คู่มือการก่อสร้างถนนปลอดภัย
ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับประชาชนทั้งจังหวัด
โดย (1) พ.ร.บ.องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2562 ได้ ระบุ ให้ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวั ด
มีอำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(2) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ระบุให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่“การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด” (3) กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพ.ร.บ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ระบุให้ราชการส่ว นท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ “จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกซึ่งอย่างน้อยต้องเป็น
ทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การออกแบบงานทาง
ตามหลั ก วิ ศ วกรรมความปลอดภั ย ทางถนน ได้ แ ก่ วิ ศ วกรรมงานทาง วิ ศ วกรรมขนส่ ง และจราจร
วิศวกรรมไฟฟ้า และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การซ่อมบำรุงถนนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
ทางหลวงท้องถิ่น การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการวิเคราะห์ สถิติอุบัติเหตุจากระบบรายงาน
อุบั ติ เหตุ บ นทางหลวงท้ องถิ่น ตามมาตรการด้ านความปลอดภั ยทางถนนในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หา
อุบั ติเหตุทางถนน โดยกองช่าง องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้ ใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรับผิดชอบให้ได้รับ
ความสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น
คู่มือการก่อสร้างถนนปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนเล่มนี้ จึงเป็นคู่มือที่สามารถ
นำมาใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างถนนสายทางอื่นๆให้เป็นถนนปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย
ทางถนนได้ โดยได้น ำเอาแนวคิด หลักการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐ
หลายหน่วยงานมารวบรวม และประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับบริบทอำนาจหน้าที่และสภาพพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถใช้คู่มือ
เล่มนี้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการดูแลรักษา
ความปลอดภัยต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน และการบริการสาธารณะให้แก่ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครต่อไป
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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บทที่ 1
การออกแบบตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
1.การออกแบบถนนที่ปลอดภัย
1.1.หลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับถนน
1.1.1 วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering)
1.1.2 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)

1.2 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
คือการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมมาช่วยในการออกแบบถนนรวมทั้งจัดการจราจร เพื่อแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุบนถนน โดยประกอบด้วย
1.2.1 วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering)
1.2.2 วิศวกรรมขนส่งและการจราจร (Traffic Engineering)
1.2.3 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
1.2.4 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)

1.3 ทางหลวงตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 6 ได้กำหนดให้มีทางหลวง ดังนี้
1.3.1 ทางหลวงพิเศษ รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง
1.3.2 ทางหลวงแผ่นดิน รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง
1.3.3 ทางหลวงชนบท รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท
1.3.4 ทางหลวงท้องถิ่น รับผิดชอบโดย อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา
1.3.5 ทางหลวงสัมปทาน รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง

1.4 ปัญหาข้อจำกัดการออกแบบถนนให้ได้มาตรฐาน
1.4.1 เขตทาง
1.4.2 ความคิดเห็นของประชาชน
1.4.3 พฤติกรรมการใช้ถนน
1.4.4 งบประมาณ

2.วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
2.1 การแก้ไขปัญหา
2.1.1 Reactive Approach ตัวแบบการแก้ไขปัญหา
2.1.2 Accident Investigation and Black sport Improvement การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุจาก
ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงท้องถิ่นเพื่อระบุจุดอันตราย และทำการปรับปรุงแก้ไข

2.2 การป้องกัน
2.2.1 Proactive Approach ตัวแบบการป้องกันปัญหา
2.2.2 Road Safety Audit and Road Safety Upgrading การตรวจสอบความผลอดภัยทางถนน
เพื่อระบุจุดเสี่ยงอันตราย และยกระดับเพื่อเกิดการสัญจรที่ปลอดภัย
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3.มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบทในปัจจุบัน
3.1 เชิงป้องกัน = การตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit : RSA) เพื่อระบุจุดสิ่งอันตราย
Risk sport และทำการปรับปรุงแก้ไข
การบริ ห ารเชิ งป้ อ งกั น (Proactive Managment) = เป็ น การตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน
(Road Safety Audit : RSA) เป็นการระบุจุดหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น โดยอาศัยหลักมาตรการเชิงรุกที่วิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยการตรวจสอบปัญหาความบกพร่องด้านความปลอดภัย (Safety Deficiency) ทางถนนซึ่งเกิดจาก
การออกแบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม การขาดการบำรุงรักษา หรือความไม่พร้อมของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ในการควบคุมทางถนน เป็นต้น โดยการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประเด็น
ปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน และเสนอแนวทางในการจัดการหรือบรรเทาอันตราย และความ
ไม่ปลอดภัยของประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ โดยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกประเภท
3.2 เชิงแก้ไข = วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุจากระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (Accident Report
Management : ARMS) เพื่อระบุจุดอันตราย (Black sport) และทำการปรับปรุงแก้ไข โดยการเก็บสถิติข้อมูล
การใช้รถสัญจรบนถนน และทำการปรับปรุงทางกายภาพของถนน เช่น การขยายไหล่ทางและสะพานเพื่อเพิ่ม
ความกว้ า ง การปรั บ ปรุ ง รู ป เลขาคณิ ต ของทางโค้ ง การขยายบริ เวณของทางแยกเพิ่ ม ช่ อ งชะลอเลี้ ย ว
การปรับปรุงผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน ตลอดจนซ่อมบำรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่ชำรุดเสียหายจาก
การใช้งานและตามอายุการใช้งาน เช่นเครื่องหมายบนผิวจราจร ราวกันอันตราย ป้ายและเครื่องหมายจราจร
3.2.1 ประโยชน์ของ (Accident Report Management : ARMS) ได้แก่
- เป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุรายละเอียดของอุบัติเหตุ
- วิเคราะห์จุด/บริเวณอันตราย
- ใช้จัดลำดับความสำคัญของจุดอันตราย เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณ
3.2.2 การปรั บ ปรุ งจุ ดอั น ตราย (Black sport Improvement) = จุ ดที่ มี อุบั ติ เหตุเกิดขึ้ น บ่ อยครั้ง
เกิดซ้ำ ๆ บริเวณเดิม ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุด/บริเวณอันตราย คือ จุดที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
ในช่วงถนน 200 ม. ในช่วง 3 ปีล่าสุด โดยแบ่งตามสภาพของถนน และการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ ได้แก่
1. การกระทำที่ไม่ป ลอดภัย (Unsafe Acts) 2.สภาพการณ์ ที่ไม่ปลอดภั ย (Unsafe Condition) 3.เกิดจาก
ธรรมชาติ (Acts of God)

4.แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 ของกรมทางหลวง
รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2554 – 2563 เป็น ทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for
Road Safety)” กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน 10 ปี
โดยมีกรอบ 5 เสาหลัก ตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์กรสหประชาชาติ
เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
เสาหลักที่ 3 ยานพหานะปลอดภัย
เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
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5.ประโยชน์ของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
5.1 ถนนที่ออกแบบใหม่จะมีความปลอดภัยมากขึ้น
5.2 ลดการเกิดอุบัติในโครงข่ายถนน
5.3 ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
5.4 ยกระดับความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนให้เท่าเทียมกับปัจจัยอื่นๆ ในการออกแบบ
5.5 ทำให้ผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกประเภท
5.6 ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ

6.แนวทางการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
ถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น (Safer Roads and Roadsides)

6.1 ลดโอกาสในการชนและลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดการชน ได้แก่
6.1.1 มาตรการแยกกลุ่มผู้ใช้ถนน (Segregating roads users) แต่ละประเภทออกจากกัน โดยแยก
ผู้ใช้ถนน และแยกการจราจร (Segregating traffic) ที่แตกต่างกันออกจากกัน
6.1.2 ควบคุมความเร็ว (Controlling Speed) ชนโดยไม่ตายหรือบาดเจ็บสาหัส
6.1.3 ถนนที่ชัดเจน (Self-explaining Roads) ผู้ขับขี่เห็นและเข้าใจลักษณะทางกายภาพของถนนทำ
ให้สามารถขับขี่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพถนน
6.1.4 แนะนำเชิงบวก (Positive guidance) ให้ข้อมูลที่ต้องการ ทันเวลา ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจได้
6.1.5 รองรับความผิดพลาด (Forgiving road) ชนโดยไม่ตายหรือบาดเจ็บสาหัส
6.1.6 ดำเนินการมาตรการในเชิงรุก โดยปรังปรุงความเสี่ยงบนถนน หรือช่วงถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง
6.2 ถนนที่ไหล่ทางแคบหรือไม่มีไหล่ทาง ถือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายควรขยายให้กว้างเพียงพอต่อความ
ปลอดภัย โดยไหล่ทางที่กว้างเพิ่มระยะการมองเห็น/พื้นที่จอดฉุกเฉิน/พื้นที่สนับสนุนงานบำรุงทาง และเพิ่ม
พื้นที่ Clear Zone คือพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับให้รถเสียหลักออกนอกเส้นทางสามารถกลับเข้าสู่เส้นทางได้
อย่างปลอดภัย เป็นการรองรับความผิดพลาด (Forgiving road) ที่ทำให้ผู้ขับขี่ผิดพลาดไปแล้วไม่เกิดอันตราย
6.3 ทางโค้งอันตรายที่มีลักษณะแคบหรือบริเวณทางโค้งที่ม รี ัศมีโค้งไม่เพียงพอ ถือเป็นจุดเสี่ยง
ควรขยายปรับ ปรุงความกว้างบริเวณทางโค้ง แนวทางราบหรือแนวทางดิ่ง หรือยกระดับ ทางโค้ง รวมทั้ ง
ปรับ ปรุงหรือติดตั้งอุป กรณ์ เช่น ราวกันอันตราย ป้ายเตือนแนวทางโค้ง เป้ าสะท้อนแสง ปุ่ มสะท้ อนแสง
ป้ายเตือนและป้ายบังคับ ดังรูปที่ 1,2

รูปแสดงการติดป้ายเตือนแนวทางโค้ง

รูปแสดงเป้าสะท้อนแสง ปุ่มสะท้อนแสง
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6.4 ถนนที่เป็นบริเวณจุดต่อเชื่อมหรือทางแยก ถือเป็นจุดเสี่ยง ควรขยายความกว้างของช่องจราจรหรือ
เพิ่มช่องจราจรบริเวณจุดต่อเชื่อมหรือทางแยก รวมทั้งติดตั้งป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้ง
สั ญ ญาณเตือ นต่ างๆ เพื่ อ ให้ มี ความสะดวก และปลอดภั ยในการสั ญ จรรถเข้า – ออก ทั้ งบริเวณสามแยก
สี่แยกวงเวียน และจุดต่อเชื่อมรูปแบบอื่น

รูปแสดงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณทางแยกเสี่ยงอันตราย

6.5 ภาพรวมอุบัติเหตุเชิงลึก (กรณีเสียชีวิต) 60 % ความเสี่ยงของถนน จำแนกได้ดังนี้
6.5.1 มีสิ่งอันตรายรอบข้างทาง 24 % เช่น หลักนำโค้ง, เสาป้าย, เสาไฟฟ้า, ต้นไม้, คูน้ำ, คันทางที่สูง
6.5.2 แสงสว่างไม่เพียงพอ 22 % เช่น ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง, เส้นจราจรไม่สะท้อนแสง
6.5.3 ทางโค้งอันตราย 8 % เช่น เป็นทางโค้งที่มีรัศมีแคบ
6.5.4 ระยะมองเห็นไม่เพียงพอ 6 % เช่น มีต้นไม้หรือหญ้าบดบังระยะการมองเห็น

7.แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
7.1 มีสงิ่ อันตรายรอบข้างทาง 24 % ใช้หลักโค้งหรือเสาป้ายที่ทำมาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น
เช่น ยางพารา, ย้ายต้นไม้ชิดของทางออกหรือหากย้ายไม่ได้ให้ทำการติดตั้ง Guard Rail ป้องกัน ,ติดตั้ง Guard
Rail ป้องกันบริเวณที่มีคันทางสูง หรือบริเวณที่มีบ่อน้ำข้างทาง

รูปแสดงการติดตั้ง Guard Rail ป้องกัน
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7.2 แสงสว่างไม่เพียงพอ 22 % ปรับปรุงมาตรฐานเส้นการจราจร, ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

รูปแสดงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

7.3 ทางโค้งอันตราย 8 % ปรับปรุงเรขาคณิตของทางโค้ง, ยกโค้งให้ปลอดภัย, เพิ่มค่าความต้านทานการ
ลื่นไถลของผิวทาง, ลดความเร็วของผู้ขับขี่ก่อนเข้าโค้ง

รูปแสดงการปรับปรุงเราขาคณิตของทางโค้ง
7.3.1 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (ระยะสั้น) ตัดต้นไม้บดบังเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นบริเวณทาง
โค้ง ,ปรับปรุงป้ายจราจรที่เสื่อมสภาพ ,เพิ่มป้ายจำกัดความเร็วในการเข้าโค้ง

รูปแสดงการป้องกันความเสี่ยงบริเวณโค้ง
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7.3.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (ระยะยาว) ปรับปรุงเรขาคณิตของโค้ง, เพิ่มเปอร์เซ็นต์การยกโค้ง
เพื่อให้ความเร็วที่ปลอดภัยในการเข้าโค้งมากขึ้น, เพิ่มระยะ Widening

รูปแสดงการปรับปรุงเรขาคณิตของโค้งเพิ่มเปอร์เซ็นต์การยกโค้ง

7.4 ระยะมองเห็นไม่เพียงพอ 6 % ตัดต้นไม้หรือหญ้าที่บดบังการมองเห็น

รูปแสดงการตัดหญ้า หรือต้นไม้เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น
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8. การออกแบบปรับปรุงทางแยกและทางโค้ง
8.1 จำแนกเป็นแบบแนะนำพื้นฐานและแบบแนะนำประยุกต์ ให้ประยุกต์ใช้กับทางแยก/ทางโค้งที่มี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
8.1.1 มีปริมาณจราจรบนสายทาง ต่ำกว่า 150 PCU/วัน ให้ใช้แบบแนะนำพื้นฐาน
8.1.2 มีปริมาณจราจรบนสายทาง ต่ำกว่า 150 PCU/วัน แต่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือมี
อุบัติเหตุรุนแรง ให้ใช้แบบแนะนำประยุกต์
8.1.3 มีปริมาณจราจรบนสายทาง มากกว่า 150 PCU/วัน แต่ไม่เกิน 4,000 PCU/วัน ให้ใช้แบบ
แนะนำประยุกต์
8.1.4 มีปริมาณจราจรบนสายทาง มากกว่า 4,000 PCU/วัน ให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หรือ
ทางแยกต่างระดับ

8.2 การตัดหญ้า/ต้นไม้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณโค้ง ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าโค้งและ
ออกจากโค้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นที่ปลอดภัย สามารถมองเห็นอุปสรรคด้านหน้า โดยมีความสูง
จากกิ่งไม้ 2.5 เมตร

รูปแสดงการตัดต้นไม้ให้มีระยะการมองเห็นที่เหมาะสม
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8.3 ระยะการมองเห็ น ปลอดภั ย บริเวณทางเชื่ อ มทางแยก เป็ น ระยะการมองเห็ น ตามแนวถนน
ทางสายหลักที่ผู้ขับขี่รถบนถนนสายทางรองสามารถตัดสินใจขับผ่านทางแยกหรือทางเลี้ยวเข้าสู่ทางหลักได้โดย
ไม่รบกวนการจราจรบนทางสายหลัก นั่นคือมีระยะพอที่รถจากทางสายรองที่เลี้ยวเข้ามาแล้วเร่งความเร็วขึ้น
สัมพันธ์กับความเร็วของการจราจรบนทางแยกได้ทัน โดยรถบนทางสายหลักที่ตามมาไม่ต้องลดความเร็วลง

รูปแสดงระยะการมองเห็นที่เหมาะสมบริเวณทางแยก

บทที่ 2
การสำรวจ
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บทที่ 2
การสำรวจ
1.การโปรแกรม Google My Maps
1.1 คู่มือการใช้แผนที่ดิจิทัลด้วย Google My Maps
คู่มือการใช้เว็บไซต์ Google My Maps เพื่อจัดทำแผนที่ดิจิทัล คือการใช้ร่วมกับ Google Maps
เพื่อการวางแผนการเดินทาง มีแผนที่ที่เพิ่มเทคนิคการวางแผนการเดินทาง และบางครั้งใช้เพื่อนำทางไปสู่
จุดหมายปลายทาง โดยคู่มือฉบับนี้เป็นการสอนสร้างแผนที่เพื่อการทำงานในด้านการวางผังเมือง การสำรวจ
สายทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ เพิ่มความสะดวกในการติดตามประเมินผล
โครงการก่อสร้างสายทาง เป็นเครื่องมือสร้างการเดินทางด้วยวางแผนบูรณาการกับโปรแกรม Google Maps
และสามารถเพิ่มหมุดตำแหน่งได้หลายแห่ง
คู่มือวิธีการสร้างแผนที่ ที่เรียกว่าฟังก์ชั่น “My Maps” บน Google Map และวิธีการนำเข้าไฟล์จาก
แผนที่อื่นมารวมเข้าไว้ในแผนที่ของตนเอง My Maps คือฟังก์ชั่นหนึ่งของ google map ที่อนุญาตให้สามารถ
สร้างแผนที่ ใส่จุดต่าง ๆ ที่ต้องการและเก็บไว้ใช้ในภายหลัง รวมถึงสามารถ share ให้คนอื่นใช้ด้วย ข้อดีของ
การสร้าง My Maps คือ ทำให้เราเห็นภาพรวมของสถานที่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานที่และ link ต่าง ๆ สร้างได้หลายเลเยอร์ซ้อนทับกัน หรือเลือกให้แสดงเฉพาะบางเลเยอร์ก็ได้
แอปพลิเคชัน Google My Maps ช่วยให้เราสามารถสร้างแผนที่หรือแก้ไขแผนที่ได้ด้วย สามารถทำได้
ทั้งบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และยังสามารถค้นหาสถานที่จากนั้นก็บันทึกลงในแผนที่ของผู้ใช้งาน เพิ่มจุด
ตาแหน่งที่อยู่ที่ใดก็ได้บนโลก ยังดูเส้นทางและนำทางไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้บนแผนที่ของผู้ใช้งานด้วย
Google My Maps เป็นบริการที่ Google เปิดตัวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ซึง่ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่
ที่กาหนดเองเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มจุดเส้นและรูปร่างด้านบนของ
Google แผนที่โดยใช้โปรแกรมแก้ไขแบบ WYSIWYG
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่และแผนที่จากเวอร์ชันเดิมได้รับการ
อัปเกรดโดยอัตโนมัติ สามารถมีเลเยอร์และปรับแต่งไอเท็มในแต่ละเลเยอร์ด้วยสไตล์ที่เหมือนกันและมีป้าย
กำกั บ ชื ่ อ หรื อ คำอธิ บ าย มี ก ารเพิ ่ ม ป้ า ยต่ า ง ๆ เช่ น จุ ด สำคั ญ ของเมื อ ง จุ ด รถไฟ จุ ด รถประจำทาง
จุดทีต่ ง้ั โรงพยาบาล หรือ จุดที่ตั้งโรงเรียน และยังสามารถเปลี่ยนสีได้อีกด้วย

1.2 ประโยชน์ของเว็บไซต์ Google My Maps มี 3 ประการ ดังนี้
1.2.1. สร้างแผนที่ สร้างแผนที่ที่กำหนดสถานที่สำคัญสำหรับตนเองได้ง่าย
1.2.1.1 วาด เพิ่มจุดหรือวาดรูปทรง
1.2.1.2 ค้นหา ค้นหาสถานที่และบันทึกลงในแผนที่
1.2.1.3 นาเข้า สร้างแผนที่จากหน้าต่างสเปรดชีตได้อย่างทันที
1.2.1.4 ปรับเปลี่ยนแผนที่ดิจิทัลในแบบของตนเอง ออกแบบโดยใช้ไอคอนและสี เพิ่มรูปภาพและวิดีโอให้กับ
สถานที่ต่าง ๆ
1.2.2. แชร์และทำงานร่วมกัน อนุญาตให้ผู้อื่นดูและแก้ไขแผนที่ หรือแสดงแผนที่ให้คนอื่นทั่วโลกเข้าถึงได้
1.2.2.1 กระจายข่าว ฝังแผนที่ลงบนเว็บไซต์หน่วยงาน
1.2.2.2 สร้างแผนที่ร่วมกัน ซึ่งสามารถสร้างแผนที่ร่วมกับคนอื่น ๆ ได้เหมือนเอกสารใน Google Doc
1.2.2.3 ใช้ได้กับไดรฟ์จากบัญชี Google จัดการแผนที่ทั้งหมดร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ใน Google ไดรฟ์ได้ง่าย ๆ
1.2.3. นำติดตัวไปทุกสถานที่ ดูแผนที่ที่สามารถกาหนดเองในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google Maps
เพื่อค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
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1.2.3.1 ค้นเจอแผนที่ในเวลาที่ต้องการ หาแผนที่ทั้งหมดในเมนู "สถานที่ของคุณ" บน Google Maps
1.2.3.2 โลกของตนเอง แผนที่ของตนเอง จัดอันดับสถานที่โปรดหรือสำรวจเมืองใหม่
1.2.3.3 สำรวจจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ บันทึกแผนที่ที่คุณเจอบนเว็บเพื่อนาติดตัวไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

1.3 ข้อจำกัดของแผนที่ Google My Maps
แผนที่ Google มีข้อจำกัดบางประการในการใช้แผนที่ดิจิทัล มีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1. ชั้นเลเยอร์การทำแผนที่
ความต้องการสร้างชั้นเลเยอร์สำหรับแผนที่มีข้อจำกัด สามารถเพิ่มชั้นได้ทั้งหมด 10 ชั้นเลเยอร์ต่อแผนที่หนึ่งชิ้น
1.3.2. ชั้นเลเยอร์เส้นทางการนาทาง
ไม่สามารถเข้าสู่โหมดการนำทางบนโทรศัพท์มือถือได้ ใช้เพียงแค่แสดงเส้นทางบนแผนที่เท่านั้น ซึ่งแตกต่าง
จากการเข้าถึงเส้นทางการนำทางด้วย Google Maps บนโทรศัพท์มือถือ
1.3.3. ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์
มีความจำเป็นต้องเปิดอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา แตกต่างจากการใช้งาน Google Maps ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
การเข้าถึงแบบออฟไลน์ แต่แผนที่บน Google My Maps ไม่สามารถดาวน์โหลดแผนที่เพื่อใช้ออฟไลน์ภายใน
Google My Maps ได้ แต่ความสะดวกสบายของแผนที่ซึ่งออนไลน์ตลอดเวลาทำให้การแก้ไขแผนที่ถูกอัพเดท
ตลอดเวลา และสามารถเปิดขึ้นไปดูในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างทันที

