groove) ใชส้ ำหรับงำนวำงท่อทัว่ไป 
 ท่อกลมชนิดปำกระฆงั (Bell and Spigot) ใชส้ ำหรับกำรวำงท่อในกรณีท่ีเป็นดินอ่อน ซ่ึงจะตอ้งใชคู้่กบั

แหวนยำง (Rubber Ring) และวำงบนฐำนแบบทรำยรองพ้ืน (Ordinary Bedding) 
6) ท่อคลม คสล. แบ่งเป็น 2 Class คือ 

 Class 2 ใชส้ ำหรับงำนวำงท่อลอดใตผ้ิวจรำจร  
 Class 3 ใชส้ ำหรับงำนวำงท่อบริเวณใตท้ำงเทำ้  

7) กำรวำงท่อกลม คสล. จะท ำได ้3 วธีิ คือ 
 กำรวำงท่อบริเวณดินอ่อน ซ่ึงสำมำรถกระท ำไดด้งัน้ี  

- กรณีใชท่้อกลมปำกล้ินรำง จะตอ้งวำงท่อบนฐำนคอนกรีต (Concrete Cradle Bedding) (รูปแบบท่ี a1) 
- กรณีใชท่้อกลมปำกระฆงั จะตอ้งใชร้ะกอบกบัแหวนยำงรอง และใหว้ำงท่อบนฐำนแบบทรำยรองพ้ืน 
(Ordinary Bedding) (รูปแบบท่ี a2) 

 กำรวำงท่อบนดินทัว่ไป จะใชก้ำรวำงท่อบนฐำนทรำยรองพ้ืน (Ordinary Bedding) (รูปแบบท่ี b) 
 กำรวำงท่อบนพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินแขง็หรือชั้นหิน จะตอ้งขดุชั้นหินหรือดินเดิม เพ่ือท ำฐำนแบบทรำยรองพ้ืน 

(Ordinary Bedding) (รูปแบบท่ี C) 
 
 

DRAWINGS NAME  : CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT 
DRAWING NO. : DS-103 TO DS-106 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบรำยละเอียดส ำหรับกำรก่อสร้ำงคอนกรีตปำกท่อกลม คสล. 
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุด ประกอบดว้ยแบบ  4 แผน่ ประกอบดว้ย  

 DS-103 : END WALL TYPE 
 DS-104 : WING WALL TYPE FOR SINGLE CULVERT 

  



40 
 

 DS-105 : WING WALL TYPE FOR MULTIPLE CULVERTS 
 DS-106 : WING WALL TYPE FOR SKEW CULVERTS 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ  :  
1) Concrete Headwall โดยทัว่ไป จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

 End Wall Type จะใชส้ ำหรับกำรป้องกนักำรกดัเซำะปำกท่อ ในกรณีท่ีวำงท่อในพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีรำบและ
ไม่มีลกัษณะของล ำน ้ ำท่ีชดัเจน (น ้ ำจะมำเป็นผืน) Headwall ชนิดน้ีจะเป็นแผน่คอนกรีตหนำ 0.15 ม. รองรับ
ปำกท่อตำมแบบ DS-103 ส ำหรับท่อท่ีมีพ้ืนท่ีของ Headwall ไม่มำกกวำ่ 9 ตร.ม. ไม่ตอ้งเสริมเหลก็ 

 Wing Wall Type จะใชส้ ำหรับกำรป้องกนักำรกดัเซำะปำกท่อ ในกรณีท่ีวำงท่อในต ำแหน่งท่ีมีร่องน ้ ำ
ชดัเจน รวมทั้งกำรวำงท่อบนทำงหลวงท่ีมีมำตรฐำน Class D และ Class 1 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนทำงชั้นสูง จึง
ตอ้งมีกำรแบบป้องกนักำรกดัเซำะท่ีดีเพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยของคนัทำง 

 
 

DRAWINGS NAME  : SIDE DITCH LINING 
DRAWING NO. : DS-201 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบรำยละเอียดกำรติดตั้งรำงระบำยน ้ ำ (Side Ditch) 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 1 แผน่ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำงระบำยน ้ ำ มีหลำยรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัสภำพภูมิประเทศ สภำพของดินและกำรไหลของน ้ ำ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของวศิวกรผูอ้อกแบบ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะแบ่งรำงระบำยน ้ ำเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ 

 รำงระบำยน ้ ำคอนกรีต (Plain Concrete Ditch Lining) 
 รำงระบำยน ้ ำคอนกรีตเสริมเหลก็ (Reinforced Concrete Ditch Lining) 
 รำงระบำยน ้ ำหินเรียวยำแนว (Mortar Rip-Rap Ditch Lining) 

2) กำรเลือกใชจ้ะพิจำรณำจำกควำมเร็วของน ้ ำท่ีจะท ำให้เกิดกำรกดัเซำะ ซ่ึงโดยทัว่ไปหำกควำมเร็วของกำรไหล
มำกกวำ่ 1.5 ม./วนิำที ก็จะใชร้ำงระบำยน ้ ำคอนกรีต 

3) ในบริเวณท่ีมีควำมลำดชนัของถนนมำกกวำ่ 6% ก็จะพิจำรณำใชร้ำงระบำยน ้ ำคอนกรีต 
4) วศิวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งท ำกำรค ำนวณปริมำณน ้ ำท่ีจะไหลใน Side Ditch เพ่ือก ำหนดขนำดและจุดปล่อยน ้ ำออก

ใหเ้หมำะสมท่ีจะไม่เกิดควำมเสียหำยต่อ Side Ditch และลำดคนัทำง 
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DRAWINGS NAME  : INLET FOR R.C. PIPE CULVERT  
DRAWING NO. : DS-301, DS-302 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบบ่อรับน ้ ำแบบ Drop Inlet จำก Side ditch และ Catch Basin 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 2 แผน่ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) DS-301 DROP INLET FOR SIDE DITCH  จะใชเ้ป็นบ่อรับน ้ ำของรำงระบำยน ้ ำ ส ำหรับงำนตดัลึก (งำนภูเขำ) ซ่ึง
ปำกท่อดำ้นดินตดัจะจมอยูใ่ตค้นัทำง จึงจะตอ้งมีกำรก่อสร้ำงบ่อรับน ้ ำจำกลำดงำนตดั และจำก Side Ditch เขำ้สู่ท่อ
ลอดผำ่นถนน 

2) DS-302 CATCH BASIN ในกรณีท่ีไม่มีร่องน ้ ำท่ีชัดเจน และปริมำณน ้ ำหลำกเขำ้สู่ท่อมีควำมเร็ว จะตอ้งมีกำร
ออกแบบบ่อรับน ้ ำ (Catch Basin) เพื่อท ำให้เกิดกำรตกตะกอนก่อนระบำยผ่ำนท่อ กำรเลือกใชช้นิดของบ่อรับน ้ ำ
จะข้ึนกบัสภำพภูมิประเทศและควำมเร็วของน ้ ำท่ีจะไม่ท ำให้เกิดกำรกดัเซำะ ซ่ึงในกำรออกแบบจะก ำหนดให้
ควำมเร็วของกำรไหลไม่เกิน 3.0 ม./วินำที จะใชบ่้อรับน ้ ำแบบหินเรียงยำแนว และหำกควำมเร็วของกำรไหล
มำกกวำ่ 3.0 ม./วนิำที จะใชบ่้อรับน ้ ำแบบดำดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 
 

DRAWINGS NAME  : DROP INLET IN MEDIAN  
DRAWING NO. : DS-401 TO DS-406 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบส ำหรับกำรก่อสร้ำงบ่อรับน ้ ำ (Drop Inlet) ท่ีบริเวณเกำะกลำงทำงหลวยง (Median) 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 6 แผน่ ประกอบดว้ย 

 DS-401 : TYPE A : ส ำหรับเกำะกลำงแบบยก 
 DS-402 : TYPE B : ส ำหรับเกลำงแบบ Barrier 
 DS-403 : TYPE C : ส ำหรับเกำะกลำงแบบร่อง (น ้ ำไหลเขำ้ดำ้นขำ้ง) 
 DS-404 : TYPE D : ส ำหรับเกำะกลำงแบบร่อง (น ้ ำไหลเขำ้ดำ้นบน) 
 DS-405 : TYPE E : ส ำหรับเกำะกลำงแบบร่อง (Box Culvert) 
 DS-406 : TYPE F : ส ำหรับบริเวณคอสะพำน 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ :  
1) Drop Inlet Type A ใชส้ ำหรับกำรระบำยน ้ ำในช่วงท่ีมีกำรยกโคง้ จะใชส้ ำหรับเกำะกลำงแบบยก (Raised Median) 

ซ่ึงจะใหน้ ้ ำบนผิวจรำจรไหลลงรำงระบำยน ้ ำรูตวัย ู (Ditch Type "D") ซ่ึงจะมีช่องเปิดรับน ้ ำทุกๆ 5.00 เมตร และ
ไหลรวมลงสู่บ่อรับน ้ ำ และปล่อยลอดผำ่นใตถ้นนดว้ยท่อขนำด 0.40 เมตร เพื่อระบำยออกขำ้งทำง 

2) Drop Inlet Type B ใชส้ ำหรับกำรระบำยน ้ ำในช่วงท่ีมีกำรยกโคง้ ส ำหรับเกำะกลำงแบบผนงัคอนกรีต (Barrier 
Median) ซ่ึงจะใหน้ ้ ำบนผิวจรำจรไหลลงรำงระบำยน ้ ำรูปตวัย ู(Ditch Type "E") ซ่ึงจะมีช่องเปิดรับน ้ ำบนฝำทุกๆ 1.00 
เมตร และจะไหลรวมลงสู่บ่อรับน ้ ำ และปล่อยลอดผ่ำนใตถ้นนดว้ยท่อขนำด 0.40 เมตร เพื่อระบำยออกขำ้งทำง 

3) Drop Inlet Type C และ Type D จะใชใ้นเกำะกลำงท่ีเป็นเกำะร่อง (Depress Median) เพ่ือระบำยน ้ ำท่ีอยูใ่นร่องกลำง
ถนนลงสู่ท่อตำมขวำงท่ีลอดผำ่นถนนชนิดกลม 
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4) Drop Inlet Type E จะใชใ้นเกำะกลำงท่ีเป็นเกำะร่อง (Depress Median) เพ่ือระบำยน ้ ำท่ีอยูใ่นร่องกลำงถนนลงสู่ท่อ
ตำมขวำงท่ีลอดผำ่นถนนจะใชใ้นกรณีท่ีท่อลอดขวำงเป็นท่อเหล่ียม คสล. 

5) Drop Inlet Type F จะใชส้ ำหรับกำรระบำยน ้ ำท่ีเกำะกลำงถนนในช่วงคอสะพำนท่ีมีกำรถมสูง เพ่ือระบำยน ้ ำจำก
ร่องกลำงถนนไปสู่ล ำน ้ ำท่ีบริเวณ Abutment คอสะพำน   

 
 

DRAWINGS NAME  : R.C. DRAIN OUTLET FOR R.C. PIPE CULVERT 
DRAWING NO. : DS-501 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบส ำหรับกำรก่อสร้ำงงำนป้องกนัลำดคนัทำงบริเวณปำกท่อปล่อยน ้ ำออก 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 1 แผน่ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) ใชส้ ำหรับก่อสร้ำงบริเวณปำกท่อปล่อยน ้ ำออก เพ่ือรองรับน ้ ำและป้องกนักำรกดัเซำะต่อลำดคนัทำงและ Toe 
ในกรณีท่ีระดบัทอ้งท่ออยู่สูงกว่ำดินเดิมอนัจะท ำให้เกิดกำรกดัเซำะได ้

2) อำคำรสลำยพลังงำนจะใช้ส ำหรับกรณีท่ีควำมเร็วของน ้ ำท่ีบริเวณปลำยลำดคนัทำง (Toe Slope) มีควำมเร็ว
มำกกว่ำ 3 เมตร/วินำที จะตอ้งออกแบบอำคำรสลำยพลังงำนท่ีบริเวณปลำยลำดคนัทำงตำมตำรำงแนะน ำเพื่อ
ป้องกนักำรกดัเซำะ  

3) บนัไดคอนกรีต ท่ีอยูป่ระชิดกบั Drain Outlet มีไวใ้ห้เลือกใชใ้นกรณีตอ้งกำรเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเดินข้ึน-ลง
จำกไหล่ทำงไปยงัลำดคนัทำง เพื่อท ำกำรบ ำรุงรักษำโดยต ำแหน่งกำรก่อสร้ำงจะข้ึนอยูก่บัวศิวกรเป็นผูก้  ำหนด 

 
 

DRAWINGS NAME  : CURB AND DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION 
DRAWING NO. : DS-502 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบส ำหรับกำรก่อสร้ำงเพ่ือป้องคนัลำดคนัทำงดินถมจำกกำรไหลบ่ำของน ้ ำจำกผิวทำงไป

บนลำดคนัทำง 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 1 แผน่ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) ในพ้ืนท่ีท่ีมีกำรถมคนัทำงสูง กำรระบำยน ้ ำจำกผิวทำงลงสู่ลำดคนัทำง จะท ำใหค้วำมเร็วของน ้ ำท่ีปลำยลำดคนัทำง
มีควำมเร็วสูงซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรกดัเซำะต่อลำดคนัทำงได ้จึงจ ำเป็นท่ีจะก่อสร้ำงเพ่ือป้องกนัลำดคนัทำงในกรณีท่ี
ถมสูง 

2) รูปแบบกำรก่อสร้ำงกำรป้องกนัลำดคนัทำงในกรณีดินถม จะใชใ้นกรณีท่ีมีคนัทำงสูง มำกกวำ่ 6 เมตร 
3) คนัหิน (Comerete Curb) หรือ Asphalt Curb ใชเ้พ่ือดกัน ้ ำจำกผิวทำงใหร้ะบำยออกในจุดท่ีก ำหนดไว ้และปล่อยสู่

รำงระบำยน ้ ำลงสู่ลำดคนัทำงต่อไป โดยรำงมีลกัษณะเป็นขั้นบนัไดเพ่ือใชช้ะลอควำมเร็วของกำรไหลของน ้ ำ เพ่ือ
ป้องกนักำรกดัเซำะท่ีปลำยลำดคนัทำง (Toe Slope) 
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4) ในกรณีท่ีเป็นทำงรำบหรือมีควำมลำดชนัของถนนไม่เกิน 2% จะออกแบบจุดปล่อยน ้ ำทุกๆ 40 เมตร ส ำหรับถนน
ท่ีมีควำมลำดชนัเกิน 2% และอยูใ่นบริเวณโคง้หงำยระยะห่ำงของจุดปล่อยน ้ ำเป็นไปตำมตำรำงท่ีแนะน ำไว ้

 
 

DRAWINGS NAME  : R.C. U-DITCH 
DRAWING NO. : DS-601 TO DS-604 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบส ำหรับกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ ำรูปตวัย ู
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 4 แผน่ 

 DS-601 : TYPE A & B 
 DS-602 : TYPE C 
 DS-603 : TYPE D & E 
 DS-604 : TYPE F : FOR BRIDGE DRAINNAGE 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) R.C. Ditch Type A จะใชใ้นบริเวณท่ีเขตทำงแคบ ไม่สำมำรถก่อสร้ำงทำงเทำ้หรือท่อระบำยน ้ ำตำมยำวใตท้ำงเทำ้

ได ้ จึงออกแบบใหน้ ้ ำจำกผิวจรำจรไหลสู่รำงคอนกรีตซ่ึงจะอยูท่ี่บริเวณไหล่ทำงไปลงสู่บ่อพกัซ่ึงเป็นฝำคอนกรีต
สำมำรถรองรับรถท่ีอำจวิง่ทบัได ้

2) R.C. Ditch Type B ใชใ้นพ้ืนท่ีท่ีเป็นทำงเทำ้แคบ ไม่สำมำรถวำงท่อระบำยน ้ ำใตท้ำงเทำ้ได ้หรือใชใ้นบริเวณปลำย
ลำดคนัทำง (Toe Slope) ฝำคอนกรีตไม่สำมำรถรับน ้ ำหนกัรถวิง่ทบัได ้

3) R.C. Ditch Type C ใชก่้อสร้ำงบนทำงเทำ้ประชิดกบัผิวทำงจึงมีรูปแบบเป็นคนัหิน (CURB) รับน ้ ำตรงจำกริมผิว
ทำงลงสู่รำงน้ีไดโ้ดยตรง 

4) R.C. Ditch Type D ใชส้ ำหรับกำรรับน ้ ำจำกผิวจรำจรในบริเวณเกำะกลำงแบบยก (Raised Median) ในช่วงท่ีมีกำร
ยกโคง้  

5) R.C. Ditch Type E ใชส้ ำหรับกำรรับน ้ ำจำกผิวจรำจรในบริเวณเกำะแบบก ำแพงคอนกรีต (Barrier Median) ในช่วง
ท่ีมีกำรยกโคง้ 

6) R.C. Ditch Type F ใชรั้บน ้ ำจำกผวิจรำจรในบริเวณ Approach คอสะพำน เพ่ือระบำยออกขำ้งทำงไม่ใหเ้กิดน ้ ำท่วม
ขงับริเวณริมทำงท่ีลำดคอสะพำน ซ่ึงอำจเกิดอนัตรำยต่อกำรขบัข่ีได ้

 
 
  



44 
 

DRAWINGS NAME  : MANHOLE 
DRAWING NO. : DS-701 TO DS-710 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบส ำหรับกำรก่อสร้ำงและติดตั้งบ่อพกัน ้ ำ (Manhole) 
องค์ประกอบแบบ :  ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 10 แผน่ ประกอบดว้ย 

 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 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ:  
1) R.C. Manhole Type "A" ใชรั้บน ้ ำจำกรำงคอนกรีตต้ืน (R.C.Gutter) ท่ีอยูต่ำมแนวริมผิวทำงเพ่ือรับน ้ ำจำกผิวจรำจร

ไม่ใหไ้หลเขำ้สู่พ้ืนท่ีขำ้งทำง โดยจะมีท่อคอนกรีต Ø 0.60 ม. ตำมแนวยำวอยูใ่ตร้ำงคอนกรีต มกัใชก้บัทำงหลวงใน
บริเวณชุมชนท่ีมีเขตทำงแคบ 

2) R.C. Manhole Type "B" ใชรั้บน ้ ำจำกรำงคอนกรีตรูปตวัย ู(R.C. U-Ditch) ซ่ึงอำจเป็น Type “A” (รถทบัได)้ หรือ 
Type “B” (บนทำงเท้ำ) ท่ีอยู่ตำมแนวริมผิวทำงเพ่ือรับน ้ ำจำกผิวจรำจรไม่ให้ไหลเขำ้สู่พ้ืนท่ีข้ำงทำง โดยจะ
ก่อสร้ำงบ่อพกัน ้ ำในจุดท่ีจะรับน ้ ำจำกท่อตำมแนวขวำงหรือจุดปล่อยน ้ ำออกสู่ธรรมชำติต่อไป ฝำบ่อมีทั้งเป็น
คอนกรีตเสริมเหลก็และฝำตะแกรงเหลก็ซ่ึงรถวิง่ทบัได ้

3) R.C. Manhole Type "C" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้ ส ำหรับท่อกลมคสล. แบบลดควำมกวำ้งของบ่อพกัลงเป็นคอ
บ่อเพ่ือลดกำรกีดขวำงกำรวำงระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ บนทำงเทำ้ มีฝำบ่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำมำรถจดั
วำงไดท้ั้งแบบประชิดกบัคนัหิน (CURB) หรือประชิดกบัเขตทำงข้ึนอยูก่บัควำมเหมำะสมกบัสภำพของหนำ้งำน 

4) R.C. Manhole Type "D" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้คลำ้ยกบั Type “C” แต่ไม่มีกำรลดควำมกวำ้งของบ่อพกัจึงมี
ฝำบ่อขนำดเท่ำกบัขนำดของบ่อพกั ซ่ึงมีทั้งแบบฝำคอนกรีตเสริมเหลก็และฝำตะแกรงเหลก็ใหเ้ลือกใช ้

5) R.C. Manhole Type "E" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้ ส ำหรับท่อเหล่ียมคสล. (Box Cullvert) ชนิด Open Type มีฝำ
บ่อเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ 

6) R.C. Manhole Type "F" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้ส ำหรับท่อเหล่ียมคสล. (Box Culvert) ชนิดทัว่ไปท่ีมีขนำดไม่เกิน 
1.50 x 1.50 ม. ก่อสร้ำงไดท้ั้งกรณีอยูใ่นผิวจรำจรดว้ยฝำตะแกรงเหล็ก และอยูบ่นทำงเทำ้ดว้ยฝำคอนกรีตเสริมเหลก็ 

7) R.C. Manhole Type "G" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นผิวจรำจรชนิดฝำเหลก็หล่อ ใชใ้นกรณีท่ีไม่สำมำรถวำงท่อระบำยน ้ ำ
และบ่อพกับนทำงเทำ้ได ้ จะตอ้งวำงบ่อรับน ้ ำ (Drop Inlet) ไวบ้นทำงเทำ้พร้อมตะแกรงรับน ้ ำเพ่ือรับน ้ ำจำกผิว
จรำจรแลว้จึงระบำยลงสู่บ่อพกั Type "G"  ส ำหรับฝำบ่อพกัจะเป็นเหลก็หล่อซ่ึงจะสำมำรถรองรับน ้ ำหนกัของรถ
ท่ีวิง่ทบัได ้ โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็นฝำทึบ แต่ทั้งน้ีในบำงพ้ืนท่ีอำจจะออกแบบฝำบ่อพกัใหมี้ช่องรับน ้ ำเพ่ือให้
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น ้ำจำกผิวทำงสำมำรถไหลลงสู่บ่อพกัโดยตรงได ้ ซ่ึงควรมีเปอร์เซนตข์องช่องรับน ้ ำไม่นอ้ยกวำ่ 25% ของพ้ืนท่ี
ของฝำบ่อทั้งหมด  

8) R.C. Manhole Type "H" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้ใชส้ ำหรับท่อกลม กรณีท่ีท่อแนวขวำง (Cross Drain) ตดักบัท่อ
ตำมยำว (Side Drain) จะใชบ่้อพกั Type "H" เป็นบ่อรวมน ้ ำ ใชก้บัท่อตำมยำวขนำดไม่เกิน 1-Ø 1.20 ม.และท่อตำม
ขวำงขนำดไม่เกิน 2 - Ø 1.20 ม. 

9) R.C. Manhole Type "I" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้ ใชใ้นกรณีท่ีท่อระบำยน ้ ำแนวขวำง (Cross Drain) ซ่ึงเป็นท่อ
ลอดเหล่ียมตดักบัท่อระบำยน ้ ำตำมยำว (Side Drain) ซ่ึงเป็นท่อลอดเหล่ียมเช่นกนั จะใชบ่้อพกั Type "I" เป็นบ่อ
รวมน ้ ำ ใชก้บัท่อตำมยำวและตำมขวำงท่ีเป็นท่อเหล่ียมขนำดไม่เกิน 1-     2.10 x 2.10 ม. 

10) R.C. Manhole Type "J" เป็นบ่อพกัท่ีอยูบ่นทำงเทำ้ ใชใ้นกรณีท่ีท่อระบำยน ้ ำแนวขวำง (Cross Drain) ซ่ึงเป็นท่อ
เหล่ียมตดักบัท่อระบำยน ้ ำตำมยำว (Side Drain) ซ่ึงเป็นท่อเหล่ียมเช่นกนั จะใชบ่้อพกั Type "I" เป็นบ่อรวมน ้ ำใช้
ส ำหรับท่อเหล่ียมตำมยำวและตำมขวำงมีขนำดไม่เกิน 1 -      2.10 x 2.10 ม.และ 2 -      2.10 x 2.10 ม. ตำมล ำดบั 
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SECTION 5) STABILITY AND EROSION PROTECTION 

DRAWINGS NAME  : SODDING DETAIL 
DRAWING NO. : SP-101 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงกำรปลูกหญำ้บนลำดคนัทำง  
องค์ประกอบแบบ : กำรปลูกหญำ้บนลำดคนัทำงแบบ Block Sodding และ Strip Sodding 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กำรปลูกหญำ้บนลำดคนัทำงควรเลือกใชห้ญำ้ท่ีสำมำรถเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว 
2) ชนิดของหญำ้ท่ีจะน ำมำปลูกจะตอ้งเป็นหญำ้ท่ีสำมำรถหำไดง่้ำยและเติบโตไดง้อกงำนในถ่ืนนั้นๆ โดยจะตอ้ง

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกวศิวกรก่อนน ำมำปลูกในโครงกำร 
3) ในกรณีท่ีดินถมคนัทำงเป็นดินท่ีไม่สำมำรถท่ีจะปลูกหญำ้ไดใ้นใชห้นำ้ดินหนำ 0.10 เมตร ปูก่อนเร่ิมปลูกหญำ้ 

 
 

DRAWINGS NAME  : RIP RAP 
DRAWING NO. : SP-102 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใชหิ้นเรียง (Rip Rap) 
องค์ประกอบแบบ : กำรใชหิ้นเรียง (Rip Rap) เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของน ้ ำท่ีอยู่ดำ้นขำ้งของถนน ทั้งในกรณีท่ีใช้

มอร์ตำ้อุดช่องวำ่งระหวำ่งหินเรียง (Mortar Rip Rap)และไม่ใชม้อร์ตำ้อุดช่องวำ่งระหวำ่งหินเรียง 
(Plain Rip Rap) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใชหิ้นเรียง (Rip Rap) แสดงในแบบเลขท่ี SP-102 
2) ควำมหนำของหินเรียงแบบไม่ใชม้อร์ตำ้อุดช่องวำ่งระหวำ่งหินเรียง (Plain Rip Rap) ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 0.25 เมตร 
3) ควำมหนำของหินเรียงแบบใชม้อร์ตำ้อุดช่องวำ่งระหวำ่งหินเรียง (Mortar Rip Rap) ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 0.25 เมตร 
4) จะตอ้งท ำกำรวเิครำะห์เสถียรภำพของคนัทำง เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่คนัทำงมีเสถียรภำพเพียงพอก่อนเร่ิงงำนก่อสร้ำง 

 
 

DRAWINGS NAME  : SACKED CONCRETE 
DRAWING NO. : SP-103 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใชก้ระสอบคอนกรีตเรียงป้องกนัลำดคนั

ทำง (Sacked Concrete) 
องค์ประกอบแบบ : กำรใชก้ระสอบคอนกรีตเรียงป้องกนัลำดคนัทำง (Sacked Concrete) เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของ

น ้ ำท่ีอยูด่ำ้นขำ้งของถนน และกำรเจำะช่องรูระบำยน ้ ำ 
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ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใชก้ระสอบคอนกรีตเรียงป้องกนัลำดคนัทำง (Sacked 

Concrete) เแสดงในแบบเลขท่ี SP-103 
2) กำรป้องกนักำรกดัเซำะวิธีน้ีเหมำะสมกบัเฉพำะในบำงพ้ืนท่ีเท่ำนั้น กำรน ำไปใชค้วรมีขอ้มูลท่ีแน่นอนและ

ด ำเนินงำนภำยใตค้  ำแนะน ำของวศิวกร และนกัธรณีวทิยำ 
 
 

DRAWINGS NAME  : ROCK AND WIRE MATTRESS 
DRAWING NO. : SP-104 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใชก้ล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส (Mattress)  
องค์ประกอบแบบ : กำรใชก้ำรใชก้ล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส (Mattress) เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของน ้ ำท่ีอยูด่ำ้นขำ้ง

ของถนน 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใชก้ล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส (Mattress) เแสดงในแบบ
เลขท่ี SP-104 

2) กำรเลือกใชค้วำมหนำของกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรสจะตอ้งพิจำรณำขนำดของหินท่ีน ำมำใช ้และควำมเร็ว
ของกระแสน ้ ำท่ีเกิดข้ึนจริง 

3) กำรป้องกนักำรกดัเซำะวิธีน้ีเหมำะสมกบัเฉพำะในบำงพ้ืนท่ีเท่ำนั้น กำรน ำไปใชค้วรมีขอ้มูลท่ีแน่นอนและ
ด ำเนินงำนภำยใตค้  ำแนะน ำของวศิวกร และนกัธรณีวทิยำ 

 
 

DRAWINGS NAME  : SHOTCRETE 
DRAWING NO. : SP-201 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง Slope Protection ส ำหรับลำดงำนตดั โดยกำรใช ้Shotcrete 
 องค์ประกอบแบบ : กำรใช ้Shotcrete เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของลำดงำนตดัและงำนถม 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช ้Shotcrete เแสดงในแบบเลขท่ี SP-201 
2) กำรป้องกนักำรกดัเซำะวิธีน้ีเหมำะสมกบัเฉพำะในบำงพ้ืนท่ีเท่ำนั้น กำรน ำไปใชค้วรมีขอ้มูลท่ีแน่นอนและ

ด ำเนินงำนภำยใตค้  ำแนะน ำของวศิวกร และนกัธรณีวทิยำ 
3) ก่อนท่ีจะท ำกำรพ่น Shotcrete ลำดงำนตัด และลำดงำนถมจะตอ้งมีควำมมั่นคง และควรมีกำรวิเครำะห์

เสถียรภำพของเชิงลำดดินตดัและดินถมก่อนเร่ิมงำน 
4) ไม่แนะน ำใหใ้ชว้ธีิ Shotcrete บนถนนท่ีน ำไปสู่แหล่งท่องเท่ียวหรือจุดชมทิวทศัน์ 
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DRAWINGS NAME  : FERRO-CEMENT 
DRAWING NO. : SP-202 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง Slope Protection ส ำหรับลำดงำนตดั โดยกำรใช ้Ferro-Cement 
 องค์ประกอบแบบ : กำรใช ้Ferro-Cement เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของลำดงำนตดั 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรใช ้Ferro-Cement เแสดงในแบบเลขท่ี SP-202 
2) Ferro-Cement ใชส้ ำหรับพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกดัเซำะสูง พ้ืนท่ีท่ีเป็น Soft Rock และใชส้ ำหรับลำดงำนตดัเท่ำนั้น 
3) เชิงลำดจะตอ้งมีเสถียรภำพ อำจยอมใหมี้กำรกดัเซำะไดบ้ำ้งแต่จะตอ้งไม่ท ำใหเ้กิดกำรเล่ือนไถลของเชิงลำด 
4) ไม่แนะน ำใหใ้ชใ้นบริเวณท่ีเป็นจุดชมทิวทศัน์ 
5) กำรป้องกนักำรกดัเซำะวิธีน้ีเหมำะสมกบัเฉพำะในบำงพ้ืนท่ีเท่ำนั้น กำรน ำไปใชค้วรมีขอ้มูลท่ีแน่นอนและ

ด ำเนินงำนภำยใตค้  ำแนะน ำของวศิวกร และนกัธรณีวทิยำ 
 
 

DRAWINGS NAME  : VETIVER GRASSING 
DRAWING NO. : SP-203 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง Slope Protection ส ำหรับลำดงำนตดั โดยกำรปลูกหญำ้แฝก (Vetiver 

Grassing) 
 องค์ประกอบแบบ : กำรใช ้หญำ้แฝกเพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของลำดงำนตดัและลำดงำนถม 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรปลูกหญำ้แฝก (Vetiver Grassing) เแสดงในแบบเลขท่ี 
SP-203 

2) ควำมลำดชนัของลำดงำนตดัและงำนถมไม่ควรเกิน 60 องศำ 
3) ช่วงเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกหญำ้แฝกคือช่วงก่อนฤดูฝน ส ำหรับภำคเหนือคือช่วงประมำณกลำงเดือน

เมษำยน-กลำงเดือนสิงหำคม ภำคใตอ้ยูใ่นช่วงเดือนตุลำคม-มกรำคม 
4) กำรป้องกนักำรกดัเซำะวิธีน้ีเหมำะสมกบัเฉพำะในบำงพ้ืนท่ีเท่ำนั้น กำรน ำไปใชค้วรมีขอ้มูลท่ีแน่นอนและ

ด ำเนินงำนภำยใตค้  ำแนะน ำของวศิวกร และนกัธรณีวทิยำ 
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DRAWINGS NAME  : HYDROSEEDING 
DRAWING NO. : SP-204 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำง  Slope Protection ส ำหรับลำดงำนตัด โดยกำรพ่นเมล็ดหญ้ำ 

(Hydroseeding) 
 องค์ประกอบแบบ : กำรใชก้ำรพน่เมลด็หญำ้ (Hydroseeding) เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะของลำดงำนตดัและลำดงำนถม 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รำยละเอียดกำรกำรก่อสร้ำง Slope Protection โดยกำรพน่เมลด็หญำ้ (Hydroseeding) เแสดงในแบบเลขท่ี SP-204 
2) ช่วงเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกหญำ้คือช่วงก่อนฤดูฝน ประมำณ 2-4 สปัดำห์ 
3) เชิงลำดจะตอ้งมีเสถียรภำพทั้งงำนตดัและงำนถม 
4) กำรป้องกนักำรกดัเซำะวิธีน้ีเหมำะสมกบัเฉพำะในบำงพ้ืนท่ีเท่ำนั้น กำรน ำไปใชค้วรมีขอ้มูลท่ีแน่นอนและ

ด ำเนินงำนภำยใตค้  ำแนะน ำของวศิวกร และนกัธรณีวทิยำ 
 
 