1.4 การใช้ Google Maps โหมด Lite
การใช้งาน Google Maps ถ้าหากท่านอยู่ในโหมด Lite คุณลักษณะบางอย่างจะปิดการใช้งาน ท่านจะไม่สามารถ
ทำสิ่งต่อไปนี้ในโหมด Lite ได้
1. ดูภาพสามมิติ และมุมมอง Earth
2. แสดงตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ของท่านบนแผนที่
3. ตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน
4. ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
5. วัดระยะทางระหว่างสถานที่ต่าง ๆ
6. ดูพิกัด
7. ลากเส้นทาง
8. ฝังแผนที่
9. ส่งข้อมูลสถานที่ไปที่รถของท่าน
10. ดู My Maps บน Google Maps
11. แนะนำให้แก้ไข
12. เพิ่มป้ายกำกับส่วนตัวให้แก่แผนที่
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1.5 ขั้นตอนการสร้างบัญชี Account Google มีขั้นตอนดังนี้

รูป 1 กดเลือก “ ลงชื่อเข้าใช้งาน ”

รูป 2 กดตัวเลือก “ สร้างบัญชีใหม่ ”
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รูป 3 กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน

1.6 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google My Maps มีขั้นตอนดังนี้

รูป 4 กดเมนูด้านข้างตัวเลือก “ ลงชื่อเข้าใช้งาน ” ปรากฏเมนูดังรูป ให้เลือก “ ไดรฟ์ ”

13

รูป 5 กดเลือก “ ไดรฟ์ของฉัน ” กดเพิ่มเติมจะปรากฏเมนู “ Google My Maps ”

รูป 6 ท่านสามารถกาหนดชื่อและใส่รายละเอียดของแผนที่ดิจิทัลได้

1.7 ขั้นตอนการสร้างแผนที่ดิจิทลั ด้วยเว็บไซต์ Google My Maps
เริ่มต้นเข้าลิงค์เว็บไซต์ Google My Maps คือ https://www.google.co.th/mymaps และเข้าสู่
ระบบ Sign In ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน Google จาก Gmail Account หลังจากที่เข้าสู่เปิดหน้าเว็บไซต์ Google My
Maps ทำตามขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างแผนที่ใหม่ก่อน โดยการกดปุ่มสีแดงคำสั่ง Create new map (ดูรูป 7)
2. ตั้งชื่อแผนที่ โดยพิมพ์ที่ช่อง Untitled Map (ดูรูป 8)
3. สามารถพิมพ์ชื่อโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ช้อปปิ้ง และจุดที่อยากไปในช่อง Search และ
Google ก็จะหาที่ตั้งให้ เราก็กด “Add to my map” เท่านั้น อีกทั้งยังสามารถใส่พิกัดของตำแหน่งที่ตั้งเข้าไปได้
หมุดจะปักไปที่ตำแหน่งนั้นบนแผนที่โลกทันที (ดูรูป 9 และ 10)
4. หากต้องการใส่ชื่อของสถานที่ กดไปที่ Individual Style ช่องที่เป็น Set Lables ก็เลือก Name จะแสดง
ชื่อสถานที่ขึ้นในแผนที่ (ดูรูป 10)
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5. สำหรับการใช้งานที่ต้องการเพิ่มความสวยงามให้แผนที่ดิจิทัล สามารถเลือกไอคอนสัญลักษณ์กำหนดเอง
และสีให้เป็นหมวดหมู่ที่ตัวแถบสี (ดูรูป 11 และ 12)
6. การสร้างเส้นทางนำทางจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง สามารถเลือกให้เป็นเส้นทางจาก A-B-C
หลังจากนั้นบันทึกไว้ในแผนที่ดิจิทัล หรือแชร์ให้ผู้อื่นได้เห็นแผนที่นี้ได้ และหน้าตาของแผนที่จะออกมาดังรูป
(ดูรูป 13 และ 14)
7. สามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการปรับแต่งแผนที่ การเพิ่มบันทึกย่อ รูปภาพ หรือวิดีโอ ใช้บันทึกย่อ
ในระหว่างการวางแผนเพื่อเพิ่มข้อมูล หรือเป็นสถานที่เขียนบันทึกย่อ หรือข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสายทาง
ข้อมูลโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง (ดูรูป 15)

รูป 7 หน้าต่างเว็บไซต์ Google My Maps

รูป 8 หน้าต่างแผนที่ดิจิทัลแสดงสายทางที่รับผิดชอบ มีช่องเพิ่มชื่อแผนที่และเลเยอร์ของแผนที่
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รูป 9 หน้าต่างแสดงช่องรายละเอียดบันทึกย่อบนตำแหน่งที่ตั้ง

รูป 10 การแก้ไขชื่อและรายละเอียดในบันทึกย่อของตำแหน่งที่ปักหมุดไว้
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รูป 11 การเปลี่ยนสีของไอคอนสัญลักษณ์ของตำแหน่งปักหมุด

รูป 12 รูปแบบไอคอนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถกาหนดบนตำแหน่งปักหมุดได้
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รูป 13 การนำทางจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งโดยใช้ปุ่มคาสั่งตามลูกศร

รูป 14 ชั้นเลเยอร์เส้นทางการนำทางปรากฏเป็นเส้นทางสีฟ้ามีตำแหน่งปักหมุด A และ B
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รูป 15 ตัวอย่างแผนที่ดิจิทัลแสดงตำแหน่งของข้อมูลที่ได้ทำการเพิ่มไว้ในแผนที่

1.6 ขั้นตอนการสร้างหมุดในแผนที่ Google My Maps บนคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. นำค่าพิกัด Latitude และ Longitude ลงในช่อง และกดค้นหา (ดูรูป 16)
2. กดค้นหา
3. คลิกไปที่ “ + เพิ่มลงในแผนที่”

รูป 16 การกดสร้างหมุดพิกัดบนแผนที่
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รูป 17 หมุดที่แสดงบนแผนที่ดิจิทัลสามารถใส่ชื่อหมุดและคาอธิบายได้
เครื่องมือ
1. รูปแบบ
2. แก้ไข
3. เพิ่มรูปหรือวิดีโอ
4. เส้นทางมาถึงที่นี่
5. ลบหมุดที่ท่านเลือก
รูป 18 หน้าต่างแสดงข้อมูลและเครื่องมือของหมุดพิกัดบนแผนที่ดิจิทัล

รูป 19 หน้าต่างแสดงเครื่องมือการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ
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รูป 20 หน้าต่างแสดงเครื่องมือการนาทางจากต้นทางไปปลายทาง

1.7 ขั้นตอนการสร้างแผนที่ Google My Maps จากไฟล์ Excel
ขั้นตอนการใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. สร้างไฟล์ Excel เพื่อทำฐานข้อมูล เพื่อ Upload เข้าใน Google My Maps
2. เลือกคาสั่ง “ เพิ่มเลเยอร์ ”
3. เลือกข้อความสีฟ้าเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงบนตัวเลือก “ รูปแบบส่วนบุคคล ”
4. เลือกคาสั่ง “ ตั้งค่าป้ายกำกับ ” เปลี่ยนเป็น “ ชื่อ ” (ดูรูป 22)

รูป 21 หน้าต่างแสดงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลในไฟล์ Excel
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รูป 22 หน้าต่างแสดงการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงบนตัวเลือก “ รูปแบบส่วนบุคคล ”
5. เลือกคำสั่ง “ นำเข้า ”
6. ปรากฏหน้าต่าง ให้ท่านเลือกคำสั่ง “ เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ”
7. เลือกไฟล์ Excel ที่ท่านจะนำเข้าและเลือกไปที่ “ เปิด ”
8. รออัปโหลดข้อมูลให้เรียบร้อย
9. เลือกคอลัมน์ที่ท่านจะวางเครื่องหมาย กำหนดค่าให้ถูกต้อง คือ “ Latitude” “ Longitude ” และกด
“ ดำเนินการต่อ ” (ดูรูป 25)
10. เลือกคอลัมน์ที่ติดป้ายเครื่องหมายบนหมุด เลือกไปที่ “ ชื่อหมุด ” และกดเสร็จสิ้น

รูป 23 หน้าต่างแสดงการนำเข้าไฟล์ Excel จากคอมพิวเตอร์ของท่าน
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รูป 24 เมื่อท่านกดเปิดไฟล์ให้ท่านรอไฟล์ Upload เข้าสู่ระบบออนไลน์

รูป 25 เมื่อท่านกดเปิดไฟล์ให้ท่านเลือกคอลัมน์ที่จะวางเครื่องหมาย กำหนดค่าให้ถูกต้อง
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1.8 การสร้างแผนที่ดิจิทลั Google My Maps โดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระบบ Android
ขั้นตอนการใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. โทรศัพท์ระบบ Andriod เข้าไปที่ App Google Play Store จากนั้นค้นหาแอป “ Google My Maps”
หรือลิงก์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.m4b
2. กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและติดตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
3. เปิดแอปพลิเคชัน My Maps และกดเครื่องหมาย + เพื่อสร้างแผนที่ใหม่ (ดูรูป 26)
4. ใส่ชื่อแผนที่ คำอธิบาย และเลือกคำส่ง “ ตกลง ”
5. เลือกเครื่องหมาย “ + เพิ่มจุดใหม่ ” เพื่อสร้างจุดหมายที่ต้องการจุดแรก
6. ใส่ชื่อหมุดที่ต้องการ แล้วเลือกไปที่เครื่องหมายถูก ทำไปเรื่อย ๆ จนครบตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ (ดูรูป 29)

รูป 26 ตัวอย่างหน้าตาของแอปพลิเคชัน My Maps บนอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
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รูป 28 กดคำสั่ง “ เพิ่มจุดใหม่ ”

รูป 27 เมื่อกดสร้างแผนที่ ท่านสามารถกรอกชื่อแผนที่
และคำอธิบายแผนที่ดิจิทัลได้

รูป 29 เมื่อเพิ่มจุดบนแผนที่ดิจิทัล
ท่านสามารถตั้งชื่อจุดและคาอธิบายได้
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1.9 ขั้นตอนการเปลี่ยนแผนที่ดิจิทัลจากโหมดค่าเริ่มต้นทั่วไปเป็นโหมดภาพถ่ายดาวเทียม

รูป 30 เลือกเมนู Base Map แล้วจะปรากฏรูปแบบของแผนที่หลากหลายแบบ เลือกแผนที่ดาวเทียมช่องที่ 2

1.10 การแชร์แผนที่
1. เปิดแผนที่ จากนั้นคลิก "แบ่งปัน" ในแถบสีเทาด้านบนของแผนที่นั้นเพื่อให้คนอื่นมองแผนที่ ซึ่งรวมถึง
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของของแต่ละหน่วยงาน คลิก "เปลี่ยน" ภายใต้คำสั่ง "ที่มีการเข้าถึง" สำหรับเผยแพร่
ที่ต้องการทำเป็นตั้งค่าสาธารณะ
2. สามารถให้ผู้อื่นแก้ไขแผนที่นั้นได้ด้วยการเพิ่มที่อยู่อีเมลในช่องการชวน

รูป 31 ตัวอย่างการเผยแพร่เป็นสาธารณะ
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รูป 32 การใส่ชื่ออีเมลของผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขแผนที่ได้

1.11 ขั้นตอนการดูแผนที่ดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็น
ผู้สร้างแผนที่ดิจิทัล
1. การดูแผนที่ดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์
การดู My Maps โดยใช้ Google Maps ท่านสามารถดู My Maps ได้โดยใช้ Google Maps หากต้องการ
สร้างและแก้ไขแผนที่ที่ท่านกำหนดเองเพื่อเผยแพร่หรือแชร์ทางออนไลน์ โปรดใช้ My Maps
ถ้าท่านสร้างแผนที่ใน My Maps ไว้ ท่านสามารถดูแผนที่ล่าสุดของท่าน 5 แผนที่ใน Google Maps ได้
หากต้องการดูแผนที่ ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเปิด Google Maps
1.2 คลิกเมนู > สถานที่ของคุณ > แผนที่ (ดูรูป 33)
1.3 หากต้องการแก้ไขแผนที่ ให้เลือกแผนที่แล้วคลิกเปิดใน My Maps ระบบจะนำท่านไปที่ My Maps
ซึ่งสามารถแก้ไขแผนที่ได้ (ดูรูป 34)
หมายเหตุ : หากท่านใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถดู My Maps ใน Google Maps ได้
การสร้างแผนที่ใน My Maps โดยเปิด Google My Maps เพื่อสร้างแผนที่ หากท่านมีปัญหาในการ
สร้างหรือแก้ไข My Maps โปรดไปที่ “ ศูนย์ช่วยเหลือ My Maps ”
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รูป 33 คลิกเลือกสถานที่ของคุณตามลูกศรชี้

รูป 34 คลิกเลือกเมนู “แผนที่” จะปรากฏแผนที่ดิจิทัลที่ท่านสร้างไว้
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1.12. การดูแผนที่ดิจิทัลบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระบบ Android หรือ IPhone / IPad
1.12.1 การดู My Maps ท่านสามารถสร้างและดู My Maps ได้ในแอป Google Maps ในโทรศัพท์
หรือแท็บเล็ต
. ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเปิดแอป Google Maps
. แตะเมนู > สถานที่ของคุณ > แผนที่
1.12.2 การซ่อน My Maps หากท่านไม่ต้องการดูแผนที่ในตอนนี้แต่ต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
ในภายหลัง ให้ซ่อน My Maps ของท่าน หากต้องการซ่อนแผนที่ ให้ทาตามขั้นตอน ดังนี้
. ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเปิดแอป Google Maps
. แตะเมนู
. แตะ My Maps หากเป็นสีเทา แสดงว่าซ่อนอยู่ (ดูรูป 35)
1.12.3 การปิด My Maps หากท่านใช้ My Maps เสร็จแล้ว ท่านสามารถนาออกจากเมนูด้านข้างได้
หากต้องการปิดแผนที่ ให้ทาตามขั้นตอน ดังนี้
. ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเปิดแอป Google Maps
. แตะเมนู
. มองหา My Maps
.แตะข้อมูล
> ปิด

รูป 35 การแสดงแผนที่ดิจิทัลบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
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1.13 ขั้นตอนการดูแผนที่ดิจิทัลบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในกรณีที่ได้รับลิงก์หรือ QR Code
1. เปิดลิงก์ที่มีหรือสแกน QR Code ด้วยการใช้โปรแกรมอ่าน QR Code ในโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถกด
สแกนจากแอป Line เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว (ดูรูป 36)

รูป 36 เปิดลิงก์ที่มีหรือสแกน QR Code โดยกดสแกนจากแอป Line
2. หลังจากเปิดลิงก์ที่มีหรือ สแกน QR Code จะปรากฏหน้าต่างให้ท่านกดเปิดลิงก์ด้วย Google My Maps
(เปิดในเว็บเบราว์เซอร์)

รูป 37 กดเปิดลิงก์ด้วย Google My Maps (เปิดในเว็บเบราว์เซอร์)
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3. ปรากฏข้อความว่า ในการดำเนินการต่อ ให้เปิดตำแหน่งของอุปกรณ์ ซึ่งใช้บริการตำแหน่งของ Google
ให้กด “ตกลง” และท่านจะเห็นแผนที่ดิจิทัล

รูป 38 แผนที่ดิจิทัลบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
4. ท่านสามารถดูคาอธิบายแผนที่โดยกดที่ปุ่มคาสั่ง “ดูคำอธิบายแผนที่” และจะปรากฏตำแหน่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายอำเภอ

รูป 39 แสดงคำอธิบายแผนที่ และ
ตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แยกรายอำเภอ
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5. ผู้ใช้งานกดดูข้อมูลของแผนที่ดิจิทัลได้โดยการเลือกสัญลักษณ์ไอคอนบนแผนที่

รูป 40 การเลือกสัญลักษณ์ไอคอนบนแผนที่เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูล
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2. การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น Arc GIS
ArcGIS ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง องค์ประกอบของ Desktop
GIS ของ ArcGIS ประกอบด้วย
-ArcView
-ArcEditor
-ArcInfo
การเลือกใช้งานซอฟแวร์ตัวใดตัวหนึ่งนั้นขึ้นอยู่ความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ที่จะเลือกนำไปใช้งาน
ให้เหมาะสม สำหรับ Arcview ความสามารถเพียงเรียกดูข้อมูลที่ถูกจัดการภายใต้ ArcSDE แต่ ArcEditer
กั บ ArcInfo เท่ า นั ้ น ที ่ ส ามารถปรั บ แก้ ข ้ อ มู ล ได้ ภ ายใต้ ArcSDE ซึ ่ ง เป็ น ซอฟแวร์ แ บบ Client / Server
มีความสามารถจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นลักษณะ
ArcGIS for Desktop เป็นซอฟต์แวร์ด้าน GIS สำหรับการสร้าง แก้ไข วิเคราะห์ จัดเก็บ และแบ่งปัน
ข้อมูลร่วมกัน ช่วยใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถ
แสดงผลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
ArcMap เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ ArcGIS for Desktop ใช้ ส ำหรั บ แสดงภาพ ปรั บ แก้ ข ้ อ มู ล เชิ ง พื ้ น ที่
สร้างแผนที่ กราฟ และรายงาน ArcMap สามารถเรียกดูข้อมูลในแบบที่เรียกว่า "สิ่งที่เห็นเป็นสิ่งเดียวกับแผนที่
ที่ได้" และสามารถลากและวางข้อมูลจาก ArcCatalog ได้โดยเปิดเอกสารแผนที่จาก ArcMap แล้ว ลากข้อมูล
จาก ArcCatalog ที่เปิดอยู่ไปวางที่บริเวณแสดงภาพของ ArcMap ได้ ซึ่งในบทนี้จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม
ArcMap เบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 เปิดโปรแกรม ArcMap โดยไปที่ “Start” >> All Program >> ArcGIS >> ArcMap
หากได้ทำการ Save งานไว้ จะสามารถเรียกเปิดงานที่ท ำไว้ได้ โดยเลือกจากหน้าต่าง Recent แล้วจึงคลิก
ที่ Open แต่ในที่นี้ให้คลิก Cancel เพื่อเริ่มการทำงานใหม่

รูปที่ 41 การเปิดใช้งานโปรแกรม ArcMap
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2.2 แถบเมนู จะประกอบไปด้วย
2.2.1 แถบเมนู File มีไว้จัดการเกี่ยวกับไฟล์งาน การตั้งค่าหน้ากระดาษ การสั่งพิมพ์แผนที่ การส่งออกไฟล์
แผนที่ในรูปแบบต่างๆ

รูปที่ 42 การเปิดใช้งานแถบเมนู File
2.2.2 แถบเมนู Edit ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลทีเราทำอยู่ เช่น การ Copy สิ่งที่ได้ทาลงไป การ Undo หรือ
Redo ข้อมูล

รูปที่ 43 การเปิดใช้งานแถบเมนู Edit
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2.2.3 แถบเมนู View ส่วนใหญ่จะใช้ในการเปลี่ยนมุมมองการทำข้อมูล เป็น มุมมองการทำแผนที่
ของโปรแกรม ArcMap

รูปที่ 44 การเปิดใช้งานแถบเมนู View
2.2.4 แถบเมนู Insert ใช้ในการนำเข้าสัญลักษณ์ต่างๆ ในการทำแผนที่ เช่น สัญลักษณ์ ทิศเหนือ Scale Bar
หรือนำเข้าแผนที่ (Data Frame) เพิ่มเติม

รูปที่ 45 การเปิดใช้งานแถบเมนู Insert
2.2.5 แถบเมนู Selection จะใช้งานเกี่ยวข้องกับ Attribute Table ทั้งหมด ซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป

รูปที่ 46 การเปิดใช้งานแถบเมนู Selection
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2.2.6 แถบเมนู Geoprocessing เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเครื่องมือสำหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใน ArcToolBox

รูปที่ 47 การเปิดใช้งานแถบเมนู Geoprocessing
2.2.7 แถบเมนู Customize เป็นแถบเมนูที่ใช้สาหรับเปิดการใช้งานแถบเครื่องมือต่าง เปิดการใช้งานเสริม
(Extentions) และการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรม ArcMap

รูปที่ 47 การเปิดใช้งานแถบเมนู Customize
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2.3 แถบเครื่องมือต่างๆ จะยกตัวอย่างแถบเครื่องมือ ดังนี้
1 2 3
19

4

5 6 7 8 9 10 11

หมายเลข
ความหมาย
1
New การสร้างแผ่นงานใหม่
2
Open การเปิดแผ่นงานที่บันทึกไว้
3
Save การบันทึกงานที่ทา
4
Print การสั่งพิมพ์แผนที่
5
Cut การตัดข้อมูล
6
Copy การคัดลอกข้อมูล
7
Paste การวางข้อมูลที่คัดลอกไว้
8
Delete การลบข้อมูลออก
9
Undo การย้อยกลับงานที่ทำ
10
Redo การนำงานที่ย้อนกลับคืนมา

1

2 3 4

5 6

7 8

9

หมายเลข
ความหมาย
1
Zoom In ขยายเข้า
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12

หมายเลข
11
12
13
14
15
16
17
18
19

13 14 15 16 17 18

ความหมาย
Add Data นำเข้าข้อมูล
Map Scale แสดงมาตราส่วนของแผนที่
Editor เปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขข้อมูล
Table Of Contents เปิดหน้าต่างชั้นข้อมูล
Catalog เปิดหน้าต่าง ArcCatalog
Search การค้นหาเครื่องมือต่างๆ
ArcToolBox กล่องเครื่องมือการวิเคราะห์
Python การเขียนเพิ่มโดยภาษา Python
ModelBuilder ใช้ในการเขียนโมเดล

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

หมายเลข
11

Zoom Out ขยายออก
Pan เลื่อน
Full Extent ขยายออกทั้งหมด
Fixed Zoom In ขยายเข้าตามค่า
ที่แน่นอน
Fixed Zoom Out ขยายออกตาม
ค่าที่แน่นอน
Go back to previous extent
กลับไปก่อนหน้านี้
Go to next extent ไปก่อนหน้านี้