DRAWINGS NAME  : SLOPE PROTECTION FOR BRIDGE ABUTMENT 
DRAWING NO. : SP-301 และ SP-302 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรก่อสร้ำงกำรป้องกนักำรกดัเซำะบริเวณคอสะพำน  
องค์ประกอบแบบ : กำรก่อสร้ำงกำรป้องกนักำรกดัเซำะบริเวณคอสะพำนโดยใช ้Concrete Lining และกำรใชก้ล่อง

ลวดตำข่ำยเกเบ้ียน และกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กำรป้องกนักำรกดัเซำะบริเวณคอสะพำนโดยใช ้Concrete Lining รำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-301 
2) ในกรณีท่ีคอสะพำนอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกดัเซำะในระดบัสูงขอบเขตของโครงสร้ำงป้องกนักำรกดัเซำะจะข้ึนอยู่

กบัพ้ืนท่ีของกำรกดัเซำะและเง่ือนไขของกำรกดัเซำะ และอำจใชก้ล่องลวดตำข่ำยแมทเทรสเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ี
มีกำรกดัเซำะในระดบัสูง 

3) กำรป้องกนักำรกดัเซำะบริเวณคอสะพำนโดยใชก้ล่องลวดตำข่ำยเกเบ้ียน และกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส 
รำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-302 

4) วิธีกำรป้องกนักำรกดัเซำะบริเวณคอสะพำนโดยใชก้ล่องลวดตำข่ำยเกเบ้ียน และกล่องลวดตำข่ำยแมทเทรส
เหมำะส ำหรับในพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกดัเซำะอยำ่งรุนแรงในพ้ืนท่ีเขตภูเขำสูง 
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DRAWINGS NAME  : REINFORCED SOIL SLOPE 
DRAWING NO. : SP-401 และ SP-402 

 
วตัถุประสงค์ : 1)  แนะน ำรูปแบบกำรก่อสร้ำงเชิงลำดคันทำงเสริมก ำลัง (Reinforced Soil Slope) ส ำหรับ       

ทำงหลวงท่ีตอ้งกำรขยำยช่องจรำจรฝ่ังลำดคนัทำง (Side Slope) 
  2)  แนะน ำส่วนประกอบต่ำง ๆ ท่ีประกอบเป็นโครงสร้ำงเชิงลำดคนัทำงเสริมก ำลงั ไดแ้ก่       ตำ

ข่ำยเสริมก ำลังดิน (Geogrid) กระสอบป่ำน (Soil Bag) วสัดุคัดเลือก (Selected Backfill) 
ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นส่วนฐำน และระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นดำ้นหลงัโครงสร้ำงเชิงลำดคนัทำง
เสริมก ำลงั 

  3) แนะน ำตำข่ำยเสริมก ำลงัดินท่ีมีควำมสำมำรถในกำรรับก ำลงัท่ีเหมำะสมร่วมกบัควำมยำว
และระยะห่ำงระหว่ำงชั้นของตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน ส ำหรับโครงสร้ำงเชิงลำดคนัทำงเสริม
ก ำลงัท่ีมีควำมสูงระหวำ่ง 2.00 – 10.00 ม 

  4)  แนะน ำแผน่ใยสงัเครำะห์ท่ีมีควำมเหมำะสมส ำหรับติดตั้งร่วมกบัระบบระบำยน ้ ำใตดิ้น 
  5)  แนะน ำวิธีกำรติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดินและกำรถมวสัดุคดัเลือกลงบนตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน 

แต่ละชั้น 
องค์ประกอบแบบ : รูปตดั แบบรำยละเอียดกำรติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดินเขำ้กบักระสอบป่ำนและส่วนมว้นกลบั 

(Wrap Around Geogrid) รูปดำ้นหน้ำแสดงวิธีกำรเรียงกระสอบป่ำนแต่ละชั้น และตำรำง
สรุปควำมยำวและรุ่นตำข่ำยเสริมก ำลงัดินท่ีติดตั้งในแต่ละระดบัของโครงสร้ำงเชิงลำดคนั
ทำงเสริมก ำลงั 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบแนะน ำมีควำมเหมำะสมส ำหรับทำงหลวงท่ีตอ้งกำรขยำยช่องจรำจรฝ่ังลำดคนัทำงแต่มีขอ้จ ำกดัดำ้นเขต

ทำงท่ีไม่สำมำรถใชว้ธีิกำรถมตำมรูปแบบทัว่ไปได ้
2) มีควำมเหมำะสมกบัสภำพภูมิประเทศท่ีเป็นพ้ืนท่ีแห้งและไม่ติดกบัล ำน ้ ำ (หมำยถึงเฉพำะกรณีท่ีผิวหนำ้เป็น

กระสอบป่ำน) โดยชั้นดินฐำนรำกตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนัก (Bearing Capacity) ตำมท่ีวิศวกร
ผูอ้อกแบบก ำหนด 

3) ขอ้พิจำรณำทัว่ไปในกำรออกแบบตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน (พิจำรณำจำกระดบัอำ้งอิงท่ี ±0.00) 
 ตำข่ำยเสริมก ำลงัดินจะมีควำมยำวเพ่ิมข้ึนตำมระดบัควำมสูงโครงสร้ำงออกแบบ  
 ตำข่ำยเสริมก ำลงัดินตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรรับก ำลงัเพ่ิมข้ึนตำมระดบัควำมสูงโครงสร้ำงออกแบบ 
 ตอ้งมีระยะมว้นกลบัของตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน (Wrap Around Geogrid) เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะผิวหนำ้

โครงสร้ำงและช่วยป้องกนักำรเคล่ือนตวัของกระสอบป่ำน ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืนระยะ
มว้นกลบัตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.50 ม. 

 ควำมสำมำรถในกำรรับก ำลงัของตำข่ำยเสริมก ำลงัดินท่ีใช้ในกำรออกแบบตอ้งใชค้่ำก ำลงัรับแรงดึง
ระยะยำว (Long Term Design Strength) เท่ำนั้น 

 กำรติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดินก ำหนดให้ทิศทำงรับก ำลงัหลกั (Machine Direction, MD) วำงตวัในแนว
ขวำงแนวกำรเคล่ือนตวัของมวลดินเสมอ 
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 ภำยในกระสอบป่ำนส่วนท่ีหันออกสู่ด้ำนหน้ำโครงสร้ำงควรผสมดินเขำ้กับปุ๋ยอินทรียแ์ละเมล็ดพืช
เพ่ือให้ผิวหนำ้ของโครงสร้ำงมีพืชปกคลุมในระยะยำว ซ่ึงเป็นกำรช่วยป้องกนัไม่ให้กระสอบป่ำนเกิด
กำรยอ่ยสลำยเน่ืองจำกรังสี ยวู ีอีกทั้งยงัช่วยใหโ้ครงสร้ำงมีควำมสวยงำมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 กรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งขุดเปิดเชิงลำดเดิมเขำ้ไปเพ่ิอติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดินซ่ึงส่งผลต่อเสถียรภำพของ   
เชิงลำด อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรติดตั้ง Soil Nail เพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คง โดยต ำแหน่ง จ ำนวน ควำมยำว
ต่อจุด และระยะห่ำงระหวำ่งจุดตอ้งออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

 ในกรณีท่ีพบวำ่มีน ้ ำใตดิ้นอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งติดตั้งท่อระบำยน ้ ำใตดิ้นแนวรำบ (Horizontal Drain) 
เขำ้ไปในชั้นดินเดิม โดยต ำแหน่ง จ ำนวน ควำมยำวต่อจุด และระยะห่ำงระหวำ่งจุดตอ้งออกแบบโดย
ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

 ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นดำ้นหลงัส่วนเสริมก ำลงั (Vertical Subdrain) ควรมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 2/3 เท่ำ
ของควำมสูงโครงสร้ำงออกแบบ (H) โดยวสัดุท่ีใชป้ระกอบดว้ยกรวดขนำดประมำณ 25 มม. ห่อรอบ
ดว้ยแผ่นใยสังเครำะห์ชนิดไม่ถกัทอ (Nonwoven Geotextile) น ้ ำหนักประมำณ 200 กรัม/ตร.ม. ควำม
หนำของชั้นกรวดระบำยน ้ ำไม่ควรนอ้ยกวำ่ 0.30 ม. 

 ระบบระบำยน ้ ำส่วนฐำนก ำแพง (Drainage Blanket) ควรมีควำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน
ส่วนฐำน โดยวสัดุท่ีใชป้ระกอบดว้ยกรวดขนำดประมำณ 25 - 50 มม. ห่อรอบดว้ยแผ่นใยสังเครำะห์
ชนิดไม่ถกัทอ (Nonwoven Geotextile) น ้ ำหนกัประมำณ 200 กรัม/ตร.ม. ควำมหนำของชั้นกรวดระบำย
น ้ ำไม่ควรนอ้ยกวำ่ 0.50 ม. 

 ชั้นดินฐำนรำกตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัอยำ่งเพียงพอ โดยก่อนติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน
ส่วนฐำนตอ้งท ำกำรปรับเกล่ียพ้ืนท่ีให้เรียบ ปรำศจำกวชัพืช หรือวสัดุแปลกแปลมท่ีอำจสร้ำงควำม
เสียหำยต่อระบบเสริมก ำลงัในช่วงอำยใุชง้ำน ชั้นดินฐำนรำกตอ้งท ำกำรบดอดัให้มีค่ำควำมหนำแน่น
แหง้สูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 95% ตำมวธีิกำรบดอดัแบบสูงกวำ่มำตรฐำน (Modified Proctor Test)  

 วสัดุคดัเลือกส ำหรับถมภำยในส่วนเสริมก ำลงัตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป เช่น AASHTO หรือ ทล.ม. 105/2550 เป็นตน้ และตอ้งท ำกำรบดอดัให้มีค่ำควำมหนำแน่น
แหง้สูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 95% ตำมวธีิกำรบดอดัแบบสูงกวำ่มำตรฐำน (Modified Proctor Test)  

4) ขั้นตอนกำรใชแ้บบแนะน ำ 
 ศึกษำภำพรวมของแบบหน้ำตดัเชิงลำดคนัทำงเสริมก ำลงั (Typical Cross Section of Reinforced Soil 

Slope) 
 ประเมินควำมสูงของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงจริงและน ำมำเทียบเคียงกบัแบบแนะน ำวำ่อยู่ภำยในช่วงท่ีสำมำรถ

ประยกุตใ์ชไ้ดห้รือไม่ (ควำมสูงท่ีสำมำรถใชง้ำนแบบแนะน ำไดอ้ยูร่ะหวำ่ง 2.00 – 10.00 ม.) 
 พิจำรณำตำรำงท่ี 1 (General Arrangement of Geogrid Reinforcement Length and Geogrid Type of each 

Layer)  
 น ำควำมสูงของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงจริงมำเปรียบเทียบกบัควำมสูงของโครงสร้ำงเชิงลำดคนัทำงเสริมก ำลงัใน

ช่องดำ้นซำ้ย (Wall Height, H) 
 อ่ำนค่ำควำมยำวของตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน (Geogrid Reinforcement Length) และรุ่นตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน

ท่ีใช ้(Geogrid Type) ท่ีระดบัติดตั้งแต่ละชั้น โดยค่ำระดบัท่ีแสดงในตำรำงเร่ิมจำกระดบัติดตั้งชั้นสูง
ท่ีสุดและลดระดบัลงมำจนถึงระดบัติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดินส่วนฐำนของโครงสร้ำง  
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DRAWINGS NAME  : MECHANICALLY STABALIZED EARTH WALL (MSE Wall)  
DRAWING NO. : SP-501 ถึง SP-514 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรออกแบบและก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงั (MSE Wall) 
  1)  แนะน ำรูปแบบกำรก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงั (MSE Wall) 
  2)  แนะน ำส่วนประกอบต่ำง ๆ ท่ีประกอบเป็นโครงสร้ำงเก ำแพงดินเสริมก ำลงั (MSE Wall)  
  3)  แนะน ำคุณสมบติัของวสัดุในกำรก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงั และแนะน ำปริมำณกำรใช้

วสัดุเสริมก ำลงั ส ำหรับก ำแพงดินเสริมก ำลงัท่ีสูงไม่เกิน 10.00 เมตร 
องค์ประกอบแบบ : แนวทำงกำรใชแ้บบก ำแพงดินเสริมก ำลงั ก ำแพงดินเสริมก ำลงัในพืนท่ีภูเขำ และส ำหรับงำน

สะพำน รำยละเอียดคุณลกัษณะของวสัดุเสริมก ำลงั รำยละเอียดกำรระบำยน ้ ำบนก ำแพงดินเสริม
ก ำลงั และปริมำณกำรใชว้สัดุเสริมก ำลงั ส ำหรับก ำแพงดินเสริมก ำลงัท่ีสูงไม่เกิน 10.00 เมตร 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) กำรใชแ้บบชุดน้ีสำมำรถดูวธีิกำรใชแ้บบไดจ้ำกแผนภูมิแสดงแนวทำงกำรใชแ้บบไดใ้นแบบเลขท่ี SP-501 
2) แบบชุดน้ีสำมำรถน ำไปใชใ้นงำนก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงัในส ำหรับคอสะพำน และในพ้ืนท่ีภูเขำ 
3) ก ำแพงดินเสริมก ำลงัในส ำหรับคอสะพำนมี 3 รูปแบบไดแ้ก่ 

 ก ำแพงดินเสริมก ำลงัต่อกบัตอม่อสะพำนท่ีวำงบนเสำเขม็ 
 ก ำแพงดินเสริมก ำลงัปิดตอม่อสะพำนท่ีวำงบนเสำเขม็ 
 ตอม่อสะพำนท่ีวำงบนก ำแพงดินเสริมก ำลงั 

4) ก ำแพงดินเสริมก ำลงัในส ำหรับพ้ืนท่ีภูเขำมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
 ก ำแพงดินเสริมก ำลงัส ำหรับคนัทำงท่ีผำ่นหุบเขำ 
 ก ำแพงดินเสริมก ำลงัส ำหรับคนัทำงในพ้ืนท่ีภูเขำ 

5) วสัดุเสริมก ำลงัส ำหรับใชใ้นกำรก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงัแบ่งออกได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 แผน่เหลก็เสริมก ำลงั (Reinforcing Strip) 
 ตำข่ำยเหลก็เสริมก ำลงั (Reinforcing Mesh) 
 เหลก็เสน้เสริมก ำลงั (Reinforcing Bar) 
 แผน่โพลิเมอร์เสริมก ำลงั (Polymeric Strip) 

6) ระบบระบำยน ้ ำส ำหรับใชใ้นกำรก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงัแบ่งออกได ้3 ประเภทรำยละเอียดแสดงใน
แบบหมำยเลข SP-510 

7) ขอ้ก ำหนดพิเศษส ำหรับส ำหรับใชใ้นกำรก่อสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงัรำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-
511 ถึง SP-513 

8) ขั้นตอนกำรใชแ้บบแนะน ำ 
 ศึกษำภำพรวมของแบบก ำแพงดินเสริมก ำลงั 
 ประเมินควำมสูงของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงจริงและน ำมำเทียบเคียงกบัแบบแนะน ำวำ่อยู่ภำยในช่วงท่ีสำมำรถ

ประยกุตใ์ชไ้ดห้รือไม่ (ควำมสูงท่ีสำมำรถใชง้ำนแบบแนะน ำไดอ้ยูร่ะหวำ่ง 3.00 – 10.00 ม.) 
 เลือกชนิดของวสัดุเสริมก ำลงัตำมท่ีแสดงไวใ้นแบบ 
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 กำรหำจ ำนวน ควำมยำวของวสัดุเสริมก ำลงัใหพิ้จำรณำควำมสูงของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงจริงมำเปรียบเทียบกบั
ควำมสูงของโครงสร้ำงก ำแพงดินเสริมก ำลงัในช่องดำ้นซ้ำย (Wall Height, H)  อ่ำนค่ำควำมยำวและ
จ ำนวนของวสัดุเสริมก ำลงัท่ีใชล้ะชั้น รำยละเอียดแสดงในแบบหมำยเลข SP-514 

 
 

DRAWINGS NAME  : GABION 
DRAWING NO. : SP-601 ถึง SP-608  

 
วตัถุประสงค์ : 1)  แนะน ำรูปแบบกำรก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินเกเบียน (Gabion Wall) ส ำหรับทำงหลวงท่ีตอ้งกำร

ขยำยช่องจรำจรฝ่ังลำดคนัทำง (Side Slope) เสริมเสถียรภำพคนัทำงและป้องกนักำรกดัเซำะ
ลำดคนัทำง หรือเสริมเสถียรภำพและป้องกนักำรกดัเซำะเชิงลำดเหนือคนัทำง (Back Slope)  

  2)  แนะน ำส่วนประกอบต่ำง ๆ ท่ีประกอบเป็นโครงสร้ำงก ำแพงเกเบียน ไดแ้ก่ คุณสมบติัของ
กล่องลวดตำข่ำยเกเบียน คุณสมบติัของแผ่นใยสังเครำะห์ป้องกนัมวลดินดำ้นหลงัก ำแพง 
และคุณสมบติัของหิน เป็นตน้ 

  3) แนะน ำขอ้พิจำรณำและค่ำตวัแปรท่ีมีควำมเหมำะสมส ำหรับใชใ้นกำรออกแบบ 
  4) แนะน ำหน้ำตดัก ำแพงเกเบียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรตำ้นทำนแรงดนัดิน น ้ ำใตดิ้น และ

น ้ ำหนกับรรทุกบนคนัทำงท่ีเหมำะสมส ำหรับก ำแพงควำมสูงระหวำ่ง 2.00 – 10.00 ม. 
  5) แนะน ำวธีิกำรประกอบและก่อสร้ำงกล่องลวดตำข่ำยเกเบียนอยำ่งถูกตอ้ง 
องค์ประกอบแบบ : รำยกำรแสดงคุณสมบติัวสัดุกล่องลวดตำข่ำย แผน่ใยสงัเครำะห์ หิน วธีิกำรประกอบกล่องลวด   

ตำข่ำย แบบหนำ้ตดัก ำแพงท่ีก่อสร้ำงในพ้ืนท่ีแหง้ พ้ืนท่ีติดล ำน ้ ำ และพ้ืนท่ีเชิงลำดเหนือคนัทำงท่ีมี
ควำมลำดชนัไม่เกิน 30 องศำ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบแนะน ำมีควำมเหมำะสมส ำหรับทำงหลวงท่ีตอ้งกำรขยำยช่องจรำจร เสริมเสถียรภำพ และป้องกนักำร  

กดัเซำะลำดคนัทำง รวมถึงเสริมเสถียรภำพและป้องกนักำรกดัเซำะลำดเหนือคนัทำง    
2) มีควำมเหมำะสมกบัสภำพภูมิประเทศทั้งในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีแห้งและพ้ืนท่ีติดล ำ โดยชั้นดินฐำนรำกตอ้งมี

ควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกั (Bearing Capacity) ตำมท่ีวศิวกรผูอ้อกแบบก ำหนด 
3) ขอ้พิจำรณำทัว่ไปในกำรออกแบบก ำแพงเกเบียน 

 ควำมกวำ้งของฐำนก ำแพงควรมีค่ำระหวำ่ง 0.7 – 1.1 ของควำมสูงก ำแพงท่ีออกแบบ 
 ฐำนก ำแพงสำมำรถออกแบบให้อยูใ่นแนวระดบัหรือออกแบบให้มีมุมเอียงประมำณ 6 องศำ จำกแนว

ระดบัเพ่ือช่วยเสริมเสถียรภำพโครงสร้ำง 
 ก ำแพงเกเบียนท่ีอยูติ่ดริมล ำน ้ ำควรติดตั้งแมทเทรสป้องกนักำรกดัเซำะบริเวณฐำน โดยควำมยำว      แมท

เทรสไม่ควรนอ้ยกวำ่ 2.00 ม. หรือออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 
 ก ำแพงเกเบียนท่ีก่อสร้ำงในพ้ืนท่ีทุกประเภทควรออกแบบให้ส่วนฐำนฝังลงในชั้นดินเดิมไม่นอ้ยกวำ่ท่ี

ระบุในแบบแนะน ำเพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะเน่ืองจำกน ้ ำหลำกตำมฤดูกำล 
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 ฐำนก ำแพงสำมำรถวำงลงบนชั้นดินเดิมท่ีมีกำรปรับให้ไดแ้นวและระดบัโดยตรง ในกรณีท่ีก ำแพงมี
ควำมสูงมำกอำจตอ้งเทชั้นฐำนคอนกรีต (Concrete Footing) ก่อนก่อสร้ำงก ำแพงเพ่ือช่วยใหก้ำรก่อสร้ำง
ท ำไดง่้ำย ขนำดและควำมหนำควรออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

 เน่ืองจำกหินท่ีบรรจุในกล่องลวดตำข่ำยจะมีช่องว่ำงระหว่ำงกนัจึงท ำให้หน่วยน ้ ำหนักมีค่ำน้อยกว่ำ
หน่วยน ้ ำหนกัหินท่ีแทจ้ริงโดยมีค่ำประมำณ 60 – 70% ของหน่วยน ้ ำหนกัหินชนิดนั้น ๆ ในกรณีท่ีไม่ได้
ระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน หน่วยน ้ ำหนกัท่ีใชใ้นกำรออกแบบควรมีค่ำประมำณ 17 กิโลนิวตนั/ลบ.ม. 

 ก ำแพงเกเบียนมีคุณสมบัติในกำรระบำยน ้ ำผ่ำนหินท่ีบรรจุจึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งออกแบบระบบ
ระบำยน ้ ำใตดิ้นดำ้นหลงัก ำแพง อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีพบว่ำมีน ้ ำใตดิ้นเป็นจ ำนวนมำกอำจออกแบบ
ระบบระบำยน ้ ำบริเวณฐำนก ำแพงดว้ยท่อระบำยน ้ ำเจำะรูพรุน กรวดระบำยน ้ ำ และพนัรอบดว้ยแผน่ใย
สังเครำะห์ชนิดไม่ถกัทอ (Nonwoven Geotextile) โดยขนำดหน้ำตดัระบบระบำยน ้ ำ       ควรออกแบบ
โดยผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

 ฐำนก ำแพงเกเบียนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ฐำนก ำแพงเกเบียนวำงอยูใ่นแนวระดบัและฐำนก ำแพง
วำงแนวเอียงจำกแนวระดบัประมำณ 6 องศำ โดยฐำนก ำแพงแบบวำงในแนวระดบัเป็นรูปแบบท่ีนิยมใช้
กนัโดยทัว่ไปเน่ืองจำกกำรก่อสร้ำงท ำไดง่้ำยแต่จะใชจ้ ำนวนกล่องลวดตำข่ำยมำกกว่ำแบบฐำนก ำแพง
วำงแนวเอียงเพ่ือให้ไดค้่ำอตัรำส่วนปลอดภยัใกลเ้คียงกนั ในกรณีฐำนก ำแพงเอียงจะใชจ้ ำนวนกล่อง
ลวดตำข่ำยนอ้ยกวำ่แต่มีเสถียรภำพท่ีดีกวำ่ฐำนก ำแพงท่ีวำงตวัในแนวระดบั อยำ่งไรก็ดี กำรก่อสร้ำงท ำ
ไดย้ำกและจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมงำนอยำ่งใกลชิ้ด 

 รูปแบบกำรจดัเรียงกล่องลวดตำข่ำยต่อหน้ำตดัควรลดควำมกวำ้งลงเป็นรูปแบบขั้นบนัได โดย
สำมำรถเลือกออกแบบให้ส่วนท่ีเป็นขั้นบนัไดหันออกสู่ดำ้นนอก (Stepped Face) หรือหันเขำ้ฝ่ังดิน
ถม (Battered Face) อย่ำงไรก็ดี หน้ำตดัก ำแพงท่ีออกแบบให้ขั้นบนัไดหันเขำ้ฝ่ังดินถมไม่ควรมีควำม
สูงมำกกว่ำ 3.00 เมตร 

 แบบท่ีแสดงตั้งอยู่บนสมมติฐำนท่ีดินถมดำ้นหลงัก ำแพงอยู่ในแนวระดบัส ำหรับกรณีลำดคนัทำงใน
พ้ืนท่ีแห้งหรือติดล ำน ้ ำ และมีควำมชนัของเชิงลำดไม่เกิน 30 องศำ ในกรณีก ำแพงท่ีก่อสร้ำงบนลำด
เหนือคนัทำง โดยมวลวสัดุถมดำ้นหลงัก ำแพงก ำหนดให้เป็นดินมวลหยำบ (Cohesionless Soil) กรณีท่ี
สภำพพ้ืนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนขำ้งตน้ รูปแบบท่ีเสนออำจไม่สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละ
จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบจำกเดิมใหมี้ควำมเหมำะสมโดยผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

  ในกรณีท่ีตอ้งน ำแบบแนะน ำไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีค่ำ pH นอ้ยกวำ่ 6 หรือมำกกวำ่ 12 ลวดทุกส่วน
ท่ีประกอบเป็นกล่องลวดตำข่ำยควรเคลือบดว้ย พีวซีี (Polyvinyl Chloride, PVC) 

 ลวดส ำหรับผลิตกล่องลวดตำข่ำยมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเคลือบสังกะสี และชนิดเคลือบอลูมิเนียม 5% – 
สงักะสี (5% Al – Zinc) 

 แผ่นใยสังเครำะห์ท่ีใชร่้วมกบักล่องลวดตำข่ำยหรือระบบระบำยน ้ ำดำ้นหลงัก ำแพงเกเบียน (ถำ้มี) ควร
เลือกใชเ้ส้นใยชนิดโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PET) หรือโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) แบบไม่ถกั
ทอ น ้ ำหนกัต่อหน่วยพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 200 กรัม/ตร.ม.   

 ชั้นดินฐำนรำกตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัอยำ่งเพียงพอ โดยก่อนติดตั้งตำข่ำยเสริมก ำลงัดิน
ส่วนฐำนตอ้งท ำกำรปรับเกล่ียพ้ืนท่ีให้เรียบ ปรำศจำกวชัพืช หรือวสัดุแปลกแปลมท่ีอำจสร้ำงควำม
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เสียหำยต่อระบบเสริมก ำลงัในช่วงอำยใุชง้ำน ชั้นดินฐำนรำกตอ้งท ำกำรบดอดัให้มีค่ำควำมหนำแน่น
แหง้สูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 95% ตำมวธีิกำรบดอดัแบบสูงกวำ่มำตรฐำน (Modified Proctor Test)  

 วสัดุคดัเลือกส ำหรับถมภำยในส่วนเสริมก ำลงัตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป เช่น AASHTO หรือมำตรฐำนกรมทำงหลวง และตอ้งท ำกำรบดอดัใหมี้ค่ำควำมหนำแน่นแหง้
สูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 95% ตำมวธีิกำรบดอดัแบบสูงกวำ่มำตรฐำน (Modified Proctor Test)  

4) ขั้นตอนกำรใชแ้บบแนะน ำ 
 ศึกษำสภำพพ้ืนท่ีก่อสร้ำงและเทียบเคียงกบัแบบหนำ้ตดัมำตรฐำน โดยแบบแนะน ำแบ่งพ้ืนท่ีก่อสร้ำง

ก ำแพงออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีแหง้ พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูติ่ดล ำน ้ ำ และ
พ้ืนท่ีลำดเหนือคนัทำงทีมีควำมชนัของเชิงลำดเหนือก ำแพงไม่เกิน 30 องศำ 

 ศึกษำภำพรวมของแบบหนำ้ตดัก ำแพงเกเบียนแต่ละรูปแบบ โดยแบบหนำ้ตดัแนะน ำส ำหรับแต่ละพ้ืนท่ี
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ กรณีฐำนก ำแพงวำงตวัอยูใ่นแนวระดบั และกรณีฐำนก ำแพงเอียง 6 องศำ 
แต่ละรูปแบบมีก ำแพงเกเบียนควำมสูงระหวำ่ง 2.00 – 10.00 ม. 

 ผูอ้อกแบบเลือกแบบหนำ้ตดัตำมสภำพพ้ืนท่ีดงัน้ี 
 พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีแหง้ เลือกใชแ้บบหมำยเลข GBW-3 และ GBW-4 
 พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูติ่ดล ำน ้ ำ เลือกใชแ้บบหมำยเลข GBW-5 และ GBW-6 
 พ้ืนท่ีลำดเหนือคนัทำงทีมีควำมชนัของเชิงลำดเหนือก ำแพงไม่เกิน 30 องศำ เลือกใชแ้บบหมำยเลข 

GBW-7 และ GBW-8 
 เลือกรูปแบบก ำแพงท่ีตอ้งกำรน ำไปประยกุตใ์ชง้ำน (ฐำนก ำแพงวำงตวัอยูใ่นแนวระดบัหรือฐำนก ำแพง

เอียง 6 องศำ) 
 กรณีเลือกรูปแบบฐำนก ำแพงวำงตวัอยูใ่นแนวระดบั  

 พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีแหง้ เลือกใชแ้บบหมำยเลข GBW-3 
 พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูติ่ดล ำน ้ ำ เลือกใชแ้บบหมำยเลข GBW-5 
 พ้ืนท่ีลำดเหนือคนัทำงทีมีควำมชนัของเชิงลำดเหนือก ำแพงไม่เกิน 30 องศำ เลือกใชแ้บบหมำยเลข 

GBW-7 
 กรณีเลือกรูปแบบฐำนก ำแพงเอียง 6 องศำ 

 พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีแหง้ เลือกใชแ้บบหมำยเลข GBW-4 
 พ้ืนท่ีลำดคนัทำงท่ีอยูติ่ดล ำน ้ ำ เลือกใชแ้บบหมำยเลข GBW-6 
 พ้ืนท่ีลำดเหนือคนัทำงทีมีควำมชนัของเชิงลำดเหนือก ำแพงไม่เกิน 30 องศำ เลือกใชแ้บบหมำยเลข 

GBW-8 
 ควำมกวำ้งและควำมสูงของกล่องลวดตำข่ำยเกเบียนแต่ละชั้น (Width of each Layer, B) ให้พิจำรณำ

ออกแบบตำมท่ีระบุในตำรำงท่ี 1 ประกอบกบัแบบหนำ้ตดัควำมสูงก ำแพงแต่ละประเภท 
 ควำมกวำ้งฐำนก ำแพงส่วนท่ีฝังลงไปในชั้นดินเดิมใหศึ้กษำจำกตำรำงท่ี 1 เฉพำะในส่วนท่ีเป็นตวัเลข  ท่ี

มีกำรแรเงำประกอบกบัแบบหนำ้ตดัควำมสูงก ำแพงแต่ละประเภท 
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DRAWINGS NAME  : SUBDRAIN 
DRAWING NO. : SP-701 และ SP-702 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรกอ่สร้ำงระบบระบำยน ้ ำใตดิ้น (Sub Drain)   
องค์ประกอบแบบ : ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้น (Sub Drain)  แบบตำมยำว (Longitudinal Drain) และระบบระบำยน ้ ำใตดิ้น

แบบตำมขวำง (Horizontal Drain) 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้น (Sub Drain)  แบบตำมยำว (Longitudinal Drain)  มี 2 ชนิดข้ึนอยูก่บัวสัดุกรองน ้ ำดงัน้ี 
 ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นแบบใชท้รำยเป็นวสัดุกรองน ้ ำ 
 ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นแบบใชก้รวดเป็นวสัดุกรองน ้ ำ 

2) กำรเลือกใชรู้ปแบบของระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นพิจำรณำจำกชั้นดินฐำนรำก โดยมีรำยละเอียดกำรพิจำรณำดงัน้ี 
 กรณีท่ีชั้นดินฐำนรำกสำมำรถขุดออกได ้และระดบัน ้ ำใตดิ้นอยูลึ่กไม่เกิน 2.00 เมตร ใหเ้ลือกใชรู้ปแบบ

ระบำยน ้ ำใตดิ้นรูปแบบ A 
 กรณีท่ีชั้นดินฐำนรำกเป็นหินผุหรือดินดำนแข็งไม่สำมำรถขุดออกได ้และระดบัน ้ ำใตดิ้นอยูลึ่กเกินกวำ่ 

2.00 เมตร ใหเ้ลือกใชรู้ปแบบระบำยน ้ ำใตดิ้นรูปแบบ B 
3) ระบบระบำยน ้ ำใตดิ้นแบบเจำะวำงท่อระบำยน ้ ำใตดิ้นในแนวรำบ (Horizontal Drain) ใชส้ ำหรับบริเวณลำด

งำนตดั 
4) กำรก ำหนดควำมลึกของท่อระบำยน ้ ำใตดิ้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะทำงธรณีวิทยำ และแนวกำรเล่ือนไถล ทั้งน้ีก่อน

กำรก่อสร้ำงจะตอ้งมีกำรยืนยนัแนวกำรเล่ือนไถล และลกัษณะทำงธรณีวิทยำ โดยจะตอ้งมีกำรเจำะส ำรวจชั้น
ดินเพ่ือยนืยนัสภำพชั้นดิน ชั้นหินและระดบัน ้ ำใตดิ้น รวมถึงกำรตรวจสอบวเิครำะห์เสถียรภำพของเชิงลำด 
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SECTION 6) HIGHTWAY ENVIRONMENTAL AND HANDICAP WALKWAY 

DRAWINGS NAME  : PLANTING TREE AND GRASSING IN MEDIAN 
DRAWING NO. : EN-101  

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรปลูกพรรณพืชบริเวณเกำะกลำงใหเ้ป็นไปตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุง

ภูมิทศัน์ทำงหลวง” (ส ำนกังำนภูมิสถำปัตย ์กรมทำงหลวง 2550) 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำกำรปลูกพรรณพืชบริเวณเกำะกลำง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) หำ้มมิใหมี้กำรปลูกพรรณพืชขนำดใหญ่ในบริเวณเกำะกลำง (ยกเวน้แต่เป็นพรรณพืชท่ีมีอยูเ่ดิม) โดยใหป้ลูกเป็น

ไมพุ้ม่มีควำมสูงจำกระดบัถนนไม่เกิน 0.80 เมตร หรือใหเ้ป็นไปตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ทำง

หลวง” (ส ำนกังำนภูมิสถำปัตย ์กรมทำงหลวง 2550) 
2) บริเวณจุดเร่ิมตน้เกำะกลำงให้ปลูกเป็นไมพุ้่มมีควำมสูงไม่เกิน 0.15 เมตร เพ่ือเพ่ิมทศันวิสัยในกำรขบัข่ีให้กบั           

ผูเ้ดินทำง 
3) กำรปลูกพรรณพืชบริเวณเกำะกลำงสำมำรถปรับเปล่ียนตำมงำนภูมิสถำปัยข์องโครงกำร แต่ควำมสูงของไมพุ้่ม

ตอ้งไม่บดบงัทศันวสิยัในกำรขบัข่ี  
 
 

DRAWINGS NAME  : PLANTING TREE IN MEDIAN, SEPARATOR AND SIDEWALK 
DRAWING NO. : EN-102  

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณเกำะกลำง เกำะแบ่ง ทำงเทำ้ 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณเกำะกลำง เกำะแบ่ง ทำงเทำ้ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กำรเลือกชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้จะปลูกใหพ้ิจำรณำตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ทำงหลวง” (ส ำนกังำน
ภูมิสถำปัตย ์กรมทำงหลวง 2550) 

2) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  EN-101 : แบบแนะน ำกำรปลูกพรรณพืชบริเวณเกำะกลำง  ซ่ึงแสดงแนะน ำกำรปลูก
พรรณพืชบริเวณเกำะกลำงทำงหลวง 

3) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  EN-103 : แบบแนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อกำรมองเห็น  
4) หำ้มมิใหมี้กำรปลูกพรรณพืชขนำดใหญ่ในบริเวณเกำะกลำง (ยกเวน้แต่เป็นพรรณพืชท่ีมีอยูเ่ดิม) โดยใหป้ลูกเป็น

ไมพุ้ม่มีควำมสูงจำกระดบัถนนไม่เกิน 0.80 เมตร หรือใหเ้ป็นไปตำม”แนวทำงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศันท์ำง

หลวง” (ส ำนกังำนภูมิสถำปัตย ์กรมทำงหลวง 2550) 

5) กำรปลูกพรรณพืชบริเวณเกำะกลำงสำมำรถปรับเปล่ียนตำมงำนภูมิสถำปัยข์องโครงกำร แต่ควำมสูงของไมพุ้ม่
ตอ้งไม่บดบงัทศันวสิยัในกำรขบัข่ี  
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DRAWINGS NAME  : DISTANCE AND HEIGHT OF THE TREE FOR SIGHT DISTANCE 
DRAWING NO. : EN-103  

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อกำรมองเห็น 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พ่ือกำรมองเห็น บริเวณเกำะกลำงช่วงเขำ้สู่

ทำงแยกก่อนถึงจุดตดัของแนวกำรมองเห็น (SIGHT LINE) และบริเวณเกำะกลำงช่วงสำยทำงปกติ 
และรูปแบบขอบเขตกำรตดั ร้ือยำ้ยตน้ไมเ้พ่ือกำรมองเห็นบริเวณทำงโคง้แนวรำบ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบแนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อกำรมองเห็น แบ่งออกเป็น 3 ช่วงบริเวณ ไดแ้ก่ 

 แบบแนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณเกำะกลำงถนนในช่วงบริเวณเขำ้สู่ทำงแยกก่อนถึงจุดตดัของแนวกำร
มองเห็น (SIGHT LINE) และทำงกลบัรถระดบัรำบ 

 แบบแนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณเกำะกลำงถนนในช่วงสำยทำงปกติ 
 แบบแนะน ำกำรปลูกตน้ไมข้ำ้งทำงบริเวณทำงโคง้แนวรำบ 

2) กำรหำระยะ (M ) ท่ีวดัตั้งฉำกจำกก่ึงกลำงช่องจรำจรช่องนอกสุดในบริเวณทำงโคง้ออกมำจนถึงระยะของแนว 
Line of Sight  ซ่ึงพิจำรณำจำกควำมเร็วออกแบบ (V) และ รัศมีควำมโคง้ (R) ตำมกรำฟควำมสมัพนัธ์ในกำร
ค ำนวณระยะควบคุมเพ่ือกำรมองเห็นบริเวณทำงโคง้รำบ แสดงตวัอยำ่งกำรค ำนวณดงัน้ี  
ควำมเร็วโคง้ 60 กม./ชม. รัศมีควำมโคง้ 200 เมตร (วดัถึงก่ึงกลำงช่องจรำจรดำ้นนอกสุด) ระยะ “ M ” จำกกรำฟ
ควำมสมัพนัธ์ = ระยะปลูกตน้ไมไ้ดจ้ะอยูห่่ำงจำกศูนยก์ลำงช่องจรำจรดำ้นนอกสุดออกมำ 4.50 เมตร ดงัรูป 
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DRAWINGS NAME  : METHOD OF TRANSPLANTING TREE 
DRAWING NO. : EN-104  

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรโยกยำ้ย และปลูกถ่ำยพรรณพืช 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำขั้นตอนกำรยำ้ยพรรณพืช ตำมแนวทำงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ทำงหลวง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

ขั้นตอนกำรยำ้ยพรรณพืช 
 ตดัก่ิงกำ้นท่ีไม่จ ำเป็นเพ่ือลดกำรคำยน ้ ำของตน้ไม ้โดยกำรตดัก่ิงยอ่ยใหเ้หลือควำมยำวประมำณ 2 น้ิว 

จำกนั้นสเปรย ์หรือทำสีรอยตดัเพ่ือป้องกนักำรเกิดเช้ือรำ 
 ขดุบริเวณโดยรอบเพื่อเตรียมกำรโยกยำ้ย โดยขดุบริเวณโดยรอบตน้ไมเ้ป็นวงกวำ้ง 50 เซนติเมตร และลึก 

60 เซนติเมตร (ท ำใหส่้วนท่ีขดุมีลกัษณะเหมือนตุม้ดิน) มดัรอบตุม้ดินใหแ้น่น และท ำค ้ำยนัตน้ไมไ้วเ้ป็น
เวลำอยำ่งนอ้ย 21 วนั เม่ือครบ 21 วนั ใหต้รวจสอบรอบตุม้ดินหำกอยูใ่นสภำพท่ีสำมำรถท ำกำรเคล่ือนยำ้ย
ได ้ใหข้ดุลึกลงไปจำกเดิมอีก 10-20 เซนติเมตรเพื่อตดัรำกของพรรณพืช 

 กำรโยกยำ้ย โดยกำรปูรอบๆรถขนยำ้ยเพื่อใชส้ ำหรับรองรับพรรณพืช จำกนั้นวำงพรรณพืชลงบนดำ้นหลงั
ของรถขนยำ้ย ถำ้หำกควำมยำวของล ำตน้มำกกวำ่ควำมยำวของรถให้วำงตุม้ดินไวด้ำ้นหลงัของรถและพำด
ส่วนยอดของพรรณพืชไวท้ำงดำ้นหนำ้รถ 

 กำรเตรียมกำรก่อนปลูก โดยพรรณพืชจะตอ้งน ำไปเพำะในห้องเพำะช ำก่อนน ำไปปลูก โดยใชเ้วลำอย่ำง
นอ้ย 1 เดือนส ำหรับไมเ้น้ืออ่อน และ 3 เดือนส ำหรับไมเ้น้ือแขง็ จำกนั้นใหปิ้ดรอบตุม้ดินดว้ยเปลือกมะพร้ำว 
และรอให้พรรณพืชแตกใบก่อนน ำไปปลูก ทั้งน้ีพรรณพืชท่ีถูกเคล่ือนยำ้ยสำมำรถท่ีจะท ำกำรเพำะช ำนอก
หอ้งเพำะช ำได ้โดยตอ้งควบคุมไม่ใหพ้รรณพืชไม่ถูกแสงอำทิตยม์ำกเกินไป 

 กำรปลูกพรรณพืช โดยจดัเตรียมหลุมขนำด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร ใส่วสัดุรองชั้นหลุมตำมแบบแนะน ำ 
(กำรก่อสร้ำงและกำรดูแลรักษำสภำพภูมิทศัน์ทำงหลวง เล่ม3) รำดตุม้ดินดว้ยน ้ ำยำป้องกนัเช้ือรำ และน ำลง
ในหลุมท่ีขดุไวแ้ลว้ ท ำคนัดินรอบพรรณพืชเป็นวงรอบดว้ยรัศมี 1.00 เมตร เพ่ือกกัเก็บน ้ ำให้พรรณพืช และ
ใชค้  ้ำยนัช่วยรองรับพรรณพืช 

 

 

DRAWINGS NAME  : PLANTING TREES IN INTERSECTION 
DRAWING NO. : EN-105 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณทำงแยกระดบัรำบ เพ่ือไม่ใหบ้ดบงัแนวกำรมองเห็น 

(SIGHT LINE) บริเวณทำงแยกระดบัรำบ 
องค์ประกอบแบบ : รำยละเอียดขอ้แนะน ำกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ทำงหลวง ไม่ใหบ้ดบงัแนวกำรมองเห็น 

(SIGHT LINE) บริเวณทำงแยกระดบัรำบ แบ่งเป็น 2 กรณี 
1)  กรณีทำงแยกบนทำงหลวงท่ีมีปริมำณจรำจรไม่มำก หรือทำงแยกท่ีไม่มีกำรควบคุมดว้ย
สญัญำณไฟจรำจร 
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2) กรณีทำงแยกท่ีมีกำรควบคุมโดยบงัคบัใหร้ถทำงสำยรอง หรือทำงแยกท่ีมีกำรควบคุมดว้ย
สญัญำณไฟจรำจร 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  EN-103 : แบบแนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อกำรมองเห็น  
2) กำรค ำนวณระยะหยดุปลอดภยับริเวณทำงแยก แบบไม่มีสญัญำณไฟจรำจรหำไดจ้ำกสมกำร 

  

       
 

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณระยะหยุดปลอดภัย แบบไม่มสัีญญำณไฟจรำจร 

ควำมเร็วรถ km/h 40 50 60 70 80 90 100 

ระยะมองเห็นปลอดภัย (m) 50 65 80 90 115 140 170 

 

3) กำรค ำนวณระยะหยดุปลอดภยับริเวณทำงแยก แบบมีสญัญำณไฟจรำจร ไม่จ ำเป็นตอ้งมีระยะมองเห็นท่ียำวมำก

เท่ำกบัระยะส ำหรับทำงแยกท่ีไม่มีกำรควบคุม  

 ระยะมองเห็นควรมีค่ำเพียงพอท่ีจะใหผู้ข้บัข่ีสำมำรถเขำ้ใกลเ้สน้หยดุและมองเห็นไดไ้กลถึงเสน้หยดุ

ทั้งหลำยท่ีอยูบ่ริเวณทำงแยก ตำมปกติใชค้่ำเท่ำกบั 6 เมตร ข้ึนไป 

 ส่ิงกีดขวำงจะตอ้งถอยห่ำงจำกแนวกำรมองเห็นท่ีลำกเช่ือมจุดซ่ึงอยูบ่นคนัขอบถนนวดัจำกมุมถนนของ

ทำงแยกถอยหลงัไปเป็นระยะ 12 ถึง 15 เมตร 

 กำรค ำนวณระยะมองเห็นปลอดภยัทำงสำยเอก พิจำรณำจำกระยะเวลำท่ีรถทำงโทจะตอ้งใชใ้นกำรขำ้ม

ทำงแยก (Ta) แลว้มำค ำนวณจำกสมกำร  

 

โดยท่ี  V = ควำมเร็วรถ, กิโลเมตร/ชัว่โมง 

            T = Perception Reaction Time, วนิำที 

            f  = สมัประสิทธ์ิควำมเสียดทำนระหวำ่ง 

                   ผิวจรำจรกบัลอ้รถ 

            G = เปอร์เซ็นควำมลำดชนัของถนน 

𝑆𝑆𝐷 = 0.278𝑉𝑇 +
0.0039𝑉2

(𝑓 + 0.01𝐺)
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DRAWINGS NAME  : PLANTING TREES IN INTERCHANGE 
DRAWING NO. : EN-106 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณทำงเล้ียววน (LOOP RAMP) ของทำงแยกต่ำงระดบั เพ่ือ

ไม่ใหบ้ดบงัแนวกำรมองเห็น (SIGHT LINE) และกีดขวำงกำรระบำยน ้ ำ 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้แนะน ำกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณทำงเล้ียววน (LOOP RAMP) ของทำงแยกต่ำงระดบั 

ไม่ใหบ้ดบงัแนวกำรมองเห็น (SIGHT LINE)  
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  EN-103 : แบบแนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อกำรมองเห็น  
2) กำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณ LOOP RAMP ของทำงแยกต่ำงระดบั ใหพิ้จำรณำระยะ M ไม่ควรนอ้ยกวำ่ระยะ M ในแบบ

แนะน ำระยะและควำมสูงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อกำรมองเห็นหนำ้ท่ี EN-103  
3) รูปแบบและลกัษณะกำรปลูกตน้ไมบ้ริเวณ LOOP RAMP ของทำงแยกต่ำงระดบั สำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำม

เหมำะสม โดยพิจำรณำขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดเอกสำรแนวทำงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ทำงหลวง
ของส ำนกังำนภูมิสถำปัตยง์ำนทำง กรมทำงหลวง 

4) กำรเลือกชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกให้พิจำรณำตำมรำยละเอียดเอกสำรแนวทำงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ทำง
หลวงของส ำนกังำนภูมิสถำปัตยง์ำนทำง กรมทำงหลวง 

 
 
  

𝑑 = 0.278𝑉(𝑗 + 𝑇𝑎) 

โดยท่ี  V     = ควำมเร็วรถ, กิโลเมตร/ชัว่โมง 

            j     = Perception Reaction Time, วนิำที 

           Ta   = เวลำท่ีรถทำงโทใชข้ำ้มทำงแยก, วนิำที 
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DRAWINGS NAME  : NOISE BARRER 
DRAWING NO. : EN-201 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำขอ้ก ำหนดดำ้นวสัดุและกำรติดตั้งก ำแพงกนัเสียง เพื่อพิจำรณำติดตั้งก ำแพงกนั

เสียงในบริเวณท่ีอ่อนไหวต่อกำรไดรั้บเสียงรบกวน (Noise Sensitive Area) 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดขอ้ก ำหนดดำ้นวสัดุและกำรติดตั้งก ำแพงกนัเสียง 4 ชนิด 

1) วสัดุพลำสติกเสริมไฟเบอร์กลำส (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP.) 
2) วสัดุซีเมนตเ์สริมแรงดว้ยใยแกว้ชนิดกนัด่ำงปูน (Glass-fiber Reinforced Cement, GRC.) 
3) วสัดุโลหะ (Metal Panel) 
4) วสัดุพลำสติกเสริมอะคริลิค (Acrylic Reinforced) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) ให้พิจำรณำติดตั้งก ำแพงกนัเสียงในพ้ืนท่ี ท่ีมีปัญหำเร่ืองเสียงรบกวนเกิน ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

“ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติฉบบัท่ี 15 พ.ศ.2540” ซ่ึงก ำหนดมำตรำฐำนระดบัเสียงไว้

ดงัต่อไปน้ี 
 ค่ำระดบัพลงังำนเสียงเฉล่ีย (Sound Pressure Level Equivalent) 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบล (dB) 
 ค่ำระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (dB) 

โดยท ำกำรตรวจวดัระดบัเสียงท่ีเขตทำงหลวง 
2) ให้พิจำรณำติดตั้งก ำแพงกนัเสียงในบริเวณท่ีอ่อนไหวต่อกำรไดรั้บเสียงรบกวน (Noise Sensitive Area) ท่ีอยูใ่น

รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำกศูนยก์ลำงแหล่งก ำเนิดเสียงและมีค่ำระดบัเสียงเกินจำกท่ีก ำหนดไว ้เช่นบริเวณชุมชนท่ี
พกัอำศยัหนำแน่น โรงเรียน ศำสนสถำน และอำคำรพกัฟ้ืน 

3) ใหพิ้จำรณำติดตั้งก ำแพงกนัเสียงแบบโปร่งใสในบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อของทำงโคง้ ทำงเขำ้อุโมงค ์และบริเวณ
ท่ีตอ้งกำรใหผู้ข้บัขี่มองเห็นทศันียภำพอนัสวยงำม เช่น บริเวณวดั พระรำชวงั และอ่ืนๆ 

4) กำรติดตั้งก ำแพงกนัเสียง 
 ต ำแหน่งและกำรควบคุมระดบัเสียง 
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 กำรติดตั้งก ำแพงกนัเสียง ตอ้งมีควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 4 เท่ำ ของระยะห่ำงระหวำ่งจุดติดตั้งก ำแพงกนัเสียงกบั
จุดท่ีตอ้งกำรป้องกนัเสียง ดงัแสดงในรูป 

 
 

 กรณีท่ีมีจุดเปิดในระหวำ่งแนวท่ีติดตั้งก ำแพงกนัเสียง ใหจ้ดัวำงแนวเหล่ือม ดงัแสดงในรูป 

 
 รูปแบบท่ีขออนุญำต ตอ้งแสดงรำยละเอียดของกำรระบำยน ้ ำของก ำแพงกนัเสียงและน ้ ำจำกถนน 
 

5) รูปแบบแนะน ำ พ้ืนท่ีก่อสร้ำงก ำแพงกนัเสียง ผูรั้บจำ้งสำมำรถเลือกใชใ้หเ้หมำะสม ตำมรำยกำรดงัน้ี 
 ก ำแพงกนัเสียงชนิดสะทอ้นเสียง (Reflective Noise Barrier) ป้องกนัท่ีพกัอำศยัท่ีอยูด่ำ้นหลงัก ำแพงกนัเสียง

โดยตรง คนขบัรถและท่ีพกัอำศยัท่ีอยูด่ำ้นหนำ้ก ำแพงกนัเสียงจะไดย้นิเสียงดงัเพ่ิมข้ึน ส ำหรับกำรติดตั้ง ให้
ติดตั้งบริเวณท่ีตอ้งกำรปิดกั้นเสียงและมีดำ้นตรงขำ้มเป็นท่ีโล่งตำมภำพ 

 
 ก ำแพงกนัเสียงชนิดสะทอ้นเสียงหกัมุม (Dispersive Noise Barrier) ป้องกนัท่ีพกัอำศยัท่ีอยูด่ำ้นหลงัก ำแพง

กนัเสียง โดยเสียงส่วนใหญ่สะทอ้นออกไปตำมทิศทำงท่ีออกแบบ เพ่ือไม่ใหเ้สียงจำกแหล่งก ำเนิดตรงไป
รบกวนพ้ืนท่ี ท่ีตอ้งกำรป้องกนัเสียง ส ำหรับกำรติดตั้ง ไม่เหมำะกบักำรติดตั้งบริเวณท่ีมีอำคำรสูงอยูใ่นแนว
กำรเปล่ียนแปลงทิศทำงเสียง 
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 ก ำแพงกนัเสียงชนิดดูดกลืนเสียง (Absorptive Noise Barrier) ป้องกนัท่ีพกัอำศยัท่ีอยูด่ำ้นหลงัก ำแพงกนั
เสียง โดยใชก้ำรดูดซบัเสียงใหน้อ้ยลงและมีเสียงสะทอ้นนอ้ยมำก ส ำหรับกำรติดตั้ง เหมำะกบักำรติดตั้ง
บริเวณเขตทำงแคบ (เขตทำงไม่เกิน 30 เมตร) และมีอำคำรหนำแน่น หรือมีอำคำรสูงอยูด่ำ้นหลงัก ำแพง
กนัเสียง 
 

 
 

6) ชนิดวสัดุแนะน ำ พ้ืนท่ีก่อสร้ำงก ำแพงกนัเสียง 
 วสัดุพลำสติกเสริมไฟเบอร์กลำส (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP.) ก่อสร้ำงไดทุ้กท่ี กรณีท่ีมีกำรสญัจร

ใตโ้ครงสร้ำง ระบบกนัเสียงจะตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัและช่วยยดึไม่ใหก้ ำแพงกนัเสียงตกลงไปดำ้นล่ำง 
 วสัดุซีเมนต์เสริมแรงดว้ยใยแกว้ชนิดกนัด่ำงปูน (Glass-fiber Reinforced Cement, GRC.) ก่อสร้ำงบนทำง

ระดบัพ้ืนดิน ท่ีมีระยะกำรติดตั้งห่ำงจำกไหล่ไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร ห้ำมใช้ก่อสร้ำงบนสะพำนและทำง
ยกระดบัท่ีมีกำรสญัจรดำ้นขำ้งหรือใตโ้ครงสร้ำงสะพำนและทำงยกระดบั 

 วสัดุโลหะ (Metal Panel) ก่อสร้ำงไดทุ้กท่ี กรณีท่ีมีกำรสญัจรใตโ้ครงสร้ำง ระบบกนัเสียงจะตอ้งมีอุปกรณ์
ป้องกนัและช่วยยดึไม่ใหก้ ำแพงกนัเสียงตกลงไปดำ้นล่ำง 

 วสัดุพลำสติกเสริมอะคริลิค (Acrylic Reinforced) สำมำรถก่อสร้ำงไดทุ้กท่ี และก่อสร้ำงในพ้ืนท่ี ท่ีตอ้งกำร
ใหผู้ข้บัข่ียำนพำหนะเห็นทศันียภำพขำ้งทำงอนัสวยงำม เช่น บริเวณวดั พระรำชวงั เป็นตน้ 

 วสัดุก่อสร้ำงตำมพ้ืนท่ี เช่น ไม ้คอนกรีต หรือวสัดุอ่ืนๆ 
7) ขอ้ก ำหนดดำ้นกำรป้องกนัเสียง 

 ก ำแพงกันเสียงชนิด Fiberglass Reinforced Plastic (FRP.), Glass-fiber Reinforced Cement (GRC.) และ 
Metal Panel. จะตอ้งผำ่นกำรทดสอบกำรสะทอ้นเสียงตำมมำตรฐำนต่อไปน้ี 

- BS EN 1793 ค่ำของค่ำบงช้ีกำรลดน ้ ำหนกัของเสียง (Sound reductions Index) ตอ้งมำกกวำ่ 30 และค่ำ

สมัประสิทธ์ิกำรลดลงของเสียง (NRC) มำกกวำ่ 0.60 

- JIS A 1416 หรือ ASTM E90 หรือ ISO 140 ค่ำของค่ำกำรสูญเสียพลงังำนเสียงขณะส่งผ่ำน (Sound 

Transmission Loss) มำกกวำ่ 30 เดซิเบล และในแต่ละควำมถ่ีตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ต่อไปน้ี 

25 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 400 เฮิร์ซ 

30 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 1,000 เฮิร์ซ 

35 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 2,000 เฮิร์ซ 

40 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 4,000 เฮิร์ซ 
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- JIS A 1406 หรือ ASTM E423 หรือ ISO 354 ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรลดลงของเสียง (NRC) มำกกวำ่ 0.60 
และในแต่ละควำมถ่ีตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ต่อไปน้ี 

70% ท่ีควำมถ่ี 400 เฮิร์ซ 

80% ท่ีควำมถ่ี 1,000 เฮิร์ซ 

60% ท่ีควำมถ่ี 2,000 เฮิร์ซ 

50% ท่ีควำมถ่ี 4,000 เฮิร์ซ 

 
 ก ำแพงกนัเสียงชนิด Acrylic Reinforced จะตอ้งผำ่นกำรทดสอบกำรสะทอ้นเสียงตำมมำตรฐำนต่อไปน้ี 

- BS EN 1793 ค่ำของค่ำบงช้ีกำรลดน ้ ำหนกัของเสียง (Sound reductions Index) ตอ้งมำกกวำ่ 30 

- JIS A 1416 หรือ ASTM E90 หรือ ISO 140 ค่ำของค่ำกำรสูญเสียพลงังำนเสียงขณะส่งผ่ำน (Sound 
Transmission Loss) มำกกวำ่ 30 เดซิเบล และในแต่ละควำมถ่ีตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ต่อไปน้ี 

25 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 400 เฮิร์ซ 

30 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 1,000 เฮิร์ซ 

35 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 2,000 เฮิร์ซ 

40 เดซิเบล ท่ีควำมถ่ี 4,000 เฮิร์ซ 

ก ำแพงกนัเสียงชนิด Acrylic Reinforced ไม่สำมำรถท่ีจะดูดซบัเสียงได ้จึงไม่ควรติดตั้งในต ำแหน่งท่ี

บริเวณขำ้งเคียงมีตึกสูงหรือ พ้ืนท่ีอ่อนไหวต่ำงๆ (วดั, โรงเรียน เป็นตน้) 
8) ขอ้ก ำหนดดำ้นวสัดุและกำรติดตั้ง 

 วสัดุพลำสติกเสริมไฟเบอร์กลำส (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP.)  
- ก ำแพงกนัเสียงจะตอ้งสำมำรถรับแรงลมไดไ้ม่น้อยกวำ่ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะตอ้งมี

อุปกรณ์ป้องกนัช่วยยดึใหไ้ม่ตกไปดำ้นล่ำง 

- แผ่นก ำแพงกนัเสียงตอ้งมีควำมแข็งต่อแรงดึงไม่นอ้ยกวำ่ 600 กก./ตร.ม. ควำมแข็งแรงต่อแรงดดัไม่

นอ้ยกว่ำ 1,000 กก./ตร.ม. ควำมยืดหยุ่นโมดูลสั ไม่น้อยกว่ำ 49,000 กก./ตร.ม. โดยจะตอ้งผ่ำนกำร

ทดสอบจำกสถำบนัท่ีเป็นมำตรฐำนของประเทศ 
 วสัดุซีเมนตเ์สริมแรงดว้ยใยแกว้ชนิดกนัด่ำงปูน (Glass-fiber Reinforced Cement, GRC.)  

- ก ำแพงกนัเสียงจะตอ้งสำมำรถรับแรงลมไดไ้ม่น้อยกวำ่ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะตอ้งมี

อุปกรณ์ป้องกนัช่วยยดึใหไ้ม่ตกไปดำ้นล่ำง 

- แผ่นก ำแพงกนัเสียงตอ้งมีควำมแข็งต่อแรงดึงไม่นอ้ยกวำ่ 80-110 กก./ตร.ม. ควำมแขง็แรงต่อแรงดดั

ไม่นอ้ยกวำ่ 70-110 กก./ตร.ม. ควำมยืดหยุน่โมดูลสั ไม่นอ้ยกวำ่ 100-200 กก./ตร.ม. โดยจะตอ้งผ่ำน

กำรทดสอบจำกสถำบนัท่ีเป็นมำตรฐำนของประเทศ 

 วสัดุโลหะ (Metal Panel)  
- ก ำแพงกนัเสียงจะตอ้งสำมำรถรับแรงลมไดไ้ม่น้อยกวำ่ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะตอ้งมี

อุปกรณ์ป้องกนัช่วยยดึใหไ้ม่ตกไปดำ้นล่ำง 
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- ผิวดำ้นหนำ้ของก ำแพงกนัเสียงเป็นวสัดุอลูมิเนียมชนิด A 5052 หรือ JIS-H-400 ดำ้นหลงัเป็นแผน่ชุบ

สังกะสีหนำ 1.60 มม. และเคลือบสีผุ่นไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน โดยจะตอ้งผ่ำนกำรทดสอบจำก

สถำบนัท่ีเป็นมำตรฐำนของประเทศ 

 วสัดุพลำสติกเสริมอะคริลิค (Acrylic Reinforced)  
- ก ำแพงกนัเสียงจะตอ้งสำมำรถรับแรงลมไดไ้ม่น้อยกวำ่ 150 กิโลกรัม ต่อ ตำรำงเมตร และจะตอ้งมี

อุปกรณ์ป้องกนัช่วยยดึใหไ้ม่ตกไปดำ้นล่ำง 

- ก ำแพงกนัเสียงมีกำรส่องผำ่นของแสง ไม่นอ้ยกวำ่ 90%  ควำมยดืหยุน่โมดูลสั ของควำมทนต่อแรงดึง 

และควำมแข็งแกร่งต่อกำรโคง้งอ ไม่นอ้ยกวำ่ 30,000 กก./ตร.ม. ค่ำควำมทนต่อแรงดึงก่อนท่ีจะเกิด

กำรแต่หกั ไม่นอ้ยกวำ่ 700 กก./ตร.ม. ค่ำควำมแขง็แกร่งต่อกำรโคง้งอก่อนท่ีจะเกิดกำรแต่หกั ไม่นอ้ย

กว่ำ 980 กก./ตร.ม. ควำมแข็งแกร่งต่อกำรกระแทก ไม่น้อยกว่ำ 12 กก./ตร.ม. มีค่ำกำรทดสอบ
อุณหภูมิในกำรอ่อนตัวของพลำสติก  Vicat softening point (VICAT) ไม่น้อยกว่ำ 100 องศา

เซลเซียส โดยจะตอ้งผำ่นกำรทดสอบจำกสถำบนัท่ีเป็นมำตรฐำนของประเทศ 

 

DRAWINGS NAME  : BUS  STOP LAYOUT 
DRAWING NO. : EN-301 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นตวัอยำ่งแนะน ำรูปแบบและต ำแหน่งจุดจอดรถประจ ำทำง 
องค์ประกอบแบบ :  แบบแปลนแนะน ำส ำหรับต ำแหน่งจุดจอดรถประจ ำทำงในกรณีตำ่งๆ แนะน ำควำมกวำ้งและควำม

ยำวของช่องจอดรถประจ ำทำง รวมถึงรูปแบบของเสน้จรำจรบริเวณจุดจอดรถประจ ำทำง  
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รูปแบบของช่องจอดรถประจ ำทำงควรจะแยกออกจำกช่องเดินรถปกติเพ่ือไม่ใหกี้ดขวำงกำรจรำจร โดยควรมี
ควำมกวำ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 20 เมตร และควรมีระยะ Taper เขำ้-ออกไม่นอ้ยกวำ่ 30 เมตร 
ดงัแสดงใน “Detailed Layout” ซ่ึงระยะดงักล่ำวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัปริมำณจรำจร ขนำดของรถ
ประจ ำทำง จ ำนวนผูโ้ดยสำร และควำมเร็วของยำนพำหนะบนทำงหลวง 

2) กำรก ำหนดต ำแหน่งของจุดจอดรถประจ ำทำงควรจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนท่ี ลกัษณะของ
ทำงหลวง ควำมปลอดภยั และควำมสอดคลอ้งต่อกำรใชง้ำนของชุมชน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร โดย
มีขอ้แนะน ำในกรณีต่ำงๆดงัน้ี  
 กรณีอยูบ่นถนน 2 ช่องจรำจร ไป-กลบั ต ำแหน่งของจุดจอดรถประจ ำทำงของทั้งสองทิศทำงไม่ควรอยู่

ตรงกนัเน่ืองจำกจะก่อให้เกิดกำรกีดขวำงกำรจรำจร แนะน ำให้มีระยะห่ำงระหวำ่งจุดเร่ิมตน้ Taper ของ
ทั้งสองทิศทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 เมตร 

 กรณีอยูใ่กลท้ำงแยก (Near intersection) ควรมีระยะห่ำงจำกทำงแยกถึงจุดเร่ิมตน้ Taper ไม่นอ้ยกวำ่ 50 เมตร 
 กรณีอยู่ใกล้สะพำนท่ีมีควำมลำดชัน (Near bridge-slope on approach to bridge) ควรมีระยะห่ำงจำก

จุดส้ินสุดโคง้ด่ิงถึงจุดเร่ิมตน้ Taper ไม่นอ้ยกวำ่ 150 เมตร 
 กรณีอยูใ่กลส้ะพำนท่ีไม่มีควำมลำดชนั (Near bridge-flat profile) ควรมีระยะห่ำงจำกจุดส้ินสุดสะพำนถึง

จุดเร่ิมตน้ Taper ไม่นอ้ยกวำ่ 150 เมตร 
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DRAWINGS NAME  : REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER 
DRAWING NO.   : EN-302 to EN-309 and EN-316   

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำส ำหรับกำรก่อสร้ำงศำลำพกัคอยทรงไทยชนิดโครงสร้ำงคอนกรีตและเหล็ก

รูปพรรณและศำลำบนทำงเทำ้ 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 8 แผน่ ประกอบดว้ย 

 EN-302 :  แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอยทรงไทย TYPE A :  SMALL TYPE ON 
GROUND 

 EN-303 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพกัคอยทรงไทย TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM 
 EN-304, EN-305 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพกัคอยทรงไทย TYPE C : LARGE  TYPE 

ON GROUND 
 EN-306, EN-307 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพกัคอยทรงไทย TYPE D : LARGE TYPE 

ON GROUND 
 EN-308, EN-309 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพกัคอยบนทำงเทำ้ TYPE E: WALKWAY 