12
13
14
15

ความหมาย
Select Element การใช้เมาส์เลือกตาแหน่ง
ในแผนที่
Identify สอบถามข้อมูลแบบเจาะจง
Hyperlink เชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ต้องการ
HTML Pop-up เปิด popup HTML
Measure วัดระยะทาง

16

Find ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

17

Find Route หาเส้นทางที่ระบุ

18

Select Feature เลือกข้อมูล
Clear Select Feature ยกเลิก
การเลือกข้อมูล

19
20

Go to XY การกำหนดค่าพิกัดที่แสดง
ตาแหน่งในแผนที่
Time Slider เปิดหน้าต่างควบคุมเวลา
Create Viewer Window สร้างหน้าต่างใหม่
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2.4 หน้าต่างโดยทั่วไปของโปรแกรม ArcMap

ส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล
เชิงบรรยาย

ส่วนที่แสดงค่าพิกัด

ส่วนที่ใช้เก็นหน้าต่าง
เครื่องมือ

รูปที่ 48 ,49, 50 หน้าต่างทั่วไปของโปรแกรม ArcMap ที่แสดงเครื่องมือส่วนต่างๆ
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2.5 การเปิดใช้ข้อมูลแผนที่
มีขั้นตอนการทำงาน ได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1
1. เลือกไอคอนคำสั่ง Add Data
2. เลือกเปิดแฟ้มข้อมูล ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก Add ข้อมูลก็จะปรากฏขึ้น

รูปที่ 51, 52 วิธีการเปิดข้อมูลแผนที่ วิธีที่ 1
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รูปที่ 53 วิธีการเปิดข้อมูลแผนที่ วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
1. เปิด ArcCatalog ที่อยู่บนเมนูของโปรแกรม ArcMap ขึ้นมา
2. เลือกที่อยู่ของข้อมูล
3. คลิกเมาส์ซ้าย ชั้นข้อมูล ที่ต้องการเลือกค้างไว้ แล้วทำการลากข้อมูลที่เราต้องการมาไว้ใน Layers ของ
ArcMap

รูปที่ 54 วิธีการเปิดข้อมูลแผนที่ วิธีที่ 2
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รูปที่ 55, 56, 57 ข้อมูลที่แสดงในหน้าโปรแกรม ภายหลังจากการเปิดข้อมูลทั้ง 2 วิธีข้างต้น

2.6. การเปลี่ยน สี และ ขนาดเส้น (Point, Line, Polygon)
- เมื่อเลือกข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมแล้ว บริเวณ Table Of Content จะมีชั้นข้อมูลที่เราเลือกขึ้นมา

รูปที่ 58 ขั้นตอนการเปลี่ยนสีและขนาดเส้น
-สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ที่เราต้องการเปลี่ยนสี หรือเส้น เพื่อเปิดหน้าต่างการเปลี่ยนดังภาพ
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รูปที่ 59 ขั้นตอนการเปลี่ยนสีและขนาดเส้น

-สามารถเลือก สี ลักษณะ ขนาดเส้น ตามที่ต้องการ >> OK

รูปที่ 60 ขั้นตอนการเปลี่ยนสีและขนาดเส้น
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ได้ผลลัพธ์ ดังนี้

รูปที่ 60 ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนสีและขนาดเส้นเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งข้อมูล Point, Line ใช้วิธีการเดียวกันกับตัวอย่าง

3. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร
3.1 นิยามศัพท์ทางด้านวิศวกรรมจราจร
คำศัพท์ทางด้านวิศวกรรมจราจรในประเทศไทยเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มยังไม่ได้มีการ
กำหนดให้ใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในหัวข้อของนิยามศัพท์จึงได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในการอ่านคูม่ ือได้อย่างสะดวกและมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยนิยามของคำศัพท์อาจจะแบ่งออก
ได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้
3.1.1) นิยามคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณไฟ
รอบระยะเวลาสัญญาณไฟ (Cycle Length) หมายถึง ระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียว ไฟแดง
ไฟเหลือง) ใน 1 รอบ คือ เวลาที่เริ่มนับจากสัญญาณไฟแดง ไฟเขียว เหลืองและกลับมาที่ไฟแดงอีกครั้งหนึ่ง
เป็นเวลาใน 1 รอบ รวมเป็นกี่วินาที
จังหวะของสัญญาณไฟ (Signal Phasing) หมายถึง การจัดระบบสัญญาณไฟจราจร โดยวิศวกร
ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมของสภาพการจราจรบริเวณทางแยกนั้น ๆ เช่น บริเวณสี่แยกที่มี
ปริมาณรถเลี้ยวขวาน้อย อาจจะจัดเป็น 2 เฟส (phase)
ปริมาณจราจรสูงสุดต่อช่องจราจร (Critical Lane Volume, CLV) หมายถึง ปริมาณจราจรสูงสุด
ต่อ 1 ช่องจราจร CLV ขึ้นอยู่กับการจัดเฟสในแต่ละเฟส CLV คำนวณได้โดยนำปริมาณจราจรในแต่ละทิศทาง
หารด้วยจำนวนช่องจราจรในทิศทางนั้น ปริมาณจราจรในทิศทางใดมีค่ามากกว่าจะเป็นค่า CLV
เวลาที่สูญเสีย (Lost Time) หมายถึง เวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการออกรถหรือการหยุดรถ
ระยะเวลาสั ญ ญาณไฟเขี ย ว (Effective Green Time) หมายถึ ง ระยะเวลาสัญ ญาณไฟเขียว
หลังจากหักระยะเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการออกรถหรือการหยุดรถ
จุดขัดแย้งของการจราจร (Conflicting Points) หมายถึง บริเวณที่ถนนสองสายหรือมากกว่ าพบกัน
หรือตัดกันและมีลักษณะของถนนเป็ นทางแยก การขับขี่ยวดยานย่ อมเกิดปัญหาความขัดแย้งในการเคลื่อนรถ
ตามจุดประสงค์ในการเดินทางของผู้ขับขี่ความขัดแย้งที่เกิดจากการขับขี่ยวดยานแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
แยกออก (Diverging) รวมเข้า (Merging) ตัดผ่าน (Crossing) และตัดสลับ (Weaving)
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3.1.2) นิยามคำศัพท์เกี่ยวกับปริมาณจราจร
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน ตลอดปี (Average Annual Daily Traffic, AADT) คือปริมาณ
การจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปี โดยเก็บข้อมูลการจราจร 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี หารด้วย 365 จะได้
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี มีหน่วยเป็น คัน/วัน โดยสำหรับประเทศไทยสามารถหาข้อมูล AADT
ของทางหลวง ได้จากรายงานประจำปีของกรมทางหลวง
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Traffic, ADT) ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันที่ได้
จากการเก็บข้อมูลการจราจรในระยะเวลาที่มากกว่า 1 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี โดยเก็บข้อมูลการจราจร 24
ชั่วโมง หารด้วยจำนวนวันที่เก็บข้อมูล จะได้ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี มีหน่วยเป็น คัน/วัน
ปริมาณการจราจรในแต่ละชั่วโมง (Hourly Traffic) คือ ปริมาณการจราจรเฉลี่ยที่หาได้จากการ
สำรวจปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น อาจจะทำการศึกษาในชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้า
และเย็น มีหน่วยเป็น คัน/ชั่วโมง
ปริมาณการจราจรในช่วงสั้น (Short Term Counts) คือ ปริมาณการจราจรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ที่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เช่น ในช่วงเวลา 5 นาที หรือ 15 นาที มักมีหน่วยเป็นคัน/ช่วงเวลา
กระแสการจราจรอิ ่ม ตั ว (Saturation Flow) คือ จำนวนยานพาหนะสู งสุด ที่ว ิ ่ง ผ่ านเส้ น หยุ ด
ณ บริเวณทางแยกในช่วงเวลาที่มีสัญญาณไฟเขียวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง บนสมมติฐานว่ายานพาหนะวิ่งเข้าสู่ทาง
แยกอย่างต่อเนื่อง
3.1.3) นิยามคำศัพท์เกี่ยวกับความเร็วและระยะเวลา
ระยะเวลาเดินทาง (Travel Time) คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง
หรือระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทาง รวมถึงเวลาหยุดแวะและติดขัดระหว่าง
ทาง มีหน่วยเป็น นาที หรือ ชั่วโมง
เวลาการเคลื่อนตัว (Running Time) คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนตัวระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะไม่รวม
เวลาหยุดระหว่างทาง มีหน่วยเป็น นาที
ความเร็ว (Speed) คือ อัตราการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในหน่วยระยะทางต่อหน่วยเวลามีหน่วย
เป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วเฉพาะตำแหน่ง (Spot Speed) คือ ความเร็วเฉพาะตำแหน่งซึ่งเกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่ได้
ทำการศึกษาเท่านั้น เช่น บริเวณทางโค้ง บริเวณทางแยก หรือบริเวณจุ ดเสี่ยงต่างๆ มีหน่วยเป็น กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
ความเร็วเฉพาะตำแหน่งเฉลี่ย (Time - Mean Speed) คือค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของการวัด Spot
Speed หลายๆครั้งหรือหาได้จากผลรวมของ spot speed หารด้วยจำนวนครั้งที่ทำการวัดความเร็ว มีหน่วย
เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วเฉลี่ย (Space – Mean Speed) คือ ค่าเฉลี่ยของความเร็ว ที่เกิดจากการคำนวณจาก
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง หารด้วยค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากยานพาหนะหลายๆคัน บนช่ว ง
ถนนที่กำหนดจุดการเดินทางในพื้นที่การศึกษา มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่ากลางความเร็วเฉพาะตำแหน่ง (Median Spot Speed) คือ ค่ากึ่งกลางของความเร็วซึ่งได้มีการ
เรียงลำดับตามความเร็ว ณ ตำแหน่งสำรวจเดียวกัน และประเภทยานพาหนะเดียวกันจากน้อยไปมาก มีหน่วย
เป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่าฐานนิยมของความเร็วเฉพาะตำแหน่ง (Mode Spot Speed) คือ ค่าความเร็วที่เกิดขึ้นมากครั้ง
ที่สุดในกลุ่มตัวอย่างความเร็วที่ทำการสำรวจ ณ ตำแหน่งสำรวจเดียวกัน มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
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ระยะห่างระหว่างยานพาหนะ (Spacing) หมายถึง ระยะทางที่ห่างระหว่างรถ 2 คัน วัดจากกันชนหน้า
ถึงกันชนหน้า หน่วยเป็นเมตร
ระยะเวลาระหว่างยานพาหนะ (Headway) หมายถึง ระยะเวลาที่ห่างระหว่างรถ 2 คัน วัดจากกันชนหน้า
ถึงกันชนหน้า หน่วยเป็นวินาที

3.2 คู่มือและแหล่งข้อมูล การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร
จากการศึก ษาทบทวนและมาตรฐานการสำรวจข้ อ มูล ด้ านการจราจรในประเทศไทยพบว่า มี 3
หน่วยงานที่ได้ดำเนินการศึกษาเสนอแนะและการใช้ข้อมูลจากภาคสนามไว้ดังนี้ กรมทางหลวง/กรมทางหลวง
ชนบทสำนั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร (สนข.) และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย
3.2.1) ตัวอย่างคู่มือและมาตรฐานการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
คู่มือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Traffic Data Collection and Analysis) ซึ่งได้พัฒนาขึ้น
โดสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร) หรือในปัจจุบันคือสำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นคู่มือที่ได้อธิบายวิธีการสำรวจและการวิเคราะห์ไว้ได้อย่างเป็น
มาตรฐาน
คู ่ ม ื อ การวางผั ง โครงการคมนาคมขนส่ ง ซึ ่ ง พั ฒ นาขึ ้ น โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทยมีการกำหนดแนวทางใน โดยมีลักษณะของเนื้องานครอบคลุม 5 ส่วนตั้งแต่ระบบข้อมูลด้าน
วิศวกรรม, การสำรวจข้อมูลภาคสนาม, การวิเคราะห์และประเมินผล,ความรู้เบื้องต้นระบบคมนาคมขนส่งและ
การจราจร และการวางผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ในส่วนของการสำรวจข้อมูลพบว่ามีการกำหนดข้อมูลใน
การวางผังเมืองได้แก่ (1) สภาพทั่วไป (2) การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (3) การคมนาคมและ
ขนส่ง (4) สภาพการจราจรในปัจจุบัน และ (5) ปริมาณการเดินทางในพื้ นที่ (O-D) แต่ไม่พบว่ามีรายงานหรือ
การศึกษาทบทวนถึงขั้นตอนในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร
การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย
กรมทางหลวง
วิศ วกรรมจราจร (Traffic Engineering) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงคู่มื อ
ปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง โดยกรมทางหลวงชนบทแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจร
เมืองภูมิภาค โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถอธิบายได้ถึ งปัญหา
การจราจรที่พบในเขตเมือง และแนวทางการแก้ไขที่ได้มีการเสนอแนะ รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จ (Best Practice) ได้อีกด้วย

3.3 การสำรวจและวิเคราะห์ปริมาณจราจร
3.3.1 บทนำ
การวัดที่เป็นพื้นฐานที่สุดในงานวิศวกรรมจราจร คือ การนับ ไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนยานพาหนะที่
วิ่งผ่านบริเวณที่ทำการศึกษาโดยการแยกประเภทของยานพาหนะ ช่องทาง ทิศทางการเคลื่อนที่ การนับจำนวน
ผู้โดยสาร หรือการนับจำนวนคน การนับจำนวนเหล่านี้สามารถช่วยประมาณค่าต่างๆ เช่น ปริมาณจราจรอัตรา
การไหลของจราจร หรือความจุของถนน เป็นต้น การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มักจะขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลโดยทั่วไปของปริมาณจราจรอุปกรณ์การเก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
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3.3.2 ประโยชน์ในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณจราจร (Traffic Volume) คือ จำนวนของยานพาหนะที่ผ่านจุดๆ
หนึ่งบนถนนในช่วงระยะที่กำหนด ปริมาณจราจรนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งด้านการถึ งร
วางแผนออกแบบ ควบคุม และประเมินค่าเกี่ยวกับการใช้ถนน ดังนั้น ข้อมูลด้านการจราจรการเดินทางในเขต
พื้นที่ศึกษาเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการวางแผนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในพื้นที่
ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาดังนี้
- เพื่อทราบถึงปริมาณจราจรในสภาวะปัจจุบันบนโครงข่ายถนนในเขตพื้นที่ศึกษา อีกทั้งสามารถทราบ
ถึงข้อมูลปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นบนจุดต่างๆ ภายในโครงข่ายถนนได้
- เพื่อใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการ โดยที่สามารถ
ระบุประเภทของยานพาหนะที่ใช้ได้
- เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพการจราจรติดขัดที่เกิดจากการเดินทาง สำหรับการศึกษาความสามารถที่
ชัดเจนเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่มีการเปลี่ยนแปลง
- เพื่อใช้ในการปรับเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านการจราจรและขนส่ง ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ปัญหา และประเมินสภาพการจราจรและขนส่งในอนาคต

3.3.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.3.3.1 อุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับการสำรวจโดยใช้คนนับ
อุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรโดยใช้คนนับ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
- การใช้แบบสำรวจเพื่อการบันทึกข้อมูลปริมาณจราจร
ข้อมูลการสำรวจปริมาณจราจรจะถูกบันทึกลงไปในแบบสำรวจที่ถูกเตรียมไว้แล้วจากสำนักงานภายใน
แบบสำรวจควรมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ได้แก่ ผู้สำรวจ วันที่สำรวจ เวลาที่สำรวจ สภาพอากาศ
ณ วันสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และสามารถติดตามหากข้อสงสัยในภายหลัง ได้ นอกจากนี้จะมีพื้นที่
สำหรับ บัน ทึกข้อมูล ปริมาณจราจร โดยการบันทึกข้อมูล ปริมาณจราจรสามารถบันทึกผลได้โ ดยการขีด
เครื่องหมายแทนจำนวนยานพาหนะที่ผ่านจุดสำรวจลงในแบบสำรวจ หรืออาจจะทำการบันทึกเป็นตัวเลขลงใน
แบบสำรวจได้เช่นกัน

รูป 61 ตัวอย่างแบบสำรวจเพื่อการบันทึกข้อมูลปริมาณจราจร
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- การใช้เครื่องนับแบบติดบนกระดาน (Mechanical Count Boards)
เครื่องนับแบบติดบนกระดานมีลักษณะเป็นเครื่องนับแบบสะสมข้อมูล ซึ่งจะติดอยู่บนกระดานเพื่อ
ความสะดวกในการนับโดยในแต่ละทิศทางของการจราจรจะมีเครื่องนับจำนวน 3 ถึง 5 ตัว แต่ละตัวจะทำการ
ติดตั้งแยกจากกันในแต่ละข้างของกระดานบันทึก อุปกรณ์นี้มีการทำงานโดยที่เครื่องนับ แต่ละตัวจะใช้สำหรับ
นับปริมาณยานพาหนะแต่ละประเภทที่เคลื่อนตัวมาจากแต่ละทิศทาง เมื่อสิ้นสุดการนับในแต่ละช่วงเวลาแล้ว
จึงทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจในภายหลัง ซึ่งในแต่ละครั้งที่ทำการสำรวจใหม่จะต้องทำการปรับเครื่องนับ
แต่ละเครื่องให้ย้อนกลับไปเป็นศูนย์

รูป 62 ตัวอย่างการใช้เครื่องนับแบบติดบนกระดาน

- การใช้เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะคล้ายกับเครื่องนับที่ติดบนกระดาน หากแต่เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์
มีข้อดีกว่าการใช้แบบสำรวจในการบันทึกข้อมูลและเครื่องนับที่ติดบนกระดาน ดังนี้
– อุปกรณ์ชนิดนี้มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ซึ่งทำให้พกพาง่าย อีกทั้งมีนาฬิกาจับเวลาภายในเครื่อง
– ในการสำรวจด้วยแบบสำรวจและใช้เครื่องนับแบบติดบนกระดาน จะมี วิธีการในการบันทึกข้อมูล
ที่ซับซ้อนมากกว่า อีกทั้งข้อมูลที่ทำการบันทึกมีโอกาสผิดพลาดหรือสูญหายได้ขณะทำการบันทึกข้อมูลในช่วงที่
สภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก หรือมีลมแรง เป็นต้น
– เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลข้อมูลที่ทำการสำรวจได้อย่างอัตโนมัติและส ามารถ
ส่งถ่ายข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

รูปที่ 63 รูปภาพเครื่องนับปริมาณ
จราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์
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3.3.3.2 อุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับการสำรวจโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรโดยอัตโนมัติ (Automatic Count) แบ่งออกเป็น
2 ประเภทดังนี้
- เครื่องนับปริมาณจราจรโดยอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Counters)
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้มีความเหมาะสมต่อการสำรวจข้อมูลแบบชั่วคราว โดยการนำอุปกรณ์ไป
ติดตั้งไว้ในจุดพื้นที่ที่ต้องการทำการสำรวจปริมาณจราจร หรือใช้ในกรณีที่การนับด้วยคนนั้นอาจจะไม่ได้รับ
ความปลอดภัย เช่น การสำรวจข้อมูลบริเวณสะพาน อุโมงค์ หรือที่ซึ่งมีสภาพอากาศไม่อำนวย เช่น มีฝนตกหนัก
ในการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรในลักษณะนี้จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจนับยานพาหนะโดยการ
ติดตั้งขวางเส้นถนน ณ จุดที่ต้องการทำการสำรวจปริมาณยานพาหนะ และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจนับเข้า
กับเครื่องบันทึกข้อมูล ซึ่งอุปกรณ์ตรวจนับมีหลายแบบ เช่น ท่อความดัน (Pneumatic Tubes)

รูปที่ 64 การติดตั้งท่อลมความดันสำหรับวัดปริมาณจราจร
- เครื่องนับปริมาณจราจรโดยอัตโนมัติแบบถาวร (Permanent Counters)
การติดตั้งอุปกรณ์ในลักษณะนี้เป็นแบบถาวรที่มีระยะเวลาในการสำรวจปริมาณจราจรในระยะยาว
และมีการนับจำนวนยานพาหนะแบบต่อเนื่อง อาทิเช่น การนับปริมาณจราจรตลอดทั้งปี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจจะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้เพื่อการศึกษาในขอบเขตที่กว้าง หรือศึกษาระดับมหภาคอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
นับมีหลายแบบ เช่น เครื่องตรวจวัดปริมาณจราจรแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Loop Detector)