TYPE 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :   
1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  EN-301 : BUS STOP SHELTER  LAYOUT  ซ่ึงแสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งท่ีเหมำะสม

กบัสภำพพ้ืนท่ีของถนนกรมทำงหลวง และ EN-316 : DECORATIVE EXTENSION OF THE APEX OF THE 
GABLE  ซ่ึงแสดงรำยละเอียดรูปทรงของป้ันลม  

2) แบบชุดน้ีเป็นกำรปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวสัดุของศำลำทรงไทยกรมทำงหลวง ใหเ้ป็นไปตำมสภำพปัจจุบนั 
โดยจะคงรูปทรงของศำลำเดิมไว ้ 

3) แบบชุดน้ีใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงกรณีทัว่ไปของกรมทำงหลวง ถำ้ตอ้งกำรสร้ำงศำลำแบบพิเศษ ใหดู้แบบเฉพำะ 4 
ภำค 

4) ศำลำแยกชนิดและขนำดตำมต ำแหน่งก่อสร้ำงและจ ำนวนของผูใ้ช ้ 
 ศำลำทรงไทยใชก่้อสร้ำงในพ้ืนท่ีนอกชุมชนจ ำนวนผูใ้ชน้อ้ยใหดู้แบบ ศำลำ TYPE A, B 
 ศำลำทรงไทยใชก่้อสร้ำงในพ้ืนท่ีนอกชุมชนจ ำนวนผูใ้ชม้ำกใหดู้แบบ ศำลำ TYPE C,  D 

5) โครงสร้ำงของศำลำทรงไทยถูกก ำหนดโดยสภำพพ้ืนท่ีก่อสร้ำง  
 On Ground (TYPE A, C)  ใชเ้ม่ือบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้ำงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสำมำรถปรับระดบัดินถมได ้
 On Beam (TYPE B, D) ใชเ้ม่ือบริเวณพ้ีนท่ีก่อสร้ำงเป็นคนัทำงสูงมีร่องขำ้งทำง 

6) ฐำนรำกมีใหเ้ลือกใชท้ั้งชนิดเสำเขม็ตอกและฐำนแผข้ึ่นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของดินเดิมท่ีระบุไว ้
7) ป้ันลม ปรับปรุงจำกแบบชุดเดิม โดยกำรเพ่ิมรำยละเอียดระยะและมิติ เพ่ือง่ำยต่อกำรก่อสร้ำง 
8) แบบชุดน้ีใดจ้ดัท ำกำรปรับปรุง ศำลำพกัคอยบนทำงเทำ้ เพ่ือใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มปัจจุบนั เพ่ือใหมี้

ผลกระทบกบั อำคำร ขำ้งเคียง นอ้ยท่ีสุด และใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั โดยสำมำรถวำงบนทำงเทำ้ขนำดกวำ้ง 2.50 
เมตร ข้ึนไป และก ำหนดใหส้นัหลงัคำดำ้นหนำ้ห่ำงจำก CURB FRONT ไม่นอ้ยกวำ่ 0.30 เมตร 
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DRAWINGS NAME  : WOODEN BUS STOP SHELTER 
DRAWING NO.   : EN-310 to EN-315 and EN-316   

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำส ำหรับกำรก่อสร้ำงศำลำพกัคอยทรงไทยชนิดโครงสร้ำงไม ้เพ่ือใชใ้นกำรซ่อม

บ ำรุงหรือบูรณะศำลำเดิม  
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 8 แผน่ ประกอบดว้ย 

 EN-310 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพกัคอย TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND 
 EN-311 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพกัคอย TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM 
 EN-312, EN-313 : แสดงรำยละเอียดของศำลำพักคอย TYPE C :  LARGE  TYPE ON 

GROUND 
 EN-314, EN-315 :  แสดงรำยละเ อียดของศำลำพักคอย TYPE D :  LARGE TYPE ON 

GROUND 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ  EN-301 : BUS STOP SHELTER  LAYOUT  ซ่ึงแสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งท่ีเหมำะสม

กบัสภำพพ้ืนท่ีของถนนกรมทำงหลวง และ EN-316 : DECORATIVE EXTENSION OF THE APEX OF THE 
GABLE  ซ่ึงแสดงรำยละเอียดรูปทรงของป้ันลม  

2) แบบชุดน้ีเป็นกำรปรับปรุงอำคำรศำลำกรมทำงหลวงทรงไทยชนิดโครงสร้ำงไมเ้ดิมใหมี้ควำมเหมำะสมในกำร
ก่อสร้ำงมำกข้ึน เช่น โครงสร้ำงส่วนท่ีอยูใ่นหรือประชิดดินเปล่ียนเป็นคอนกรีต เสำไมก้ลมไม่มีกำรลดขนำด 
Tapper เปล่ียนวสัดุเป็นลม เป็นตน้  

3) ศำลำแยกชนิดและขนำดต ำแหน่งก่อสร้ำงและตำมจ ำนวนของผูใ้ช ้ 
 ศำลำทรงไทยใชก่้อสร้ำงในพ้ืนท่ีนอกชุมชนจ ำนวนผูใ้ชน้อ้ยใหดู้แบบ ศำลำ TYPE A, B 
 ศำลำทรงไทยใชก่้อสร้ำงในพ้ืนท่ีนอกชุมชนจ ำนวนผูใ้ชม้ำกใหดู้แบบ ศำลำ TYPE C,  D 

4) โครงสร้ำง ศำลำถูกก ำหนดโดยสภำพพ้ืนท่ีก่อสร้ำง  
 On Ground (TYPE A, C)  ใชเ้ม่ือบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้ำงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสำมำรถปรับระดบัดินถมใด ้
 On Beam (TYPE B, D) ใชเ้ม่ือบริเวณพ้ีนท่ีก่อสร้ำงเป็นคนัทำงสูงมีร่องขำ้งทำง 

5) ฐำนรำกมีใหเ้ลือกใชท้ั้งชนิดเสำเขม็ตอกและฐำนแผข้ึ่นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของดินเดิมท่ีระบุไว ้
6) ป้ันลม ปรับปรุงจำกแบบชุดเดิม โดยกำรเพ่ิมรำยละเอียดระยะและมิติ เพ่ิอง่ำยต่อกำรก่อสร้ำง 
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DRAWINGS NAME  : HANDICAP WALKWAY 
DRAWING NO. : EN-401 to EN-403 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำส ำหรับกำรติดตั้งทำงเทำ้ส ำหรับผูพิ้กำร (UNIVERSAL DESIGN) 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 3 แผน่ ประกอบดว้ย 

 EN-401 : RAMP AND WALKWAY AT CORNERS แสดงรำยละเอียดของทำงเทำ้และทำง
ลำดส ำหรับผูพิ้กำรในบริเวณท่ีเป็นทำงเล้ียวหรือมุม รวมไปถึงจุดส้ินสุดทำงเทำ้   

 EN-402 : RAMP AND WALKWAY AT STRAIGHTS แสดงรำยละเอียดของทำงเทำ้และ
ทำงลำดส ำหรับผูพิ้กำรบริเวณทำงตรงท่ีมีทำงเช่ือมต่อทำงมำ้ลำย 

 EN-403 :  RAMP AND WALKWAY AT INTERSECTIONS AND RAISED MEDIAN 
แสดงรำยละเอียดของทำงเทำ้และทำงลำดส ำหรับผูพ้ิกำรบริเวณทำงแยก และ เกำะกลำงถนน 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) แบบชุดน้ีท ำข้ึนโดยอำ้งอิงจำก ขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทุกคน (Universal 

Design) ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพิกำร พ.ศ.2550 โดยอำ้งถึง 
 กฎกระทรวงปี 48และปี 55 ในเร่ืองของทำงลำดและพ้ืนผิวต่ำงสมัผสัส ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็น 
  กรุงเทพหมำนคร โครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร

ในระดบัสำกล เร่ือง ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือทุกคนในสงัคม 
 สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถมัภ ์คู่มือปฏิบติัวิชำชีพ กำรออกแบบสภำพแวดลอ้มและส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกส ำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) 
2) ขอ้ก ำหนดทัว่ไป กระเบ้ืองปูพ้ืนส ำหรับผูพิ้กำร ตมำมำตรฐำน มอก. 378 หรือ 826 โดยแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 

 กระเบ้ืองส ำหรับเตือน จุดเร่ิม – ส้ินสุด ใหเ้วน้ระยะติดตั้งห่ำงจำกระดบัท่ีถูกเปล่ียน 0.30 เมตร 
 กระเบ้ืองเตือนจุดเปล่ียนทิศทำง ติดตั้งเป็นชุด EN-401: รูปแบบกำรปูพ้ืนส ำหรับผูพิ้กำรทำงสำยตำ 
 กระเบ้ืองส ำหรับบอกทิศทำงท่ีเป็นเสน้ตรง ติดตั้งเป็นชุด EN-401:รูปแบบกำรปูพ้ืนส ำหรับผูพิ้กำรทำงสำยตำ 

3) ขอ้ก ำหนดทำงลำดส ำหรับผูพิ้กำร และ คนชรำ จะใชม้ำตรำส่วน 1: 12 ควำมสูงทำงเทำ้ในแบบท่ีก ำหนด สูง 15 
ซม. ดงันั้น ควำมยำวทำงลำดในแนวด่ิง ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.80 เมตร 

4) แบบชุดน้ีใดแ้นะน ำกำรติดตั้งทำงเทำ้ในขนำดควำมกวำ้งต่ำงๆ เช่น กรณี ทำงเล้ียว DWG. NO. EN-401  
 กรณีทำงเล้ียว และทำงเทำ้กวำ้ง 1.00 เมตร ดูแบบแนะน ำ ทำงลำดขนำนบนทำงเทำ้แคบ 
 กรณีทำงเล้ียว และทำงเทำ้กวำ้ง 2.10 เมตร ข้ึนไป ดูแบบแนะน ำ ทำงลำดทะแยงบนขอบมุมทำงเทำ้ 
และกรณีทำงลำดบนทำงเทำ้เดินตรง  
 กรณีทำงตรง และทำงเทำ้กวำ้ง 1.50 เมตร ดูแบบแนะน ำ ทำงลำดบนทำงเทำ้แคบ ควำมแตกต่ำงของแบบนั้น

จะถูกก ำหนดโดยขอ้จ ำกดัดำ้นควำมกวำ้งของทำงเทำ้ เพรำะ ทำงลำดนั้นถูกจ ำกดั ท่ี 1: 12 จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำร
แบ่ง ทำงลำดออกใหมี้ควำมยำวในแนวด่ิงนอ้ยลง 

5) แบบทำงลำดบริเวณ ส่ีแยก และเกำะกลำงถนน DWG.NO. EN-403  ถูกออกแบบโดยน ำ แบบทำงเทำ้ขนำดต่ำงๆ 
ในแต่ละกรณี มำผสมผสำน เขำ้ดว้ยกนั  
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SECTION 7) ROADWAY LIGHTING 

แบบมำตรฐำนกลุ่มไฟฟ้ำส่องสวำ่งจะกล่ำวถึง กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆในระบบไฟฟ้ำส่องสวำ่ง ส่วนเน้ือหำเร่ือง
มำตรฐำน คุณสมบติัของอุปกรณ์ กำรขนส่ง กำรเก็บรักษำ กำรประกอบและติดตั้ง กำรทดสอบคุณภำพ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมำตรฐำนกำรออกแบบ และเกณฑค์่ำแสงจะมีก ำหนดอยูใ่นเอกสำร -ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทัว่ไปงำนติดตั้งไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงบนทำงหลวง (GENERAL SPECIFICATION FOR STREET LIGHTING)- ซ่ึงจัดท ำโดยส ำนักอ ำนวยควำม
ปลอดภยั กรมทำงหลวง หรือขอ้ก ำหนดพิเศษของกรมทำงหลวง  

กำรออกแบบเพ่ือติดตั้งไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนถนน ระยะห่ำงระหวำ่งเสำ จะข้ึนตวัแปรท่ีตอ้งพิจำรณำ ไดแ้ก่  
 ปริมำณแห่งกำรส่องสวำ่งบนพ้ืนถนนท่ีตอ้งกำร (ค่ำอิลูมิแนนท/์คำ่ลูมิแนนท)์ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัเกณฑค์่ำแสง

ท่ีตอ้งกำรตำมประเภทของถนน 
 ควำมสูงของเสำไฟ คุณสมบติักำรกระจำยแสงของโคมไฟ/หลอดไฟ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัชนิดของโคมไฟ/

หลอดไฟท่ีเลือกใชโ้ดยผูอ้อกแบบจะตอ้งออกแบบใหไ้ดค้่ำแสงตำมเกณฑท่ี์มีก ำหนดในเอกสำรขำ้งตน้ 
โดยทัว่ไปไฟฟ้ำส่องสวำ่งบนทำงหลวง จะตอ้งรับไฟจำกหน่วยงำนจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของรัฐ ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคมีหนำ้ท่ีบริกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแก่ประชำชนในส่วนภูมิภำคทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ยกเวน้กรุงเทพมหำนคร จงัหวดั
นนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปรำกำร ซ่ึงเป็นเขตรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (ดูรูปท่ี 7.1)          โดยผูรั้บจำ้งจะตอ้ง
เป็นผูด้  ำเนินกำรขออนุญำตกบักำรไฟฟ้ำฯในนำมของกรมทำงหลวง ในกำรบรรจบกระแสไฟฟ้ำเขำ้กบัระบบไฟฟ้ำส่อง
สวำ่งท่ีติดตั้ง และจะตอ้งมีรูปแบบกำรติดตั้งตำมแสดงในแบบเลขท่ี EE-101 หรือ EE-102 
 
 

DRAWINGS NAME  : ELECTRICAL CONNECTION TO MEA’S POWER SUPPLY 
DRAWING NO. : EE-101 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำแสดงกำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรเช่ือมต่อเพ่ือรับไฟจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของกำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรเช่ือมต่อเพ่ือรับไฟจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงมี 4 กรณี 

ดงัน้ี คือ 
1) กรณีรับไฟฟ้ำระบบสำยอำกำศ 1 เฟส 2 สำย นอกพ้ืนท่ีโครงกำรสำยใตดิ้น 
2) กรณีรับไฟฟ้ำระบบสำยอำกำศ 1 เฟส 2 สำย ในพ้ืนท่ีโครงกำรสำยใตดิ้น 
3) กรณีรับไฟฟ้ำระบบสำยอำกำศ 3 เฟส 4 สำย (ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีโครงกำรสำยใตดิ้น) 
4) กรณีรับไฟฟ้ำระบบสำยใตดิ้น ทั้งระบบไฟ 1 เฟส 2สำย และ 3 เฟส 4 สำย 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) สำมำรถตรวจสอบจำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง (MEA) ไดว้ำ่บริเวณก่อสร้ำงถนนของโครงกำรฯจะจดั

อยู่นอกพ้ืนท่ีโครงกำรสำยใตดิ้น หรือในพ้ืนท่ีโครงกำรสำยใตดิ้น (อยูใ่นแผนแม่บทโครงกำรเปล่ียนระบบ
สำยอำกำศเป็นระบบสำยใตดิ้น) หรือในพ้ืนท่ีระบบสำยใตดิ้น 

2) โดยทัว่ไปให้ติดตั้งตู ้Supply Pillar ในต ำแหน่งสูงจำกพ้ืนถึงขอบล่ำงของตูไ้ม่น้อยกว่ำ 1.8 เมตร เวน้แต่มี
เคร่ืองตดัไฟร่ัวติดติดตั้งอยูภ่ำยในตูส้ำมำรถลดควำมสูงลงเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตรได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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3) พ้ืนท่ีท่ียำกในกำรปฏิบติัและกำรไฟฟ้ำฯเห็นชอบ ยอมให้ค่ำควำมตำ้นทำนของหลกัดินกบัดิน  มำกกว่ำ 5 
โอห์ม แต่ตอ้งไม่เกิน 25 โอห์ม 

4) ในกรณีท่ีติดตั้งตู ้Supply Pillar แขวนท่ีเสำตน้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ไม่ตอ้งติดตั้งเซฟต้ีสวทิซ์ และใหมี้กำรติดตั้ง
ตู ้Supply Pillar และท่อสำยเหมือนกบัแบบท่ี 1 

5) ในกรณีติดตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีโครงกำรสำยใตดิ้น ไม่ตอ้งติดตั้ง Control Relay 
6) แบบแสดงกำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ดูแบบเลขท่ี EE-103 
7) สำมำรถใช ้Circuit Breaker แทน Safety Switch ได ้โดยจะตอ้งใส่ในตูโ้ลหะชนิดใชน้อกอำคำร 
8) ในกรณีท่ีขดัแยง้กบัแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำนครหลวงท่ีประกำศออกมำภำยหลงั ให้ถือเอำรำยละเอียดของ

แบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำนครหลวงนั้นเป็นหลกั 
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รูปที ่7.1  แผนทีแ่สดงเขตจ ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ท่ีมำ: www.mea.or.th 
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DRAWINGS NAME  : ELECTRICAL CONNECTION TO PEA’S POWER SUPPLY 
DRAWING NO. : EE-102 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำแสดงกำรติดตั้งอุปกรณ์และกำรเช่ือมต่อเพ่ือรับไฟจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของกำรติดตั้งอุปกรณ์ และกำรเช่ือมต่อเพ่ือรับไฟจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมี 2 กรณี

ดงัน้ี คือ 
1) กรณีติดตั้งตู ้Supply Pillar แขวนท่ีเสำตน้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ 
2) กรณีติดตั้งตู ้Supply Pillar ท่ีนอกเสำตน้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) โดยทัว่ไปกรณีติดตั้งตู ้Supply Pillar แขวนท่ีเสำตน้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำจะใชก้บัระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส 2 สำย และ

ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส 4 สำยท่ีใชตู้ข้นำดเลก็ กรณีน้ีไม่ตอ้งติดตั้ง Safety Switch ท่ีเสำ 
2) โดยทัว่ไปกรณีติดตั้งตู ้ Supply Pillar ท่ีนอกเสำตน้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำจะใชก้บัระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส 2 สำย และ

ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส 4 สำยท่ีติดตั้งตูบ้นฐำนคอนกรีต หรือแขวนท่ีผนงั กรณีน้ีจะตอ้งติดตั้ง Safety Switch ท่ีเสำ 
3) โดยทัว่ไปใหติ้ดตั้งตู ้Supply Pillar ในต ำแหน่งสูงจำกพ้ืนถึงขอบล่ำงของตูไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1.8 เมตร เวน้แต่มีเคร่ือง

ตดัไฟร่ัวติดติดตั้งอยูภ่ำยในตูส้ำมำรถลดควำมสูงลงเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตรได ้
4) พ้ืนท่ีท่ียำกในกำรปฏิบติัและกำรไฟฟ้ำฯ เห็นชอบ ยอมใหค้่ำควำมตำ้นทำนของหลกัดินกบัดิน มำกกวำ่ 5 โอห์ม 

แต่ตอ้งไม่เกิน 25 โอห์ม 
5) สำมำรถใช ้Circuit Breaker แทน Safety Switch ได ้โดยจะตอ้งใส่ในตูโ้ลหะชนิดใชน้อกอำคำร 
6) แบบแสดงกำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ดูแบบเลขท่ี EE-103 
 
 

DRAWINGS NAME  : GROUNDING SCHEMATIC 
DRAWING NO. : EE-103 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำแสดงระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง 
องค์ประกอบแบบ :  ไดอะแกรมระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ท่ีใชโ้คมไฟติดตั้งบนเสำไฟท่ีท ำดว้ยโลหะ 

หรือโคมไฟท ำดว้ยโลหะติดตั้งในอุโมงค/์ทำงลอด มี 5 รูปแบบ คือ A-E 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) รูปแบบ A ใชใ้นกรณีติดตั้งโคมไฟบนเสำไฟก่ิงท่ีระดบัพ้ืน และอยู่ในพ้ืนท่ีสำธำรณะ(บุคคลทัว่ไปสำมำรถ
เขำ้ถึงได)้  ในรูปแบบน้ีไม่ตอ้งติดตั้งสำยดินของอุปกรณ์ (Equipment Grounding) โดยเสำไฟก่ิงทุกตน้จะตอ้ง
ติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัวและติดตั้งสำยต่อหลกัดินลงหลกัดิน(Ground Rod) 

2) รูปแบบ B ใชใ้นกรณี HIGH-MAST TECHNIQUES 1 และไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีสำธำรณะ(บุคคลทัว่ไปไม่สำมำรถ
เขำ้ถึงได)้ ในรูปแบบน้ีไม่ตอ้งติดตั้งสำยดินของอุปกรณ์ โดยเสำ High Mast ทุกตน้จะตอ้งติดตั้งสำยต่อหลกั
ดินลงหลกัดิน 
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3) รูปแบบ C ใชใ้นกรณี HIGH-MAST TECHNIQUES 1 และอยู่ในพ้ืนท่ีสำธำรณะ ในรูปแบบน้ีไม่ตอ้งติดตั้ง
สำยดินของอุปกรณ์ โดยเสำ High Mast ทุกตน้จะตอ้งติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัวและติดตั้งสำยต่อหลกัดินลงหลกั
ดิน 

4) รูปแบบ D ใชใ้นกรณีติดตั้งโคมไฟบนเสำไฟก่ิงติดตั้งบนทำงยกระดบั และไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีสำธำรณะ หรือโคม
ไฟในอุโมงค/์ทำงลอด ในรูปแบบน้ีตอ้งติดตั้งสำยดินของอุปกรณ์ 

5) รูปแบบ E ใชใ้นกรณีติดตั้งโคมไฟบนเสำไฟก่ิงติดตั้งบนทำงยกระดบั และอยูใ่นพ้ืนท่ีสำธำรณะ – ตอ้งติดตั้ง
สำยดินของอุปกรณ์  โดยเสำไฟก่ิงทุกตน้จะตอ้งติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัว 

6) HIGH-MAST TECHNIQUES 1 หมำยถึง กำรออกแบบโดยใชโ้คมไฟหลำยดวงโคมติดตั้งบนยอดของเสำ 
High Mast 

7) กรณีมอเตอร์เวย ์ใหใ้ชรู้ปแบบ A หรือ E แลว้แต่กรณี 
8) แบบแผ่นน้ีอำ้งอิงจำกแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง Dwg. No. UG-10-004 ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 

31 กรกฎำคม 2557 
9) ในกรณีท่ีขดัแยง้กับแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำฯท่ีประกำศออกมำภำยหลงั ให้ถือเอำรำยละเอียดของแบบ

มำตรฐำนกำรไฟฟ้ำฯนั้นเป็นหลกั 
 
 

DRAWINGS NAME  : SUPPY PILLAR DETAILS AND INSTALLATION 
DRAWING NO. : EE-104 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำแสดงรำยละเอียดตู ้SUPPY PILLAR และกำรติดตั้ง 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดตู ้SUPPY PILLAR และกำรติดตั้งตูแ้บบแขวนบนเสำกำรไฟฟ้ำฯ และแบบติดตั้งบน

ฐำนคอนกรีต 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) โดยทัว่ไปแบบติดตั้งตูแ้ขวนบนเสำกำรไฟฟ้ำฯ จะใชก้บัตู ้Supply Pillar ท่ีมีขนำดเลก็ และตั้งอยูน่อกพ้ืนท่ี

โครงกำรสำยใตดิ้น 

2) โดยทัว่ไปแบบติดตั้งตูบ้นฐำนคอนกรีต จะใชก้บัตู ้ Supply Pillar ท่ีมีขนำดใหญ่ หรือตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี

โครงกำรสำยใตดิ้น หรืออยูใ่นพ้ืนท่ีระบบสำยใตดิ้น 

3) ควำมลึกของฐำนคอนกรีตท่ีด้ำนหน้ำและหลงัตูท่ี้ก ำหนดในในรูปแบบติดตั้งตูบ้นฐำนคอนกรีต เพื่อ

สะดวกในกำรเขำ้บ ำรุงรักษำ แต่สำมำรถลดขนำดลงได ้โดยให้อยูใ่นดุลพินิจของของวิศวกรผูอ้อกแบบ

หรือวศิวกรของกรมทำงหลวงเฉพำะโครงกำร เช่น กรณีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจ ำกดั เป็นตน้ 

4) อำจจะติดตั้งตู ้Supply Pillar ยึดติดท่ีโครงสร้ำงคอนกรีต หรือบริเวณอ่ืนได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ

วศิวกรผูอ้อกแบบหรือวศิวกรของกรมทำงหลวงเฉพำะโครงกำร 

5) ในกรณีท่ีขดัแยง้กบัแบบมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำฯท่ีประกำศออกมำภำยหลงั ให้ถือเอำรำยละเอียดของแบบ

มำตรฐำนกำรไฟฟ้ำฯนั้นเป็นหลกั 
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6) ตูจ้ะตอ้งผลิตจำกเหลก็แผน่ควำมหนำไม่นอ้ยกวำ่ 2.0 มม. ผำ่นกรรมวธีิป้องกนัสนิมและทำ Prime Coat 1 

ชั้นทั้งภำยนอกและภำยใน แลว้ทำทบัดว้ย Finish Coat 1 ชั้น ตวัตูจ้ะตอ้งจดัใหส้ำมำรถระบำยอำกำศในตวั 

และป้องกนัฝน ฝุ่ น หรือแมลงไม่ใหเ้ขำ้ตูไ้ด ้ ประตจูะตอ้งสำมำรถปิดลอ็คดว้ยกญุแจและกำรใชก้ญุแจ

คลอ้ง เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ถึง ในกรณีติดตั้งตูใ้นพ้ืนท่ีมลภำวะสูง เช่น ใกลน้ ้ำทะเล 

อำจเลือกใชต้วัตูช้นิดท่ีผลิตจำกวสัดุท่ีทนต่อกำรกดักร่อนไดดี้เช่น Stainless Steel แทน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลย

พินิจของวศิวกรผูอ้อกแบบหรือวศิวกรของกรมทำงหลวงเฉพำะโครงกำร 
7) ผูรั้บจำ้งจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเดินสำยภำยในตูใ้หเ้รียบร้อยจำกโรงงำน 
8) Circuit Breaker เป็นชนิดตดัวงจรทนัทีเม่ือเกิดกำรลดัวงจร และหน่วงเวลำตดัเม่ือเกิดกำรโอเวอร์โหลด 

ขนำดพิกดัของเซอร์กิตเบรคเกอร์แสดงไวใ้นแบบเฉพำะโครงกำร 

9) Lighting Contactor จะตอ้งสำมำรถตดัวงจร Discharge Lighting Load ท่ีมีกระแสเท่ำกบัขนำดพิกดัของ 

Contactor ตำมท่ีระบุใน Diagram ได ้

10) Photo Switch เป็นแบบท่ีใชติ้ดตั้งภำยนอกอำคำร ส ำหรับใชปิ้ด-เปิดไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ท ำงำนท่ีแรงดนัไฟฟ้ำ 

220-240 VAC กำรท ำงำนจะตอ้งเป็นลกัษณะ Fail Safe กล่ำวคือ ถำ้ Photo Switch เสีย สวติซ์จะตอ่กนัท ำ

ใหไ้ฟแสงสวำ่งติดตลอดเวลำ อุปกรณ์จะตอ้งสำมำรถท ำงำนไดใ้นสภำพอำกำศในประเทศไทยโดยไม่มี

ผลกระทบต่อกำรท ำงำน Rating ของสวติซ์จะตอ้งทนต่อกระแส Inrush เขำ้ Coil ได ้ โดยต ำแหน่งติดตั้ง 

Photo Switch อำจปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของวศิวกรผูค้วบคุมงำน 

11) ตูจ้ะตอ้งมีขนำดใหญ่เพียงพอในกำรติดตั้งบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดตำมท่ีแสดงในแบบ และจะตอ้งเหลือเน้ือ

ท่ีวำ่งอีกไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของตู ้

12) นอกเหนือจำกอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ำ ตำมท่ีแสดงใน Diagram แลว้ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัเตรียม 
 ตำรำงแสดงวงจรและกำรเดินสำย บรรจุในซองพลำสติกแขง็ ใส ติดอยูด่ำ้นในของประตูตู ้
 เคร่ืองหมำยเตือนอนัตรำยจำกไฟฟ้ำท่ีผำ่นกำรเห็นชอบแลว้ติดอยูด่ำ้นนอกของตวัตู ้
 ไฟแสงสวำ่งและเตำ้รับไฟฟ้ำภำยในตู ้ส ำหรับใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำ (ถำ้มีระบุในแบบ) 

 
 

DRAWINGS NAME  : LIGHTING POLE INSTALLATION 
DRAWING NO. : EE-105 to EE-106 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนิดเสำไฟก่ิงเด่ียวและก่ิงคู ่
องค์ประกอบแบบ :  เป็นแบบชุด ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 2 แผน่ ประกอบดว้ย 

 EE-105: รำยละเอียดต ำแหน่งติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนทำงระดบัพ้ืน รำยละเอียดของเสำ
ไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนิดก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่สูง 9และ 12 เมตร และฐำนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 EE-106: รำยละเอียดต ำแหน่งติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนสะพำน และฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กรณีติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนไหล่ทำง - ระยะห่ำงนอ้ยท่ีสุดระหวำ่งเสำห่ำงจำกไหล่ทำงไม่นอ้ยกวำ่ 0.5 

เมตร แต่ถำ้ไม่มีไหล่ทำง ใหติ้ดตั้งห่ำงจำกขอบผิวทำงไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตร บริเวณท่ีไม่สำมำรถท ำกำรติดตั้งได ้
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เช่น บริเวณสะพำน และพ้ืนท่ีจ ำกดัอ่ืนๆ ระยะห่ำงอำจลดลงได ้โดยตอ้งใหก้รมทำงหลวงยนิยอมอนุญำตก่อน 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.0 เมตร 

2) กรณีติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนทำงเทำ้กำรจรำจร - บริเวณทำงในเมืองหรือชุมชนท่ีขอบทำงมีคนัหิน (Curb) 

ระยะห่ำงนอ้ยท่ีสุดระหวำ่งเสำกบัขอบผิวทำงโดยทัว่ไปจะเป็น 1.5 เมตร แต่ไม่นอ้ยกวำ่ 0.75 เมตร หรืออำจ

ปรับลดลงไดอี้กโดยตอ้งใหก้รมทำงหลวงยนิยอมอนุญำตก่อนหรือมีก ำหนดไวใ้นแบบ 

3) แบบแสดงรำยละเอียดของเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนิดก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่สูง 9และ 12 เมตร และฐำนคอนกรีตเสริม

เหล็กส ำหรับกรณีติดตั้งท่ีระดบัพ้ืนในพ้ืนท่ีทัว่ไป แต่หำกกรณีดำ้นล่ำงของฐำนเสำใกลดิ้นเดิมท่ีเป็นดินอ่อน

หรือลำดเอียง ให้ผูรั้บจำ้งเสนอแบบก่อสร้ำงตอกเสำเข็มรับน ้ ำหนักฐำนคอนกรีตให้วิศวกรผูค้วบคุมงำน

เห็นชอบก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง  

4) สีทำท่ีโคนเสำ ใหใ้ชสี้เคลือบเงำแอลคีด ตำม มอก. 327(-2553) ทำสีด ำสลบัขำวท่ีโคนเสำโดยรอบตำมแบบ 

และแผน่สะทอ้นแสงใหใ้ชสี้สม้ ตำม มอก.606(-2549) แบบท่ี1 ติดหนัหนำ้เขำ้หำผูข้บัข่ี โดยติดดำ้นเดียวและ

สองดำ้นในกรณีถนนเดินรถทำงเดียวและสองทำงตำมล ำดบั 

5) ต ำแหน่งของ Ground Junction ของเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงอำจปรับเปล่ียนได ้โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ 
6) กำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนสะพำนควรติดตั้งในต ำแหน่งตรงหรือใกลเ้คียงกบัแนวตอม่อของสะพำน 

 

DRAWINGS NAME  : HIGH MAST LIGHTING 
DRAWING NO. : EE-107 to EE-109 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำรำยละเอียดของเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งแบบเสำสูง (High Mast) และฐำนคอนกรีต 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุด ประกอบดว้ยแบบจ ำนวน 3 แผน่ ประกอบดว้ย 

 EE-107 : รำยละเอียดของเสำไฟฟ้ำแสงสวำ่งแบบเสำสูง (High Mast) 
 EE-108 : รำยละเอียดของฐำนคอนกรีตชนิดมีเสำเขม็ 
 EE-109 : รำยละเอียดของฐำนคอนกรีตชนิดฐำนแผ ่

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) รูปแบบของเสำไฟฟ้ำ High Mast ท่ีแสดงในแบบน้ี เป็นเพียงรูปแบบตวัอยำ่ง สำมำรถปรับเปล่ียนได ้ทั้งน้ีให้

อยูใ่นดุลยพินิจของวศิวกรผูอ้อกแบบและวิศวกรผูค้วบคุมงำนของกรมทำงหลวง โดยขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง
ขอบนอก (Dia) เป็นค่ำท่ีต ่ำสุดท่ีแนะน ำ 

2) ในกำรทดสอบและกำรก ำหนดมำตรฐำนของวสัดุท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยกรมทำงหลวงหรือหน่วยงำน
ท่ีกรมทำงหลวงมอบหมำย 

3) ผูรั้บจำ้งตอ้งเสนอรำยกำรค ำนวณแสดงควำมแข็งแรงของเสำและฐำนแผ่นเหล็ก สำมำรถรับแรงลมไดต้ำม
พ้ืนท่ีติดตั้ง ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงำนของกรมทำงหลวงเพ่ืออนุมติัก่อนกำรติดตั้ง 

4) ฐำนรำกมีทั้งแบบเสำเขม็และฐำนแผบ่ริเวณท่ีดินเดิมมีค่ำ Bearing Capacity มำกกวำ่ 10 TON/M2
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DRAWINGS NAME  : LIGHT INSTALLATION ON EXISTING MEA OR PEA POLE 
DRAWING NO. : EE-110 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำก่ิงโคมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและกำรติดตั้งบนเสำกำรไฟฟ้ำฯ เดิม 
องค์ประกอบแบบ :  ตวัอย่ำงรำยละเอียดของก่ิงโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและกำรติดตั้งบนเสำกำรไฟฟ้ำฯเดิม ตำมแบบ

มำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำฯ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) ต ำแหน่งติดตั้งสำยไฟจ ำหน่ำยแรงต ่ำ และสำยดบัไฟถนนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง หรือ กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค แลว้แต่กรณี 

2) ก่ิงโคมไฟแสงสวำ่งตอ้งผำ่นขบวนกำรชุบกลัวำไนต ์(Hot-dip Process) 
3) แบบก่ิงโคมไฟฟ้ำแสงสวำ่งท่ีแสดงเป็นเพียงแบบแนะน ำตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำฯ ผูอ้อกแบบสำมำรถก ำหนด

เป็นอ่ืนได ้
4) โดยทัว่ไปจะตอ้งออกแบบให้ไดค้่ำแสงและค่ำคุณภำพแสงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นเอกสำร -ขอ้ก ำหนดและ

มำตรฐำนทัว่ไปงำนติดตั้งไฟฟ้ำแสงสวำ่งบนทำงหลวง (General Specification for Street Lighting)- ซ่ึงจดัท ำ
โดยส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภยั กรมทำงหลวง หรือขอ้ก ำหนดพิเศษของกรมทำงหลวง (ถำ้มี) เวน้แต่มี
ข้อจ ำกัดของต ำแหน่งเสำกำรไฟฟ้ำฯเดิม เช่น มีระยะห่ำงระหว่ำงเสำมำก ทั้ งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผูอ้อกแบบ 

 
 

DRAWINGS NAME  : SOFFIT LIGHT INSTALLATION 
DRAWING NO. : EE-111 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำกำรติดตั้งดวงโคมใตท้อ้งคำน (Soffit) 
องค์ประกอบแบบ :  ตวัอยำ่งรำยละเอียดของกำรติดตั้งดวงโคมใตท้อ้งคำน (Soffit) 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) เป็นแบบแสดงรูปแบบของกำรติดตั้งโคมไฟ และอุปกรณ์ ยดึติดกบัคำนโครงสร้ำงในรูปแบบทัว่ไป 5 รูปแบบ 
โดยก ำหนดใหมี้ระยะปลอดภยัในแนวด่ิงระหวำ่งส่วนล่ำงสุดของดวงโคมถึงพ้ืนถนน ไม่ต ่ำกวำ่ 5.50 เมตร 

2) รูปกำรติดตั้งโคมไฟ โคมไฟ ท่อร้อยสำยและอุปกรณ์จบัยดึ (Support) ท่ีแสดงในแบบแผน่น้ีเป็นเพียงตวัอยำ่ง 
ผูรั้บจำ้งจะตอ้งเสนอใหว้ศิวกรโครงกำรเพ่ืออนุมติัก่อนกำรติดตั้ง หรือมีก ำหนดในแบบเฉพำะโครงกำร 
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DRAWINGS NAME  : HANDHOLE FOR ROADWAY LIGHTING 
DRAWING NO. : EE-112 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของบ่อพกัสำย (Handhole) 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของบ่อพกัสำย (Handhole) 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบแสดงรำยละเอียดของบ่อพกัสำย และฝำบ่อชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับติดตั้งบนทำงเทำ้ และฝำบ่อ
เหลก็หล่อส ำหรับติดตั้งบนผิวจรำจร 

2) วธีิป้องกนัสำยไฟใตดิ้นถูกลกัขโมยจำกบ่อพกัสำย ตำมขั้นตอนดงัน้ี 
 ถมทรำยใหเ้กือบเตม็ช่องวำ่งภำยในบ่อพกัสำย โดยใหเ้หลือพ้ืนท่ีส ำหรับเทคอนกรีตสูงประมำณ 5 

เซนติเมตรจำกปำกบ่อ 
 เทคอนกรีตใหเ้ตม็เสมอกบัปำกบ่อ จะไดช้ั้นคอนกรีตหนำประมำณ 5 เซนติเมตร 
 หลงัจำกเทคอนกรีตแลว้ ใหท้ิ้งไวร้ะยะหน่ึงเพ่ือใหค้อนกรีตก่อตวั จำกนั้นจึงปิดฝำบ่อพกัสำย 

 
 

DRAWINGS NAME  : UNDERGROUND CABLE, CONDUIT AND DUCT BANK DETAIL 
DRAWING NO. : EE-113 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงรำยละเอียดของกลุ่มท่อร้อยสำย (Duct Bank) และกำรเดินสำยใตดิ้น 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของรูปแบบกำรติดตั้งสำยไฟใตดิ้นประกอบดว้ย 4 รูปแบบ คือ 

1) กำรเดินสำยไฟใตดิ้นโดยตรง 
2) กำรเดินสำยไฟใตดิ้นโดยตรงพร้อมเทคอนกรีตหยำบหุม้ตลอดแนวของสำยไฟใตดิ้น 
3) กำรเดินสำยไฟร้อยในท่อร้อยสำย 
4) กำรเดินสำยไฟร้อยในกลุ่มท่อร้อยสำยหุม้ดว้ยคอนกรีต (Duct Bank) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  
1) รูปแบบท่ี 1 แนะน ำใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ีใตท้ำงเทำ้ทัว่ไป 
2) รูปแบบท่ี 2 แนะน ำใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ีใตท้ำงเทำ้ หรือทำงเช่ือมท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรถูกลกัขโมยสำยไฟ 
3) รูปแบบท่ี 3 แนะน ำใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ีใตท้ำงเทำ้ และทำงเช่ือม หรือใตท้ำงเทำ้ท่ียำกต่อกำรขุดเพ่ือบ ำรุงรักษำ หรือ

ใตผ้ิวจรำจร 
4) รูปแบบท่ี 4 แนะน ำใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ีใตผ้ิวจรำจร โดยใหติ้ดตั้ง Duct Marker แบบไม่มีลูกศรท่ีจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุด 

และแบบมีลูกศรตำมแนวระหวำ่งจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดของ Duct Bank โดยมีระยะห่ำงไม่เกิน 10 เมตร 
5) กำรก ำหนดรูปกำรติดตั้งสำยไฟใตดิ้น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้อกแบบเฉพำะโครงกำร 
6) แผ่นคอนกรีตท่ีวำงเหนือสำยไฟ/ท่อร้อยสำย ตอ้งมีหนำไม่นอ้ยกวำ่ 5 ซม. และกรณีแนวสำยไฟ/ท่อร้อยสำย

หลำยวงจรสำมำรถวำงแผ่นคอนกรีตเพ่ิมไดส้ ำหรับตำมควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งคงระยะห่ำงระหวำ่งขอบ
ของแผน่คอนกรีตไม่เกิน 15 ซม. 
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7) กำรติดตั้งกลุ่มท่อร้อยสำย (Duct Bank) จะตอ้งมีอุปกรณ์เพ่ือใชท้ดสอบและติดตั้งดงัน้ี คือ 
 Dummy ใชส้ ำหรับรอกท่อเพ่ือก ำจดัส่ิงกีดขวำงใดๆภำยในท่อออก และเพ่ือทดสอบวำ่สำมำรถร้อย

สำยไฟไดไ้ม่เกิดควำมเสียหำยต่อสำยไฟ โดยมีขนำดเสน้ผำ่นศูนยก์ลำงรอบนอกเท่ำกบั ขนำดเสน้ผำ่น
ศูนยก์ลำงภำยในของท่อร้อยสำยลบดว้ย 12.7 มม. มีควำมยำว 500 มม.ส ำหรับรอกท่อช่วงทำงตรง และมี
ควำมยำว 200 มม.ส ำหรับรอกท่อช่วงโคง้ข้ึนเสำ 

 Flexible Cleaner เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรท ำควำมสะอำดภำยในท่อก่อนร้อยสำยไฟ โดยช้ินยำงกลมแต่
ละช้ิน X1, X2, X3, X4 และ X5 มีขนำดเท่ำกบัเสน้ผำ่นศูนยก์ลำงภำยในของท่อร้อยสำยลบดว้ย 5, 10, 15, 
20 และ 25 มม. ตำมล ำดบั 
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SECTION 8) ROAD TRAFFIC SIGNALS 

กำรควบคุมกำรจรำจรให้เป็นระเบียบ มีประสิทธิภำพ และปลอดภยัต่อผูข้บัข่ียวดยำนพำหนะบนทำงหลวง 
จ ำเป็นตอ้งออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม ระบบไฟสัญญำณจรำจรเป็นหน่ึงใน
อุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรท่ีส ำคญัท่ีใชค้วบคุมกำรจรำจรบริเวณทำงแยก ช่วยก ำหนดล ำดบักำรเคล่ือนตวัของยวดยำนผ่ำน
ทำงแยกไดอ้ยำ่งปลอดภยัและรวดเร็ว ซ่ึงหำกมีกำรออกแบบ ติดตั้งท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ จะช่วยเพ่ิมควำมจุของ
ยวดยำนของทำงแยก รวมทั้งช่วยลดจ ำนวนและควำมรุนแรงของอุบติัเหตุได ้ในทำงกลบักนัหำกออกแบบไม่ดีหรือไม่
เหมำะสม อำจก่อใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ในกำรเคล่ือนตวัของยวดยำนผำ่นทำงแยก กำรละเมิดสญัญำณไฟจรำจร เพ่ิมกำรเดินทำง
ในเสน้ทำงสำยอ่ืนขำ้งเคียงอนัเน่ืองจำกผูข้บัข่ีพยำยำมหลีกเล่ียงทำงแยกท่ีมีสญัญำณไฟ เพ่ิมอุบติัเหตุโดยเฉพำะกำรชนทำ้ย 

ในคู่มือกำรใชแ้บบมำตรฐำนชุดน้ีจะกล่ำวถึง เกณฑใ์นกำรพิจำรณำเพ่ือติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร สญัลกัษณ์ของ
ชุดโคมสญัญำณไฟจรำจร หลกักำรติดตั้งเสำสญัญำณไฟจรำจร  มำตรฐำนของอุปกรณ์ต่ำงๆในระบบ รวมถึงขอ้ก ำหนดและ
เง่ือนไขในกำรส ำรวจออกแบบและติดตั้งไฟสญัญำณ โดยจะกล่ำวถึงระบบไฟสญัญำณจรำจรทัว่ไปท่ีใชก้บัยวดยำนพำหนะ 
ไม่รวมสญัญำณไฟส ำหรับคนขำ้มถนน และคนพิกำร 

1. เกณฑ์ในกำรพจิำรณำเพือ่ตดิตั้งสัญญำณไฟจรำจร 
ทำงแยกท่ีควรติดตั้งสญัญำณไฟจรำจร ใหพิ้จำรณำจำกเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1) ปริมำณจรำจรท่ีเขำ้สู่ทำงแยกในวนัท่ีกำรจรำจรปกติ 1 ชัว่โมงท่ีมีปริมำณจรำจรสูงสุด (PCU/ชม.) บน

ถนนสำยหลกัและสำยรอง โดยน ำปริมำณจรำจรบนถนนสำยหลกัสองทิศทำงรวมกนัและปริมำณจรำจร
บนถนนสำยรองในทิศทำงท่ีมีปริมำณจรำจรมำกกว่ำไปพล็อตลงกรำฟในรูปท่ี 8.1 หำกจุดอยู่เหนือ
เสน้กรำฟใหติ้ดตั้งสญัญำณไฟจรำจร โดยเลือกเสน้กรำฟท่ีอำ้งอิงสมัพนัธ์กบัลกัษณะกำยภำพของทำงแยก
ท่ีพิจำรณำ ซ่ึงแยกเป็น 3 เสน้ตำมจ ำนวนช่องจรำจร 

2) จ ำนวนอุบติัเหตุท่ีท ำใหมี้ผูบ้ำดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ 5 คร้ังต่อปี และหำวธีิกำรแกไ้ขดว้ยวิธี
อ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ล 

3) จ ำนวนคนเดินขำ้มถนนเกินกวำ่ 150 คน/ชม. ในวนัท่ีมีกำรจรำจรปกติ และมีปริมำณกำรจรำจรเขำ้สู่ทำง
แยกจำกถนนสำยหลกัเกินกวำ่ 600 คนั/ชม. (ทิศทำงเดียว) ในชัว่โมงเดียวกนั 

4) เป็นทำงหลวงแผน่ดินสำยประธำนนอกเมืองหรือชำนเมืองท่ีวิง่เขำ้สู่ตวัเมืองหรือวิง่ผำ่นทะลุตวัเมือง 
5) ในกรณีท่ีไม่ผำ่นเกณฑใ์นขอ้ 1 ถึง 4 สำมำรถน ำเกณฑต์ั้งแต่ 2 เกณฑข้ึ์นไปมำพิจำรณำร่วมกนัหำกพบวำ่

ผลมีควำมใกลเ้คียงท่ีจะผำ่นเกณฑ ์ทำงแยกนั้นสำมำรถติดตั้งสญัญำณไฟจรำจรได ้
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รูปที ่8.1 เกณฑ์พจิำรณำกำรตดิตั้งสัญญำณไฟจรำจร โดยใช้ปริมำณจรำจร 
 

2. ข้อก ำหนดและเงือ่นไขในกำรส ำรวจออกแบบและตดิตั้งไฟสัญญำณ 
เน้ือหำได้รวบรวมจำก ข้อก ำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมกำรออกแบบติดตั้ งไฟสัญญำณจรำจรเดิม (SPECIAL 
PROVISION FOR ROAD TRAFFIC SIGNALS) และปรับปรุงรำยละเอียดบำงรำยกำรให้ทันสมัย และ
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของอุปกรณ์ของระบบในปัจจุบนั 
1) กำรออกแบบ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งรับผิดชอบในกำรออกแบบรำยกำรต่ำงๆดงัต่อไปน้ี และเสนอให้ ผูค้วบคุม

งำน หรือนำยช่ำงแขวงกำรทำงภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัเร่ิมสญัญำเพ่ือจดัส่งใหว้ศิวกรของของส ำนกัส ำรวจ
และออกแบบ หรือวิศวกรของส่วนส ำรวจและออกแบบส ำนักทำงหลวงแลว้แต่กรณีพิจำรณำเห็นชอบ 
ก่อนท่ีผูรั้บจำ้งจะใชใ้นกำรก่อสร้ำง 
1.1) แบบเสำไฟสญัญำณ (ทุกแบบ) 
1.2) แบบฐำนของตูค้วบคุม 
1.3) แบบหลงัคำคลุมตูค้วบคุม ( CONTROLLER SHELTER  ) 
1.4) แบบระบบกำรเดินสำยไฟ ( WIRING DIAGRAM ) พร้อมแสดงต ำแหน่งตูค้วบคุม ทั้งน้ีต  ำแหน่งของ

ตูค้วบคุมอำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงัได ้โดยดุลพินิจของผูค้วบคุมงำน 
1.5) รูปแบบกำรส่องสวำ่งดวงโคม ( CANDLE POWER DISTRIBUTION CURVES ) 
1.6) รำยละเอียดเก่ียวกบั DETECTOR และวธีิกำรติดตั้ง (หำกมี) 
1.7) แบบตำมขอ้ 1.1,1.2 และ 1.3 หำกกรมทำงหลวงไดอ้อกแบบข้ึนไวเ้ป็นมำตรฐำนแลว้และสำมำรถ

น ำมำใชก้บังำนก่อสร้ำงน้ีได ้ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งใชแ้บบมำตรฐำนของกรมทำงหลวงในกำรก่อสร้ำง
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เท่ำนั้น ทั้งน้ีจะตอ้งมีวศิวกรผูไ้ดรั้บอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชีพควบคุม สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ และ
โยธำ แลว้แต่กรณีในประเภทภำคีวศิวกรเป็นอยำ่งต ่ำ เป็นผูอ้อกแบบหรือตรวจสอบและลงนำม
รับรองในแบบพร้อมรำยกำรค ำนวณ ส ำหรับกำรออกแบบดงักล่ำว โดยใหแ้นบส ำเนำรูปถ่ำย
ใบอนุญำตประกอบวชิำชีพวศิวกรรมท่ีลงนำมรับรองดว้ย และกำรออกแบบดงัขำ้งตน้จะตอ้งท ำให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล 

2) ฐำนรองรับตูค้วบคุมและหลงัคำคลุมให้เป็นไปตำมแบบท่ีผูรั้บจำ้งเสนอหรือตำมแบบมำตรฐำนของกรม
ทำงหลวง (หำกมี) หรือตำมท่ีกรมทำงหลวงก ำหนด กรณีท่ีเป็นแบบท่ีผูรั้บจำ้งเสนอ จะตอ้งไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกวิศวกรของของส ำนกัส ำรวจและออกแบบ หรือวิศวกรของส่วนส ำรวจและออกแบบส ำนัก
ทำงหลวง แลว้แต่กรณี 

3) ให้ติดป้ำยเตือนไฟสัญญำณขำ้งหนำ้ ในทุกทิศทำงท่ีเขำ้สู่แยก (หำกมี) ตำมแบบมำตรฐำนกรมทำงหลวง 
โดยใหผู้รั้บจำ้งคิดค่ำงำนป้ำยเตือนดงักล่ำว รวมในงำนไฟสญัญำณ 

4) ให้ผูรั้บจำ้งตีเส้น ( PAVEMENT MARKING ) ดว้ยสีเทอร์โมพลำสติค ตำมแบบมำตรฐำนกรมทำงหลวง 
โดยกรมทำงหลวงจะจ่ำยเงินค่ำงำนดว้ยรำยกำรงำนตีเส้นแยกต่ำงหำกจำกงำนไฟสัญญำณ ( ในกรณีท่ี
ไม่ไดมี้รำยกำรงำนตีเสน้เอำไวใ้นสญัญำน้ี ใหห้น่วยงำนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีเป็นผูด้  ำเนินกำรเอง ) 

5) ใหจ้ดั PHASE  และ CYCLE TIMES ตำม PHASING DIAGRAM  และ CYCLE TIMES ท่ีแนะน ำในแบบ 
ทั้งน้ีกรณีท่ีไม่เหมำะสมสัมพนัธ์กบัสภำพกำรจรำจร ผูรั้บจำ้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกแบบข้ึนใหม่ โดยควำม
เห็นชอบของผูค้วบคุมงำนหรือวศิวกรกรมทำงหลวง 

6) ควำมสูงของหัวไฟสัญญำณท่ีจะติดตั้ง หำกมิไดก้ ำหนดไวใ้นแบบให้เป็นอย่ำงอ่ืน จะตอ้งเป็นไปตำม
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
6.1) กรณีติดตั้ งกับแขนหรือคำนของเสำแขวนสูงหรือคำนของเสำคำนขวำงสูง ส่วนล่ำงสุดของ 

BACKING BOARD จะตอ้งสูงจำกผิวจรำจร ไม่นอ้ยกวำ่ 5.50 เมตร 
6.2) กรณีติดตั้งกบัเสำธรรมดำ หรือตน้เสำของเสำสูง ส่วนล่ำงสุดของ BACKING BOARD จะตอ้งสูงจำก

พ้ืนไหล่ทำงหรือทำงเทำ้อยำ่งนอ้ย 2.50 เมตร 
7) ผูรั้บจำ้งจะตอ้งท ำกำรติดตั้ง DETECTOR ในช่องจรำจรต่ำงๆ ตำมท่ีแสดงในแบบ โดยกำรติดตั้งจะตอ้ง

เป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีผู ้รับจ้ำงเสนอในข้อ 1.6 ทั้ งน้ีอำจมีกำรปรับเปล่ียนช่องจรำจรท่ีจะติดตั้ ง 
DETECTOR ไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของวิศวกรของส ำนักส ำรวจและออกแบบ หรือ
วศิวกรของส่วนส ำรวจและออกแบบ ส ำนกักรมทำงหลวง แลว้แต่กรณี 

8) กำรเดินสำยไฟฟ้ำ 
8.1) กำรเดินสำยไฟฟ้ำช่วงขำ้มถนน จะตอ้งเดินสำยไฟฟ้ำในท่อเหล็ก RSC ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ Ø65 มม. 

โดยกำรวำงท่อเหล็กดงักล่ำว จะตอ้งใชว้ิธีดนัท่อลอดตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวงเวน้แต่ผิว
จรำจรบริเวณนั้นอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำจจะใชว้ิธีกำรวำงท่อเหล็ก ไปพร้อมกบักำรก่อสร้ำงตวั
ถนนได ้

8.2) กำรเดินสำยไฟฟ้ำไปตำมขำ้งทำง จะตอ้งร้อยสำยไฟฟ้ำในท่อเหลก็ RSC หรือ HDPE ขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ Ø25 มม. ซ่ึงฝังอยูใ่นดิน มีระดบัลึกไม่นอ้ยกวำ่ 30 เซนติเมตร โดยตลอด 

8.3) สำยไฟฟ้ำท่ีจะเดินจำกหวัไฟสญัญำณแต่ละชุดมำยงัตูค้วบคุมจะตอ้งแยกเป็นอิสระไม่พว่งต่อกนั 
โดยในสำยไฟฟ้ำแต่ละเสน้ซ่ึงมีสำยไฟเสน้ยอ่ยหลำยเสน้รวมกนัอยูใ่นเปลือกฉนวนเดียวกนันั้นเวน้
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แต่ผิวจรำจรบริเวณนั้นอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงอำจจะใชว้ธีิกำรวำงท่อเหลก็ ไปพร้อมกบักำรก่อสร้ำง
ตวัถนนได ้

8.4) สำยไฟฟ้ำท่ีเดินจำกหวัไฟสญัญำณมำยงัตูค้วบคุมทุกเสน้ จะตอ้งเป็นสำยไฟท่ียำวต่อเน่ืองเป็นเสน้
เดียวกนั โดยไม่มีกำรต่อสำยไฟระหวำ่งทำงใดๆทั้งส้ิน 

8.5) สำยไฟท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นชนิด NYY หรือ CV ทั้งหมด 
9) กำรต่อกระแสไฟฟ้ำ ผูรั้บจ้ำงจะตอ้งด ำเนินกำรติดต่อกำรไฟฟ้ำท่ีเก่ียวขอ้งจนได้กระแสไฟฟ้ำใช้โดย

สมบูรณ์ อุปกรณ์ท่ีน ำมำใชจ้ะตอ้งเหมำะสมกบัก ำลงัไฟฟ้ำท่ีน ำมำใช ้โดยผูรั้บจำ้งออกค่ำใชจ่้ำยตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฯเองทั้งส้ิน 

10) สำธำรณูปโภค ผูรั้บจำ้งจะตอ้งหำข้อมูลทัว่ๆไป จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ำแหน่งของท่อ
ระบำยน ้ ำ สำยโทรศัพท์ฯลฯ เพ่ือให้ทรำบล่วงหน้ำถึงปัญหำอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน โดยในกำร
ก่อสร้ำงผูรั้บจำ้งจะตอ้งด ำเนินกำรโดยระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อระบบสำธำรณูปโภคเหล่ำนั้น
และจะต้องเป็นผูด้  ำเนินกำรแก้ไข หรือร้ือถอน เคล่ือนยำ้ยส่ิงท่ีกีดขวำงต่อกำรด ำเนินกำรออกและ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีเป็นสำธำรณูปโภคซ่ึงไดรั้บอนุญำตจำกกรมทำงหลวงให้ติดตั้ง
หรือก่อสร้ำงในเขตทำงหลวง โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีหน่วยงำนนั้นๆตอ้งร้ือถอนออกไปเอง เม่ือกรมทำง
หลวงประสงคจ์ะปรับปรุงทำงหลวง ซ่ึงในกรณีเช่นวำ่น้ี กรมทำงหลวงจะเป็นผูแ้จง้ใหห้น่วยงำนนั้นเป็นผู ้
ร้ือถอนเคล่ือนยำ้ย โดยผูรั้บจำ้งตอ้งมีหนำ้ท่ีในกำรติดต่อประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรร้ือ
ถอน    กรณีท่ีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงของผูรั้บจำ้ง ก่อให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำยต่อระบบสำธำรณูปโภค 
ผูรั้บจำ้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชดใชค้่ำเสียหำยต่ำงๆอนัเกิดข้ึนจำกควำมช ำรุดเสียหำยนั้นทั้งส้ิน 

11) กำรรับประกนัคุณภำพ และกำรบริกำรในระยะเวลำรับประกนั 
11.1) ผูรั้บจำ้งจะตอ้งประกนัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรติดตั้งทั้งหมดในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบพสัดุ 

ถำ้ปรำกฏวำ่หลอดไฟสญัญำณหรือส่วนท่ีติดตั้งอ่ืนๆ เส่ือมคุณภำพในระยะเวลำรับประกนั ผูรั้บ
จำ้งจะตอ้งด ำเนินกำรเปล่ียน หรือซ่อมแซมใหเ้สร็จเรียบร้อยตำมสภำพเดิมภำยในเวลำ 24 ชัว่โมง 
นบัตั้งแต่เวลำท่ีไดรั้บแจง้จำกกรมทำงหลวงเป็นตน้ไป โดยผูรั้บจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆใน
กำรน้ีแต่ผูเ้ดียวทั้งส้ิน ทั้งน้ียกเวน้ส่ิงท่ีขดัขอ้งหรือเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกอุบติัเหตบุนทำงหลวง 

11.2) ในกำรรับประกนัคุณภำพของหลอดไฟสญัญำณตำมขอ้ 11.1 ผูรั้บจำ้งจะตอ้งส่งมอบหลอดไฟ
สญัญำณส ำรองไวใ้หก้บัแขวงกำรทำงเป็นจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนดวงโคมทั้งหมด เพ่ือสำมำรถใช้
เปล่ียนไดโ้ดยทนัทีเม่ือหลอดไฟสญัญำณช ำรุดและผูรั้บจำ้งไม่มำท ำกำรเปล่ียนใหต้ำมท่ีกรมทำง
หลวงแจง้ไป (ขอ้ก ำหนดขอ้น้ีใชก้บัเฉพำะกรณีใชห้ลอดไฟสญัญำณชนิด HALOGEN) 

11.3) ผูรั้บจำ้งจะตอ้งน ำหลอดไฟสญัญำณมำส่งมอบเพ่ิมเติมใหก้บัแขวงกำรทำงตำมจ ำนวนท่ีไดใ้ช้
เปล่ียนแทนหลอดไฟสญัญำณท่ีช ำรุด ตำมขอ้ 11.2 ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้จ ำนวนหลอดไฟสญัญำณส ำหรับ
ส ำรองไวด้งัเดิม (ขอ้ก ำหนดขอ้น้ีใชก้บัเฉพำะกรณีใชห้ลอดไฟสญัญำณชนิด HALOGEN) 

11.4) เม่ือครบระยะเวลำรับประกนัคุณภำพ  ใหแ้ขวงกำรทำงส่งมอบหลอดไฟสญัญำณส ำรองท่ีคง
เหลืออยูคื่นใหแ้ก่ผูรั้บจำ้ง เม่ือผูรั้บจำ้งติดต่อร้องขอ (ขอ้ก ำหนดขอ้น้ีใชก้บัเฉพำะกรณีใชห้ลอดไฟ
สญัญำณชนิด HALOGEN) 

11.5) ภำยในระยะเวลำรับประกนัดงัขำ้งตน้ ผูรั้บจำ้งจะตอ้งใหก้ำรบริกำรท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบักำรใชง้ำนของ
ไฟสญัญำณจรำจรโดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ิน อำทิ 
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11.5.1)   ในระยะแรกของกำรใชง้ำน ภำยหลงัจำกกำรตรวจรับงำนแลว้ หำกมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งท ำกำร
ปรับตั้ง PHASE, CYCLE TIME และ PROGRAM กำรท ำงำนของไฟสญัญำณจรำจรให้
เหมำะสมกบัสภำพกำรจรำจร ผูรั้บจำ้งจะตอ้งเร่งรัดด ำเนินกำรใหโ้ดยทนัที ภำยในเวลำ 7 วนั นบั
จำกวนัท่ีไดรั้บแจง้จำกกรมทำงหลวง 

11.5.2)   ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3  เดือน นบัจำกวนัตรวจรับงำน ผูรั้บจำ้งจะตอ้งอบรมแนะน ำเจำ้หนำ้ท่ี
ของกรมทำงหลวงใหส้ำมำรถท ำกำรปรับตั้ง PHASE, CYCLE TIME และ PROGRAM กำร
ท ำงำนของไฟสญัญำณเองได ้

 

 

DRAWINGS NAME  : TRAFFIC SIGNAL SYMBOLS AND TRAFFIC SIGNAL 
DRAWING NO. : TF-101 และ TF-102 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำแสดงสัญญลกัษณ์ของชุดโคมสัญญำณไฟจรำจรลกัษณะและขอ้ก ำหนดของ

โคมสญัญำณไฟจรำจร และหลกักำรติดตั้งเสำสญัญำณไฟจรำจร 
องค์ประกอบแบบ :  1) TF-101 สญัลกัษณ์ของชุดโคมสญัญำณไฟจรำจรทั้งแบบเสำธรรมดำและเสำแขวนสูง 
  2) FT-102 แสดงรำยละเอียดของลักษณะและข้อก ำหนดของโคมสัญญำณไฟจรำจร และ

หลกักำรติดตั้งเสำสญัญำณไฟจรำจร 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) โคมสญัญำณไฟจรำจรทัว่ไปแต่ละชุดท่ีติดตั้งบริเวณทำงแยกจะประกอบดว้ยดวงโคมอยำ่งนอ้ย 3 ดวงโคมเรียง
ทำงตั้ง มีล ำดบักำรจดัเรียงคือ ดวงโคมบนจะตอ้งแสดงสีแดง อนักลำงแสดงสีเหลืองอ ำพนั และอนัล่ำงแสดงสี
เขียว โดยดวงโคมล่ำงอำจมีกำรใชด้วงโคมลูกศรสีเขียวแสดงทิศทำงตรง เล้ียวขวำ หรือเล้ียวซำ้ยได ้

2) ขอ้ก ำหนดโคมสญัญำณไฟจรำจร 
 ขอ้ท่ี 1และ2 แสดงมำตรฐำนวสัดุและลกัษณะของโคมสญัญำณไฟจรำจร 
 ขอ้ท่ี 3 แสดงมำตรฐำนของหลอดไฟชนิดหลอด Halogen และ LED 

3) หลกักำรติดตั้งเสำสญัญำณไฟจรำจร 
 กำรติดตั้งเสำสญัญำณไฟจรำจรใหเ้พียงพอต่อกำรควบคุมกำรจรำจรในบริเวณทำงแยกควรมีอยำ่งนอ้ย 2 

ชุดต่อ 1 ทิศทำง (Approach) คือสญัญำณหลกั (Primary Signal) และสญัญำณรอง (Secondary Signal) 
 โคมสัญญำณไฟจรำจรหลกัจะตอ้งติดตั้งดำ้นซำ้ยใกลก่้อนเขำ้ทำงแยกเลยเส้นหยุดไปไม่นอ้ยกวำ่ 1.0 

เมตร และไม่เลยถนนท่ีตดัผำ่นไป โดยจะตอ้งไม่มีส่วนใดของโคมสญัญำณอยูภ่ำยในระยะ 0.5 เมตรจำก
ขอบทำงหรือคนัหินของเกำะ ถำ้ถนนมีมำกกวำ่ 3 ช่องจรำจรอำจติดตั้งโคมสัญญำณเสริมดำ้นขวำใกล้
บนเกำะกลำงเพ่ิมไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 โคมสญัญำณไฟจรำจรแบบแขวนสูงคร่อมถนน เม่ือติดตั้งแลว้จะตอ้งมีช่องลอดไม่นอ้ยกวำ่ 5.50 เมตร 
 โคมสัญญำณไฟจรำจรรองจะตอ้งติดตั้งดำ้นไกลของทำงแยก โดยจะตอ้งไม่ออกนอกมุม 20 องศำของ

แนวรถตรงท่ีระยะ 3.0 เมตร ก่อนถึงเส้นหยดุ โดยให้ติดตั้งอยูใ่นช่วงระยะ 12.5-50.0 เมตร ดงัรูปท่ี 8.2 
และจะตอ้งไม่มีส่วนใดของโคมสญัญำณอยูภ่ำยในระยะ 0.50 เมตร จำกขอบทำงหรือคนัหินของเกำะ 

 ไม่ควรติดตั้งโคมสัญญำณไฟหลกัและรองแบบเสำสูงทั้งคู่เพรำะจะท ำให้เกิดกำรทบัซอ้นของดวงโคม
เม่ือผูข้บัขี่มองจำกระยะไกล 
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 โคมสญัญำณไฟจรำจรรองดำ้นขวำไกลชนิดส่ีดวงโคมลกัษณะตวั L อำจเปล่ียนเป็นแบบส่ีดวงโคมแบบ
เรียงทำงตั้งไดเ้ม่ือติดตั้งอยูบ่นเกำะกลำงท่ีแคบจนอำจเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำง 