รูปที่ 65 เครื่องตรวจวัดปริมาณจราจรแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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3.4 วิธีการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร
3.4.1 การสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรโดยใช้คนนับโดยตรง
การสำรวจข้อมูลโดยใช้คนสังเกต/คนนับ (Manual Counts) คือ การสำรวจโดยใช้คนนับปริมาณ
การจราจรโดยตรง (Direct Method) วิธีนี้เป็นวิธีการสำรวจที่ละเอียดเนื่องจากใช้คนสำรวจปริมาณจราจร
โดยตรง แต่มีค่าใช้จ่ายสูงอันเนื่องมาจากค่าแรงงานที่สูง อย่างไรก็ตามการสำรวจปริมาณการจราจรโดยใช้คน
นับมีประโยชน์ข้างเคียง คือ สามารถให้ผู้นับสังเกตข้อมูลข้างเคียงที่อาจเป็นประโยชน์ในขณะสำรวจได้ เช่น
ลักษณะสภาพการจราจรโดยทั่วไป ปริมาณคนเดินถนน จำนวนผู้โดยสารบนรถประจำทาง หรือปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อผู้ขับขี่ในขณะสำรวจ เป็นต้นการสำรวจปริมาณจราจรโดยใช้คนนับโดยตรง คือ วิธีการใช้คนนับ
ปริมาณจราจร และระบุจำนวนปริมาณจราจรออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งวิธีการนี้มี
- ข้อดี คือ ปริมาณการจราจรที่ได้จากการนับโดยคนสามารถแยกประเภทของยานพาหนะและสามารถเก็บ
ปริมาณรถเลี้ยวได้ และข้อมูลที่ทำการเก็บสามารถนำไปใช้งานได้ในทันที
- ข้อเสีย คือ การใช้คนนับไม่สามารถทำได้ในระยะเวลานาน เนื่องจากบุคลากรมีความสามารถในการสังเกต
อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง อีกทั้งความแม่นยำของข้อมูลจะน้อยหากปริมาณจราจรใน
ช่วงเวลานั้นสูงมาก ข้อมูลไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ และไม่สามารถทำการนับปริมาณรถได้ในสภาพ
อากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก ลมพัดแรง เป็นต้น
3.4.2 การสำรวจข้อมูลปริมาณการจราจรโดยใช้เครื่องนับอัตโนมัติ
การสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรโดยใช้เครื่องนับอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลจราจรที่ไม่มี
การแบ่งประเภทของข้อมูลยานพาหนะที่ซับซ้อนมากนัก อีกทั้งจะทำการสำรวจแต่เพียงปริมาณยานพาหนะ
เท่านั้นซึ่งการเก็บข้อมูลในลักษณะเช่นนี้จะใช้ระยะเวลาในการทำการสำรวจนาน เช่น สัปดาห์ เดือน และปี
- ข้อดีของการใช้เครื่องนับอัตโนมัติ คือ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสำรวจน้อย
- ข้อเสีย คือ ข้อมูลที่ทำการสำรวจได้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ เมื่อเครื่องนับเกิดการทำงานผิดพลาด
3.4.3 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์จะเหมาะกับกรณีที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกกว่าข้อมูล
ที่ได้จากการสำรวจโดยการสังเกต อาทิเช่น ข้อมูลจุดต้นทางและปลายทางของการเดินทาง จำนวนเที่ยวของ
การเดินทาง ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการเดินทาง โดยทั่วไปการใช้แบบสอบถามกับ
การสำรวจทางด้านการขนส่งและจราจรมักจะกระทำใน 2 วิธี คือ (1) การสำรวจโดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน
(Household Interview Data) และ (2) การสำรวจข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ บ ริ เ วณริ ม ถนน (Roadside
Interview Data)
3.4.3.1 การสำรวจโดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน
โดยทั่วไปการวางแผนทางด้านการขนส่งและจราจรของแต่ละพื้นที่มักจะใช้วิธีการสำรวจโดยการ
สัมภาษณ์ครัวเรือน การสำรวจด้วยวิธีการนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาที่สูงมาก เนื่องจากจะต้อง
ให้ผู้สำรวจกระจายไปยังพื้นที่ศึกษาและทำการเข้าสัมภาษณ์การเดินทาง ซึ่งการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลหนึ่งชุด
อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที แต่สามารถให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการ
สำรวจโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบอื่นๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเหมาะสมกับการวาง
แผนการขนส่งและการจราจรขนาดใหญ่ อาทิเช่น แผนแม่บทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แผนแม่บทในระดับเมือง
ภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์ครัวเรือนมีข้อพึงระวัง คือ การขาดข้อมูลการเดินทางผ่านพื้นที่ที่
ทำการศึกษา เนื่องจากไม่ได้ผู้เดินทางผ่านพื้นที่ศึกษาโดยไม่มีที่พักอาศัยอยู่ ในพื้นที่ศึกษาจะไม่ถูกนับรวมอยู่ใน
กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่จะมีการสัมภาษณ์ ดังนั้นจะต้องทำการสำรวจด้วยวิธีการอื่นๆประกอบด้วย
สำหรับการสัมภาษณ์ครัวเรือนจะสามารถสำรวจข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางและข้อมูลคุณลักษณะ
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ของครัวเรือน อาทิเช่น
1) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และของผู้เดินทาง เช่น รายได้ของครัวเรือน จำนวนยานพาหนะ
ในความครอบครองของครัวเรือน (จำนวนจักรยานยนต์ และรถยนต์) เป็นต้น
2) ข้อมูลรายละเอียดของการเดินทาง เช่น
– วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
– จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการเดินทาง
– จำนวนครั้งของการเดินทางของประชาชน
– เวลา/ยานพาหนะ/คุณภาพ/รูปแบบการเดินทางของแต่ละเที่ยวการเดินทาง
– เหตุผลและทัศนคติของการเลือกรูปแบบการเดินทาง
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ถนน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของการเดินทาง แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการเดินทางในปริมาณสูง และทิศทางหลักของเส้นทางการ
เดินทาง โดยที่ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการคาดการณ์หรือบ่งชี้สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการเดินทาง

รูปที่ 66 การสำรวจโดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน
3.4.3.2 การสำรวจข้อมูลการเดินทางโดยการสัมภาษณ์ริมถนน
การเก็บข้อมูลการเดินทางโดยการสัมภาษณ์ริมถนน (Roadside Interview Data) เป็นวิธีการที่ได้รับ
ความนิยมมาก เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์การเดินทางที่มีรูปแบบในการเดินทางคล้ายคลึงกับโครงการ หรืออยู่
ในบริเวณเดียวกันกับโครงการที่จะพัฒนาขึ้น สำหรับการสำรวจโดยวิธีการสัมภาษณ์ริมถนนจะได้ข้อมูลของการ
เดินทางโดยตรง โดยประเด็นที่พึงพิจารณาหรือมีความสำคัญเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลการเดินทางโดยการ
สัมภาษณ์ริมถนน ได้แก่ การสัมภาษณ์ริมถนนจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดการจราจรและเรียกรถที่
อยู่ระหว่างการเดินทางให้เข้ามารับการสัมภาษณ์ ประกอบกับประเด็นของเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัด
บริเวณพื้น ที่ส ำรวจ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการสัมภาษณ์ ดังนั้นแบบสอบถามสำหรับการ
สัมภาษณ์ริมถนนจะต้องมีความกระชับและเข้าใจได้ง่าย เพื่อลดระยะเวลาในการสอบถามของผู้สัมภาษณ์ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ริมถนน อาทิเช่น
- จุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดของการเดินทาง
- เส้นทางที่จะใช้ในการเดินทาง
- วัตถุประสงค์การเดินทางของการเดินทางเที่ยวที่ทำการสำรวจ
- ประเภท และชนิดของยานพาหนะ ซึ่งข้อมูลชนิดนี้ไม่ควรให้ผ ู้ส ัมภาษณ์ แต่ควรให้ผู้ส ัมภาษณ์ส ัง เกต
และเป็นผู้ตอบ เพื่อลดระยะเวลาในการสอบถาม
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- จำนวนผู้โดยสาร กรณีรถโดยสารอาจจะเก็บจำนวนผู้โดยสารเป็นสัดส่วนของความจุ อาทิเช่น 1/4ของคัน/
ครึ่งคัน/เต็มคัน
- ประเภทและปริมาณของสินค้าที่ทำการขนส่ง ซึ่งโดยทั่วไปพนักงานขับรถมักจะไม่ทราบข้อมูลของสินค้าที่ทำการ
ขนส่งอย่างละเอียด จะทราบเฉพาะกลุ่ม/ประเภทของสินค้าเท่านั้น อาทิเช่น สินค้า
กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้นโดยมีขั้นตอนในการสำรวจการเดินทางโดยวิธีสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้
1) กำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ต้องการศึกษาและเส้นขอบเขตพื้นที่ศึกษา (Cordon Line) การกำหนดบริเวณที่
เหมาะสมต่อการสัมภาษณ์ โดยจะต้องเป็นบริเวณที่มีความปลอดภัยในการสัมภาษณ์และไม่สร้างผลกระทบต่อ
ความคล่องตัวของการจราจรอย่างรุนแรง
2) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการ โดยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหรือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อาจจะต้อง
ดำเนินการสำรวจบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริเวณจุดพักรถที่มีขนาดใหญเป็นต้น
3) จั ด เตรี ย มป้ า ยจราจรและเครื่ อ งหมายจราจร สำหรั บ นำไปติ ด ตั ้ ง ณ บริ เ วณจุ ด สำรวจเพื ่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่พาหนะ
4) การสำรวจนับปริมาณยานพาหนะจะแยกตามช่วงเวลาและทิศทางการเคลื่อนตัวของยานพาหนะและทำการ
เก็บสุ่มตัวอย่างของการหยุดรถตามจำนวนที่ต้องการในจุดที่กำหนดให้เป็น จุดหยุดรถของการสำรวจ ซึ่งอัตรา
ทั่วไปที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างคือ 20 – 50% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
5) การสัมภาษณ์ผู้ขับขี่เพื่อสอบถามรายละเอียดจุดต้นทางและจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง

รูปที่ 66 การสำรวจข้อมูลการเดินทางโดยการสัมภาษณ์ริมถนน
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3.5 ประเภทของยานพาหนะของการสำรวจปริมาณจราจร
ในกระแสจราจรบนถนนโดยทั่วไปมีการผสมผสานของยานพาหนะหลากหลายประเภท ซึ่งหน่วยงาน
แต่ละแห่งที่มีความรับผิดชอบด้านคมนาคมและขนส่งมีการกำหนดประเภทของยานพาหนะสำหรับสำรวจ
ปริมาณจราจรที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น กรมทางหลวงกำหนดประเภทยานพาหนะหลักเป็นทั้ งหมด
12 ประเภท (ไม่รวมยานพาหนะดัดแปลง) กรมทางหลวงชนบทกำหนดประเภทยานพาหนะหลักเป็นทั้งหมด
7 ประเภทกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดประเภทยานพาหนะหลักเป็นทั้งหมด 8 ประเภท สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำหนดประเภทยานพาหนะหลักเป็นทั้งหมด 8 ประเภท ดังแสดงใน
ตารางที่สำหรับหน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้มีทรัพยากรเพื่อเก็บข้อมูลมาก ดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลมา
วิเคราะห์บนพื้นฐานการใช้งานได้จริง หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเก็บข้อมูลยานพาหนะเพียง 4 ประเภทหลัก
ได้แก่ (1) รถจักรยานยนต์ 2-3 ล้อ (2) รถยนต์ 4 ล้อ (3) รถยนต์ 6 ล้อ และ (4) รถยนต์ 10 ล้อ หรือมากกว่า
นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดของรถบนสายทางต่างๆ มีขนาดไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งกับ
รถบรรทุก 10 ล้อหรือมากกว่า เพื่อให้มีค่ามาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบได้บนพื้นฐานเดียวกันรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลถูกกำหนดเป็นค่ากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบการใช้พื้นที่ถนนและความคล่องตัวในการเคลื่อน และมี
หน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่ง (Passenger Car Unit, PCU) โดยใช้ค่าปัจจัยเทียบเท่ารถยนต์นั่ง (Passenger Car
Equivalence Factor, PCE Factor) เป็นตัวคูณแปลงค่าของรถทุกประเภทให้เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างปัจจัยการเทียบเท่ารถยนต์รถยนต์นั่ง (PCE Factor)
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจำแนกประเภทยานพาหนะ
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3.6 ตำแหน่งการสำรวจปริมาณจราจร
3.6.1 การสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรบนช่วงถนน
การสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Mid-Block Traffic Volume Data) มักจะทำสำรวจ
โดยแยกประเภทยานพาหนะและแยกทิศทางการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการสำรวจนี้เพื่อตรวจสอบปริมาณ
จราจรบนโครงข่ายในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการผันแปรของจราจรในเวลาต่าง ๆ และของสัดส่วนยานพาหนะ
แต่ล ะประเภท ณ จุดสำรวจนั้น ๆ และสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับเทียบแบบจำลองด้ า น
การจราจรและขนส่งให้เป็นปัจจุบันได้ โดยในการสำรวจมีประเด็นที่จะต้องพิจารณดังต่อไปนี้
- สำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนนและจำแนกออกเป็นกลุ่มหรือเส้นทางในการสำรวจ อย่างน้อยควร
ครอบคลุมเส้นทางสายหลักภายในพื้นที่ศึกษา
- กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจ เช่น 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง หรือช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เป็นต้น
- กำหนดประเภทของยานพาหนะที่ต้องการสำรวจ
3.6.2 การสำรวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก (Intersection Traffic Volume Data)
การเก็ บข้ อมู ลปริ มาณทางแยก (Intersection Traffic Volume Data) ในบริ เวณสี ่ แยกจะมี ท ิ ศทาง
การเคลื่อนที่ของการจราจรถึง 12 ทิศทางประกอบไปด้วย การจราจรวิ่งตรง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาจากแต่ละ
ทิศของทางแยก ดังนั้นในการเก็บข้อมูลบริเวณทางแยกจะต้องใช้วิธีการสำรวจข้อมูลจราจรคนนับ โดยที่จะต้อง
มีผู้สำรวจจำนวนหลายคนต่อการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการหยุดนับในช่วงสั้นๆ (Short-Break Procedure)
ร่วมกับการเลือกนับ (Alternating Count Procedure) ตัวอย่างเช่น ในการสำรวจปริมาณจราจรบริเวณทาง
แยกมีการกำหนดประเภทของยานพาหนะที่ต้องการนับเป็น 4 ประเภท ดังนี้ รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล
รถบรรทุก และรถประจำทาง ดังนั้น ปริมาณของข้อมูลจะต้องทำการแบ่งสัดส่วนดังนี้ 12X4 = 48 ซึ่งการเก็บ
ข้ อ มู ล บริ เ วณทางแยกที ่ ม ี ก ารวั ด สั ญ ญาณไฟจราจร ผู ้ ส ำรวจหนึ ่ ง คนสามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ 2 ทิ ศ ทาง
และควรกำหนดให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับรอบสัญญาณไฟจราจร (Cycle Length)

3.7 วิธกี ารวิเคราะห์และตัวอย่างการคำนวณ
3.7.1 ค่าสัดส่วนปริมาณจราจรสูงสุดต่อชั่วโมง (Peak Hour Factor, PHF) การหาสัดส่วนปริมาณจราจร
สูงสุดต่อชั่วโมง สามารถทำโดยใช้ข้อมูลปริมาณจราจรสูงสุดใน 15 นาทีเปรียบเทียบกับค่าปริมาณการจราจร
สูงสุดต่อชั่วโมง (ค่าปริมาณจราจรสูงสุดที่ได้จากการรวมปริมาณการจราจรในหนึ่งชั่วโมง) ดังสมการต่อไป

โดยจะมีการใช้ตัวเลขที่จัดเก็บดังตัว อย่างของตารางต่อไปในนี้ในการคำนวณหาค่าสัดส่วนปริมาณจราจรสูงสุด
ต่อชั่วโมง
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการประมาณปริมาณการจราจร
โดยมีวิธีการในการคำนวณดังนี้ จากตัวอย่างนี้พบว่ามีปริมาณการจราจรสูงสุดต่อชั่วโมงเท่ากับ 403 คัน/ชั่วโมง
(ช่วงเวลาตั้งแต่ 4.30 ถึง 5.30 น.) และค่าปริมาณจราจสูงสุดใน 15 นาทีเท่ากับ 108 คัน/ชั่วโมง (ช่วงเวลา
ตั ้ ง แต่ 4.45 ถึ ง 5.00 น.) ดั ง นั ้ น ค่ า สั ด ส่ ว นปริ ม าณจราจรสู ง สุ ด ต่ อ ชั ่ ว โมง (Peak Hour Factor, PHF)
มีค่าเท่ากับ

3.7.2 ค่าความจุของถนน
ค่าความจุของทางหลวงแนะนำโดย Highway Capacity Manual (HCM)

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างค่าความจุของทางหลวง
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ค่าความจุของถนนในเขตเมือง แนะนำโดย Highway Capacity Manual (HCM) แสดงในตารางที่ 5
และตารางที่ 6 โดยพิจารณาความเร็วอิสระของสายทางก่อน ในตารางที่ 5 เป็นลำดับแรกเพื่อแบ่งชั้นของถนน
ภายหลังจากได้ลำดับชั้นของถนน ให้พิจารณาตารางที่ 6 เพื่อพิจารณาค่าความจุของถนนตามจำนวนช่อง
จราจรต่อไป

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นถนนและ
ความเร็วอิสระ

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างจำนวนช่อง
จราจรและค่าความจุของถนน

3.7.3 อัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนน
จากปริมาณจราจรที่สำรวจได้ สามารถนำมาวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรบน
ถนนได้โดยใช้อัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนน (Volume/Capacity Ratio, V/C Ratio)

เมื่อได้ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนนสามารถนำประเมินสภาพจราจรได้ ดังตารางตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างค่าประเมิน
สภาพจราจรตามอัตราของปริมาณ
การจราจร

บทที่ 3
การออกแบบ
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บทที่ 3
การออกแบบ
1.มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
1.1 บทนำ
ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย
บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น สำหรับรหัสสายทางของทางหลวงท้องถิ่น
ซึ่งจะปรากฏบนป้ายริมถนนจะประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวแล้วตามด้วยตัวเลข 5 หลัก เช่น สค.ถ 1 - 0001
สำหรับ ความหมายของตัว อักษรและตัว เลขที่ปรากฏบนป้ายระบุทางหลวงท้องถิ่นคือ ตัว อักษร
2 ตัวแรกเป็นชื่อย่อของจังหวัด ตัวอักษรตัว ที่ 3 จะเป็นตัว ถ ทุกทางหลวงท้องถิ่นเพราะหมายถึงถนนทาง
หลวงท้องถิ่น อย่าง สค.ถ ส่วนเลขที่ปรากฏบนป้ายระบุทางหลวงท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ส่วน หมายเลขส่วนแรก
ที่มี 1, 2 หรือ 3 ตัวเป็นลำดับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ส่วนตัวเลขส่วนหลังเป็นสำดับของ
สายทางหรือถนนที่ลงทะเบียนในเขตองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น
ตัวอย่างของรหัสสายทางของทางหลวงท้องถิ่นคือ สค. ถ 1 – 0001 จะหมายถึงทางหลวงท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบ และลำดับสายทางที่
ลงทะเบียนไว้คือ 1

1.2 การศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างถนน
ในการดำเนินงานก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการ
คมนาคมที่ทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นเมืองที่สมบูรณ์ใน
อนาคต ในการก่อสร้างถนนจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจการ
ลงทุน และต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
กระบวนการสำคัญประการหนึ่งของการก่อสร้างหรือบำรุงรักษาถนน คือ ต้องมีการวางแผนและศึกษา
ความเหมาะสมในการก่อสร้าง บำรุงรักษา เพื่อให้การก่อสร้างถนนสมประโยชน์ และคุ้มค่าในการก่อสร้างถนน
ทางเดินและทางเท้าให้เกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องผ่านกระบวนการประชาคม และต้องเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อให้แผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาวได้
อย่างเป็นระบบ แต่หากแผนพัฒนาที่วางไว้มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง
แผนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบ
โครงการดังกล่าวว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ ตามแบบตรวจสอบ(Check list)
ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม
1.2.1 ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมจราจร เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความจำเป็นในการก่อสร้างแนวสายทาง
และใช้ในการประเมินปริมาณจราจรในอนาคต ดังนี้
• แบบก่อสร้างจริง คือ แบบแนวสายทางโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยศึกษาเปรียบเที ยบ
กับสายทางใกล้เคียงเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการและความเชื่อมต่อของสายทาง
• การนับปริมาณจราจรของรถแต่ละประเภท เช่น รถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์
ฯลฯ โดยการนับปริมาณจราจรในรอบ 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบก่อสร้างต่อไป
• การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการสำรวจแนวสายทางเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลมาประกอบการ
ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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• การประสานรวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่นกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
แสงสว่าง
• การเจาะสำรวจสภาพดิน เดิมตามแนวสายทางเพื่อหาค่าคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ข องดิ น
โดยเฉพาะค่า CBR เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างถนน สำหรับกรณีพื้นที่ดินอ่อนจะต้องทำการเจาะสำรวจ
หาคุณสมบัต ิท างวิ ศวกรรมของชั้ น ดิ น ตามแนวสำรวจโดยทำ Vane Shear Test เพื่อนำผลมาวิ เคราะห์
หาเสถียรภาพของคันทาง
• การสำรวจและจัดทำแผนที่แหล่งวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานทางเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.2.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพิจารณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ มีประชาชนได้รับประโยชน์แยกเป็นจำนวนคน ครัวเรือนหมู่บ้าน ทำให้
เดิ น ทางได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ ้ น หรื อ เส้ น ทางนั ้ น เป็ น เส้ น ทาง เพื ่ อ ใช้ ใ นการขนส่ ง ผลิ ต ผลทางการเกษตร
อุตสาหกรรม หรือเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งพอดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่น
1.2.3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตแนวถนนที่จะทำการก่อสร้าง
และบริเวณใกล้เคียงถนน เช่น ต้นไม้ ที่พักอาศัย วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาว่า
หลังจากการก่อสร้างถนนแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียงแนวถนนนั้นหรือไม่
3.2.4 ข้อมูลด้า นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒ นามีความสำคัญต่อการกำหนดแผนงานและ
โครงการ เพราะเป็นเป้าหมายว่าท้องถิ่นจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือพัฒนาไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใด เช่น กรณีกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจต้องพัฒนาถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาในการศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆ ดั งกล่าวให้พิจารณา
กำหนดคะแนนตามสัดส่ว นแต่ล ะด้าน แล้ว นำค่าคะแนนที่ได้มาจัดเรียงลำดับตามความสำคัญโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจจัดทำโครงการนั้นๆ ต่อไป