 เป็นแบบแนะน ำกำรจดัวำงชุดโคมไฟสญัญำณเท่ำนั้น จ ำนวนของเสำโคมใหข้ึ้นอยูก่บัสภำพพ้ืนท่ี 
 ควรติดตั้งป้ำยเตือนเพ่ือให้ผูข้บัข่ีทรำบวำ่มีสัญญำณไฟจรำจรขำ้งหนำ้ในกรณีท่ีระยะติดตั้งสัญญำณไฟ

จรำจรนอ้ยกวำ่ระยะมองเห็นขั้นต ่ำดงัตำรำงท่ี 8.1 
 

ตำรำงที ่8.1  ระยะมองเห็นขั้นต ำ่ส ำหรับสัญญำณไฟจรำจร

 

รูปที ่8.2  ต ำแหน่งกำรตดิตั้งโคมสัญญำณไฟจรำจรรอง 

DRAWINGS NAME  : TRAFFIC SIGNAL CONTROLLER AND POLE DETAILS 
DRAWING NO. : TF-103 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแสดงรำยละเอียดตูค้วบคุมสญัญำณไฟจรำจร และเสำสญัญำณชนิดเสำธรรมดำ 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดกำรติดตั้ง และขอ้ก ำหนดของตู ้ควบคุมสัญญำณไฟจรำจร เสำสัญญำณชนิดเสำ

ธรรมดำ และฐำนรำก 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) ในกรณีติดตั้งเสำสญัญำณไฟชนิดเสำธรรมดำแบบ 4 ดวงโคมรูปตวั L บนเกำะแคบจนอำจเกิดอนัตรำยต่อผูใ้ช้
ทำง ใหพิ้จำรณำใชชุ้ดดวงโคมสญัญำณไฟจรำจรชนิดเรียงทำงตั้งเป็นแนวเดียว 

2) กำรทำสีเสำใหท้ำสีกนัสนิมรองพ้ืน 2 ชั้น แลว้ทำสีภำยนอกอีกอยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง 
3) ถำ้จุดติดตั้งเป็นดินอ่อนหรือลำดเอียง ใหผู้รั้บจำ้งเสนอแบบก่อสร้ำงตอกเสำเขม็รับน ้ ำหนกัฐำนคอนกรีต ใหผู้ ้

ควบคุมงำนเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง  
4) ใหล้บเหล่ียมขนำด 2 ซม. ตำมมุมของโครงสร้ำงคอนกรีตท่ีมองเห็นได ้
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DRAWINGS NAME  : TRAFFIC SIGNAL MAST POLE DETAILS 
DRAWING NO. : TF-104 

 
วตัถุประสงค์ :  เป็นแบบแนะน ำแสดงรำยละเอียดเสำสญัญำณชนิดเสำสูง ฐำนคอนกรีตและกำรติดตั้ง 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดเสำสญัญำณชนิดเสำแขวนสูง และเสำคำนขวำงสูง ฐำนคอนกรีตและกำรติดตั้ง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) เสำสญัญำณชนิดเสำแขวนสูง โดยทัว่ไปใชเ้ป็นสญัญำณรองท่ีมีจ ำนวนช่องจรำจรไม่เกิน 3 ช่อง 
2) เสำสญัญำณชนิดเสำคำนขวำงสูง ใชเ้ป็นสญัญำณรองท่ีมีจ ำนวนช่องจรำจรมำกกวำ่ 3 ช่อง แต่ไม่เกิน 5 ช่อง 
3) ระยะห่ำงระหวำ่งชุดดวงโคม อำจเปล่ียนแปลงได ้โดยทัว่ไปใหติ้ดตั้งชุดดวงโคมสญัญำณไฟท่ีกลำงทำงสญัจร 

(Roadway) แต่อำจติดท่ีกลำงช่องจรำจร (Traffic Lane) ไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของ
ผูอ้อกแบบหรือผูค้วบคุมงำน 

4) กำรทำสีเสำใหท้ำสีกนัสนิมรองพ้ืน 2 ชั้น แลว้ทำสีภำยนอกอีกอยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง 
5) ถำ้จุดติดตั้งเป็นดินอ่อนหรือลำดเอียง ใหผู้รั้บจำ้งเสนอแบบก่อสร้ำงตอกเสำเขม็รับน ้ ำหนกัฐำนคอนกรีต ใหผู้ ้

ควบคุมงำนเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง  
6) ใหล้บเหล่ียมขนำด 2 ซม. ตำมมุมของโครงสร้ำงคอนกรีตท่ีมองเห็นได ้

 
 

DRAWINGS NAME  : HANDHOLE FOR TRAFFIC SIGNALS 
DRAWING NO. : TF-105 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน ำบ่อพกัสำยสญัญำณไฟจรำจร 
องค์ประกอบแบบ :  รำยละเอียดของบ่อพกัสำยสญัญำณไฟจรำจร 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) กรณีทัว่ไปใชบ่้อพกัสำย ขนำด 700x700x700 มม. ท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็  
2) กรณีมีอุปสรรคใตดิ้นไม่สำมำรถวำงบ่อลงได ้จะใชบ่้อพกัสำยชนิดท ำดว้ยอิฐฉำบซีเมนตข์ดัมนั 
3) คอนกรีตตอ้งมีก ำลงัตำ้นทำนแรงอดัประลยัไม่นอ้ยกวำ่ 25 MPa (255KSC) ส ำหรับตวัอยำ่งแท่งคอนกรีตรูป

ลูกบำศก ์15x15x15 ซม. ท่ีอำย ุ28 วนั 
4) ใหล้บเหล่ียมขนำด 2 ซม. ตำมมุมของโครงสร้ำงคอนกรีตท่ีมองเห็นได ้
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งานแบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานขา้มล าน ้ าชุดน้ี   เป็นสะพานช่วงสั้น มีช่วงยาว (SPAN)ไม่เกิน 20.00 ม. จดัท า
โดยปรับปรุงจากแบบมาตรฐานเล่มเดิมปี ค.ศ.1994 และไดจ้ดัท าแบบเพ่ิมเติม โดยไดอ้อกแบบโดยอา้งอิง 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) เป็นหลัก ซ่ึงมีการปรับปรุงรถบรรทุกเป็น HL - 93 พิจารณาวิ่งเป็นแบบคันเดียว 
(SINGLE TRUCK) และวิง่เป็นแบบขบวนรถบรรทุก (TRUCK TRAIN) โดยมีรายละเอียดของแบบมาตรฐาน ดงัน้ี 

1. แบบรายละเอียดขอ้ก าหนดงานก่อสร้างสะพาน แสดงในหมวดแบบ GN 
2. แบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) ประกอบดว้ย 

 R.C. SLAB BRIDGE แสดงในหมวดแบบ SB 
 PC. PLANK GIRDER แสดงในหมวดแบบ PG 
 PC. BOX BEAM แสดงในหมวดแบบ BB 
 I – GIRDER แสดงในหมวดแบบ IG 

 3. แบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ประกอบดว้ย 
 PIER AND ABUTMENT ส าหรับช่วงสะพานไม่เกิน 12.00 ม. แสดงในหมวดแบบ PB 
 PIER AND ABUTMENT ส าหรับช่วงสะพาน 15.00 ม. และ20.00 ม. แสดงในหมวดแบบ PC 

4. แบบประกอบงานสะพาน (BRIDGE ACCESSORIES) ประกอบดว้ย 
 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. แบบรายละเอียดโครงสร้างงานระบายน ้ า (BOX CULVERT)             แสดงในหมวดแบบ BC 
6. แบบรายละเอียดโครงสร้างงาน RETAINING WALL                       แสดงในหมวดแบบ RT 
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DRAWING NAME : GENERAL NOTES 
DRAWING NO. : GN-001 TO GN-003 

 
วตัถุประสงค์ : ระบุรายละเอียด DESIGN CRITERIA รวมถึงขอ้ก าหนดวสัดุทัว่ไปท่ีใชใ้นการออกแบบและงาน 
   ก่อสร้างสะพาน 
องค์ประกอบแบบ : ชุดประกอบของงานโครงสร้างสะพานมี 3  แผน่ ประกอบดว้ย 

 GN-001 TO GN-003: แสดงมาตรฐานและขอ้ก าหนดงานออกแบบโครงสร้างสะพาน รวมถึง
รายละเอียดท่ีส าคัญท่ีใช้ประกอบในแบบ ได้แก่ ข้อก าหนดวสัดุ น ้ าหนักรถ  รอยต่อ  
สญัลกัษณ์ รายละเอียดการเสริมเหลก็รองรับแรงแผน่ดินไหว  เป็นตน้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) แบบชุดน้ีมี 3 แผน่  ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะใชป้ระกอบกบัแบบของโครงสร้างสะพานท่ีจะก่อสร้างทุกแผน่  

นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็นอยา่งอ่ืนๆ 
2)  แบบมาตรฐานสะพานฉบบัใหม่  เพ่ิมความคงทนของวสัดุท่ีเหมาะสมตามสภาวะแวดลอ้มในการใชง้านในแต่

ละประเภทของงานสะพาน (สภาพใกลท้ะเล หรือ บริเวณน ้ าเสีย) บริษทัท่ีปรึกษาฯ ไดมี้การรวบรวม ปรับปรุง 
เพ่ิมเติมและแกไ้ขส่ิงบกพร่องของมาตรฐานเดิม โดยแบบแผ่นแรก  GN-001  แสดงรายละเอียด มาตรฐานการ
ออกแบบ  ระบุการเลือกใชว้สัดุก่อสร้าง  และระบุก าลงัคอนกรีตท่ีเหมาะสม  ส าหรับอายโุครงสร้างสะพานท่ี
ใชใ้นการออกแบบคือ 75 ปี ทุกจงัหวดัในประเทศไทย มีหลกัการคือ  
2.1 ปรับก าลังคอนกรีตให้สูง ตารางแสดงค่าก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตรูปลูกบาศก์ท่ีออกแบบ (THE 

COMPRESSIVE CUBE STRENGTH OF CONCRETE: fcu) ข้ึนอยู่กับชนิดของโครงสร้าง จ าแนกเป็น
โครงสร้างส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) โครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) โครงสร้าง
อ่ืนๆ และLean Concrete ซ่ึงจะตอ้งไม่น้อยกวา่ก าลงัรับแรงอดัท่ีไดแ้สดงไว ้ทั้งน้ีให้ผูรั้บจา้งเสนอ Mix 
Design ตามก าลงัคอนกรีต ท่ีก าหนดไว ้(28 Days Cube Strength) 

2.2 เพื่อความคงทนของวสัดุท่ีเหมาะสม ส าหรับก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตรูปลูกบาศก์ท่ีมากกวา่  35 MPa 
ใหใ้ชข้นาดหินโตสุด 20 มม. พร้อมทั้งมี Cement Content อยา่งนอ้ย 350 kg/cu.m  

2.3 เพื่อความคงทนของคอนกรีตต่อการกดักร่อนของคลอไรด ์หรือกรณีใกลท้ะเล ใหใ้ชอ้ตัราส่วนระหวา่งน ้ า
ต่อ ซิเมนต์ (W/C Ratio) ไม่เกิน 0.40 และใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทท่ี 1 พร้อมทั้ งมีก าลงัรับ
แรงอัดของคอนกรีตรูปลูกบาศก์ท่ีมากกว่า  40 MPa  และต้องส่งผลทดสอบการซึมน ้ า Chloride 
Permeability Test (RCPT) ใหเ้จา้ของงานอนุมติั 

2.4 เพื่อความคงทนของคอนกรีตต่อการกดักร่อนของซลัเฟตหรือกรณีใกลน้ ้ าเสีย  ใหใ้ชอ้ตัราส่วนระหวา่ง น ้ า
ต่อซีเมนต ์(W/C Ratio) ไม่เกิน 0.45 และใชปู้นซิเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ีตา้นทานซลัเฟต  พร้อมทั้งมี
ก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตรูปลูกบาศกท่ี์มากกวา่  40 MPa   

2.5 เพ่ิมระยะหุ้มเหล็กเสริมคอนกรีต (CONCRETE COVERING) การวดัความหนาของระยะหุ้มของ
คอนกรีต ให้วดัจากผิวดา้นนอกของคอนกรีตลึกเขา้ไปจนถึงผิวดา้นนอกของเหล็กปลอก (ในกรณีท่ีไม่มี
เหล็กปลอกก็ให้วดัถึงผิวของเหล็กเสริมเส้นนอกสุด)  ระยะหุ้มน้ีจะข้ึนอยูก่บัแต่ละประเภทช้ินส่วนของ
โครงสร้างสะพาน  ขนาดของคอนกรีตหุ้มจะแสดงไวใ้นแบบ  GN-001  หัวขอ้ท่ี 2.1.5 และในกรณีท่ี
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ออกแบบโครงสร้างในพ้ืนท่ีทะเลหรือน ้ าเคม็ (SALT WATER)  ระยะหุม้ของเสาสะพานและเสาเขม็ใหใ้ช้
เท่ากบั 75 มม. 

2.6 เหล็กกลมแบบข้อออ้ย (Deformed Bars) จะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย DB พิจารณาเลือกใช้เหล็กท่ีมีชั้น
คุณภาพ SD-40 (มอก. 24) แทนเหล็กชั้นคุณภาพ SD-30 ใช้ส าหรับเหล็กมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง ตั้งแต่ 12 
มม. 

2.7 เหลก็กลมแบบผิวเรียบ (Round Bars) จะใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย RB พิจารณาเลือกใชเ้หลก็ท่ีมีชั้นคุณภาพ 
SR-24 (มอก. 24) ใชก้รณีเหลก็มีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6 และ9 มม. (มอก. 20)  

2.8 รูปแบบการงอเหล็กเสริมคอนกรีต (Standard Hooks)โดยใชร้ะยะการงอและระยะทาบ ของเหล็กเสริม 
สัมพนัธ์กบัขนาดของเหล็กเสริม และก าลงัของคอนกรีต แสดงไวใ้นแบบ  GN-001 ในหัวขอ้ 2.2.7 และ
หวัขอ้ 2.2.8 ตามล าดบั  

3) แบบแผน่ท่ีสอง  GN-002  แสดงรายละเอียดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบ  รูปแบบการทาบต่อท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวา่เดิม 
และการเสริมเหลก็เพ่ือรองรับแรงจากแผน่ดินไหวในแต่ละพ้ืนท่ีตามจงัหวดั  ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การก่อสร้างจะ
อยูใ่นโซนพ้ืนท่ีของแผน่ดินไหวระดบัใด (SEISMIC LEVEL: 1A, 1B, 2 ) ตามหวัขอ้ 6.1  ส่วนรายละเอียดการ
เสริมเหลก็จะอยูใ่นหวัขอ้ 6.2  

4) แบบแผ่นท่ีสาม GN-003 แสดงรายละเอียดตามมาตรฐานการออกแบบจุดต่อของเสาตอม่อ แสดงการเสริม
เหล็กปลอกเสาพิเศษเพ่ือตา้นทานแผ่นดินไหว ท่ีระยะปลายเสา (Lo) แสดงไวใ้นหัวขอ้ 6.2.5 ส่วนขอ้ก าหนด
งานฐานรากแสดงไวใ้นหวัขอ้ 7 

5) หมายเหตุ (Note) ในรายละเอียดประกอบแบบทุกๆแผน่ จะระบุหน่วยเป็นเมตร (Meter) เสมอ นอกจากจะระบุ
หน่วยในแบบเป็นอยา่งอ่ืนๆ 
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SECTION 1) BRIDGE SPAN NOT MORE THAN 20.00 M. 

DRAWING NAME : R.C. SLAB BRIDGE 
DRAWING NO. : SB-101 TO SB-105 
 

วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างแผน่พ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ หล่อในท่ี 
องค์ประกอบแบบ : SLAB TYPES (SB) ของโครงสร้างสะพานส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) มี 5 แผน่ 

  ประกอบดว้ย 
 SB-101 ถึง SB-103 : แสดงรายละเอียดของแปลน รูปตดั การเสริมเหล็กและขอ้ก าหนดของ

วสัดุ ส าหรับสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีช่วงสะพานไม่เกิน 12 ม. (5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 
ม.) และมีแนวสะพานเฉียง (SKEW)ไม่เกิน 45 องศา (0, 25 และ 45 องศา) 

 SB-104 ถึง SB-105 : แสดงรายละเอียดของแปลน รูปตัด การเสริมเหล็กและขอ้ก าหนดของ
วสัดุส าหรับสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกรณีมี TAPERED ท่ีมีช่วงสะพานไม่เกิน12 ม. และมี
แนวสะพานเฉียง (SKEW)ไม่เกิน 45 องศา 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) หลงัจากการก าหนดความยาวสะพานไม่เกิน 12 เมตรแลว้  ตอ้งมีการพิจารณาจ านวนช่วงจราจรและไหล่ทาง 

(ออกแบบ Roadway Width) รองรับน ้ าหนกับรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) พิจารณาแปลน  รูปตัด  การเสริมเหล็ก  ข้อก าหนดของวสัดุ และรายละเอียดประกอบแบบน้ีพร้อมกับ 

GENERAL NOTES ส าหรับสะพานแบบพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในท่ี ตามความยาวช่วงสะพานท่ีตอ้งการ 
3) TABLE OF SLAB THICKNESS แ ส ด ง ค ว า ม ห น า ข อ ง แ ผ่ น พ้ื น ค อ น ก รี ต  TABLE OF SLAB 

REINFORCEMENT แสดงรายละเอียดของการเสริมเหล็กของแผ่นพ้ืนคอนกรีต และ TABLE OF DEAD 
LOAD CAMBER แสดงรายละเอียดของระยะ CAMBER ทุกๆช่วง หน่ึงในส่ีของความยาวช่วงพ้ืน 

4) ทางเท้า (SIDEWALK) มีกวา้งขนาด 0.50  1.00  และ 1.50  ม. กรณีมีทางเท้า (SIDEWALK) ความสูงของ 
BARRIER เท่ากบั 1.00 ม.  

5) คานท่ีขอบสะพาน (EDGE BEAM) ท่ียื่นออกมารับ BARRIER จะตอ้งยื่นไม่เกิน 0.50 ม. และมีความหนา 0.20 ม. 
รายละเอียดของแบบประกอบงานสะพาน สามารถดูเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบ BARRIER (BR) ท่ี DWG. No. BR -101 และ 

BR-102 
6) เหล็กเสริมของทางเทา้ (SIDEWALK) และคานขอบสะพาน (EDGE BEAM) แสดงไวใ้นตาราง TABLE OF 

SIDEWALK AND EDGE BEAM REINFORCEMENT 
7) แบบ SB-104 แสดงกรณีปากผาย (Tapering) ของโครงสร้างแผ่นพ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในท่ี ในช่วงมี

ทางโคง้ และมีการลดหรือเพ่ิม Roadway Width โดยใชร่้วมกบั SB -105 ความยาวของ TAPERED SLAB  จะข้ึนอยู่
กบัความยาวช่วงสะพานและรายละเอียดอ่ืนๆของสะพาน ซ่ึงรัศมีทางโคง้จะข้ึนอยูก่บัความยาวช่วงสะพาน แสดงไว้
ใน SB -105 

8) กรณีสะพานท ามุมเฉียง (SKEWED SLAB BRIDGE) ในช่วง 0° - 25° และ 26° - 45° จะแสดงรายละเอียดการ
เสริมเหล็กกรณีพิเศษท่ีมุม  ซ่ึงในช่วง 0° - 25°การเสริมเหล็กจะเสริมตามทิศทางท่ีสะพานท ามุมเฉียง  แต่
ในช่วง 26° - 45°การเสริมเหลก็จะเสริมตั้งฉากกบัคานขอบ (EDGE BEAM) 

9) รายละเอียดท่อระบายน ้ าของโครงสร้างสะพานส่วนบน ใช ัPrecast Mortar Drain Pipe แสดงใน Section  
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ข้อจ ำกดักำรใช้แบบแผ่นพืน้สะพำนคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในที:่ (R.C. SLAB TYPES) 
1) พิจารณาเลือกใชพ้ื้นท่ี ท่ีสามารถตั้งนัง่ร้านได ้ คือ ดินทอ้งคลอง ตอ้งเป็นดินแข็ง เช่น ดินทราย หิน ท่ีมีก าลงั

เพียงพอสามารถตั้งนัง่ร้านรองรับพ้ืนสะพานระหวา่งเทคอนกรีตได ้ และในระหวา่งท่ีท าการก่อสร้างตอ้งไม่
มีการสญัจรทางน ้ า 

2) มีเวลา และแรงงานท่ีมีความช านาญในการท างานเพียงพอ ไม่มีความเร่งด่วนในการเปิดใชง้าน  วสัดุในการ
ท านัง่ร้าน และแบบพ้ืนหาง่ายหรือมีพร้อมอยูแ่ลว้ 

3) ต าแหน่งสะพานควรอยู่ตั้ งท่ีบริเวณล าน ้ าแคบท่ีสุด ตรงท่ีสุด และควรตั้งฉากกบัแนวล าน ้ ามากท่ีสุด ควร
หลีกเล่ียงแนวสะพานเฉียง (Skew) เพ่ือให้ไดค้วามยาวสะพานสั้ นท่ีสุดโดยไม่ขดัต่อหลกัวิศวกรรม ทั้ งน้ี
ความหมายของแนวสะพานเฉียง (Skew) แสดงดงัรูป  
 

 
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 : 0° - 45° SKEW PC. PLANK GIRDER 
DRAWING NO. : PG – 101, PG - 102, PG – 103 และ PG - 104 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างคานคอนกรีตอดัแรง รูป PLANK GIRDER ชนิดดึงเหลก็ก่อน ส าหรับ 

  กรณีสะพานท ามุมเฉียง (SKEW) ไม่เกิน 45° 
องค์ประกอบแบบ : รายละเอียดเสริมเหลก็และเสริมลวดอดัแรงของ PRECAST CONCRETE (PC.) ในช่วงความยาว    
   สะพานไม่เกิน 12 ม. (5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 ม.) และมีแนวสะพานเฉียง (SKEW) ไม่เกิน 45°  
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 

1) หลงัจากการก าหนดความยาวสะพานไม่เกิน 12  เมตรแลว้  ตอ้งมีการพิจารณาจ านวนช่วงจราจรและไหล่ทาง 
(ออกแบบ Roadway Width) รองรับน ้ าหนกับรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 

2) พิจารณาแปลน  รูปตัด  การเสริมเหล็ก  ข้อก าหนดของวสัดุ และรายละเอียดประกอบแบบน้ีพร้อมกับ 
GENERAL NOTES ส าหรับโครงสร้างคานคอนกรีตอดัแรงรูป PLANK GIRDER ตามความยาวช่วงสะพานท่ี
ตอ้งการ 

3) การใชแ้บบในส่วนของ PC. PLANK GIRDER ตอ้งใชแ้บบประกอบกนัทั้ง 4 แผน่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 PG-101 แสดงขนาดและการจดัวางของ PC. PLANK  
 PG-102 แสดงรายละเอียดการเสริมเหลก็คานสะพาน 
 PG-103 แสดงการจดัวางลวดอดัแรง EXTERIOR PC. PLANK และ การวางเหลก็ผิวบนคอนกรีตทบัหนา้ 
 PG-104 แสดงการจดัวางลวดอดัแรง INTERIOR PC. PLANK 

4) คานคอนกรีตอดัแรง PC. PLANK GIRDER ประกอบด้วย คานคอนกรีตตวัใน (INTERIOR GIRDER) และ
คานคอนกรีตตวัริม (EXTERIOR  GIRDER) โดยใชจ้ านวนตาม Roadway Width ซ่ึงกวา้งตั้งแต่ 9 ถึง 15 ม. 
ขนาดความลึกจะแตกต่างกนัตามกบัความยาวช่วงสะพาน  

5) คานคอนกรีตอดัแรง PC.PLANK GIRDER วางต่อกันดว้ยการเช่ือม SHEAR CONNECTOR ส่วนต าแหน่ง
ของ SHEAR CONNECTOR มีรายละเอียดการวาง (A และB ใน PLAN) DWG. NO. PG – 101 และ ตาราง 
PLANK GIRDER OUTLINE แสดงระยะ A และ B 

6) กรณีตอ้งเตรียมเหล็กท่ียึดโครงสร้างคานคอนกรีตอดัแรง PC. PLANK รองรับทางเทา้หรือราวสะพาน ตอ้งดู
จากรูปตดั แสดงในแผน่พ้ืนตวัริม จาก DWG. PG – 102 

7) เม่ือคานคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรง PC.PLANK GIRDER วางต่อกันแล้วติดเทปกาว ก่อนท่ี จะเท
คอนกรีตทบัหนา้หล่อในท่ี (Cast-in-place Topping Slab) บนพ้ืน PLANK GIRDER 

8) กรณีสะพานท ามุมเฉียง (SKEWED SLAB BRIDGE) ในช่วง 0° - 25° และ 26° - 45° จะแสดงรายละเอียดการ
เสริมเหล็กกรณีพิเศษท่ีมุม  ซ่ึงในช่วง 0° -25° การเสริมเหล็กในคอนกรีตทบัหนา้  จะเสริมตั้งฉากกบัขอบแผ่น
คานคอนกรีตอัดแรงตัวริม  แต่ในช่วง 26° - 45°การเสริมเหล็กจะเสริมตามทิศทางท่ีสะพานท ามุมเฉียง                                          
แสดงใน DWG. PG – 103 

9) รายละเอียดท่อระบายน ้ าของโครงสร้างสะพานส่วนบน ใช ัPrecast Mortar Drain Pipe แสดงใน Section ดัง
แสดงใน DWG. PG-101  
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ข้อจ ำกดักำรใช้แบบแผ่นพืน้แบบคำนส ำเร็จรูปอดัแรงก่อน (PC. PLANK GIRDER)  
1) กรณีทัว่ไปแผน่พ้ืน PC. PLANK ใชส้ าหรับความกวา้งทางรถวิง่ (Roadway Width: w) ช่วง 9.00 ถึง 15.00 ม.  

 

 
FIGTURE 3  PC. PLANK DIMENSIONS 

2) กรณี ROADWAY WIDTH (W) มีความกวา้งเกิน 15 ม. ใหว้ศิวกรออกแบบเพ่ิมจ านวนลวดอดัแรงของแผน่พ้ืน 

PC. PLANK GIRDER ใหม่พิจารณาถึง ผลของความกวา้งสะพาน ต่อความยาวช่วงสะพาน (W/L) ประกอบ 

ส าหรับขอ้จ ากดัใน Table 4.6.2.2.2 b-1 (AASHTO LRFD, 2014) กรณี f (Table 4.6.2.2.1-1) ดงัแสดงในรูป 
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3) กรณีจ าเป็นตอ้งปรับขนาดความกวา้งแผน่พ้ืน PC. PLANK เพราะROADWAY WIDTH (W) มีความกวา้งไม่

ลงตวั เช่น เป็น 11.20 ม. ใหว้ศิวกรออกแบบแผน่พ้ืนใหม่ 

4) การเช่ือม Shear Connector ตามระบุ 

5) แผน่พ้ืนตอ้งพิจารณายกตามท่ีระบุท่ีจุดยก (Lifting Points) ตามแสดงเท่านั้น 

 
 
 

DRAWING NAME : 0° - 45° SKEW PC. BOX BEAM BRIDGE 15.00 M. AND 20.00 M. SPANS 
DRAWING NO. : BB-101 TO BB-103 

 
วตัถุประสงค์ :  แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) ของคานรูปกล่องแบบอดั

แรงท่ีมีช่วงสะพานไม่เกิน 15.00 และ 20.00 ม. และมีแนวสะพานเฉียง (SKEW)ไม่เกิน 45 องศา  
องค์ประกอบแบบ :  รายละเอียดคานรูปกล่องหล่อส าเร็จ PRECAST CONCRETE (PC.) BOX BEAM   

 BB-101 แสดงขนาด (DIMENSIONS) รายละเอียดการยึดกันของช้ินส่วนด้านขวางด้วย 
TRANSVERSE TIE STRAND และ SHEAR KEY 

 BB-102 และ BB-103 แสดงการจดัเหลก็เสริมต่างๆและการวางลวดอดัแรง 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 

1) แบบชุดน้ีมี 3 แผ่น  ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะใช้ประกอบกับแบบของโครงสร้างสะพานท่ีจะก่อสร้างทุกแผ่น 
นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็นอยา่งอ่ืนๆ 

2) หลงัจากการก าหนดความยาวสะพาน 15.00  หรือ 20.00  เมตรแลว้  ตอ้งมีการพิจารณาจ านวนช่วงจราจรและ
ไหล่ทาง (ออกแบบ ROADWAY WIDTH) รองรับน ้ าหนกับรรทุก HL - 93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 

3) การใชแ้บบในส่วนของ PC. BOX BEAM ตอ้งใชแ้บบประกอบกนัทั้ง 3 แผน่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
 BB-101 แสดงขนาด รูปตดั การเสริมเหลก็และแปลนการจดัวางของ PC. BOX BEAM 
 BB-102 แสดงการจดัเหลก็เสริมต่างๆ 
 BB-103 แสดงการจดัวางลวดอดัแรง 

4) PC. BOX BEAM ประกอบดว้ย คานตวัใน (INTERIOR GIRDER) และคานตวัริม (EXTERIOR GIRDER) ขนาด
แสดงในตาราง TABLE BOX BEAM CONCRETE OUTLINE ตามระยะของ SPAN แสดงใน DWG. BB-101 

5) การยึด PC. BOX BEAM เข้าด้วยกันโดยใช้ลวดเกลียวอัดแรง 7–WIRE STRANDS (ชนิดไม่เป็นสนิม) ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 15.2 มม. ซ่ึงจะร้อยรูผ่าน DIAPHRAGM ทุกๆ ช่วง หน่ึงในส่ีของความยาวช่วง คาน (Quarter 
Span) โดยจะดึงหลงัจากเทคอนกรีตทบัหนา้แลว้ประมาณ 3 วนั ดว้ย แรงดึง 150 kN/Strand ตามท่ีแสดงในแบบ 
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6) มีการพิจารณาความกวา้งของทางเทา้ 3 กรณีไดแ้ก่ กรณีไม่มีทางเทา้ (Barrier กวา้ง  0.50 ม). และกรณีมีทาง
เทา้ความกวา้ง  1.00 ถึง 1.50 ม. (Barrier กวา้ง 0.25 ม). 