1.3 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้า
การออกแบบถนนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาหลายประการ เช่น ปริมาณการจราจรประเภทของ
ผิวจราจร ความกว้างของผิวจราจร ความกว้างของไหล่ทางซึ่งจะสอดคล้องกับความกว้างของทางเดินและทาง
เท้า ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ความลาดชัน ความสูงของยานพาหนะที่จะเป็นข้อจำกัดความ สูง
ของสิ่งก่อสร้างเหนือผิวจราจรของถนน ดังนั้น ในการออกแบบจำเป็นต้องเก็บข้อมูลด้านปริมาณการจราจร
ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นในการออกแบบ ขนาดช่องจราจร จำนวนช่องจราจร และด้านกายภาพของถนน
แต่การเก็บข้อมูล ปริมาณจราจรตามหลักวิศวกรรมนั้นเป็นการยุ่งยาก และอาจเกิดปัญหาสำหรับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปการออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบถนน
1. ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางโค้งของถนนที่มีรัศมีโค้งแคบซึ่งเป็นลักษณะโค้งอันตราย
2. ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางตรงที่ยาวๆ แล้วตามด้วยการออกแบบทางโค้งที่แคบ
3. ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบถนนที่มีความชันแล้วมีทางโค้ง
4. การออกแบบทางโค้งควรมีการยกขอบถนน (Superelevation) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ขับขี่
5. การก่อสร้างสิ่งที่อยู่เหนือผิวจราจรของถนนควรมีการจำกัดความสูงขั้นต่ำเท่ากับ 5.00 เมตร
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่มีความสูง
6. ควรมีการควบคุมการเข้า – ออก ถนนที่จะเชื่อมกับถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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7. ถนนในเขตเมืองอาจลดแนวเขตทาง แต่ต้องกว้างพอให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านได้
ตามการออกแบบทิศทางการจราจร (ทิศทางเดียว หรือ สองทิศทาง)
8. ในกรณีจำเป็น อาจพิจารณาจัดทำผิวจราจรแคบกว่าที่กำหนด บนคันทางที่ขนาดความ
กว้างต่างๆ ได้ แต่ต้องให้ยานพาหนะวิ่งสวนกันได้ในลักษณะการจราจรสองทิศทาง เช่น จัดทำ
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร บนคันทางกว้าง 9 เมตร (มาตรฐานความกว้างผิวจราจร คือ 6 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร)
9. การออกแบบป้ายจราจร สิ่งควบคุมการจราจร สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. การออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์คอนกรีต หมายถึง วัสดุที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม(Aggregate) กับแอสฟัล ท์
ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ที่โรงงานผสมแอสฟัล ท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) โดยการ
ควบคุมอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิตามที่กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและบำรุงทาง
โดยการปูหรือเกลี่ยแต่งและบดทับบนชั้นทางใดๆ ที่ได้เตรียมไว้และผ่านการตรวจสอบแล้วให้ถูกต้องตามแนว
ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ
1.4.1. วัสดุแอสฟัลท์ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชนิดของแอสฟัล ท์ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้แอสฟัล ท์ซีเมนต์ AC
60-70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.851: มาตรฐานแอสฟัล ท์ซีเมนต์สำหรับงานทาง การใช้
แอสฟัลท์อื่น ๆ หรือแอสฟัลท์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารใด ๆ นอกเหนือจากนี้ ต้องมีคุณภาพเท่าหรือดีกว่า
ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จากกรมทางหลวง
ชนบทเป็นกรณีไป สำหรับปริมาณการใช้แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยประมาณ
1.4.2 การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
1. ก่อนเริ่มงานไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัล ท์คอนกรีต
ของตนเองต่อผู้ควบคุมงาน แล้วให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัว อย่างวัส ดุที่จะใช้จากแหล่งที่ระบุในเอกสารการ
ออกแบบส่วนผสมแอสฟัล ท์คอนกรีต ส่งให้กรมทางหลวงชนบท รวมทั้งส่งเอกสารการออกแบบ ส่วนผสม
แอสฟัล ท์คอนกรีต มาพร้อมกันเพื่อทำการตรวจสอบด้วย หรือผู้รับจ้างอาจร้องขอให้กรมทางหลวงชนบท
เป็นผู้ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตให้ก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
2. คุณภาพทั่วไปของวัสดุที่จ ะใช้ทำแอสฟัล ท์ คอนกรีต และข้อกำหนดในการออกแบบแอสฟั ล ท์
คอนกรีต ให้เป็นไปตามที่กรมทางหลวงเป็นผู้กำหนด
3. กรมทางหลวงชนบท จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือทำการออกแบบส่วนผสม
แอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณากำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ซึ่งมีขอบเขตต่างๆ
เพื่อใช้ควบคุมงานนั้นๆ กรณีที่กรมทางหลวงชนบท เห็นควรให้กาหนดขอบเขตของสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน
แตกต่างไป
4. ในการผสมแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัล ท์ซีเมนต์
หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กาหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของ
แอสฟัลท์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามที่ก ำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง
แก้ไข ค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
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5. ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัล ท์คอนกรีตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมทางหลวงชนบทก่อน
6. กรมทางหลวงชนบท อาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกาหนดสูตรส่ว นผสม
เฉพาะงานใหม่ได้ ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. การทดสอบและตรวจสอบการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตทุกครั้งหรือทุกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง
ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กรมทางหลวงชนบทกาหนด

1.5 งานหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ (pavement in - place recycling)
ขอบข่าย งานหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ (pavement in - place recycling )
หมายถึง การนำวัสดุชั้นทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วนำกลับไปใช้งานใหม่ โดยการปรับปรุงคุณภาพทำใน
สายทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้มีคุณภาพตามรูปแบบและข้อกำหนด
1.5.1 วัสดุ
1.5.1.1 วัสดุชั้นทางเดิม หมายถึง วัสดุที่ได้จากการขุดรื้อขูดไสจากชั้นทางเดิมแล้วทำให้ร่วนถึงความลึก
ตามรูปแบบที่ก ำหนด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยผิวลาดยาง หินคลุก ลูกรัง แล้วแต่สภาพของสายทางที ่จ ะ
ดำเนินการก่อสร้าง ในกรณีวัสดุชั้นทางเดิมมีขนาดคละที่ไม่เหมาะสม หรือคุณสมบัติอื่น ไม่ได้ตามรูปแบบและ
ข้อกาหนด ให้แก้ไขปรับปรุงหรือนำวัสดุผสมเพิ่มมาผสม เพื่อให้ได้ตามรูปแบบและข้อกาหนด
1.5.1.2 วัสดุผสมเพิ่ม จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเข้ากันได้ดีกับวัสดุชั้นทางเดิมหรือวัสดุผสม
เพิ่มชนิดอื่นที่นามาใช้งาน เพื่อทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของส่วนผสมมีความแข็งแรง เป็นไปตามรูปแบบ
และข้อกำหนด ซึ่งประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ดังนี้
1.วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาดคละและ/หรือเพิ่มปริมาณ หมายถึง วัสดุ จากแหล่งอื่นที่
นำมาผสมกับวัสดุชั้นทางเดิมเพื่อปรับปรุงขนาดคละและ/หรือเพิ่มปริมาณ ให้ได้ตามรูปแบบและข้อกาหนด
เช่น หิน ทราย และวัสดุมวลรวม (soil aggregate) เป็นต้น
2.วั ส ดุ ผ สมเพิ ่ ม เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ หมายถึ ง วั ส ดุ ท ี ่ น ามาผสมกั บ วั ส ดุ ช ั ้ น ทางเดิ ม
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งต้องเป็นชนิดที่กรมทางหลวงชนบทกาหนดต่อไปนี้ หากเป็นชนิดอื่นต้องได้รับความ
เห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งได้แก่
2.1 ปูน ซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 :
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และต้องเป็นปูนซีเมนต์ใหม่บรรจุอยู่ในถุงหรืออยู่ในไซโล
2.2 ปูนขาว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.241:ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง
2.3 เถ้าลอย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2135: เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็น
วัสดุผสมคอนกรีต
2.4 แอสฟัลท์ ต้องเป็นชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัสดุชั้นทางเดิมที่จะปรับปรุง และต้อง
เป็นชนิดเดียวกันตลอดงาน
2.5 วัส ดุผ สมเพิ่ ม ตามข้ อ 2.1 -ข้อ.2.4 อาจนามาออกแบบส่ ว นผสมรวมกั น ได้ แต่ ต ้ อ ง
เหมาะสมกับวัสดุชั้นทางเดิมที่จะปรับปรุง และส่วนผสมต้องได้คุณภาพตามรูปแบบและข้อกาหน ด ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบท เป็นแต่ละกรณี
1.5.1.3 สารผสมเพิ่ม (Admixture) ต้องเป็นชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัส ดุชั้นทางเดิมที่จ ะ
ปรับปรุง และผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารคุณสมบัติของสารผสมเพิ่ม ให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาก่อน
นำไปใช้งาน
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1.5.1.4 น้ำ ต้องเป็น น้ำสะอาด ปราศจากสารที่ส ่ งผลกระทบต่ อ คุณภาพของชั้น ทางที่ปรั บ ปรุ ง
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนนามาใช้งาน

1.6 งานป้ายจราจร
โดยทั่วๆ ไปแล้วงานป้ายจราจรนี้จะประกอบด้วย การจัดหา การจัดประกอบและติดตั้งเสา การติดตั้ง
โครงเหล็ก ป้าย กรอบป้าย ให้สอดคล้องกับรายละเอียดดังแสดงในแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้โดยงานดังกล่าวจะ
รวมถึง ฐานรากที่จำเป็นทั้งหมด การขุดดิน การกลบแต่ง สมอยึด อุปกรณ์ติดตั้งและการยึดค้ำยัน (ถ้ามี)
ทาสีและตกแต่ง การทดสอบ และกรรมวิธีทั้งหลายที่จำเป็นจนงานแล้วเสร็ จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
ดังนี้
1.6.1 การตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง
ก่อนเริ่มงานป้ายจราจร จะต้องตรวจสอบตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด
ว่ามีความถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่จะติดตั้งและจุดที่จะติดตั้งว่าถูกต้องตามมาตรฐานงานป้ายจราจร
หรือไม่ พร้อมจัดทำบัญชีปริมาณงานก่อสร้างจริงเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามที่ระบุในบัญชีปริมาณงานตามสัญญา
หรือไม่
1.6.2 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
ก่อนการติดตั้งเมื่อผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อขออนุมัติใช้งาน จะต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
1) เสาป้าย ตรวจสอบขนาดของเสาป้ายและวัสดุที่ใช้ทำเสาป้ายให้ตรงตามข้อกำหนดหรือตามที่แบบ
ก่อสร้างกำหนดไว้ กรณีเสาคอนกรีตให้ตรวจสอบการเสริมเหล็กแบบหล่อเสาป้าย มีขนาดถูกต้องตามแบบ
กำหนดหรือไม่ เสาป้ายที่นำมาติดตั้งต้องมีความสมบูรณ์ ไม่โก่งงอ หรือแตกหักจากการขนส่งหรือจัดเก็บ ไม่ถูกวิธี
กรณีเป็นเสาเหล็กต้องตรวจสอบความหนาของเสาเหล็กและเสาเหล็กต้องไม่เป็นสนิมด้วย

รูปแสดงเสาป้ายจราจร
2) แผ่นป้าย ให้ตรวจสอบขนาด ความหนาของแผ่นป้ายและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้าย
ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างโดยวัสดุแผ่นป้ายต้องมีขนาดและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน
แบบแปลน หรือหากมิได้ระบุในแบบแปลนถ้าเป็นแผ่นเหล็กอาบสังกะสีจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.20
มิลลิเมตร ตาม มอก. 50-2516 หรือหากเป็นแผ่นอลูมิเนียมต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่ า 2 มิลลิเมตร ตาม มอก.
331-2523 ในกรณีที่เป็นแผ่นป้ายอะลูมิเนียมวางสัมผัสโดยตรงกับเหล็ก จะต้องป้องกันด้วยแผ่นยางหนา
2 มิลลิเมตร วางคั่นระหว่างวัสดุทั้งสอง

61
3) แผ่นสะท้อนแสง แผ่นป้ายจะต้องปิดทับหน้าด้วยวัสดุแผ่นสะท้อนแสง ชนิด “High Intensity
Grade” หรือ “Engineer Grade” ตามที่ระบุในแบบแปลนหรือด้วยวัสดุที่สะท้อนแสงชนิดอื่นที่ได้รับความ
เห็นชอบ การปิดทับหน้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้อยคำตัวเลข
หรือเครื่องหมายอื่นๆ จะต้องปิดทับบนวัสดุแผ่นสะท้อนแสงดังกล่าวด้วยวิธีซิลสกรีน (Silk Screen) หรือวิธีใช้
แผ่นสติกเกอร์ หรือด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเอกสาร
รับรองคุณสมบัติการสะท้อนแสงให้เป็นไปตามข้อกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงตาม มอก.606 เช่น
ค่าการสะท้อนแสงของป้ายจราจรชนิด Engineering Grade สีขาวต้องไม่น้อยกว่า 70 cd/lx/m2 สีเหลือต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 50 cd/lx/m2 สีเขียวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 9 cd/lx/m2 เป็นต้น

รูปแสดงการติดแผ่นสะท้อนแสงของป้ายจราจร
4) อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ยึดแผ่นป้าย สีรองพื้น สีทาเสาป้าย ให้ทำการตรวจสอบขนาดและ
คุณสมบัติวัสดุให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างตามสัญญา
1.6.3 การติดตั้งป้ายจราจร
ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมการติดตั้งป้ายจราจร สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1) ตรวจสอบตำแหน่งและระยะห่างของการติดตั้งป้ายจราจร
2) ตรวจสอบขนาดและวัสดุของฐานเสาป้ายจราจร
3) ตรวจสอบขนาดและความหนาของแผ่นป้ายจราจร
4) ตรวจสอบรายละเอียดและขนาดของข้อความบนแผ่นป้ายจราจร
5) ตรวจสอบขนาดและจำนวนของอุปกรณ์ยึดแผ่นป้ายจราจรสลักเกลียวขนาดต่างๆ และแหวนรอง
จะต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสี แหวนรองที่สัมผัสกับผิวของวัสดุอื่น อาจจะได้รับความเสียหายต่อการขันสลั ก
เกลียวแน่นจนเกินไป จะต้องเป็นวัสดุที่ให้ตัวได้ตามความเหมาะสม และทนต่อสภาวะอากาศ
6) ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดการทาสีเสาป้าย
7) ตรวจสอบค่าการสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสง
8) ตรวจสอบโครงสร้างรับป้ายรวมทั้งฐานรากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

รูปแสดงการติดป้ายจราจร
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2.มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
2.1 ความเป็นมา
ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะ
จึงเป็น ปัจ จัย สำคั ญประการหนึ่ ง ที่มีส ่ว นช่ว ยลดปัญหาการเกิ ด อุบั ติเ หตุ บนท้ องถนนปัญหาการมั ่ ว สุ ม
ของเยาวชน และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ ในยามวิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว ทำร้ายร่างกาย
ฯลฯ ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน เป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกฎหมายได้กำหนดไว้ดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537
“ มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดกิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล ดังต่อไปนี้
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
“ มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ”
“ มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น”
“ มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 ”

2.2 ขอบเขตมาตรฐาน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเทศบาล บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค งบประมาณ พร้อมทั้งได้กำหนด
ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และการจัดการด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สำหรับเป็นคู่มือ แนวทางการปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการ
ไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.3.1 เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะ มีแสงสว่างที่เพียงพอ เหมาะสม
1.3.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนหนทาง
1.3.3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมของโจรผู้ร้าย
1.3.4 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

2.4 คำนิยาม
2.4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแรงต่ำ 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ
380-400 โวลต์ (3 เฟส) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนนสายหลัก แนวถนน
สายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนข้ามทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ทางม้าลาย
สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
และป้ายจอดรถประจำทาง (ไม่มีศาลา)
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- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่ต่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชน
หนาแน่น เป็นต้น
- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลัก
- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเส้นหรือมากกว่ามาเชื่อมต่อกัน
2.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
2.4.2.1 โคมไฟฟ้า (Luminaire) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าและชุดประกอบเพื่อ
ติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ (รูปที่ 1–1 และรูปที่ 1-2) ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ตัวโคมไฟ ทำด้วยวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุกร่อนและแข็งแรง ทนต่อดินฟ้าอากาศ เช่น Die cast
Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เป็นต้น
(ข) ฝาครอบ อาจทำด้วย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ AcrylicGlass ซึ่งแสงจาก
หลอดไฟต้องผ่านได้สะดวก และต้องทนต่อรังสีอุลตราไวโอเลตด้วยแผ่นสะท้อนแสงซึ่งติดตั้งเหนือและข้าง
หลอดไฟต้องเป็นแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง
(ค) ส่วนควบคุม จะอยู่ด้านหลังเพื่อใส่บัลลาสต์ อิกนิเตอร์ (Ignitor) คาปาซิเตอร์และขั้วต่อสาย
เนื่องจากโคมไฟถนนจะต้องติดตั้งนอกอาคาร จึงต้องมีการป้องกันแมลง ฝุ่นและน้ำเข้าสู่โคมไฟ ดังนั้น โคมไฟ
ถนนจึงต้องมีระดับการป้องกัน (Degree of Protection) อย่างน้อยดังนี้
- ส่วนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- ส่วนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23
2.4.2.2 กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า และแป้นติดกิ่งโคม
เพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ (รูปที่ 1-3)
2.4.2.3 แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกำแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้า (รูปที่ 1-4)
2.4.2.4 หลอดไฟฟ้า หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหล่งกำเนิดแสงสว่าง มีหลายชนิดและสามารถ
เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์ และหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอด
ที่เหมาะสำหรับถนนสายรองและทางเท้า หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันต่ำ (LowPressure Sodium Lamp)
ซึ่งให้แสงสว่างในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะสำหรับไฟถนนที่จุดทางแยก
และเส้นทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแก่การมองเห็น เช่น ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟ้าโซเดียม
ความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใช้งานยาวกว่าและให้สีเป็นธรรมชาติกว่า (Render
Colours) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสว่างสดใส
2.4.2.5 อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุม การ เปิด – ปิดไฟฟ้าสาธารณะ
มีหลายชนิด เช่น สวิตช์เวลา (Time Switch) สวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Photo Switch) และสวิตช์ธรรมดา
เป็นต้น
2.4.2.6 เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อให้ได้ความสูงตามต้องการ
อาจจะเป็นเสาของการไฟฟ้าฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพร้อมชุดโคมไฟนั้นๆ
2.4.2.7 ความกว้างของถนน หมายถึง ระยะห่างจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝั่ง กรณีไม่มีทางเท้า
ให้นับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝั่ง

64

รูปแสดงโคมไฟฟ้า (Luminaire) ที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า
และชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

รูปแสดงชุดโคมไฟถนน
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รูปกิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า
และแป้นติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

รูปแป้นติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง
หรือกำแพง เพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า

รูปแสดงการติดตั้งโคมไฟถนน
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2.4.2.8 IP (Ingress Protection) Ratings - IP Rating หมายถึง ดัชนีที่แสดงการป้องกันสิ่งแปลกปลอม
เช่น ฝุ่นละออง หรือของเหลว ที่จะเล็ดลอดเข้าไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเป็นตัวเลข 2 หลัก
การกำหนด IP Rating จะกำหนดในรูปแบบดังนี้ IP x y (z)
2 = แสดงค่าความสามารถในการป้องกันของเหลว
1 = แสดงค่าความสามารถในการป้องกันวัตถุเล็ดลอดเข้าภายใน
IP = ดัชนีแสดงค่าการป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปในดวงโคม
ตัวเลขที่ 1 (x) หมายถึง การป้องกันของแข็ง เช่น เส้นลวด หรือวัสดุอื่นๆ เช่น ฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในดวงโคม
ตัวเลขที่ 2 (y) หมายถึง การป้องกันของเหลวไม่ให้เข้าไปในดวงโคม
บางกรณีจะมีตัวเลขที่ 3 (z) หมายถึง การป้องกันการกระแทกจากภายนอก (Impact Protection)
ซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติ
ตัวอย่าง เช่น
IP 52 หมายถึง การป้องกันฝุ่นได้ และป้องกันของเหลวที่ตกมาในแนวดิ่งและแนวที่ทำมุม 15 องศากับ
แนวดิ่งได้

ตารางแสดงความสามารถในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงโคม
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รหัสตัวเลขที่ 3 การป้องกันแรงกระแทกจากภายนอก (Impact protection)
0 ไม่มีการป้องกัน
1 ป้องกันแรงกระแทก 0.225 joule (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 150 กรัม ตกจากระดับความสูง 15 ซม.)
2 ป้องกันแรงกระแทก 0.375 joule (ตังอย่างเช่น น้ำหนัก 250 กรัม ตกจากระดับความสูง 15 ซม.)
3 ป้องกันแรงกระแทก 0.5 joule (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 250 กรัม ตกจากระดับความสูง 20 ซม.)
4 ป้องกันแรงกระแทก 2.0 joule (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 500 กรัม ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)
5 ป้องกันแรงกระแทก 6.0 joule (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 1.5 ก.ก. ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)
6 ป้องกันแรงกระแทก 20.0 joule (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 5 ก.ก. ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)

2.5 มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
มาตรฐานฉบับนี้ได้เรียบเรียงและอ้างอิงมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม BS 5489Road lighting
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ
ประเทศไทย พุทธศักราช 2545 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติในการติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่จุดทางแยก วงเวียน สะพาน และจุดเชื่อมต่อของถนนและครอบคลุมถึงวิธีการสำรวจ ออกแบบ การบำรุงรักษา
ขอบข่ายของมาตรฐานฉบับนี้ได้รวมถึงการออกแบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความสวยงาม และความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิทัศน์ของท้องถิ่นตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ พร้อมทั้งได้กำหนด
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

2.6 มาตรฐานความส่องสว่าง
2.1.1 ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

ตารางแสดงความต้องการแสงสว่างสำหรับไฟถนน
2.1.2 สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน สะพานลอยคนข้าม
ทางเดินเท้า ทางม้าลาย ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ป้ายจอดรถประจำทาง (ไม่มีศาลา)

ตารางแสดงความต้องการแสงสว่างสำหรับพื้นที่สาธารณะ
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2.7 รูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน
สามารถเลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใช้งานได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ของพื้นที่นั้นๆ สำหรับการกำหนดรูปแบบในการติดตั้ง สามารถดำเนินการได้ดังนี้
2.7.1 ติดตั้งฝั่งเดียวกันของถนน เหมาะสำหรับถนนเล็กๆ ในซอย หรือทางเท้า
2.7.2 ติดตั้งสองฝั่งถนน สลับกัน เหมาะสำหรับถนนกว้างไม่เกิน 6 เมตร
2.7.3 ติดตั้งสองฝั่งถนน ตรงข้ามกัน เหมาะสำหรับถนนกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป
2.7.4 ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟ้าเป็นสองทางในเสาต้นเดียวกัน เหมาะสำหรับถนนกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป
และมีเกาะกลางถนน
2.7.5 การติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการติดตั้งตามแนวถนนปกติ
2.7.6 การติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการติดตั้งตามแนวถนนปกติ
2.7.7 การติดตั้งโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About)

รูปแบบตามข้อ 2.7.1

รูปแบบตามข้อ 2.7.2

รูปแบบตามข้อ 2.7.3

รูปแบบตามข้อ 2.7.4
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รูปแสดงการติดตั้งฝั่งเดียวกันของถนน
เหมาะสำหรับถนนเล็กๆ ในซอย หรือทางเท้า

รูปแสดงการติดตั้งสองฝั่งถนน ตรงข้ามกัน
เหมาะสำหรับถนนกว้าง 8 เมตรขึ้นไป

รูปแสดงการติดตั้งสองฝั่งถนน สลับกัน
เหมาะสำหรับถนนใหญ่ปานกลาง

รูปแสดงการติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็นสองทางในเสาต้นเดียวกัน

รูปแสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross – Road)
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รูปแสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction)

รูปแสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About)

2.8 ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธ์กบั ความเร็วของยานพาหนะ
ในการกำหนดจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าอาคาร
ซึ่งกีดขวางทางสัญจร หน้าสถานที่ส ำคัญ และสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น อนุส าวรีย์ โบสถ์ และอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมสวยงาม เพราะจะทำลายทัศนียภาพและความสวยงาม นอกจากนี้ เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนน
จะเป็นสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อลดอุบัติเหตุ
และความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะติดตั้งเสาดวงโคมให้ห่างขอบถนน(ผิวการจราจร) ให้มาก ทั้งนี้
ระยะห่างจากขอบถนนถึงจุดติดตั้งเสาดวงโคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนได้มากเช่นกัน
อย่างไรก็ตามการกำหนดระยะห่างจากขอบถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟจะต้องให้สอดคล้องกับการกำหนดความเร็ว
ของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสายนั้นด้วย
ตารางแสดงระยะห่างความปลอดภัยระหว่างจุดติดตั้งดวงโคม
กับขอบถนนที่สัมพันธ์กับความเร็วของยานพาหนะ
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หมายเหตุ 1. ความเร็วของยานพาหนะ เป็นความเร็วตามกฎหมายกำหนด
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามตารางที่ 2-3 ได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ระยะห่างจากขอบถนน
เพียงพอให้สามารถติดตั้งเสาดวงโคมได้ ในระยะไม่ต่ำกว่า 0.65 เมตร พร้อมมีที่กำบังเสาดวงโคม
(Barrier) ความสูง 0.9 – 1.30 เมตร พร้อมทั้งแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองสลับดำติดกับที่กำบังนั้นด้วย

2.9 ระยะห่างของจุดติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดตั้งดวงโคมที่ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ตามแนวถนนนั้นระยะห่างระหว่าง
เสาของการไฟฟ้าฯ จะกำหนดไว้ประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟฟ้า
ที่พาดบนเสาไฟฟ้า ดังนั้น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใช้ระยะห่างระหว่างเสาดังกล่าว แต่บางแห่ง
เสาไฟฟ้าปักไว้ในเขตทางที่อยู่ห่างถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดตั้งที่เสาไฟฟ้าจะไม่สามารถให้แสง
สว่างได้ตามต้องการ จำเป็นที่จะต้องใช้โคมไฟพร้อมเสาควงโคมหรือเสาคอนกรีตเพื่อติดตั้ง ตามไหล่ทางหรือ
ทางเท้า ซึ่งสามารถกำหนดระยะห่างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องจัดให้มีระดับแสงสว่างเป็นไปตาม
มาตรฐานความส่องสว่าง

2.10 ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตรวจสอบ
ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะต้องคำนึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยต่อสาธารณชน โดยมีองค์ประกอบ
สำคัญที่ต้องพิจารณา ในเรื่องการติดตั้งทางไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.10.1 การติดตั้งทางไฟฟ้า
การติดตั้งให้ยึดถือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พุทธศักราช 2545 (มาตรฐาน
วสท. 2001-45) โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสามารถแบ่งได้เป็น
1) การเดินสายเปิดหรือเดินลอย (Opening Wiring) บนวัสดุฉนวน
- การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวน หมายถึง วิธีการเดินสายแบบเปิ ดโล่งโดยใช้ตุ้มหรือลูกถ้วยเพื่อการจับยึด
สายที่ใช้ต้องเป็นสายแกนเดี่ยวและต้องไม่ถูกปิดบังด้วยโครงสร้างของอาคาร
- การเดินสายในสถานที่ชื้น เปียก หรือมีไอที่ทำให้เกิดการผุกร่อน ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่สายไฟฟ้า
- สายไฟทุกเส้นจะต้องเป็นสายหุ้มฉนวน PVC ขนาดแรงดัน 750 โวลต์ ตามมอก. 11-2531 และจะต้องไม่มี
การตัดต่อสายไฟที่ใด นอกจากที่ขั้วต่อสายหรือกล่องต่อสาย
- วัสดุฉนวนสำหรับการเดินสายต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
- การเดินสายบนตุ้มให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 3-1 โดยติดตั้งบนแร็คและลูกรอกแรงต่ำได้ สายตัวนำ
ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนชนิดใช้ภายนอก ที่มีขนาดเพียงพอที่รับโหลดทั้งหมดได้ และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า
4 ตร.มม. ในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยอมให้ใช้สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เล็ก กว่า
10 ตร.มม.
- การเดินสายบนลูกถ้วยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ตารางที่ 3-2
- สายไฟฟ้าซึ่งติดตั้งบนตุ้มหรือลูกถ้วยจะต้องยึดกับฉนวนที่รองรับให้มั่นคงในกรณีที่ใช้ลวดผูกสาย (Tie Wire)
ให้ใช้ชนิดที่มีฉนวนที่ทนแรงดันเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้านั้นในกรณีที่อาจจะสัมผัสได้โดยพลั้งเผลอ
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ตารางแสดงการเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร

ตารางแสดงการเดินสายเปิดบนลูกถ้วยภายนอกอาคาร
2) การเดินสายในท่อโลหะหนา (Rigid Metal Conduit) ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate
Metal Conduit)
- ท่อโลหะดังกล่าวสามารถใช้กับงานเดินสายทั่วไปทั้งในสถานที่แห้ง ชื้นและเปียก โดยต้องติดตั้งให้เหมาะสม
กับสภาพใช้งาน
- ในสถานที่เปียก ท่อโลหะและส่วนประกอบที่ใช้ยึดท่อโลหะ เช่น สลักเกลียว(Bolt) สแตรป (Strap) สกรู
(Screw) ฯลฯ ต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อน
- ปลายท่อที่ถูกตัดออกต้องลบคม เพื่อป้องกันไม่ให้บาดฉนวนของสาย การทำเกลียวท่อต้องใช้เครื่องทำเกลียว
ชนิดปลายเรียว
- ข้อต่อ (Coupling) และข้อต่อยึด (Connector) ชนิดไม่มีเกลียว ต้องต่อให้แน่นเมื่อติดตั้งในสถานที่เปียกต้อง
ใช้ชนิดกันฝน (Rain Tight)
- มุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 360 องศา
- ห้ามใช้ท่อโลหะขนาดเล็กกว่า 15 มม.
- ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า
3) การเดินสายในท่ออโลหะแข็ง (Rigid Nonmetallic Conduit)
ท่ออโลหะแข็งและเครื่องประกอบการเดินท่อ ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม ทนต่อความชื้นสภาวะอากาศ
และสารเคมี สำหรับท่อที่ใช้เหนือดินต้องมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (Flame-Retardant)ทนแรงกระแทก
และแรงอัด ไม่บิดเบี้ยวเพราะความร้อนภายใต้สภาวะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน ในสถานที่ใช้งานซึ่งท่อร้อยสาย
มีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรง ต้องใช้ท่อร้อยสายชนิดทนต่อแสงแดด สำหรับท่อที่ใช้ใต้ดินวัสดุที่ใช้ต้องทน
ความชื้น ทนสารที่ทำให้ผุกร่อนและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหาย ถ้าใช้ฝังดิน
โดยตรง โดยไม่มีคอนกรีตหุ้มวัสดุที่ใช้ต้องสามารถทนน้ำหนักกดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการติดตั้งได้
- ห้ามใช้ท่ออโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม.
- มุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา
- ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า
หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง (Direct Burial) แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
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2.10.2 ชนิดของสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดี่ยวและสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก
ดังนี้
1) สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.11-2531) หรือ “THW” แรงดันพิกัด 750 โวลต์ ลักษณะการ
ติดตั้งแบบเดินลอยยึดด้วยวัสดุฉนวน
2) สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531) หรือ“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต์
ลักษณะการติดตั้งเดินร้อยในท่อฝังดิน
3) สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531) หรือ“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต์
ลักษณะการติดตั้งเดินร้อยท่อฝังดิน และใช้ร่วมกับระบบต่อลงดินแบบ TT
4) สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก มีสายดิน (มอก.11-2531) หรือ“NYY-GRD” แรงดันพิกัด 750 โวลต์
ลักษณะการติดตั้งเดินร้อยท่อฝังดิน และใช้ร่วมกับระบบการต่อลงดินแบบ TN-C-S
5) สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.293)

รูปแสดงการสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.11-2531) หรือ “THW”
แรงดันพิกัด 750 โวลต์ ลักษณะการติดตั้งแบบเดินลอยยึดด้วยวัสดุฉนวน

รูปแสดงการสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531)
หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต์ ลักษณะการติดตั้งเดินร้อยในท่อฝังดิน
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รูปแสดงการสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531)
หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต์ ลักษณะการติดตั้งเดินร้อยท่อฝังดิน

2.10.3 การต่อลงดิน
ระบบไฟฟ้าสาธารณะกำหนดให้มีการต่อลงดิน
1) ระบบการต่อลงดิน (Grounding) ส่วนโลหะของไฟฟ้าสาธารณะจะต้องมีการต่อลงดินตามระบบ
การต่อลงดินที่ระบุไว้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. ระบบ TN-C-S เป็นระบบต่อลงดินที่ใช้สายดิน (สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง) แยกต่างหากอเส้นต่อส่วน
โลหะของไฟฟ้าสาธารณะ และต่อร่วมกับสายนิวทรัลเพียงจุดเดียวที่แผงสวิตช์ต้นทางพร้อมกับต่อลงดินที่จุดนั้น
(เป็นจุดหลังรับไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง)

รูปแสดงการระบบต่อลงดินแบบ TN – C – S
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ข. ระบบ TT เป็นระบบต่อลงดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบต่อลงดินของไฟฟ้ากำลังมีการต่อวงจร

.

รูปแสดงการระบบต่อลงดินแบบ TT แบบใช้สายดิน

รูปแสดงการระบบต่อลงดินแบบ TT แบบไม่ใช้สายดิน
2) ชนิด/ขนาดสายต่อหลักดิน
ก. สายทองแดงหุ้มฉนวนขนาดระบุอย่างต่ำ 10 ตร.มม.
ข. แผ่นเหล็กอาบสังกะสีขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่ต่ำกว่า 27.4 ตร.มม. และความหนา
ไม่น้อยกว่า 3 มม.
ค. ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียวขนาดระบุอย่างต่ำ 25 ตร.มม.
ง. เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างต่ำ 6 มม.
หมายเหตุ ลวดเหล็กตีเกลียวชุบสังกะสีและเหล็กเส้นกลมให้ใช้ฝังในเสาไฟฟ้าคอนกรีตเท่านั้น
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3) จุดต่อสำหรับสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดิน
ก. เชื่อมด้วยความร้อน (Exothermic Welding)
ข. แบบบีบอัด (Compression Type)
ค. แบบประกับ (Clamp Type)
ง. แบบเชื่อมไฟฟ้า (Electric Welding) ใช้ในกรณีสายดินฝังในเสาไฟฟ้าคอนกรีตและแผ่นเหล็กอาบสังกะสี
ต่อกับหลักดิน (พร้อมทา Cold Galvanizing หรือ Zinc-Spray ที่จุดเชื่อมด้วย)
4) ความต้านทานการต่อลงดิน
แผงสวิตช์ (หากเป็นโลหะ) และ/หรือส่วนโลหะไฟฟ้าสาธารณะ จะต้องมีการต่อลงดินและมีค่าความ
ต้านทานหลักดินกับดิน
หมายเหตุ ให้ปักหลักดินขนานกับหลักดินเดิม 1.8 ถึง 2.4 เมตร เพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถทำค่าความ
ต้านทานหลักดินกับดิน
5) ข้อแนะนำการเลือกใช้ระบบต่อลงดิน
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ตาราแสดงความลึกสำหรับใต้ดินระบบแรงต่ำ

รูปแสดงวิธีการเดินสายเคเบิลใต้ดิน

2.10.4 ระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ
การควบคุมไฟฟ้าสาธารณะควรติดตั้งให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแก่การควบคุม หรือ เลือกใช้การ
ควบคุมโดยอัตโนมัติ อาทิเช่น ใช้สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (Photo Switch) ในการควบคุมการเปิด -ปิดไฟฟ้า
สาธารณะ ร่วมกับชุดคอนแทคเตอร์ หรือ ใช้สวิตซ์เวลา (Timer Switch)

2.10.5 อุปกรณ์ป้องกัน
1. สำหรับไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้องถิ่น และมีการติดตั้งสายไฟฟ้าบนลูกถ้วย ให้จัด
ให้มี ฟิวส์ ทุกโคมไฟฟ้าสาธารณะ (รูปที่ 3-8)
2. สำหรับไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งแบบสายใต้ดิน ให้มีการติดตั้งฟิวส์ ลูกถ้วยที่ช่องบริการบริเวณโคนเสาไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะทุกต้น
3. ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและลัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟต้นทางของวงจรไฟฟ้าสาธารณะ
4. ให้ติดตั้งอุปกรณ์กันฟ้า (Lightning Arrester) สำหรับแรงต่ำของโคมไฟแสงสว่างสาธารณะที่ต้องพาดสาย
ดินไปตามแนวถนนทุกๆ 250 เมตร

78

รูปแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

2.10.6 เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ควรจัดหาเครื่องมือตรวจวัดไว้สำหรับใช้ตรวจสอบในงานออกแบบ
ตรวจรับงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องมือตรวจวัดที่ควรจัดหาไว้ ได้แก่
1. Digital Multimeter (DMM) เป็นเครื่องตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของไฟฟ้าควรมีคุณลักษณะอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นแบบพกพา (Portable) ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ใช้กับแบตเตอรี่
Alkaline ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น
1.2 ระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า Category III 1000 V.
1.3 มี AC Clamp พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับใช้งานร่วมกับ DMMในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า
1.4 ความสามารถในการตรวจวัด
- Vac 0 – 1000 V หรือมากกว่า
- Vdc 0 – 1000 V หรือมากกว่า
- Aac 60 mA – 10 A หรือมากกว่า
- Adc 60 mA – 10 A หรือมากกว่า
- Resistance 0 Ω - 50.00 MΩ หรือมากกว่า
1.5 ความเที่ยงตรงในการตรวจวัด
- Vac ± 1.0% หรือดีกว่า
- Vdc ± 1.0% หรือดีกว่า
- Aac ± 1.5% หรือดีกว่า
- Adc ± 1.0% หรือดีกว่า
- Resistance ± 1.0% หรือดีกว่า
1.6 AC Clamp เมื่อใช้งานร่วมกับ DMM จะต้องวัดกระแสไฟฟ้าสลับได้ในระหว่าง 1 ถึง 100 A หรือดีกว่า
โดยมีความเที่ยงตรง รวม ± 3% หรือดีกว่า
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1.7 อื่น ๆ
- มีกระเป๋าสำหรับใส่ DMM และ AC Clamp (แยกกระเป๋ากันได้) ที่สะดวกและสามารถกันฝุ่นละอองในขณะ
เดินทาง เคลื่อนย้าย และในการเก็บรักษา
- ควรเลือกซื้อจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย
2. เครื่องวัดความสว่าง (Lightmeter) เป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับความสว่างในพื้นที่ที่ต้องติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ควรมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
2.1 เป็นเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (Portable) สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
2.2 ใช้กับแบตเตอรี่ Alkaline ที่มีขายทั่วไป สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น
2.3 เพื่อความสะดวกในการอ่านและจดค่าความสว่างเครื่องวัดนี้จึงควรเป็นแบบดิจิตอล จำนวนหลักไม่น้อยกว่า
3 ½ หลัก
2.4 ความสามารถในการตรวจวัด
- ช่วงการวัด 5 lux ถึง 20 klux หรือดีกว่า
- ความละเอียด 0.01 lux
- ความเที่ยงตรง ± 3%
2.5 สามารถจดค่าการอ่านค้างไว้ได้ (Data Hold)
2.6 อื่น ๆ
- มีกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องที่สะดวกและสามารถกันฝุ่นละอองในขณะเดินทาง เคลื่อนย้าย และในการเก็บรักษา
- ควรเลือกซื้อจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย
3. เครื่องตรวจสอบความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Tester) เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้
มีราคาค่อนข้างสูง หากมีความจำเป็นต้องใช้ อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง หรือผู้รับจ้าง
4. เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าของหลักดิน (Earth Resistance Tester) เนื่องจากอุปกรณ์
ชนิดนี้ มีราคาค่อนข้างสูง หากมีความจำเป็นต้องใช้ อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง หรือผู้รับจ้าง

บทที่ 4
การเขียนแบบ
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บทที่ 4
การเขียนแบบ
1 ROADPACK โปรแกรมสำหรับงานออกแบบถนน
1. การติดตั้งโปรแกรม
1.) เริ่มเปิดระบบปฏิบัติการวินโดวส์
2.) ใส่แผ่นโปรแกรมในช่องใส่แผ่น CD-ROM
3.) เลือกไปที่เมนู Start > Run ของวินโดวส์ แล้วกด Browse เลือกไปที่ไดรฟ์ที่ใส่แผ่นโปรแกรม จากนั้น
กดเลือกไฟล์ Setup กด Open เสร็จแล้วกด OK
4.) เมื่อโปรแกรมถามถึงไดเรกตอรี่ที่จะติดตั้งให้กด Change Directory แล้วเปลี่ยนเป็น D:\RoadPack
จากนั้นกดปุ่มเริ่มติดตั้ง

2. การใช้โปรแกรม
โปรแกรมมี อ ยู่ 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นของการป้ อ นข้ อ มู ล จาก Field Books และส่ ว นของการวาดรู ป และ
ออกแบบ โปรแกรมการป้อนข้อมูลจะแยกออกมาจากการวาดรูปเป็นการใช้งานภายใต้วินโดวส์ โดยเปิด
ใช้งานจากเมนู Start > Programs > RoadPack 2.00
ส่วนของโปรแกรมวาดรูปและออกแบบจะใช้งานอยู่ใน AutoCAD อีกที ซึ่งจะต้องเปิด AutoCAD ก่อนถึง
จะเรียกใช้งานในส่วนนี้ได้โดยผ่านเมนูของ AutoCAD ทั้งนี้จะต้องเรียกเมนูตัวใหม่ที่อยู่ในไดเรกตอรี่ของ
RoadPack ที่ชื่อ RoadPack.mns การเรียกเมนูเพิ่มใช้คำสั่ง menuload ที่ Command: การใช้งานจะ
อาศัยไฟล์ข้อมูลที่ป้อนมาแล้วและบอกลำดับของการใช้งานเพื่อป้องกันความสับสน เมื่อเลือกหัวข้อเมนูใด
โปรแกรมจะถามหาไฟล์ตามนามสกุลที่กำหนด ซึ่งจะต้องเลือกไฟล์ที่มีอยู่แล้ว และการตั้งชื่อไฟล์เก็บข้อมูล
จะต้องเป็นชื่อเดียวกันหมดโดยไม่ต้องใส่นามสกุลเพราะโปรแกรมจะตั้งนามสกุลตามชนิดของข้อมูลที่เก็บ
เอง

3. รายละเอียดโปรแกรม
1. การทำงานของโปรแกรม
2. การป้อนข้อมูลจากสมุดสนาม (Field Books)
3. การทำงานของโปรแกรมใน AutoCAD
3.1 การทำงานของโปรแกรม
- การรับข้อมูล
ใช้วิธีการป้อนข้อมูลในส่วนของโปรแกรมรับข้อมูลที่เขียนใช้งานภายใต้วินโดวส์โดยมีหน้าจอการป้อน
ข้อมูล 5 ส่วน คือ
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1. Horizontal Alignment
2.Topography
3. Reference Points
4. NGL
5. Vertical Alignment
ข้อ 1 – 4 เป็นการรับข้อมูลจากการสำรวจในสนาม(ข้อมูลจาก Field Books)
ข้อ 5 เป็นการรับข้อมูลหลังจากการออกแบบเสร็จแล้ว
- การวาดรูปต่าง ๆ
จะเป็นการกระทำในส่วนของโปรแกรม AutoCAD ซึ่งจะมีโปรแกรมมาเรียกข้อมูลที่ป้อนเพื่อไปวาด
ลงใน AutoCAD โดยลำดับการวาดรูปจะเป็นดังนี้
1. จะต้องวาด Alignment ก่อนเพื่อใช้สำหรับการวาดรูป Topographic
2. Reference Points จะวาดตอนปรับแต่งรูปในขั้นตอนสุดท้าย
3. NGL สามารถวาดดูเฉพาะดินเดิมก่อนได้ แต่ต้องผ่านขั้นตอนตามที่กำหนด คือ คำนวณ
Profile ถนนเดิม และ Profile ของถนนใหม่แบบยังไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลก็ได้
4. Vertical Alignment วาดเมื่อคำนวณ Profile ถนนใหม่แล้ว ถ้าไม่มี Profile ถนนใหม่ โดยมี
การคำนวณเฉพาะ Profile ถนนเดิม รูปที่วาดจะได้เฉพาะ Profile ถนนเดิม
- การออกแบบความเร็ว
จะใช้การออกแบบในโปรแกรม AutoCAD เพื่อคำนวณหา Curve Data สำหรับใช้กับ Cross Section
ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วย
3.2 การป้อนข้อมูลจากสมุดสนาม (Field Books)
ข้อมูลจากสนามที่ต้องป้อนเพื่อใช้ในการวาดรูปและออกแบบมีดังนี้
- Topographic เป็นส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ของสายทาง
0. Road Edge คือ ขอบถนนทั้งสองด้าน
1. Building คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านหรือตึกแถว
2. Pipe Culvert คือ ท่อคอนกรีต
3. Box Culvert คือ ท่อลอดเหลี่ยม
4. Bridge คือ สะพาน
5. Points คือ วัตถุที่มีตำแหน่งเป็นจุดเดียว เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ จุดหักของขอบ
6. Fences คือ รั้ว
7. Fields คือ บริเวณพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้าง
8. Junction คือ ทางแยกหรือทางเชื่อม
***การตั้งชื่อเก็บข้อมูลต้องเก็บไว้ในไดเรกตอรี่เดียวกันและชื่อไฟล์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน ดังนั้นไดเรกตอรี่
ที่ตั้งควรสื่อความหมายและเหมือนชื่อไฟล์
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Horinzontal Alignment หรือ Center Line เป็นเส้นแนวสำรวจของสายทาง