7) การเตรียมเหลก็เสริมยืน่จากคานตวัริม ส าหรับรองรับทางเทา้ แสดงใน DWG. BB-102 
8) รายละเอียดของขอ้ก าหนดของวสัดุท่ีส าคญัแสดงในหมายเหตุ (Note) 
9) รายละเอียดท่อระบายน ้ าของโครงสร้างสะพานส่วนบน ใช ัPrecast Mortar Drain Pipe แสดงใน Section ดัง

แสดงใน DWG. BB-101  

 
 

FIGTURE 4  BOX BEAM SECTIONS 
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DRAWING NAME : 0° - 45° SKEW I – GIRDER 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN ( FULL JOINT ) 
DRAWING NO. : IG-101 TO IG-104 AND IG-201 TO IG-206 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนบน (SUPERSTRUCTURE) ของคานรูปตวัไอแบบอดัแรงก่อน 

  แบบไม่มีการลดหนา้ตดัท่ีปลายคาน (FULL JOINT) ช่วงคานยาว 15.00 ม. และ 20.00ม. 
องค์ประกอบแบบ : รายละเอียดคานหล่อส าเร็จรูปตวัไอ (PC  I – GIRDER) และพ้ืนสะพานหล่อในท่ี (Cast-in-place 

Deck  Slab) บน I – GIRDER 
 IG-101 TO IG-104 แบบมาตรฐานคานรูปตวัไอช่วงคานยาว 15.00 ม. มี 4 แผน่   
 IG-201 TO IG-206 แบบมาตรฐานคานรูปตวัไอช่วงคานยาว 20.00 ม. มี 6 แผน่   

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) แบบชุดน้ีมี 10 แผ่น  ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะใชป้ระกอบกบัแบบของโครงสร้างสะพานท่ีจะก่อสร้างทุกแผ่น 

นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็นอยา่งอ่ืนๆ 
2) หลงัจากการก าหนดความยาวสะพาน 15.00  หรือ 20.00  เมตรแลว้  ตอ้งมีการพิจารณาจ านวนช่วงจราจรและ

ไหล่ทาง (ออกแบบ ROADWAY WIDTH) รองรับน ้ าหนกับรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
3) การใช้แบบในส่วนของคานรูปตัวไอช่วงคานยาว 15.00 เมตร ต้องใช้แบบประกอบกันทั้ ง 4 แผ่นโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี   
 IG-101 แสดงการจดัวางของคานรูปตวัไอ 
 IG-102 แสดงการจดัเหลก็เสริมพ้ืนและคานขวาง 
 IG-103 แสดงขนาด รูปร่างของคานรูปตวัไอ 
 IG-104 แสดงการจดัเหลก็เสริมและการจดัวางลวดอดัแรงของคานรูปตวัไอ 

4) การใช้แบบในส่วนของคานรูปตวัไอช่วงคานยาว 20.00 เมตร ต้องใช้แบบประกอบกันทั้ ง 6 แผ่นโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี   
 IG-201 แสดงการจดัวางของคานรูปตวัไอ 
 IG-202 แสดงการจดัเหลก็เสริมพ้ืนและคานขวาง 
 IG-203 แสดงการจดัวางของคานรูปตวัไอในช่วงโคง้ของสะพาน 
 IG-204 แสดงการจดัเหลก็เสริมพ้ืนและคานขวางในช่วงโคง้ของสะพาน 
 IG-205 แสดงขนาด รูปร่างของคานรูปตวัไอ 
 IG-206 แสดงการจดัเหลก็เสริมและการจดัวางลวดอดัแรงของคานรูปตวัไอ 

5) ค่าความกวา้งทางรถ (ROADWAY WIDTH: W) รวมระยะส่วนยื่นของพ้ืนหล่อในท่ี (C) จะเป็นตวัก าหนด
จ านวนคาน หรือระยะห่างคาน (S)  โดยท่ี ระยะห่างคานท่ีออกแบบไวไ้ม่เกิน 2.00 ม.ทุกๆกรณี  ส าหรับระยะ 
C กรณี สะพานท่ีก่อสร้างในทางตรงการออกแบบจะครอบคลุมไม่เกิน 1.00 ม. และกรณีทางโคง้ ระยะ C  ไม่
เกิน 1.50 ม. ดงัตารางแสดงใน DWG. IG-101, IG-102, IG-201 และ IG-203 

6) รายละเอียดท่อระบายน ้ าของโครงสร้างสะพานส่วนบน ใช ัPVC. Drainage Pipe แสดงใน Plan ดงัแสดงใน 
DWG. IG-101 และ IG-201 

7) รายละเอียดและขอ้ก าหนดแผน่พ้ืนส าเร็จรูป (PC. SLAB) ใชเ้ป็นไมแ้บบ Deck Slab แสดงในหมายเหตุ (Note) 
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ข้อจ ำกดักำรใช้แบบคำนส ำเร็จรูปอดัแรงก่อน (PC. I-GIRDER)  
1) พิจารณาการยกคาน (Lifting Points) ท่ีปลายคานทั้ง 2 ดา้น 
2) การเช่ือมเหลก็ DB25 ใน DIAPHRAGM ตามระบุ 

 
FIGTURE 5  I - GIRDER SECTION 

 

DRAWING NAME : CAP BEAM AND WINGWALL OF ABUTMENT 
DRAWING NO. : PB-101 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ทัว่ไปของ CAP BEAM และ 

  WINGWALL 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบของสะพานประกอบดว้ย 

 PB-101 : แสดงขนาดและการเสริมเหล็กของโครงสร้างคานยึดเสา (CAP BEAM) และก าแพง
ปีก (WINGWALL) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) ก าแพงปีกจะก่อสร้างกบัตอม่อริมเท่านั้นและจะตอ้งมีความสูงของดินถมไม่เกิน 2.00 ม.ในกรณีท่ีดินถมสูงเกิน 

2.00 ม. และความสูงของ Abutment ไม่เกิน 4 ม. ใหเ้ปล่ียนไปใชโ้ครงสร้างตามแบบ NO. PB-309 และ PB-310 
2) ก าหนดความกวา้งของ CAP BEAM (WCAB) จากการค านวณ SEISMIC REQUIREMENT (AASHTO LRFD) 

และแบ่งตามมุม SKEW ของสะพาน ดงัแสดงในตาราง TABLE OF CAP BEAM WIDTH 
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3) เหลก็เสริมใน WING WALL แสดงใน TABLE OF REINFORCEMENT 
4) รายละเอียดทัว่ไปของ JOINT และ BEARING PAD แสดงใน  CAP BEAM DETAIL 
5) จ านวนตน้ของเสาของโครงสร้างส่วนล่าง ในหมวดแบบ PB (PIER AND ABUTMENT) ส าหรับขา้มคลอง

หรือล าน ้ าตอ้งเป็นเลขคู่เสมอ (2, 4, 6, …) 
6) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบ DWG. SP-301, PB-201 ถึง PB-221 และ PB-301 ถึง PB-310 

 
 

 
 

FIGTURE 6 CAP BEAM AND WINGWALL OF ABUTMENT 
 
 

DRAWING NAME : 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, 0° SKEW 
DRAWING NO. : PB-201 TO PB-221 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ของตอม่อสะพาน 
องค์ประกอบแบบ : ประกอบของสะพานจ านวน  21 แผน่ไดแ้ก่ 

 PB-201 TO PB-221 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดับและเหล็กเสริมของโครงสร้าง
ส่วนล่างรองรับสะพาน ในกรณีท่ีสะพานมีความกวา้ง 9.00 ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วง
สะพาน 5.00 ถึง 10.00 และ12.00 ม. 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ    : 
1) แบบชุดน้ี แบ่งตามความกวา้งของช่องทางจราจร (9.00 ถึง 15.00 ม.)  แต่ละชุดประกอบดว้ย แบบจ านวน 3 

แผ่น การน าไปใช้ต้องเลือกชนิดฐานรากว่าเป็น SPREAD FOOTING (ใช้ PIER หรือ ABUTMENT) หรือ 

PILE (ใช ้PILE BENT) 
2) รายละเอียดแต่ละความกวา้ง สะพานของแบบชุดน้ีมี  3 แผ่น คือ แสดง Spread Footing Pier,  Spread Footing 

Abutment และ Pile Bent and Abutment  Details ซ่ึงมีรายละเอียดครอบคลุมเร่ืองแผน่ดินไหว ท่ีมีการออกแบบ
ใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)  นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบ
เป็นอยา่งอ่ืน 

3) โครงสร้างส่วนล่างของสะพาน มีลกัษณะเป็นเสาเรียง ประกอบดว้ย แบบแสดงรายละเอียดของตอม่อกลางและ        
ตอม่อริม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยฐานราก 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
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3.1) ฐานรากแผก่่อสร้างบนดิน (SPREAD FOOTING ON SOIL)ใชไ้ดเ้ม่ือก่อสร้างในบริเวณดินท่ีใชเ้ป็น

ฐาน ตอ้งมีความสามารถในการรับน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 0.20 MPa (20 ตนั/ตร. ม.) โดยมีขอ้จ ากดั

เก่ียวกบัความสูงของตอม่อกลาง (PIER) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 8.00 ม. ส่วนกรณีท่ีเป็นตอม่อริม 

(ABUTMENT) เสาเขม็ตอ้งฝังอยูใ่นบริเวณท่ีไม่มีการกดัเซาะท่ีริมตล่ิง และ/หรือ มี Slope Protection

โดยมีระยะห่างจากริมตล่ิงท่ีเหมาะสม และ ABUTMENT ตอ้งมีดินถมความสูงไม่เกินกวา่ 2.00 ม.  
3.2) ฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ใชเ้ม่ือก่อสร้างในบริเวณดินอ่อน มีความสามารถในการรับ

น ้ าหนักนอ้ยกวา่ 0.20 MPa (20 ตนั/ตร. ม.)  โดยเสาเข็มตอ้งสามารถรับน ้ าหนักไดไ้ม่นอ้ยกวา่  50 ตนั
ต่อตน้ ในกรณีฐานรากเป็นตอม่อกลาง (PILE BENT) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 8.00 ม. กรณีตอม่
อริม(Abutment) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 4.00 ม. จากระดบัของดินเดิม 

4) ในกรณีฐานรากเป็นตอม่อกลาง (PIER) ระยะคานค ้ ายนั  (BEAM BRACING) ถึงระดับชั้ นดินเดิมต้องมี
ระยะห่างไม่เกิน 3.00 ม. หากมีระยะเกิน 3.00 ม. ให้ท าการเพ่ิมคานค ้ ายนั และในกรณีท่ีเป็นตอม่อริม 
(ABUTMENT) ความสูงเกินกว่า 4.00 ม. ให้ใช้โครงสร้างตามแบบ PB-310 ซ่ึงจะเป็นแบบตอม่อริมแบบ
ก าแพงทึบเพื่อใชก้รณีท่ีความสูงเกินกวา่ 4.00 ม. แต่ความสูงตอ้งไม่เกินกวา่ 5.50 ม. 

5) เหล็กเสริมในเสา คาน และฐานราก แสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมในเสา  (CN101, CN102, 
P101, P201)  จะข้ึนอยู่กบัระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหว (LEVEL 1 และ LEVEL 2)  ในแต่ละจงัหวดัท่ี
ก่อสร้างสะพานท่ีระบุไวใ้น 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 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างสะพานส่วนล่าง (SUBSTRUCTURE) ของตอม่อสะพาน 
องค์ประกอบแบบ : ประกอบของสะพานจ านวน  10  แผน่ไดแ้ก่ 

 PB-301 TO PB-310 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดับและเหล็กเสริมของโครงสร้าง
ส่วนล่างรองรับสะพาน ในกรณีท่ีสะพานมีความกวา้ง 9.00 ถึง 15.00 ม. ส าหรับช่วงสะพาน 
5.00 - 10.00 และ12.00 ม. กรณี SKEW 45° (MAX.) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) แบบชุดน้ีแต่ละแผ่น ประกอบดว้ยตารางเสริมเหล็กเสดงตามความกวา้งของช่องทางจราจร (9.00 ถึง 15.00 ม.)  

ซ่ึงมีรายละเอียดครอบคลุมเร่ืองแผ่นดินไหว ท่ีมีการออกแบบใช้น ้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตาม
มาตรฐาน AASHTO (LRFD)  นอกจากจะระบุรายละเอียดในแบบเป็นอยา่งอ่ืน 

2) การน าไปใชต้อ้งเลือกชนิดฐานราก  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  และAbutment  12.00 M. Span (Pile 
&Spread) ส าหรับ 4.00 < H  ≤ 5.50 M.  

3) แบบตอม่อริม PB-309 และ PB-310 ท่ีออกแบบไวใ้หก้ลบัรถใตส้ะพานได ้   ซ่ึงจะเป็นแบบตอม่อริมแบบก าแพง

ทึบเพ่ือใชก้รณีท่ีความสูงเกินกวา่ 4.00 ม. แต่ความสูงไม่เกินกวา่ 5.50 ม. ซ่ึงจะใชเ้ม่ือก่อสร้างในบริเวณท่ีไม่มีการ

กดัเซาะท่ีริมตล่ิง โดยมีระยะห่างจากริมตล่ิงไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ม. ทั้งน้ีพิจารณาท่ีเหมาะสมและฐานรากตอ้งฝังอยู่

ในดินลึกไม่นอ้ยกวา่ 2.50 ม. จากระดบัของดินเดิม   
4) ในกรณีฐานรากเป็นตอม่อกลาง (PIER) ให้ใช้ระยะคานค ้ ายนั (BEAM BRACING) ถึงระดับชั้นดินเดิมตอ้งมี

ระยะห่างไม่เกิน 3.00 ม. หากมีระยะเกิน 3.00 ม. ใหท้ าการเพ่ิมคานค ้ายนั  
5) เหล็กเสริมในเสา คาน ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมในเสา  (CN101, CN102, P101, 

P201)  จะข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรงของแผน่ดินไหว (LEVEL 1, LEVEL 2)  ในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพาน
ท่ีระบุไวใ้น GN- 002 

6) โครงสร้างส่วนล่างของสะพาน มีลกัษณะเป็นเสาเรียง  ซ่ึงสรุปรายละเอียดของตอม่อกลางและตอม่อริม จะ
ประกอบไปดว้ยฐานราก 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

6.1) ฐานรากแผก่่อสร้างบนดิน (SPREAD FOOTING ON SOIL) ใชเ้ม่ือก่อสร้างในบริเวณท่ีดินท่ีใชเ้ป็น

ฐาน ตอ้งมีความสามารถในการรับน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 0.20 MPa (20 ตนั/ตร. ม.) โดยมีขอ้จ ากดั

เก่ียวกบัความสูงของตอม่อกลาง (PIER) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 8.00 ม. กรณีท่ีเป็นตอม่อริม 

(ABUTMENT) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 4.00 ม. และฐานรากตอ้งฝังอยูใ่นดินไม่นอ้ยกวา่ 2.50 ม. 

จากระดบัของดินเดิม   
6.2) ฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ใชเ้ม่ือก่อสร้างในบริเวณดินอ่อน มีความสามารถในการรับ

น ้ าหนักนอ้ยกวา่ 0.20 MPa (20 ตนั/ตร. ม.)  โดยเสาเข็มตอ้งสามารถรับน ้ าหนักไดไ้ม่นอ้ยกวา่  50 ตนั
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ต่อตน้ กรณีฐานรากเป็นตอม่อกลาง (PILE BENT) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 8.00 ม. กรณีตอม่อริม 
(ABUTMENT) จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 4.00 ม. จากระดบัของดินเดิม 

6.3) ฐานรากแผ่ก่อสร้างบนหิน (SPREAD FOOTING ON BED ROCK)  ใชเ้ม่ือก่อสร้างในบริเวณท่ีเป็น
หิน มีความสามารถในการรับน ้ าหนักไม่น้อยกว่า 0.80 MPa (80 ตนั/ตร. ม.) โดยมีขอ้จ ากดัเก่ียวกับ
ความสูงของตอม่อกลาง จะตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ 8.00 ม. ส่วนในกรณีท่ีเป็นตอม่อริมจะตอ้งมีความ
สูงไม่เกินกวา่ 4.00 ม. และฐานรากตอ้งฝังอยูใ่นดินไม่นอ้ยกวา่ 2.50 ม. จากระดบัของดินเดิม   

 
 

DRAWING NAME :  TYPICAL DETAIL OF SKEW FOOTING FOR SINGLE COLUMN PIER, AND 
PILE PATTERN FOR SINGLE AND MULTI PIERS 

DRAWING NO. :  PC-101 TO PC-104 

 
วตัถุประสงค์ :  แสดงรายละเอียดฐานรากของตอม่อแบบเสาเด่ียวกรณีฐานรากมีการท ามุมเฉียง (SKEW) แสดง

รูปแบบ ฐานรากแบบต่างๆส าหรับตอม่อแบบเสาเด่ียว สองเสาและสามเสา  รวมทั้งแสดงแบบ
เสริมเหลก็แผงปิดตอม่อ 

องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงรายละเอียดกรณีฐานรากตอม่อแบบเสาเด่ียวมีการท ามุมเฉียง  แบบแสดงรูปแบบฐานราก 
แบบต่างๆส าหรับตอม่อแบบเสาเด่ียว สองเสาและสามเสา  และแบบแสดงการเสริมเหลก็แผงปิด        
ตอม่อจ านวน 4 แผน่ ประกอบดว้ย 
 PC-101: แบบแสดงรายละเอียดกรณีฐานรากตอม่อแบบเสาเด่ียวมีการท ามุมเฉียง 
 PC-102 ถึง PC-103 : แบบแสดงรูปแบบฐานรากแบบต่างๆ ส าหรับตอม่อแบบเสาเด่ียว สอง

เสา และสามเสา   
 PC-104 : แบบแสดงรายละเอียดการเสริมเหลก็ของแผงปิดตอม่อ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) เสาและคานขวาง ของตอม่อแบบเสาเด่ียว จะไม่มีการเฉียงตามแต่จะ

ใชก้ารเฉียงของฐานรากปรับตามการเฉียงของสะพาน ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-101 
3) รูปแบบการจดัวางเสาเขม็ส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบเสาเด่ียว สองเสา และสามเสา ท่ีไม่ไดแ้สดง

ในแบบแผน่ท่ี PC-201 ถึง PC-228 ไดน้ ามาแสดงไวต้ามแบบแผน่ท่ี PC-102 ถึง PC-103 
4) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม

แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
5) แบบชุดน้ีใชร่้วมกบัแบบแผน่ท่ี PC-201 ถึง PC-228 
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (SINGLE COLUMN) 
DRAWING NO. : PC-201 ถึง PC-204 และ PC-210 ถึง PC-213 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบเสาเด่ียว กรณีรองรับ I - GIRDER   

  ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม. ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม.  
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน 8 แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-201 ถึง PC-204: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของตอม่อกลางแบบ
เสาเด่ียวในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และ 20.00 ม.และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณีไม่มีทางเท้า (ความสูงสะพาน
แบ่งเป็นช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.) 

 PC-210 ถึง PC-213: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของตอม่อกลางแบบ
เสาเด่ียว ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และ 20.00 ม.และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณีมีทางเทา้ (ความสูงสะพานแบ่งเป็น
ช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ  : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ข้อมูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะคานขวาง,เสา,ฐานราก จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) กรณีท่ีสะพานสูงไม่เกิน 8.00 ม. ใหใ้ชข้อ้มูลแผน่ท่ี PC-201, PC-202, PC-210 และ PC-211 
4) กรณีท่ีสะพานสูงเกิน 8.00 ม. แต่สูงไม่เกิน 15.00 ม. ให้ใช้ขอ้มูลแผ่นท่ี PC-203, PC-204, PC-212, PC-213 

(แผน่เหล่าน้ีไม่เหมาะท่ีจะน าไปออกแบบสะพานท่ีสูงไม่เกิน 8.00 ม. เน่ืองจากจะท าใหส้ิ้นเปลือง) 
5) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) เสาและคานขวาง ของตอม่อแบบเสาเด่ียว จะไม่มีการเฉียงตาม แต่จะ

ใชก้ารเฉียงของฐานรากปรับตามการเฉียงของสะพาน โดยจะระบุขนาดแยกกรณีไวใ้นตารางของแต่ละแผ่น
โดยไม่ไดแ้สดงรูปประกอบ  รูปประกอบสามารถดูรายละเอียดไดต้ามแบบแผน่ท่ี PC-101 

6) เหล็กเสริมในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ
รุนแรงของแผน่ดินไหวในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพานระบุไวใ้นแบบแผน่ท่ี GN- 002 ถึง GN-003 

7) รูปแบบการจัดวางเสาเข็มส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบเสาเด่ียว ท่ีไม่ได้แสดงในแบบให้ดู
รายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-102 

8) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ
แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 

9) กรณีท่ีตอ้งตอกเสาเขม็เฉียง (BATTER PILE) ใหด้ าเนินการตามรูปแบบท่ีแสดงดงัแบบแผน่ท่ี PC-101 ถึง PC-
102 โดยความเฉียงแนวราบต่อแนวด่ิงระบุตามแบบ (1 : 10) และมีระยะFREE STANDING ไดไ้ม่เกิน 5.00 ม. 

10) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดต่อม่อโดยรอบฐาน  รายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม
แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 12.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (TWO COLUMN) 
DRAWING NO. : PC-205 ถึง PC-206 และ PC-214 ถึง PC-215 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสองเสา กรณีรองรับ I-GIRDER   

  ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม. ถึง 12.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน4แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-205 ถึง PC-206 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อกลางแบบ
สองเสา ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 12.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณีไม่มีทางเท้า (ความสูงสะพาน
แบ่งเป็นช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.) 

 PC-214 ถึง PC-215 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อกลางแบบ
สองเสา ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 12.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณีมีทางเทา้ (ความสูงสะพานแบ่งเป็น
ช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ    : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ข้อมูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะคานขวาง เสา ฐานราก จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) กรณีท่ีสะพานมีความกวา้งทางรถไม่เกิน 12.00 ม. ใหเ้ลือกออกแบบเป็น ตอม่อกลางแบบสองเสา 
4) กรณีท่ีสะพานสูงไม่เกิน 8.00 ม. ใหใ้ชข้อ้มูลในตารางยอ่ยท่ี 1 ของแบบแต่ละแผน่ 
5) กรณีท่ีสะพานสูงเกิน 8.00 ม. แต่สูงไม่เกิน 15.00 ม. ให้ใชข้อ้มูลในตารางยอ่ยท่ี 2 ของแต่ละแผ่น (ขอ้มูลจาก

ตารางยอ่ยท่ี 2 เหล่าน้ีไม่เหมาะท่ีจะน าไปออกแบบสะพานท่ีสูงไม่เกิน 8.00 ม. เน่ืองจากจะท าใหส้ิ้นเปลือง) 
6) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) จะใชก้ารเฉียงของคานขวางให้เฉียงตามทิศทางท่ีเฉียงและมีการปรับ

ระยะเฉียงส าหรับคาน ฐานราก และระยะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคูณค่า SEC  ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแต่ละแผน่ 
7) เหล็กเสริมในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ

รุนแรงของแผน่ดินไหวในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพานระบุไวใ้นแบบแผน่ท่ี GN- 002 ถึง GN-003 
8) รูปแบบการจัดวางเสาเข็มส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบสองเสา ท่ีไม่ได้แสดงในแบบให้ดู

รายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-103 
9) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ

แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 
10) กรณีท่ีตอ้งตอกเสาเข็มเฉียง (BATTER PILE)ให้ด าเนินการตามรูปแบบท่ีแสดงดงัแบบแผ่นท่ี PC-103 โดย

ความเฉียงแนวราบต่อแนวด่ิงระบุตามแบบ ( 1 ต่อ 10 ) และมีระยะ FREE STANDING ไดไ้ม่เกิน 5.00 ม. 
11) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดต่อม่อโดยรอบฐาน  รายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม

แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
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DRAWING NAME : 13.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH  PIER COLUMN (THREE COLUMN) 
DRAWING NO. : PC-207 ถึง PC-208 และ PC-216 ถึง PC-217 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสามเสา กรณีรองรับ I-GIRDER 

  ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน 4 แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-205 ถึง PC-206 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อกลางแบบ
สามเสา ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  13.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณีไม่มีทางเท้า (ความสูงสะพาน
แบ่งเป็นช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.) 

 PC-216 ถึง PC-217: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อกลางแบบ
สามเสา ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ 13.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และ 20.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม.กรณีมีทางเทา้ (ความสูงสะพานแบ่งเป็น
ช่วงไม่เกิน 8.00 ม. และช่วงเกิน 8.00 ม.แต่ไม่เกิน 15.00 ม.) 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ข้อมูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะคานขวาง,เสา,ฐานราก จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) กรณีท่ีสะพานมีความกวา้งทางรถ 13.00 ม.-15.00 ม.ใหเ้ลือกออกแบบเป็นตอม่อกลางแบบสามเสา 
4) กรณีท่ีสะพานสูงไม่เกิน 8.00 ม. ใหใ้ชข้อ้มูลในตารางยอ่ยท่ี 1 ของแบบแต่ละแผน่ 
5) กรณีท่ีสะพานสูงเกิน 8.00 ม. แต่สูงไม่เกิน 15.00 ม. ให้ใชข้อ้มูลในตารางยอ่ยท่ี 2 ของแต่ละแผ่น (ขอ้มูลจาก

ตารางยอ่ยท่ี 2 เหล่าน้ีไม่เหมาะท่ีจะน าไปออกแบบสะพานท่ีสูงไม่เกิน 8.00 ม. เน่ืองจากจะท าใหส้ิ้นเปลือง) 
6) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) จะใชก้ารเฉียงของคานขวางให้เฉียงตามทิศทางท่ีเฉียง  และมีการปรับ

ระยะเฉียงส าหรับคาน ,ฐานราก และระยะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคูณค่า SEC  ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแต่ละแผน่ 
7) เหล็กเสริมในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ

รุนแรงของแผน่ดินไหวในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพานระบุไวใ้นแบบแผน่ท่ี  GN- 002 ถึง GN-003 
8) รูปแบบการจัดวางเสาเข็มส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบสามเสา ท่ีไม่ได้แสดงในแบบให้ดู

รายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-103 
9) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ

แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 
10) กรณีท่ีตอ้งตอกเสาเข็มเฉียง (BATTER PILE) ให้ด าเนินการตามรูปแบบท่ีแสดงดังแบบแผ่นท่ี PC-103 โดย

ความเฉียงแนวราบต่อแนวด่ิงระบุตามแบบ ( 1 ต่อ 10 ) และมีระยะ FREE STANDING ไดไ้ม่เกิน 5.00 ม. 
11) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดต่อม่อโดยรอบฐาน  รายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม

แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH ABUTMENT 
DRAWING NO. : PC-209 และ PC-218 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อริมแบบก าแพงทึบ กรณีรองรับ I-GIRDER 

  ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. และ 20.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน2แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-209: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของตอม่อริมแบบก าแพงทึบ ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ 
20.00 ม.กรณีไม่มีทางเทา้ 

 PC-218: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของตอม่อริมแบบก าแพงทึบ ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ 
20.00 ม.กรณีมีทางเทา้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ขอ้มูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะตอม่อริมแบบก าแพงทึบ จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) แบบชุดน้ีใชอ้อกแบบ ตอม่อริมแบบก าแพงทึบความสูงไม่เกิน 5.50 ม. (จากหลงัฐานรากถึงผิวจราจร) 
4) ใหผู้อ้อกแบบตรวจสอบความสูงระยะ Hb ให้สอดคลอ้งกบัความสูง I-GIRDER , BEARING PAD, ความหนา

พ้ืนสะพาน ท่ีเลือกใชอี้กคร้ัง 
5) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) จะใชก้ารเฉียงของก าแพงและฐานรากให้เฉียงตามทิศทางท่ีเฉียง  และมี

การปรับระยะเฉียงส าหรับของก าแพง ฐานราก และระยะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคูณค่า SEC   ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแต่
ละแผน่ 

6) เหลก็เสริมในก าแพงและฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหลก็ ใชไ้ดก้บัทุกระดบัความรุนแรงของแผน่ดินไหว       
(ใชไ้ดก้บั LEVEL 1 และ LEVEL 2)  

7) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ
แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (SINGLE COLUMN) FOR  
   BOX BEAM 
DRAWING NO. : PC-219 ถึง PC-220 และ PC-224 ถึง PC-225 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบเสาเด่ียว กรณีรองรับ 

  BOX BEAM ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน 4 แผน่ไดแ้ก่  

 PC-219 ถึง PC-220 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของตอม่อกลางแบบ
เสาเด่ียว ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณีไม่มีทางเทา้  

 PC-224  ถึง PC-225 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของตอม่อกลางแบบ
เสาเด่ียว ในกรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 
15.00 ม. และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณีมีทางเทา้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ  : 

1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ข้อมูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะคานขวาง เสา ฐานราก จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) แบบชุดน้ีสามารถใชไ้ดก้บัสะพานท่ีมีความสูงตั้งแต่ 0.00 ม. ถึง 15.00 ม. โดยมีการจดัเหล็กเสริมแปรผนัตาม
ช่วงความสูง 

4) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) เสาและคานขวาง ของตอม่อแบบเสาเด่ียว จะไม่มีการเฉียงตาม แต่จะ
ใชก้ารเฉียงของฐานรากปรับตามการเฉียงของสะพาน โดยจะระบุขนาดแยกกรณีไวใ้นตารางของแต่ละแผ่น
โดยไม่ไดแ้สดงรูปประกอบ  รูปประกอบสามารถดูรายละเอียดไดต้ามแบบแผน่ท่ี  PC-101 

5) เหล็กเสริมในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ
รุนแรงของแผน่ดินไหวในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพานระบุไวใ้นแบบแผน่ท่ี  GN- 002 ถึง GN-003 

6) รูปแบบการจัดวางเสาเข็มส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบเสาเด่ียว ท่ีไม่ได้แสดงในแบบให้ดู
รายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-102 

7) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE  FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนกัระบุในแต่ละ
แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 

8) กรณีจะตอกเสาเขม็เฉียง (BATTER PILE) ใหด้ าเนินการตามรูปแบบท่ีแสดงดงัแบบแผน่ท่ี PC-101 ถึง PC-102 
โดยความเฉียงแนวราบต่อแนวด่ิงระบุตามแบบ (1 : 10) และมีระยะ FREE STANDING ไดไ้ม่เกิน 5.00 ม. 

9) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดต่อม่อโดยรอบฐาน  รายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม
แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 12.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (TWO COLUMN) FOR  
  BOX BEAM 
DRAWING NO. : PC-221 และ PC-226 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสองเสา กรณีรองรับ 

  BOX BEAM ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม.ถึง 12.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน 2 แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-221 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อกลางแบบสองเสา ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 12.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ
มีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณีไม่มีทางเทา้ 

 PC-226 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของ ตอม่อกลางแบบสองเสา ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 12.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. และ
มีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณีมีทางเทา้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ    : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ข้อมูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะคานขวาง เสา ฐานราก จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) กรณีท่ีสะพานมีความกวา้งทางรถไม่เกิน 12.00 ม. ใหเ้ลือกออกแบบเป็น ตอม่อกลางแบบสองเสา 
4) แบบชุดน้ีสามารถใชไ้ดก้บัสะพานท่ีมีความสูงตั้งแต่ 0.00 ม. ถึง 15.00 ม. โดยมีการจดัเหล็กเสริมแปรผนัตาม

ช่วงความสูง  
5) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) จะใชก้ารเฉียงของคานขวางให้เฉียงตามทิศทางท่ีเฉียง  และมีการปรับ

ระยะเฉียงส าหรับคาน ,ฐานราก และระยะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคูณค่า SEC   ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแต่ละแผน่ 
6) เหล็กเสริมในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ

รุนแรงของแผน่ดินไหวในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพานระบุไวใ้นแบบแผน่ท่ี  GN- 002 ถึง GN-003 
7) รูปแบบการจัดวางเสาเข็มส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบสองเสา ท่ีไม่ได้แสดงในแบบให้ดู

รายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-103 
8) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ

แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 
9) กรณีท่ีตอ้งตอกเสาเข็มเฉียง (BATTER PILE) ให้ด าเนินการตามรูปแบบท่ีแสดงดังแบบแผ่นท่ี PC-103 โดย

ความเฉียงแนวราบต่อแนวด่ิงระบุตามแบบ ( 1 ต่อ 10 ) และมีระยะ FREE STANDING ไดไ้ม่เกิน 5.00 ม. 
10) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดต่อม่อโดยรอบฐาน  รายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม

แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
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DRAWING NAME : 13.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH PIER COLUMN (THREE COLUMN) FOR 
   BOX BEAM 
DRAWING NO. : PC-222 และ PC-227 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อกลางแบบสามเสา กรณีรองรับ 
  BOX BEAM ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 13.00 ม.ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน 2 แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-222: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อกลางแบบสามเสา ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  13.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. 
และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณีไม่มีทางเทา้ 

 PC-227: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของ ตอม่อกลางแบบสามเสา ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  13.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. 
และมีความสูงไม่เกิน 15.00 ม. กรณีมีทางเทา้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ    : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO ( LRFD ) 
2) แบบชุดน้ีให้ข้อมูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะคานขวาง,เสา,ฐานราก จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) กรณีท่ีสะพานมีความกวา้งทางรถ 13.00 ม.-15.00 ม.ใหเ้ลือกออกแบบเป็น ตอม่อกลางแบบสามเสา 
4) แบบชุดน้ีสามารถใชไ้ดก้บัสะพานท่ีมีความสูงตั้งแต่ 0.00 ม. ถึง 15.00 ม. โดยมีการจดัเหล็กเสริมแปรผนัตาม

ช่วงความสูง  
5) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) จะใชก้ารเฉียงของคานขวางให้เฉียงตามทิศทางท่ีเฉียง  และมีการปรับ

ระยะเฉียงส าหรับคาน ,ฐานราก และระยะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคูณค่า SEC  ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแต่ละแผน่ 
6) เหล็กเสริมในเสา คานขวาง ฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหล็ก จ านวนเหล็กเสริมจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ

รุนแรงของแผน่ดินไหวในแต่ละจงัหวดัท่ีก่อสร้างสะพานระบุไวใ้นแบบแผน่ท่ี  GN- 002 ถึง GN-003 
7) รูปแบบการจัดวางเสาเข็มส าหรับฐานรากท่ีรองรับ ตอม่อกลางแบบสามเสา ท่ีไม่ได้แสดงในแบบให้ดู

รายละเอียดตามแบบแผน่ท่ี PC-103 
8) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ

แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 
9) กรณีท่ีตอ้งตอกเสาเข็มเฉียง (BATTER PILE) ให้ด าเนินการตามรูปแบบท่ีแสดงดังแบบแผ่นท่ี PC-103 โดย

ความเฉียงแนวราบต่อแนวด่ิงระบุตามแบบ (1 : 10) และมีระยะ FREE STANDING ไดไ้ม่เกิน 5.00 ม. 
10) กรณีตอม่อกลางน ้ าให้เลือกใชแ้ผงปิดต่อม่อโดยรอบฐาน  รายละเอียดการเสริมเหล็กแผงปิดตอม่อให้ใชต้าม

แบบแผน่ท่ี PC-104  และกรณีเป็นตอม่อบนบกใหเ้ลือกไม่ใชแ้ผงปิดตอม่อโดยรอบฐาน 
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DRAWING NAME : 9.00 M. - 15.00 M. ROADWAY WIDTH ABUTMENT FOR BOX BEAM 
DRAWING NO. : PC-223 และ PC-228 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานตอม่อริมแบบก าแพงทึบ กรณีรองรับ  

  BOX BEAM ท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ช่วงสะพานยาว (SPAN) 15.00 ม. 
องค์ประกอบแบบ : แบบแสดงโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน จ านวน 2 แผน่ไดแ้ก่ 

 PC-223: แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมของตอม่อริมแบบก าแพงทึบ ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ 9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม.                 
กรณีไม่มีทางเทา้ 

 PC-228 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหลก็เสริมของ ตอม่อริมแบบก าแพงทึบ ใน
กรณีท่ีมีความกวา้งของทางรถ  9.00 ม. ถึง 15.00 ม.ส าหรับความยาวช่วงสะพาน 15.00 ม. กรณี
มีทางเทา้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีให้ขอ้มูลส าหรับออกแบบโครงสร้างเฉพาะตอม่อริมแบบก าแพงทึบ จบภายในแบบแต่ละแผ่น  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมิไดร้ะบุในแบบแผ่นนั้นๆให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบกบัแบบท่ีเก่ียวขอ้งตาม
มาตรฐานน้ีอีกคร้ัง 