ล้างหน้าจอ
รับข้อมูล

ลบข้อมูลที่เลือก

แนวสำรวจจะต้องเป็นแนวทางที่มีการวางโค้งเสร็จแล้วในสนามและคำนวณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
วางโค้งที่เพียงพอต่อการป้อนข้อมูลดังรูป การแก้ไขข้อมูลให้กด Double clickไปที่ข้อมูลแล้วแก้ไข เมื่อแก้ไข
เสร็จให้กดปุ่ม Accept
การป้อน Horizontal Alignment
PI. STA. คือ STA. ของจุด PI. การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
Delta => Deg : Min : Sec คื อ มุ ม หั ก เหที ่ จ ุ ด PI. STA. สำหรั บ ที ่ จ ุ ด เริ ่ ม ต้ น ให้ ป ้ อ น Azimuth
ของแนวเริ่มต้นแทน
Turn คือ ทิศทางเลี้ยวของแนว ให้ป้อน L ถ้าเลี้ยวซ้าย และป้อน R ถ้าเลี้ยวขวา
Radius คือ รัศมีโค้งที่ออกแบบ
Degree of Curve คือ มุมรองรับความยาวส่วนโค้ง 100 หน่วย
North, East คือ ค่า Coordinate ของ N และ E ให้ป้อนเฉพาะที่ STA. 0+000 หรือ STA. ที่เริ่มต้น
เท่านั้น
***การป้อน Radius และ Degree of Curve ให้เลือกป้อนตัวใดตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกออกแบบ
ด้วยค่าใด ถ้าป้อนทั้งสองค่า โปรแกรมจะเลือกคำนวณจากค่า Radius
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .clf
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Road Edge

เป็นขอบถนนเดิมที่มีอยู่แล้วถ้ามีการเก็บข้อมูลมาให้หรือเอามาจากข้อมูลดินเดิม
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น โดยเป็นระยะตามแนวของ Center Line หรือ Alignment
การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
Offset คือ ระยะของขอบถนนที่วัดจาก Center Line ไปทางซ้าย หรือทางขวา ป้อนเป็นค่าบวกทั้ง
สองค่า ถ้า Center Line ไม่ได้อยู่ระหว่างขอบถนนเดิม โดยอยู่ออกนอกไปด้านใดด้านหนึ่ง ระยะขอบถนนที่
Center Line อยู่ให้ป้อนเป็นลบ ส่วนอีกด่านป้อนเป็นบวกเหมือนเดิม เช่น
Center Line อยู่ระหว่างถนนเดิม ขอบด้านซ้ายห่าง 3.2 ม. ด้านขวาห่าง 3.7 ม. ให้ป้อน 3.2 และ 3.7
Center Line อยู่นอกขอบถนนเดิม โดยอยู่ด้านขวาของถนนเดิม ขอบถนนเดิมด้านซ้ายห่าง 10.4 ม.
ด้านขวาห่าง 4.2 ม. ให้ป้อน 10.4 และ –4.2 เป็นต้น
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .rde
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Building

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นให้ป้อนข้อความที่ช ่อง Note ด้วย
โดยป้อนเป็นภาษาไทย
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น โดยเป็นระยะตามแนวของ Center Line หรือ Alignment
การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx จุดของ STA. คือจุดมุมแรกของสิ่งปลูกสร้างคิด
จากด้านต้นทาง
Offset คือ ระยะของมุ ม แรกของสิ ่ง ปลู กสร้ างที ่ว ั ดจาก Center Line ไปทางซ้าย หรือทางขวา
ป้อนเป็นค่าบวกทั้งสองค่า
Angle คือ ทิศของสิ่งปลูกสร้างเทียบกับ Center Line ถ้าอยู่ด้านขวาให้ป้อนเป็น 0 ถ้าอยู่ด้านซ้าย
ให้ป้อนเป็น 180 (วัดมุมแบบทวนเข็มนาฬิกา)
Width คือ ความกว้างของสิ่งปลูกสร้าง วัดในแนวตั้งฉากกับ Center Line
Length คือ ความยาวของสิ่งปลูกสร้าง วัดในแนวขนานตาม Center Line
No of Storeys คือ จำนวนชั้นของสิ่งปลูกสร้าง วัดในแนวขนานตาม Center Line
Material คือ ชนิดวัสดุสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเป็นไม้ ให้ป้อน 1, คอนกรีต ให้ป้อน 2, คอนกรีตไม้ ให้ป้อน 3
Note คือ ข้อความระบุชนิดของสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากบ้าน
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .bdg
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Pipe Culvert

เป็นท่อกลมเดิมที่มีอยู่ในสายทางหรือจุดที่ควรวางท่อใหม่ ถ้าเป็นจุดที่ควรวางท่อใหม่ควรป้ อน
ข้อความที่ช่อง Note ด้วย
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น ณ ตำแหน่งศูนย์กลางของท่อหรือกลุ่มท่อ โดยเป็นระยะตาม
แนวของ Center Line หรือ Alignment การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
No of Rows คือ จำนวนแถวของท่อ
Diameter คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
Length คือ ความยาวของท่อ
Skew คือ มุมเอียงของท่อเทียบกับ Center Line วัดทวนเข็มนาฬิกา โดยถ้าตั้งฉากกับ Center line
ให้ป้อน Skew เป็น 0 เริ่มต้น 0 จากด้านขวา
Flow Direction คือ ทิศทางไหลของน้ำ จากซ้ายไปขวาป้อน 1 จากขวาไปซ้ายป้อน 2 ถ้าไม่รู้ไม่ต้อง
ป้อนก็ได้
Note คือ ข้อความอธิบายจุดวางท่อ ป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .pip
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Box Culvert

เป็นท่อเหลี่ยมเดิมที่มีอยู่ในสายทางหรือจุดที่ควรสร้างใหม่ ถ้าเป็นจุดที่ควรสร้างใหม่ควรป้อนข้อความ
ที่ช่อง Note ด้วย
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น ณ ตำแหน่งศูนย์กลางของท่อเหลี่ยมหรือกลุ่มท่อเหลี่ยม
โดยเป็นระยะตามแนวของ Center Line หรือ Alignment การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ
x+xxx.xxx
No of Rows คือ จำนวนแถวของท่อเหลี่ยม
Width คือ ความกว้างของท่อเหลี่ยม คิดตามแนวของ Center Line
Height คือ ความสูงของท่อเหลี่ยม
Length คือ ความยาวของท่อเหลี่ยม คิดตามแนวขวางกับ Center Line
Skew คือ มุมเอียงของแนวท่อเหลี่ยมเทียบกับ Center Line วัดทวนเข็มนาฬิกา โดยถ้าตั้งฉากกับ
Center line ให้ป้อน Skew เป็น 0 เริ่มต้น 0 จากด้านขวา
Flow Direction คือ ทิศทางไหลของน้ำ จากซ้ายไปขวาป้อน 1 จากขวาไปซ้ายป้อน 2 ถ้าไม่รู้ไม่ต้อง
ป้อนก็ได้
Note คือ ข้อความอธิบายจุดก่อสร้างท่อเหลี่ยม ป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .box
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Bridge

เป็นสะพานเดิมที่มีอยู่ในสายทางหรือจุดที่ควรสร้างใหม่
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น ถึง ณ ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของสะพาน โดยเป็นระยะตามแนว
ของ Center Line หรือ Alignment การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
Width คือ ความกว้างของสะพานไม่รวมทางเท้า
SideWalk_LT คือ ความกว้างของทางเท้าด้านซ้าย
SideWalk_RT คือ ความกว้างของทางเท้าด้านขวา Bridge Skew คือ มุมเอียงของสะพานเทียบกับ
Center Line วัดทวนเข็มนาฬิกา โดยถ้าตั้งฉากกับ Center line ให้ป้อน Skew เป็น 0 เริ่มต้น 0 จากด้านขวา
Span Skew คือ มุมเอียงของ Span
Flow Direction คือ ทิศทางไหลของน้ำ จากซ้ายไปขวาป้อน 1 จากขวาไปซ้ายป้อน 2 ถ้าไม่รู้ไม่ต้อง
ป้อนก็ได้
Material คือ วัสดุก่อสร้างสะพาน ถ้าเป็นไม้ป้อน 1 ถ้าเป็นคอนกรีตป้อน 2
Width of Span คือ ความยาวช่วงสะพานแต่ละช่วง ถ้ามีหลายช่วงให้ป้อนต่อเนื่องกัน
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .brd
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Points

STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น โดยเป็นระยะตามแนวของ Center Line หรือ Alignment
การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
Offset คือ ระยะห่างจาก Center Line ของ Point
Angle คือ ทิศการวางตัวของ Points ถ้าอยู่ด้านขวาให้ป้อนเป็น 0 ถ้าอยู่ด้านซ้ายให้ป้อนเป็น 180
(วัดมุมแบบทวนเข็มนาฬิกา)
Object Type คือ ชนิดของ Point ให้ป้อนตัวเลขตามรายการที่มีให้ตามชนิดของ Point
Note คือ ข้อความอธิบายเพิ่มเติมของ Point ถ้าเป็นจุดขอบคลองหรือสระน้ำ ให้ป้อนเป็นตัวเลขที่
แสดงถึงว่าเป็นเส้นเดียวกัน ถ้าเป็นหมุดระดับให้ใส่ค่าหมายเลขของหมุดระดับ ถ้าเป็นป้ายจราจรให้ใส่ชื่อป้าย
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .pnt
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Fences

เป็นรั้วชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งนี้เมื่อวาดรูปใน AutoCAD โปรแกรมจะ insert block ที่เป็นสัญลักษณ์
มาให้ด้วย ผู้เขียนแบบจะต้องใช้คำสั่ง measure เพื่อวางสัญลักษณ์เอง
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น โดยเป็นระยะตามแนวของ Center Line หรือ Alignment
การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx และป้อนจากจุดเริ่มไปหาจุดสุดท้าย
Offset คือ ระยะห่างของจุดหักของรั้วจาก Center Line
Angle คือ ทิศที่ตั้งของรั้ว ถ้าอยู่ด้านขวาให้ป้อนเป็น 0 ถ้าอยู่ด้านซ้ายให้ป้อนเป็น 180 (วัดมุมแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา)
Fence Type คือ ชนิดของรั้ว ให้ป้อนตัวเลขตามรายการที่มีให้ตามชนิดของรั้ว
Note คือ ตัวเลขที่แสดงถึงว่าข้อมูลที่ป้อนเป็นรั้วเดียวกัน โดยให้เรียงตัวเลขไปตามลำดับ รั้วเดียวกัน
ต้องป้อนตัวเลขเดียวกัน
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .fen
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Fields

เป็นพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นบริเวณกว้าง
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น โดยเป็นระยะตามแนวของ Center Line หรือ Alignment
การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx และป้อนจากจุดเริ่มไปหาจุดสุดท้าย
Offset คือ ระยะห่างจาก Center Line
Angle คือ ทิศที่ตั้ง ถ้าอยู่ด้านขวาให้ป้อนเป็น 0 ถ้าอยู่ด้านซ้ายให้ป้อนเป็น 180 (วัดมุมแบบทวนเข็ม
นาฬิกา)
Field Type คือ ชนิดของ Field ให้ป้อนตัวเลขตามรายการที่มีให้ตามชนิดของ Field
Note คือ ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .fie
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Junction

เป็นทางแยกเดิมที่มีอยู่ ที่ช่อง Note ให้ป้อนข้อความถ้ามี
STA. คือ ระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้น ถึง ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของทางแยก โดยเป็นระยะตามแนว
ของ Center Line หรือ Alignment การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx และป้อน
จากจุดเริ่มไปหาจุดสุดท้าย
Offset คือ การให้ระยะความยาวของทางแยกที่จะวาด
Angle คือ ทิศทางของทางแยก ถ้าอยู่ด้านขวาให้ป้อนเป็น 0 ถ้าอยู่ด้านซ้ายให้ป้อนเป็น 180 (วัดมุม
แบบทวนเข็มนาฬิกา)
Type คือ ชนิดของทางแยก ให้ป้อนตัวเลขตามรายการที่มีให้ตามชนิดของทางแยก
Note คือ ข้อความอธิบายทางแยก
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .jun
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Reference Points

PI. No. คือ หมายเลขของจุด PI. ถ้าเป็นจุด POT. ให้ป้อนค่า STA. เป็นจำนวนเต็มแทน
PI. STA. คือ STA. ของจุด PI. ที่มี Reference Points
Details คือ รายละเอียดของ Reference Points ป้อนเป็นภาษาไทย
Angle คือ มุมของ RP.
Dist. คือ ระยะของจุด RP.
การป้อนต้องป้อนอย่างน้อย 3 ตัว ตัวที่ 4 ไม่ต้องป้อนก็ได้ ก่อนมีการวาด RP. ควรตั้งค่า 2nd Arrowheads
ใน Geometry ของ Dimension Style เป็น None เสียก่อน
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .rfp
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NGL

เป็นการป้อนข้อมูลดินเดิม การป้อนไม่ต้องใส่เครื่องหมายเพื่อบอกทางซ้ายหรือขวา แต่ผู้ป้อนต้องดูที่
ปุ่มเครื่องหมายว่าตรงกับด้านที่ป้อนหรือไม่ ทั้งนี้สามารถกดเปลี่ยนได้
STA. คื อ ระยะทางที ่ จ ากจุด เริ ่ม ต้น โดยเป็ น ระยะตามแนวของ Center Line หรื อ Alignment
การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
HI. คือ Hight of Instrument ให้ป้อนคู่กับค่า Reading
Dist. คือ ระยะวัดออกจากแนวของ Center Line ป้อนจากทางซ้ายไปทางขวาโดยโปรแกรมจะ
เปลี่ยนปุ่มเครื่องหมายเมื่อถึงที่ระยะ 0 หรือ Center Line ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเองให้กดเปลี่ยนที่ปุ่มหลัง
ช่อง Dist.
Elev. คือ ค่าระดับที่คำนวณได้ ถ้าป้อนค่า Reading ต้องป้อนค่า HI. ด้วย ถ้าป้อนค่าระดับโดยตรง
ต้องให้ค่า HI. มีค่าเป็น 0
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .ngl
View

Vertical Alignment
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เป็นการป้อนระดับถนนใหม่เมื่อมีการออกแบบเสร็จแล้ว
PVI. STA. คือ STA. ของ PVI. การป้อน STA. ให้ป้อนในรูปของ x หรือ x.xx หรือ x+xxx.xxx
Elevation คือ ค่าระดับที่จุด PVI.
l1 คือ ระยะความยาวจาก PVC. STA. ถึง PVI. STA.
l2 คือ ระยะความยาวจาก PVI. STA. ถึง PVT. STA.
***ไฟล์ข้อมูลที่เก็บจะมีนามสกุลเป็น .ver
3.3 การทำงานของโปรแกรมใน AutoCAD
โปรแกรมใน AutoCAD จะมีเมนูชื่อ RoadPack สำหรับเรียกใช้งานส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม โดยมี
เมนูย่อยเรียงลำดับดังนี้
1. Draw Alignment
2. Draw STA.
3. Draw Topographic
4. Design Speed
5. Cal. Exst. Prof.
6. Cal. New Prof.
7. Cal. X-section
8. Draw Profile
9. Draw X-section
10. Draw Curve Data
RP
Check NGL
Pipes
Guide Posts
Traffic Signs
1. Draw Alignment
ใช้ไฟล์เส้นแนวสำรวจที่มีนามสกุล clf (*.clf) วาดเป็นแนวเส้นสีน้ำเงินไว้ใน เลเยอร์ “CL”
โปรแกรมจะถามถึง STA. เริ่มต้น ให้ป้อนลงไปถ้าจุดเริ่มไม่ใช่ 0+000
2. Draw STA.
จะทำงานสองส่วนคือ วาด PI. STA. และ วาด STA.
- PI. STA. เป็นการวาดค่า PI. STA. , PC. STA. , PT. STA. และค่าที่เกี่ยวข้องของแนวเส้นสำรวจที่
เลื อ ก จะเก็ บ ค่ า ต่ า ง ๆ ไว้ ใ นไฟล์ *.ali , *.co1(2,3) , *.cur โดยตอนเลื อ กชื ่ อ ไฟล์ ท ี ่ จ ะเก็ บ
ต้องเลือกไฟล์แนวเส้นสำรวจที่มีอยู่แล้วเพื่อที่จะได้อ้างอิงชื่อเดียวกัน และจะสร้างไฟล์ *.rng
เพิ่มไว้ใช้ตอนวาด STA. จะต้องกดเลือกแนวเส้นสำรวจให้ถูกต้อง
- STA. เป็นการวาดค่าช่วง STA. ลงตามแนวเส้นสำรวจโดยให้มีการกำหนดช่วงความยาวแต่ละช่วง
ด้วย STA. จะห่างกันทีละ 100 ม. ช่วงความยาวหมายถึงตำแหน่งที่จะใช้ตัดเป็นแผ่น และเก็บไว้
ในไฟล์ *.rng
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3. Draw Topographic
เป็นการวาดรายละเอียดต่าง ๆ ของเส้นทาง รูปที่ได้จะต้องจัดแต่งอีกให้ดูเป็นระเบียบโดยพนักงาน
เขียนแบบก่อนทำการตัดเป็นแผ่น ไฟล์ที่ใช้คือไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการป้อนจาก Field Books เช่น *.rde ,
*.bdg , *.pip , *.box , *.brd , *.pnt , *.fen , *.fie , *.jun ในที ่ โ ปรแกรมได้ ต ั ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ลื อ กวาดที ล ะไฟล์
ถ้ามีการกดเลือกแนวเส้นสำรวจไว้ก่อนแล้วโปรแกรมจะไม่ให้กดเลือกแนวเส้น ถ้าการกดเลือกแนวเส้นกดเลือก
ผิดไปที่เส้นอื่นให้พิมพ์คำสั่ง (setq pEnt nil) นี้ที่ Command: แล้วกด Enter จากนั้นจึงทำใหม่
4. Design Speed
เป็นการออกแบบค่าความเร็ว ในที่นี้โปรแกรมตั้งค่า สูงสุดไม่เกิน 90 กม./ชม. จากนั้นโค้ง ไหนที่
ความเร็วยังไม่เหมาะสม ให้ผู้ออกแบบกดเลือกเพื่อเปลี่ยนค่าความเร็วแล้วทำการคำนวณใหม่ ค่าที่คำนวณได้
ให้เก็บไว้ในไฟล์ชื่อเดียวกันกับ *.cur โดยไฟล์ที่เก็บจะเป็น *.sup และ *.pav ช่อง Road Width เป็นการ
กำหนดความกว้างถนนแต่ละช่วงถ้าไม่เท่ากันและแต่ห้ามการลดไหล่บริเวณในโค้ง
การตั้งข้อกำหนดผิวถนน

การออกแบบความเร็ว

*** ในกรณีที่แนวสำรวจมีโ ค้ ง มากและโค้ง ติ ดกัน และแต่ล ะโค้ ง มีร ัศ มี น้ อย เมื่อเข้าออกแบบความเร็ ว
ถ้าโปรแกรมคำนวณแล้วหลุดออกจากโปรแกรม ให้เข้าแก้ไขใน notepad โดยกำหนดจำนวนบรรทัดเท่ากับ
จำนวน PI ในไฟล์ *.sup แล้วค่อยเข้าออกแบบความเร็วใหม่
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5. Cal. Exst. Prof.
เป็นการคำนวณ Profile ถนนเดิมโดยใช้ไฟล์ *.ngl และเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ *.pro และสร้างไฟล์ *.ver
ไว้ป้อน Vertical Alignment ทั้งนี้ข้อมูลดินเดิมจะต้องมีแนว Center Line(0) โปรแกรมจึงจะคำนวณ ข้อมูลที่
คำนวณได้ตัวแรกจะเป็นแนวกลาง และตัวที่สองจะเป็นค่าเฉลี่ยของตีนถนนด้านซ้าย และตัวที่สามจะเป็น
ค่าเฉลี่ยของตีนถนนด้านขวา
6. Cal. New Prof.
หลังจากป้อน Vertical Alignment แล้ว ใช้ไฟล์ *.ver ที่ป้อนมาคำนวณ Profile ถนนใหม่ โดยจะเก็บ
ข้อมูลไว้ในไฟล์ *.prf และ *.pvi สำหรับการคำนวณที่ช่วง 5 และ 12.5 ให้ใช้ในกรณีที่มีการออกแบบ PVC.
STA. และ PVT. STA. ไม่ลงตัวที่ 25 แล้วแต่กรณี ถ้าไม่มีข้อมูลจะเกิด Error ซึ่งในกรณีนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการ
ตรวจสอบเฉพาะดินเดิมและผู้ใช้จะต้องผ่านการคำนวณ X-section ในข้อ 7 ด้วย จากนั้นใช้ส่วนของการวาด
รูปตามปกติ แต่รูปที่ได้จะมีเฉพาะส่วนของข้อมูลดินเดิม
7. Cal. X-section
เป็นการคำนวณผิวถนนใหม่ (ผิว ซ้าย – กลาง - ขวา)โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ *.prf , *.ali , *.sup ,
*.pav และจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไฟล์ *.sec โดยใช้ชื่อเดียวกัน การคำนวณถ้าโปรแกรมทำงานแล้วมี Error ถ้าผ่าน
การคำนวณมาตามขั ้ น ตอนแล้ ว ให้ไ ปตรวจสอบการออกแบบความเร็ว อาจมี ก ารออกแบบที ่ท ำให้ Full
Superelevation ทับกัน หรือการกำหนดช่วงของการลดไหล่ไม่สัมพันธ์กับการคำนวณช่วงของ New Prof.
8. Draw Profile
เป็นการวาด Profile ถนน โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ *.prf , *.pro , *.pvi , *.rng ช่วงของ Profile แต่ละ
ตอนจะอ้างจากไฟล์ *.rng ถ้า *.prf ไม่มีข้อมูลจะวาดให้เฉพาะ Profile ถนนเดิม ซึ่งสามารถ plot เอาไปตัด
เกรดได้ เนื่องจากโปรแกรมวาดข้อมูลในลักษณะต่อเนื่องดังนั้นอาจจะมีข้อมู ล PVI. ที่เหลื่อมแผ่นกัน ใช้ block
> Pr-frame.dwg
9. Draw X-section
เป็นการวาด Cross Section จากข้อมูลในไฟล์ *.ngl , *.sec , *.pav และเก็บข้อมูลงานดินไว้ในไฟล์
*.cf* โดยถ้ามีการวาดซ้ำหลายครั้งข้อมูลงานดินจะเก็บไว้ใน *cf3 การวาดถ้าต้องการให้มีการเขียน block
โดยอัตโนมัติ ควรมีการกำหนดชื่อต่าง ๆ ใน Title block ให้เรียบร้อยก่อน block ที่ใช้มีดังนี้ A2yx???.dwg
10. Draw Curve Data
เป็นการวาด Curve Data เรียงเป็นแถวของแต่ละแผ่นให้ โดยใช้ไฟล์ *.cur , *.sup และ *.gp (ถ้ามี)
ถ้าต้องการให้เขียน block อัตโนมัติให้กด Y ตอนโปรแกรมถาม
RP.
เป็นการวาดตำแหน่งของจุดอ้างอิงของแต่ละโค้ง ใช้ไฟล์ *.rfp ซึ่งทำงานในขั้นตอนสุดท้ายที่ตัดเป็น
แผ่นแล้วโดยพนักงานเขียนแบบ การเรียกไฟล์ *.rfp จะทำครั้งเดียว คำสั่งใช้โปรแกรมคือ prp เมื่อมีการ
เรียกใช้แล้ว
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Check NGL
เป็นการวาด Profile ของถนนเดิมเพื่อดูลักษณะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้การตรวจสอบข้อมูล NGL
ถูกต้องยิ่งขึ้น การใช้งานจะต้องทำหลังจากมีการคำนวณ Profile ถนนเดิมและถนนใหม่แล้ว โดยถนนใหม่
อาจจะมีหรือไม่มีข้อมูล Vertical Alignment ก็ได้
Pipes
เป็นตัวช่วยงานในการวาดตำแหน่งท่อลงบน Profile โดยการป้อนข้อมูลทีละตัว ซึ่งจะใช้ตารางของ
Profile อ้างอิงตำแหน่ง
Guide Posts
เป็นการคำนวณและวางตำแหน่งหลักกันโค้งอย่างคร่าว ๆ ซึ่งผู้ออกแบบหรือผู้เขียนแบบจะต้อง
ตรวจสอบความเหมาะสมและตัดส่วนที่เกินออกไปเอง
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Traffic Signs
เป็นการคำนวณและวางตำแหน่งป้ายจราจรอย่างคร่าว ๆ ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องตรวจสอบความ
เหมาะสมและเพิ่มส่วนที่ขาดลงไปเอง โดยการป้อนในส่วนของการป้อนข้อมูลแบบ Points