3) แบบชุดน้ีใชอ้อกแบบ ตอม่อริมแบบก าแพงทึบความสูงไม่เกิน 5.50 ม. (จากหลงัฐานรากถึงผิวจราจร)  
4) ให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบความสูงระยะ Hb ให้สอดคลอ้งกบัความสูง BOX BEAM, BEARING PAD, ความ

หนาพ้ืนสะพาน ท่ีเลือกใชอี้กคร้ัง 
5) กรณีท่ีสะพานมีการท ามุมเฉียง (SKEW) จะใชก้ารเฉียงของก าแพงและฐานรากให้เฉียงตามทิศทางท่ีเฉียง  และมี

การปรับระยะเฉียงส าหรับของก าแพง ,ฐานราก และระยะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคูณค่า SEC  ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแต่
ละแผน่ 

6) เหลก็เสริมในก าแพงและฐานรากแสดงในตารางการเสริมเหลก็ ใชไ้ดก้บัทุกระดบัความรุนแรงของแผน่ดินไหว       
(ใชไ้ดก้บั LEVEL 1 และ LEVEL 2)  

7) โครงสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากเสาเข็มตอก (PILE FOOTING) ขนาดและก าลงัรับน ้ าหนักระบุในแต่ละ
แผน่ รายละเอียดต่างๆของเสาเขม็ใหดู้แบบมาตรฐานเสาเขม็ตอกท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานน้ี 
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SECTION 2) BRIDGE  ACCESSORIES 

DRAWING NAME : TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIERS 
DRAWING NO. : BR-101 AND BR-102 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียด TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIERS  
องค์ประกอบแบบ : ชุดประกอบของสะพาน 2 แผน่ ประกอบดว้ย 

 BR-101 : แสดงรูปตดัต่างๆของ BARRIER 
 BR-102 : แสดงรายละเอียดการติดตั้งราวสะพานคนเดินและการติดตั้ง PC. FIN โดยท่ีจะติดตั้ง 
      PC. FIN ก่อนท่ีจะหล่อ BARRIER 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) แบบชุดน้ีประกอบดว้ย 2 แผน่ การน าไปใชต้อ้งใชร่้วมกนั  
2) การออกแบบใชน้ ้ าหนักบรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) แรงท่ีเกิดจากการชน

รถกระท าต่อ BARRIER ออกแบบท่ี  TEST LEVEL 5 (TL - 5) 
3) การเลือกใชช้นิดของ BARRIER  จะพิจารณาจากพ้ืนท่ี โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

3.1) TRAFFIC  BARRIER แบบท่ี 1 เลือกใชใ้นกรณีทัว่ๆไป โดยสูงจากผิวจราจร 1.00 ม. ในกรณีท่ีไม่ปูยาง
มะตอย (ASPHALT) และสูงจากผิวจราจร 0.95 ม. ในกรณีท่ีปูยางมะตอย (ASPHALT)  

3.2) TRAFFIC BARRIER แบบท่ี 2 เลือกใช้ในกรณีท่ีสะพานมีรัศมีโคง้มาก หรือต าแหน่งท่ีตอ้งการความ
ปลอดภยัสูง (SITE – SPECIFIC SAFETY CONCERNS) โดยสูงจากผิวจราจร 1.15 ม. ในกรณีไม่ปูยาง
มะตอย (ASPHALT) และสูง 1.10 ม. ในกรณีท่ีปูยางมะตอย (ASPHALT)  

3.3) PEDESTRIAN RAILING สร้างขนานกับ TRAFFIC BARRIER เลือกใช้ในกรณีบริเวณทางเท้าท่ีข้าม
คลองขนาดใหญ่หรือสะพานท่ีรถยนตใ์ชค้วามเร็วสูง 

3.4) PEDESTRIAN BARRIER ใชก้รณีทางเทา้ใหค้นเดินทัว่ไป บริเวณสะพานท่ีรถยนตใ์ชค้วามเร็วไม่สูงนกั 
4) แบบ  BARRIER ชุดน้ีใช้ร่วมกับแบบส่วนบนของสะพาน ได้แก่ 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) กรณีพิเศษ ในการปรับความสูงของ TRAFFIC BARRIER จาก TYPE 1 ท่ีสูง 1.00 เมตร เป็น 1.15 เมตร
สามารถปรับไดโ้ดยการติดตั้ง GALVANIZED STEEL PIPE 

6) ความยาวของ TRAFFIC BARRIER ก าหนดให้สูงสุดไม่เกิน 10.00 ม. ก าหนดมีการยึดระหว่าง TRAFFIC 
BARRIER ดว้ย DOWEL BAR 
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FIGTURE 8 TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIER TYPES 
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DRAWINGS NAME  : BRIDGE SIGN 
DRAWING NO. : SN-201 TO SN-203 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียด ป้ายสะพาน และแนะน าส าหรับการติดตั้งป้ายสะพาน 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบดว้ยแบบจ านวน 3 แผน่ ประกอบดว้ย 

 SN-201 : SPECIAL BRIDGE NAME SIGN  แสดงรายละเอียดของป้ายสะพานขนาดใหญ่  
 SN-202 : GENERAL BRIDGE NAME SIGN  แสดงรายละเอียดของป้ายสะพานขนาดทัว่ไป 
 SN-203 : BRIDGE INFORMATION & BENCHMARK  แสดงรายละเอียดของป้ายขอ้มูล

สะพาน และ BENCH MARK 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ   :  

1) แบบชุดน้ีเป็นแบบงานสถาปัตยกรรม ป้ายช่ือสะพานและป้ายขอ้มูลสะพาน จะเนน้เร่ือง ความสวยงาม ต าแหน่ง 
และการติดตั้งงานป้ายบนสะพาน 

2) วสัดุพ้ืนผิวป้ายใช ้แกรนิตสีด าหนา 20 มิลลิเมตร ตวัหนงัสือและสญัลกัษณ์กรมทางหลวง จะเซาะร่องลึก 5 
มิลลิเมตรและทาสีทอง  

3) ปีท่ีเขียนลงบนแผน่ป้ายใหใ้ชปี้ พ.ศ. ในปีท่ีสร้างเสร็จ 
4) ต าแหน่งการติดตั้งป้ายช่ือสะพาน ใหติ้ดตั้งบน จุดก่ึงกลางของ MAIN SPAN สะพาน และหนัหนา้ป้ายช่ือสะพาน

เขา้หาถนน โดยติดตั้งป้ายไวท้ั้ง 2 ฝ่ังของสะพาน  
5) ป้ายช่ือสะพานขนาดพิเศษ ใหติ้ดตั้งบนสะพานท่ีขา้มล าน ้ าขนาดใหญ่  
6) ป้ายช้ือสะพานขนาดปกติ ใหติ้ดตั้งบนสะพานท่ีขา้มล าน ้ าขนาดเลก็ 
7) ต าแหน่งการติดตั้งป้ายขอ้มูลสะพาน ใหติ้ดตั้งบน BARRIER  บริเวณจุดเร่ิมตน้ก่อนทางข้ึนของสะพาน โดย

ติดตั้งป้าย 1 ฝ่ัง ในแต่ละขาเขา้ทั้ง 2 ดา้นของสะพาน และหนัหนา้เขา้ถนน 
8) แผน่ป้ายทั้งหมดตอ้งฝังลงในผิวคอนกรีต โดยเรียบเสมอผิวหนา้ของ BARRIER  

 
 

DRAWING NAME : BRIDGE APPROACH SLAB 
DRAWING NO. : AP-101 TO AP-102 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียด BRIDGE APPROACH SLAB 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบของสะพาน 2 แผน่ ประกอบดว้ย 

 AP-101 TO AP-102 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตัด ระดับและเหล็กเสริมของ  BRIDGE 
APPROACH SLAB มีความยาว 5.00 ถึง 10.00 เมตร และสะพานมีการเฉียงไม่เกิน 45 องศา 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) ความหนาของ APPROACH SLAB และรายละเอียดการเสริมเหล็กจะข้ึนอยูก่บัความยาว APPROACH SLAB             

ดังแสดงในตาราง THE DETAILS OF THE APPROACH SLAB เช่น APPROACH SLAB ยาว 10 ม. ความ
หนาพ้ืนท่ีใช ้คือ 0.30ม. ใชเ้หลก็เสริม DB 25 วางห่างกนั 0.15 ม. 
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3) ระยะห่างของท่อ PVC. ส าหรับระบายน ้ าใต ้APPROACH SLAB จะข้ึนอยูก่บัการเฉียง (SKEW) ของสะพาน                   
แต่จะออกแบบใหร้ะยะวางท่อห่างกนัไดไ้ม่เกิน 1.50 เมตร 

4) ความยาวของ APPROACH SLAB สะพานจะข้ึนอยูก่บัการเฉียง (SKEW) ของตวัสะพานในกรณีท่ีสะพานไม่มี
การเฉียง ความยาวของตวัสะพานจะอยูใ่นช่วง 5.00 ถึง 10.00 เมตร ส่วนในกรณีท่ีสะพานมีการเฉียงความยาว
ของ APPROACH SLAB จะมีค่าเท่ากบั ความยาว (L) + ความยาวเฉียง (L1) โดยท่ีความยาวเฉียง (L1) สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการ 0.5*(L)*COT(θ)  

 

 
FIGTURE 9 BRIDGE APPROACH SLAB 

 
 

DRAWING NAME : 0° - 45° SKEW BEARING UNIT  
DRAWING NO. : BU-101 TO BU-104 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียด RETAINING WALL WITH AND WITHOUT RETAINING WALL 
องค์ประกอบแบบ : เป็นแบบชุดประกอบของสะพาน 4   แผน่ ประกอบดว้ย 

 BU-101 TO BU-102 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั เสาเข็มและเหล็กเสริมของ BEARING 
UNIT บนดินเหนียวอ่อนและกรณีดินเหนียวอ่อนมากๆ กรณีไม่มี RETAINING WALL 

 BU-103 TO BU-104 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดับและเหล็กเสริมของ  BEARING 
UNIT   บนดินเหนียวอ่อนและกรณีดินเหนียวอ่อนมากๆ กรณีมี RETAINING WALL 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุก HL-93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) แบบชุดน้ีใช้ในกรณีท่ีสภาพดินในพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีลกัษณะดินเหนียวอ่อนและกรณีดินเหนียวอ่อนมากๆ                         

โดยใชแ้บบ BU-101 คู่กบั  BU-102 หรือ BU-103 คู่กบั BU-104  
3) แบบชุดน้ีใชส้ าหรับความสูงดินถมไม่เกิน 3.25 ม. (ระยะจากหลงั FOOTING ถึงผิวล่าง APPROACH SLAB)  
4) ความยาวและจ านวนเสาเข็มในแต่ละแถว ความยาวรวมของ BEARING UNIT จะข้ึนอยูก่บัความยาวเสาเข็ม

ของตอม่อริม ดงัท่ีไดแ้สดงในตาราง LENGTH OF PILE FOR ROW (L) และ NO. OF PILE PER ROW (n) 
5) โดยทั่วไป ระยะห่างระหว่างเสาเข็มในแต่ละแถว ไม่เกิน 2.00 เมตรส าหรับช่วงสะพานตรง  แต่กรณีเป็น

เสาเขม็ท่ีเสริมในช่วงท่ีเฉียงของสะพาน (SKEW) ระยะห่างของเสาเขม็อยูใ่นช่วง 1.00 ถึง 2.00 เมตร  



114 

 

 
 

FIGTURE 10 BEARING UNIT WITH AND WITHOUT RETAINING WALL 
 

6) บริเวณจงัหวดัท่ีมีสภาพดินเหนียวอ่อนมากๆ แนะน าไวด้งัรูปท่ี 11 แต่ทั้งน้ีใหท้ าการส ารววจทดสอบคุณสมบติั
ของดินและข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของวศิวกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGTURE 11 VERY SOFT CLAY ZONES  
 
 
  

ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิศวกรรมปฐพแีละฐานราก

ด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

พื้นท่ีศึกษา 

ขอบเขตดินอ่อน 

VERY SOFT CLAY ZONES 
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DRAWING NAME : ELASTOMERIC BEARING PAD  
DRAWING NO. : BP-101 TO BP-103 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียด ELASTOMERIC BEARING PAD AND BUFFER 
องค์ประกอบแบบ : รายละเอียดประกอบของสะพานมี 3 แผน่ ประกอบดว้ย 

 BP-101 : แสดงรูปตดัต่างๆและรายละเอียดการติดตั้งของ BUFFER 
 BP-102 : แสดงรูปตดัต่างๆและรายละเอียดการติดตั้งของแผน่ยางรองคานสะพาน 

ผลิตจากยางธรรมชาติ 
 BP-103 : แสดงรูปตดัต่างๆและรายละเอียดการติดตั้งของแผน่ยางรองคานสะพาน 

ผลิตจากยางสงัเคราะห์ 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 

1) ในแบบ BP-101 จะแบ่ง  SEISMIC BUFFER เป็น 2 ประเภท โดยแบ่งตามระดบัความรุนแรงของแผน่ดินไหว 
1.1) BUFFER แบบท่ี 1 ใชเ้ม่ือก่อสร้างสะพานในจงัหวดัท่ีระดบัแผ่นดินไหวในช่วง ระดบั 1A และ 1B (ทุก

จงัหวดั ยกเวน้จงัหวดัท่ีมีใน ระดบั 2) ตามรายละเอียดใน แบบ GN-002 
1.2) BUFFER แบบท่ี 2 ใชเ้ม่ือก่อสร้างสะพานในจังหวดัท่ีระดับแผ่นดินไหวในช่วง ระดับ 2 (กาญจนบุรี 

เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพนู แม่ฮ่องสอน) ตามรายละเอียดใน แบบ GN-002 
2) แผน่ยางรองคานสะพานแบ่งตามคุณสมบติัของวสัดุโดยแบ่งได ้2 ประเภทดงัน้ี 

 แบบยางธรรมชาติ 
 แบบยางสงัเคราะห์ 

ขนาดและความหนาของแผน่ยางรองคานสะพานจะข้ึนกบัความยาวของคานท่ีจะมาวาง น ้ าหนกัท่ีกระท า
ต่อแผ่นยางรอง และลกัษณะของจุดรองรับวา่เป็นประเภท FIX หรือ  FREE โดยค่าน ้ าหนกัท่ีกระท ากบัแผ่น
ยาง และการเคล่ือนตวัของแผน่ยางระบุใน TABLE 1  LOADS & MOVEMENT OF BEARING 

 

 
FIGTURE 12 ELASTOMERIC BEARING PAD AND BUFFER 
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DRAWING NAME : EXPANSION JOINT  
DRAWING NO. : EJ-01 TO EJ-03 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดและขอ้ก าหนดรองรับการขยายตวัท่ีรอยต่อ (EXPANSION JOINT) 
องค์ประกอบแบบ : รายละเอียดประกอบของสะพานมี 3 แผน่ ประกอบดว้ย 

 EJ-01 : แสดงขอ้มูลจ าเพาะ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1) แสดงขอ้มูลการเลือกชนิดของ EXPANSION JOINT และมาตรฐานการทดสอบวสัดุ 
2) ค าแนะการติดตั้ ง มาตรฐานวสัดุและการทดสอบของ EXPANSION JOINT ท่ีมีขนาด               

การเคล่ือนท่ีนอ้ย 
3) ค าแนะการติดตั้ ง มาตรฐานวสัดุและการทดสอบของ EXPANSION JOINT ท่ีมีขนาด               

การเคล่ือนท่ีปานกลางถึงมาก 
 EJ-02 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมรอยต่อรองรับการขยายตวัแต่ละ

ชนิด ในกรณีท่ีติดตั้งกบัผิวทางคอนกรีต 
 EJ-03 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตดั ระดบัและเหล็กเสริมรอยต่อรองรับการขยายตวัแต่ละ

ชนิด ในกรณีท่ีติดตั้งกบัผิวทางแอสฟัลต ์
 

ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 
1) แบบชุดน้ีเป็นแบบแสดงรายละเอียด และการติดตั้งรอยต่อรองรับการขยายตวัของสะพาน โดยแบ่งออกเป็น 2 

กรณี ตามลกัษณะของผิวทาง ไดแ้ก่ในกรณีท่ีติดตั้งกบัผิวทางคอนกรีตและ ในกรณีท่ีติดตั้งกบัผิวทางแอสฟัลต ์
2) การพิจารณาเลือกแบบใช ้จะตอ้งเลือกในส่วนของแบบ EJ - 01 คู่กบัแบบ EJ - 02 หรือ EJ - 03 แลว้แต่ลกัษณะ

ของผิวทางท่ีจะติดตั้ง 
3) ชนิด (TYPE) และขนาดของช่องว่างของรอยต่อ (GAP) จะข้ึนอยู่กับการออกแบบการเคล่ือนท่ีของรอยต่อ 

(MOVEMENT) ซ่ึงรายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นตารางในหวัท่ี 1 แบบ EJ - 01 
4) ส าหรับรอยต่อเคล่ือนท่ีได้เล็กน้อย (SMALL MOVEMENT) และรอยต่อเคล่ือนท่ีได้ปานกลางจนถึงมาก

รายละเอียดของการติดตั้ง มาตรฐานของวสัดุ และรายละเอียดต่างๆ  จะระบุไวใ้นตารางในหัวขอ้ท่ี 2  และ 3 
ตามล าดบั (แบบ EJ – 01) 

5) ระยะช่องวา่งของรอยต่อ (GAP) จะมีระยะนอ้ยกวา่ 40 มม.  ช่วง 40 ถึง 70 มม.  และเกินกวา่ 70 มม. ข้ึนอยูก่บั
ชนิดของรอยต่อ 
 

 
 

FIGTURE 13 EXPANSION JOINTS 
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DRAWING NAME : R.C., PC. AND SPUN PILES  
DRAWING NO. : PL-001, PL-101 TO 103, PL-201 TO 203 AND PL-301 TO 304 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดรายการและขอ้ก าหนดโครงสร้างงานเสาเขม็ตอก 
องค์ประกอบแบบ : รายละเอียดชุดประกอบของสะพานมี 7   แผน่ ประกอบดว้ย 

 PL-001 : แสดงรายการและขอ้ก าหนดโครงสร้างงานเสาเขม็ตอก 
 PL-101 TO 103 : แสดงรายละเอียด รูปตดั และการเหล็กเสริมของเสาเข็มตอกส่ีเหล่ียมท่ีใช ้                  

เหลก็เสริม (R.C. PILE ) เสาเขม็ขนาด 0.40x0.40, 0.525x0.525 และ 0.65x0.65 ม.  
 PL-201 TO 203 : แสดงรายละเอียด รูปตดั และการเหล็กเสริมของเสาเข็มตอกส่ีเหล่ียมท่ีใช ้                  

ลวดอดัแรง (PC. PILE) เสาเขม็ขนาด 0.40x0.40, 0.525x0.525 และ 0.65x0.65 ม. 
 PL-301 TO 304 : แสดงรายละเอียด รูปตดั และการเหล็กเสริมของเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง                      

แบบใชแ้รงเหวีย่ง (SPUN PILE) ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.50ม. 0.60 ม. 0.80 ม. และ 1.00 ม. 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 

1) การใชแ้บบ ตอ้งน าแบบ PL-001 (แสดงขอ้ก าหนดโครงสร้างงานเสาเขม็ตอก) ไปประกอบกบัแบบเสาเขม็ตาม
ชนิดและขนาดท่ีเลือกใชใ้นโครงการ 

2) การเลือกใชช้นิดและความยาวของเสาเข็ม จะข้ึนอยู่กบัก าลงัรับน ้ าหนักของดินและความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

3) ก าลงัรับแรงอดัสูงสุดของเสาเขม็คอนกรีต จะข้ึนอยูก่บัประเภทของเสาเข็มเช่น หากเลือกเสาเขม็คอนกรีตท่ีใช ้                
ลวดอดัแรง ก าลงัรับแรงอดัสูงสุดของคอนกรีตจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 45 MPa ซ่ึงไดแ้สดงไวห้ัวขอ้คอนกรีต ใน
ตาราง คอนกรีตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.15 หรือมาตรฐาน มอก.849 กรณีตอ้งป้องกนัน ้ าเคม็ 

4) PL-001 : แสดงขอ้ก าหนดโครงสร้างงานเสาเข็มตอก แสดงข้อมูลคุณสมบัติคอนกรีตของเสาเข็ม  ข้อมูล
คุณสมบติัเหลก็เสริมและลวดอดัแรงของเสาเขม็ ขอ้มูลคุณสมบติัของหัวเช่ือมต่อและปลายของเขม็ และขอ้มูล
การทดสอบการรับน ้ าหนกัของเสาเขม็ตอก 

5) ความยาวมากท่ีสุดของเสาเข็มแต่ละท่อน ระบุไวใ้นแบบ ตามขนาดหน้าตดัของเสาเข็ม เช่น เสาเข็มขนาด 
0.40x0.40 ม. ก าหนดความยาวไม่เกิน 25.0 ม. นอกจากน้ีในตาราง “A “ ในแบบ PL-101 ถึง PL-203 แสดง
ปริมาณเหล็กเสริมในเสาเข็มตามช่วงความยาวของเสาเข็ม ( ในกรณีเสาเข็มอดัแรง  ลวดอดัแรง จะแสดงทั้ง 
PC. WIRE และ PC. STRAND ) รวมถึง จ านวนจุดยกของเสาเขม็ เช่น  ในกรณีท่ีเสาเขม็มีความยาวเกิน 14.0 ม. 
ก าหนดการยกเสาเขม็ตอ้งยกพร้อมกนั 2 จุด 

6) วิศวกรจะตอ้งประเมินความยาวเสาเข็มท่ีตอ้งการก่อนการต่อเสาเข็ม  กรณีความยาวของเสาเข็มแต่ละท่อนท่ี
ตอ้งการเกินกว่าท่ีระบุไวใ้นแบบ ให้ต่อเสาเข็มได้ไม่เกิน 2 ท่อนและความยาวของเสาเข็มแต่ละท่อนตอ้ง
ต่างกนัไม่เกิน 3.00 ม. 
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A : เสาเขม็ตอกส่ีเหล่ียม  (R.C. PILE ) 

 
B : เสาเขม็ตอกส่ีเหล่ียมท่ีใชล้วดอดัแรง (PC. PILE) 

 
C : เสาเขม็คอนกรีตท่ีใชล้วดอดัแรง โดยใชแ้รงเหวีย่ง (SPUN PILE ) 

 
FIGTURE 14 PILE REINFORCEMENT DETAILS 
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SECTION 3) REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT 

DRAWING NAME : BOX CULVERT 
DRAWING NO. : BC-101 TO BC-109 

 
วตัถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดแบบระบายน ้ าและติดตั้งท่อคอนกรีตเสริมเหลก็รูปส่ีเหล่ียม กรณีการก่อสร้างตั้ง 
   ฉากกบัทางรถวิง่   
องค์ประกอบแบบ : รายละเอียดแบบจ านวน 9 แผน่ ประกอบดว้ย 

 BC-101 TO BC-102 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตัดระดับและเหล็กเสริมของ RIGID 
FRAME R.C. BOX CULVERT กรณีวสัดุถมสูงสุด 15.00 

 BC-103 : แสดงรายละเอียดรูปตดัระดบั และรายละเอียดเหลก็เสริมคอนกรีตของ R.C. SIMPLE 
SPAN BOX CULVERT 

 BC-104 : แสดงรายละเอียดรูปตัดระดับ และรายละเอียดเหล็กเสริมคอนกรีตของ R.C. 
HEADWALL FOR BOX CULVERT 

 BC-105 TO BC-106 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตัดระดับและเหล็กเสริมของ  BOX 
CULVERT ส าเร็จรูป (PRECAST) ท่ีวสัดุถมนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.60 ม. 

 BC-107 TO BC-108 : แสดงรายละเอียดแปลน รูปตัดระดับและเหล็กเสริมของ  BOX 
CULVERTส าเร็จรูป (PRECAST) ท่ีวสัดุถมมากกวา่ 0.60 ม. 

 BC-109 : แสดงรายละเอียดการเช่ือมต่อขยายของ R.C. BOX CULVERT 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 

1) การออกแบบใชน้ ้ าหนกับรรทุกHL - 93 และออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) 
2) BOX CULVERT ประกอบไปดว้ย SINGLE BOX และ MULTIPLE BOX แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1) BOX CULVERT หล่อในท่ี 
1.1.1) R.C. SIMPLE SPAN BOX CULVERT เลือกใชเ้ม่ือ CLEAR SPAN S (วดัภายใน) ของ BOX 

CULVERT อยูใ่นช่วง 0.60 ถึง 1.80ม. ความสูง D (วดัภายใน) อยูใ่นช่วง 0.60 ถึง 1.80ม. และ
มีวสัดุถมตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.25ม. 

1.1.2) RIGID FRAME R.C. BOX CULVERT เลือกใชเ้ม่ือ CLEAR SPAN S ของ BOX CULVERT 
อยูใ่นช่วง 2.10 ถึง 3.60 ม. ความสูง D อยูใ่นช่วง 1.80 ถึง 3.60 ม.และมีวสัดุถมตั้งแต่ 0.00 ถึง 
15.00 ม. 

1.2) PRECAST BOX CULVERT  
1.2.1) BC-105 TO BC-106 ใชก้รณีท่ีมีวสัดุถมนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.60 ม. 
1.2.2) BC-107 TO BC-108 ใชก้รณีท่ีมีวสัดุถมมากกวา่ 0.60 แต่ไม่เกิน 3.00 ม. 

3) DWG. NO. BC-105 และ BC-107 แสดงการติดตั้งท่อคอนกรีต ตามความยาวท่อ (L) ซ่ึง แนะน าให้ใชท่้อนละ 
2.50 ม. ส าหรับ CLEAR SPAN S กวา้ง 2.10 ม.และใชท่้อนละ 2.00 ม. ส าหรับ CLEAR SPAN S กวา้ง 2.10 
และ 2.40 ม.  

4) กรณีจ าเป็นตอ้งการติดตั้งท่อท่ีความยาว (L) นอ้ยกวา่ท่ีแนะน าใหท้ าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีมีดินถมไม่มากกวา่ 0.60 ม. 
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5) กรณีท่ีไม่มีการบดอดัวสัดุถม แนะน าใหใ้ชท้รายหรือวสัดุท่ีเทียบเท่า 
 

 

 
 

FIGTURE 15  BOX CULVERT 
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SECTION 4) RETAINING WALL 

DRAWINGS NAME   : RETAINING WALL  
DRAWING NO.  : RT-101 AND RT-108 

 
วตัถุประสงค์ : เป็นแบบแนะน าการกอ่สร้างก าแพงกนัดิน RETAINING WALL 
องค์ประกอบแบบ : ก าแพงกนัดินรูปแบบต่างๆ แบ่งตามความสูงของก าแพงกนัดิน สูงตั้งแต่ไม่เกิน 0.60 เมตร จนถึง

ความสูงไม่เกิน 6.00 เมตร 
ข้อแนะน ำกำรใช้แบบ : 

1) ก าแพงกนัดิน Type 1 ส าหรับความสูงไม่เกิน 0.60 เมตร ก่อสร้างได ้2 รูปแบบคือเป็นก าแพงกนัดินโดยการ
ก่ออิฐ หรือเป็นก าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ 

2) ก าแพงกนัดิน Type 2 ส าหรับความสูงตั้งแต่ 0.61 เมตร จนถึง 2.00 เมตร แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือก าแพงกนัดิน
ส าหรับทางเทา้ และก าแพงกนัดินส าหรับงานถมคนัทางท่ีมีความลาดชนัของดินถมคนัทาง 2:1 (H:V)  

3) ก าแพงกนัดิน Type 3 แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 
 Type 3A ส าหรับความสูงตั้งแต่ 1.41 เมตร จนถึง 2.70 เมตร มีลกัษณะเป็นเสาเข็มตอกรูปตวั T และมี

แผน่คอนกรีตเสริมเหลก็เป็นแผน่กนัดิน รายละเอียดแสดงในแบบหมายเลข RT-102 
 Type 3B ส าหรับความสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร จนถึง 2.70 เมตร มีลกัษณะเป็นเสาเข็มตอกรูปตวั I มีแผ่น

คอนกรีตเสริมเหลก็เป็นแผน่กนัดิน และมีเสาเข็มส่ีเหล่ียมตอกดา้นหลงัเพ่ือเป็นเสาเขม็สมอ รายละเอียด
แสดงในแบบหมายเลข RT-103 และรายละเอียดของเสาเขม็แสดงในแบบหมายเลข RT-104 

4) ก าแพงกนัดิน Type 3B เลือกใชข้นาด และความยาวของเสาเขม็ ตามความหนาของชั้นดินเหนียวอ่อนแบ่งเป็น 
3 กรณีคือ  
 ความหนาชั้นดินเหนียวอ่อนหนาไม่เกิน 5.00 เมตร   
 ความหนาชั้นดินเหนียวอ่อนหนาไม่เกิน 10.00 เมตร   
 ความหนาชั้นดินเหนียวอ่อนหนาไม่เกิน 15.00 เมตร   
รายละเอียดของการเสริมเหลก็ในเสาเขม็แสดงในตารางท่ี 1 ในแบบหมายเลข RT-104 

5) ก าแพงกนัดิน Type 4 ส าหรับความสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร จนถึง 6.00 เมตร ท่ีมีฐานของก าแพงเป็นแบบฐานแผ ่
วางบนดินเดิม รายละเอียดแสดงในแบบหมายเลข RT-105 

6) ก าแพงกันดิน Type 4 ส าหรับความสูงตั้ งแต่ 2.00 เมตร จนถึง 6.00 เมตร ท่ีมีฐานของก าแพงเป็น วางบน
เสาเข็ม รายละเอียดแสดงในแบบหมายเลข RT-106 และ RT-107 รายละเอียดของเสาเข็มแสดงในแบบ
หมายเลข RT-108 

 



ภำคผนวก 
(STRUCTURAL WORK) 



a 

รายละเอียดของแบบ  SECTION 1 



b 

รายละเอียดของแบบ SECTION 1-1 และ 1-2 



c 

 
รายละเอียดของแบบ SECTION 1-3 



d 

รายละเอียดของแบบ SECTION 1-4 



e 

รายละเอียดของแบบ SECTION 2 



f 

 
  

รายละเอียดของแบบ SECTION 3 และ 4 



g 

ตำรำงที ่1 Conversion from U.S. Customary Units to the international System of Units (SI) 

 

To Convert Form To Multiply By 
Length 

inch (in.) millimeter (mm) 25.4 
inch (in.) meter (m) 0.0254 
foot (ft) meter (m) 0.3048 

mile (mi) kilometer (km) 1.6093 
Area 

square foot (ft2) square meter (m2) 0.0929 
square inch (in.2) square millimeter (mm2) 645.16 
square inch (in.2) square meter (m2) 0.00064516 
square mile (mi2) square kilometer (km2) 2.5900 

Volume 
cubic inch (in.3) cubic meter (m3) 0.00001639 
cubic foot (ft3) cubic meter (m3) 0.02832 
cubic foot (ft3) gallon (gal.) 6.22965 

gallon (gal.) Can. liquida liter (L) 4.546 
gallon (gal.) Can. liquida cubic meter (m3) 0.004546 
gallon (gal.) U.S. liquida liter (L) 3.785 
gallon (gal.) U.S. liquida cubic meter (m3) 0.003785 

Force 
kip kilogram (kgf) 453.6 
kip newton (N) 4448.0 

pound (lb) kilogram (kgf) 0.4536 
pound (lb) newton (N) 4.448 

kilonewton (kN) kilogram (kgf) 101.972 
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ตำรำงที ่2 Conversion from U.S. Customary Units to the international System of Units (SI) (ต่อ) 

 

To Convert Form To Multiply By 
Pressure or Stress 

kip/square inch (ksi) megapascal (MPa) 6.895 
pound/square foot (lb/ft2) kilopascal (kPa) 0.04788 
pound/square inch (psi) kilopascal (kPa) 6.895 
pound/square inch (psi) megapascal (MPa) 0.006895 

pound/square foot (lb/ft2) kilogram/square meter (kgf/m2) 4.882 
megapascal (MPa) kilogram/square meter (kgf/m2) 101972 

Mass 
pound (avdp) kilogram (kg) 0.4536 

ton (short, 2000 lb) kilogram (kg) 907.2 
grain kilogram (kg) 0.00006480 

tonne (t) kilogram (kg) 1000 
pound (lb) newton (N) 4.448 

kilonewton (kN) kilogram (kgf) 101.972 
 

 

ตำรำงที ่3 Minimum Required Bolt Tension 

 

Bolt Diameter (in.) 
Required Tension, Pt (kips) 

M164 (A325) 
5/8 (16 mm.) 19 (8.62 Ton) 
3/4 (19 mm.) 28 (12.70 Ton) 
7/8 (22 mm.) 39 (17.69 Ton) 
1 (25 mm.) 51 (23.13 Ton) 

1-1/8 (28 mm.) 56 (25.40 Ton) 
1-1/4 (32 mm.) 71 (32.20 Ton) 
1-3/8 (35 mm.) 85 (38.56 Ton) 
1-1/2 (38 mm.) 103 (46.72 Ton) 

 