ข้ อมูลสารวจจากสนาม
(Field Books)

ป้อนข้ อมูลในโปรแกรมป้อนข้ อมูล

วาดรูปใน AutoCAD จากข้ อมูลที่
ป้อน
ออกแบบความเร็วและคานวณตัดเกรด

คานวณ Profile และ CrossSection
วาดรูป Profile, CrossSection และ Curve
ตัดใส่ แผ่นและตกแต่ งรายละเอียด

Plot
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*** หมายเหตุ การเปิดใช้โปรแกรมครั้งแรก
เนื่องจากโปรแกรมจะมีการเช็คหมายเลขการใช้ดังนั้นจะต้องได้รับรหัสสำหรับเปิดใช้โปรแกรม โดยที่
เมื่อเปิดรันโปรแกรมครั้งแรก ถ้ารหัสการใช้ยังไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดพร้อมหมายเลข
เครื ่ อ ง ผู ้ ใ ช้ จ ะต้ อ งแจ้ ง หมายเลขเครื ่ อ งนั ้ น ก ลั บ เพื ่ อ เอามาสร้ า งรหั ส การใช้ โดยแจ้ ง ทางอี เ มล์
j_boonsom@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์ 089-813-4016 จากนั้นท่านจะได้รับรหัสการใช้โดยจะต้อง
ไปบันทึกแทนที่ในไฟล์ log.ini หรือใช้โปรแกรม notepad สร้างไฟล์ log.ini บันทึกรหัสลงไปแล้วจัดเก็บไฟล์
ไว้ที่โฟลเดอร์ของโปรแกรม จึงจะสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้
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2 การใช้งานโปรแกรม AUTO CAD
เริ่มต้นสำรวจ Interface ของโปรแกรม

2.1 เมนูคำสั่ง

- File จะรวมคำสั่ง จัดการไฟล์งาน เปิดไฟล์ Save ไฟล์ การพิมพ์งาน
- Edit รวมคำสั่ง แก้ไข Undo – Redo (ไม่ใช่เครื่องมือคำสั่งแก้ไขวัตถุ)
- View รวมคำสั่งทีใช้ในการจัดการมุมมอง แบ่งส่วนพื้น ที่ท ำงาน
- Insert รวมคำสั่ง แทรกวัตถุ Block แทรกวัตถุภาพ
- Format รวมคำสั่ง การตัง< ค่ารูปแบบต่าง เช่น Text Style, Dimension Style
- Tools การตัง้ ค่า Option ของโปรแกรม, กลุ่มเครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องมือช่วยเลือกวัตถุ
- Draw กลุ่มคำสั่ง วาดรูป
- Dimension กลุ่มคำสั่ง เครื่องมือวาดเส้นบอกระยะ
- Modify กลุ่มคำสั่งแก้ไขวัตถุ
- Windows การจัดการหน้าต่างไฟล์งาน
- Help คู่มือช่วยเหลือ (ช่วยได้เฉพาะคนทีใช้งานเมนู Help เป็นเท่านั้น )
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2.2 เครื่องมือปุ่มคำสั่ง (Tool Bar)
เปรียบเสมือนชั้นวางของ หรือแถบราวแขวน ที่มีเครื่องมือคำสั่งวางเรียงกันมากมาย ให้สามารถหยิบ
ใช้สะดวก โดยจะแยกเป็นกลุ่มของเครื่องมือไว้อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มเครื่องมือ Draw, Modify, Dimension
เป็นต้น บางกลุ่มเครื่องมือที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องเรียกออกมาแสดง เพราะจะทำให้เกะกะรกหน้าจอ
มีวิธีการเรีย กกลุ่มเครื่องมือออกมาโดยการคลิก Mouse ขวาที่บริเวณพื้น ที่ของ Tool Bar เลือก ACAD
รายชื่อกลุ่มเครื่องมือ

2.3 ปุม่ เปิดปิดสถานะ (Status Bar)
- SNAP เปิดปิดการใช้ตัวกระโดด Snap
- GRID เปิดปิดการใช้ Grid
- ORTHO เปิดปิดตัวช่วย Lock แนวของ Cursor ให้ไปทาง x = 0, y = 0 (จะสลับกับ POLAR)
- POLAR เป็นตัวช่วยที_สำคัญ เหมือน ORTHO ที_ถูกพัฒนาอีกขัน< สามารถ Lock แนวของ Cursor
ในองศาอื่นๆ ได้
- OSNAP เป็นตัวช่วยในการเล็งหาตำแหน่งจุดสำคัญต่างๆ ของวัตถุ เช่น End Point, Mid Point, Center
Point เป็นต้น
- DYN เป็นตัวช่วยในการป้อนค่าของคำสัง_ โดยแสดงบริเวณ Cursor ในขณะใช้คำสั่ง ต่างๆ (เริ่มพัฒนาให้มี
ในAutoCAD 2006 แนะนำให้ปิดไว้)
- LWT เปิดปิดการแสดงผลความหนาของเส้น จะมีผลเมือ_ เราตัง< ค่า Line Weight ให้วัตถุ (ไม่ค่อยนิยมใช้
เนื่องจากความหนาอาจทำให้การมองเห็นตำแหน่งต่างๆ ของเส้นยากขึ้น )

2.4 บรรทัดคำสั่ง (Command Line)
เป็นบรรทัดคำสั่ง(เหมือนระบบปฏิบัติการ DOS) ใช้แสดงค่าของคำสั่ง รับการป้อนค่า มักจะจัดให้
แสดงให้เห็นประมาณ 2 – 3 บรรทัด ในการทำงานเราจะต้องอ่านประโยคของคำสั่ง เสมอ ในบางครั้ง หากเรา
ต้องการดูบรรทัดคำสั่ง ที่ถูกใช้ ไปแล้ว หรือดูค่าที่ Command Line แสดงค่าที่ใช้จำนวนบรรทัดเกินที่จัดไว้
สามารถกดปุ่ม F2 เพื่อเปิดหน้าต่าง AutoCAD Text Windows เพื่อ ขยายบรรทัดคำสั่ง ให้กว้างขึ้น
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2.5 คำสั่งที่สำคัญ
เป็นคำสั่งทีสำคัญและนิยมใช้มักจะอยู่บนแถบเครื่องมือเริ่มต้น มีดังนี้
LINE (L) วาดเส้นตรง
PLINE (PL) วาดเส้นต่อเนื่องชนิด Pline มีคำสั่ง แทรก เช่น วาดเส้น Arc, คำสั่ง FIT แก้ไขรูปทรง
เหลี่ยมๆ เป็นเส้น Curve
POLYGON (POL) วาดรูปหลายเหลี่ยมตั้ง แต่ 3 เหลี่ยมขึ้น ไป
RECTANGLE (REC) วาดรูปสี่เหลี่ยม
ARC (A) วาดเส้นโค้ง Arc
CIRCLE (C) วาดรูปวงกลม
ELLIPSE (EL) วาดรูปวงรี

HATCH (H,BH) ระบาย Pattern ลงไปในพื้นที่

MTEXT (MT) เขียนข้อความแบบ Multiline Text
ERASER (E) ลบวัตถุ
COPY (CO,CP) คัดลอกวัตถุ
MIRROR (MI) คัดลอกวัตถุแบบกลับด้าน
OFFSET (O) คัดลอกวัตถุแบบขนาน
ARRAY (AR) คัดลอกวัตถุแบบเป็นชุด
MOVE (M) ย้ายวัตถุ
ROTATE (R) หมุนวัตถุ
SCALE (SC) ขยายหรือย่อวัตถุ
EXTEND (EX) ยืดเส้นไปชนวัตถุเป้าหมาย
TRIM (TR) ตัดแต่ง ลบเส้นทีตัดกัน

CHAMFER (CHA) ลบมุมวัตถุในลักษณะปาดเรียบ
FILLET (F) ลบมุมวัตถุในลักษณะโค้งมน
EXPLODE (X) ระเบิดวัตถุทีเป็นชิ้นเดียวกันให้แยกออกเป็นทีละชิ้น

103
DIMLINEAR เส้นบอกระยะแบบตั้ง และแบบนอน
DIMALIGNED เส้นบอกระยะแบบเอียงไปตามรูปร่าง
DIMRADIUS บอกค่ารัศมีความโค้ง
DIMANGULAR บอกค่าองศาที่ระหว่างเส้นสองเส้น

QLEADER เส้นชี้อธิบายรายละเอียด

2.6 คำสั่ง ที่ถกู ซ่อนอยู่
เป็นคำสั่งหรือเครื่องมือทีไม่ได้ถูกเรียกออกมาในตอนเริ่มต้น แต่มีความสำคัญและน่าจดจำเอาไปใช้งาน
DIVIDE (DIVIDE) การแบ่งระยะห่างบนเส้นให้เท่ากันโดยสร้างจุด Point ขึ้นมาบนเส้น
DISTANCE (DI) ใช้วัดระยะ
AREA (AREA) ใช้วัดพื้นที่
DTEXT (DT) เขียนข้อความแบบ Single Line Text
MATCHPROP (MA) ลอกคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุต้นฉบับไปใส่วัตถุอื่น
REGEN (RE) ใช้แก้ไขในกรณีการแสดงผลเส้นโค้งเป็นเหลี่ยม
UCS (UCS) ย้าย (0,0) ไปตำแหน่งทีต้องการ
UCS ตามด้วย E เป็นการหมุนเปลี่ยนนแนวทางของ UCS ตามแนวเส้นที่เลือก
UCS ตามด้วย W เป็นการหมุนเปลี่ยนนแนวทางของ UCS ให้กลับมาเป็นปกติ
PLAN (PLAN) เป็นการเปลี่ยนนแนวทางของ Model Space ให้หมุนไปตามค่าของ UCS
PLAN ตามด้วย W เป็นการเปลี่ยนนแนวทางของ Model Space ให้หมุนกลับมาเป็นปกติ
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2.7 เริ่มต้นวาดรูป
การวาดรู ป ใน AutoCAD เราจะต้ อ งกำหนดหน่ ว ยก่ อ นที ่ จ ะลงมื อ วาดรู ป เนื ่ อ งจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหมือนมนุษย์ มันไม่รู้ด้วยกับเราว่า เลข 1 ทีเราป้อนค่าไปนั้น คือ 1 เมตร หรือ 1 เซนติเมตร
หรือ 1 มิลลิเมตร แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทราบเพียงว่า 1 เมตร = 1,000 มิลลิเมตร หรือ 10 มิลลิเมตร
= 1 เซนติเมตร ดังนั้น ก่อนจะวาดรูป หรือเขียนแบบเราจะต้องกำหนดหน่วยที่เราจะใช้ก่อนโดยเราจะต้อง
กำหนดว่ า จะเขี ย นแบบด้ ว ยหน่ ว ยเมตร หรื อ มิ ล ลิ เ มตร สมมุ ต ิ ว ่ า เราจะเขี ย นแบบด้ ว ยหน่ ว ยเมตร
นั่น หมายความว่าในการเขียนแบบต่อไปนี้ การป้อนเลข ค่า 1 หน่วย ใน AutoCAD เท่ากับ 1 เมตร เมื่อจะ
เขียนเส้นยาว 10 เซนติเมตร ก็ต้องป้อนค่า 0.1 หน่วยเนื่องจากต่างประเทศนิยมใช้หน่วยมิลลิเมตรในการเขียน
แบบ แต่ในประเทศไทยนิยมใช้หน่วยเมตร แต่ค่าปริยาย (Default) ของ AutoCAD ซึ่งเอื้อต่อผู้ใช้งานในหน่วย
มิลลิเมตรเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเรา New File ขึ้น มาแล้วเราวาดรู ปขนาด 1 เมตร ลงไปบน Model Space
จึงได้ผลของรูปวาดออกมามีขนาดเล็กมากบนจอภาพ เราจึงต้อง Zoom in ขยายภาพขึ้น มาก่อนถึงจะทำงาน
ต่อไปได้

เมื่อผู้ใช้กำหนดข้อตกลงในเรื่องของหน่วยได้แล้วก็ทำการเขียนแบบไปเรื่อยๆ จนเสร็จงาน จากนั้นเมื่อ
สั่งพิมพ์แบบ ก็เพียงแต่เทียบอั ตราส่วนให้ถูกต้อง เพื่อให้ภาพของแบบออกมามีมาตราส่วนทีถูกต้องบนขนาด
กระดาษทีจัดไว้ (การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ก็เหมือนการเขียนแบบด้วยมือ เราจะต้องกำหนด Scale
ของแบบทีจะเขียนแบบ และจะต้องทราบว่าจะพิมพ์แบบลงบนกระดาษขนาดเท่าไรด้วย เพราะว่าเราจะต้อง
กำหนดขนาดของตัวอักษร และขนาดของเส้นบอกระยะให้ดูพอดีกับขนาดกระดาษทีจะพิมพ์แบบ ไม่เช่นนั้น
จะเกิดปัญหาแบบที่พิมพ์ออกมาตัวอักษรเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป)
การวาดรูปหรือเขียนแบบเราสามารถเริ่มต้นวาดรูปลงไปที่ตำแหน่งใดๆ บน Model Space ได้เลย
โดยไม่ต้องเริ่มที่ตำแหน่ง (0,0)
คำสั่ง LINE
กดปุ่มหรือพิมพ์ LINE หรือพิมพ์ L แล้วกด Enter (หรือ Space Bar หรือคลิกขวาสำหรับผู้ใช้ที่ต้ังค่า
Mouse ขวาแล้ว) คลิกซ้าย 1 ครั้ง บน Model Space แล้วลาก Mouse ไปในทิศทางที่ต้องการ แล้วพิมพ์ค่า
เลข 10 แล้วกด Enter (เมื่อต้องการเส้นยาว 10 หน่วย) กด Esc จบคำสั่ง (หรือ Space Bar หรือคลิกขวา
สำหรับ ผู้ใช้ทีตั้ ง ค่า Mouse ขวาแล้ว ) คำสั่ ง RECTANGLE กดปุ่มหรือพิมพ์ RECTANGLE แล้ว กด Enter
คลิกซ้าย 1 ครั้ง บน Model Space บริเวณที่ต้องการ แล้วลาก Mouse ไปในทิศทางที่ต้องการพิมพ์ @10,20
แล้วกด Enter (จะได้สี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 หน่วย ยาว 20 หน่วย กด Esc จบคำสั่ง
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คำสั่ง RECTANGLE
กดปุ่มหรือพิมพ์ RECTANGLE แล้วกด Enter คลิกซ้าย 1 ครั้ง บน Model Space บริเวณที่ต้องการ
แล้วลาก Mouse ไปในทิศทางที่ต้องการพิมพ์ @10,20 แล้วกด Enter (จะได้สี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 หน่วย
ยาว 20 หน่วย) กด Esc จบคำสั่ง
คำสั่ง COPY
กดปุ่มหรือพิมพ์ COPY แล้วกด Enter คลิกซ้ายเพื่อเลือกวัตถุ หรือคลิกซ้าย 1 ครั้ง แล้วครอบวัตถุที่
จะเลือกก็ได้ เลือกเสร็จแล้วกด Enter (ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกวัตถุก่อนแล้วจึงใช้คำสั่ง COPY ได้
เช่นกัน) คลิกซ้าย 1 ครั้ง เพื่อ กำหนดจุดอ้างอิงเริ่มต้น คลิกซ้าย 1 ครั้ง เพื่อ กำหนดจุดที่จะวางวัตถุที่ถูก Copy
กด Esc จบคำสั่ง
คำสั่ง OFFSET
กดปุ่มหรือพิมพ์ OFFSET แล้วกด Enter
คลิกซ้ายเพื่อกำหนดระยะที่จะ Offset หรือพิมพ์ค่าที่ต้องการเช่น พิมพ์ 10 (เมื่อ ต้องการ Offset ออกไป 10
หน่วย) กด Enter คลิกซ้ายเลือกวัตถุ แล้วคลิกซ้ายในบริเวณที่ว่างเพื่อ กำหนดทิศทางในการ Offset กด Esc
จบคำสั่ง
คำสั่ง ROTATE
กดปุ่มหรือพิมพ์ ROTATE แล้วกด Enter คลิกซ้ายเลือกวัตถุที่ต้องการหมุน เลือกเสร็จแล้วกด Enter คลิกซ้าย
1 ครั้งกำหนดตำแหน่งอ้างอิงที่ จะให้เป็นจุดหมุน พิมพ์ค่า 45 แล้วกด Enter (วัตถุจะหมุนไปทางซ้ายมือ 45
องศา) กด Esc จบคำสั่ง
คำสั่ง EXTEND
กดปุ่มหรือพิมพ์ EXTEND แล้วกด Enter คลิกซ้ายเลือกวัตถุเป้าหมาย กด Enter คลิกซ้าย 1 ครั้ง เพื่อเลือก
ปลายวัตถุที่ต้องการ Extend (วัตถุนั้น จะยืดออกไปชนวัตถุเป้าหมาย) กด Esc จบคำสั่ง
คำสั่ง TRIM
กดปุ่มหรือพิมพ์ TRIM แล้วกด Enter คลิกซ้ายเพือ่ เลือกวัตถุ หรือลากครอบวัตถุที่ต้องการ แล้วกด Enter
คลิกซ้าย 1 ครั้ง ที่วัตถุที่วางกันอยู่ (วัตถุทตี่ ดั ดกันอยู่จะถูกตัดส่วน และถูกลบออกไป) กด Esc จบคำสั่ง
คำสั่ง FILLET
กดปุ่มหรือพิมพ์ FILLET แล้วกด Enter กด R เพือ่ เลือกคำสั่งย่อย Radius แล้วพิมพ์ค่าเลข 5 กด Enter
คลิกซ้าย 1 ครั้ง กับวัตถุแรก แล้วคลิกอีก 1 ครั้ง กับวัตถุที่สองที่ทำมุมกับอยู่ (วัตถุทงั้ สองจะถูกลบเป็นมุมโค้ง
รัศมี 5 หน่วย) กด Esc จบคำสั่ง
คำสั่ง DIVIDE
พิมพ์ DIVIDE แล้วกด Enter คลิกซ้าย 1 ครั้ ง เลือกวัตถุที่ ต้องการจะแบ่งส่วน พิมพ์ค่าเลข 5 (เพื่ อกำหนด
จำนวนทีต่ ้องการแบ่งเป็น 5 ส่วน) กด Enter (จะปรากฏจุด 4 จุดบนวัตถุนั้น)
(อาจต้องไปตั้ง ค่า Format
Point Style เพือ่ เปลี่ยนรูปแบบจุด)
คำสั่ง MATCHPROP
กดปุ่มหรือพิมพ์ MA แล้วกด Enter คลิก 1 ครั้งเลือกวัตถุที่ตอ้ งการให้เป็นต้นแบบ เมือ่ คลิกที่วัตถุอื่นๆ วัตถุนั้น
จะเปลี่ยน Properties ตามวัตถุต้นแบบ กด Esc จบคำสัง
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การตั้งค่า Option
แต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกันทำให้การตั้งค่า Option ต่างกันไปด้วย ดังนั้นผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับ
ค่าต่างๆ ของ Option ในส่ว นที่ส ำคัญ ดังนี้ ไปที่ เมนู Tool
Options (อยู่ล ่างสุ ด) หรือพิม พ์ ค ำสั่ ง
OPTIONS (OP)
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กลุ่มขนาดของ Cursor ควรมีขนาดเท่ากัน
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ONAP Setting
เราสามารถกำหนดให้ OSNAP ทำงานเฉพาะในจุดที่ต้องการได้ โดยคลิกขวาที่ปุ่ม OSANP ตรงแถบ
สถานะ เลือก Settings ติ๊กเฉพาะจุดที่ต้องการ หากเลือกไว้ทั้ง หมดอาจทำให้ท่านทำงานลำบากขึ้น ก็ได้ TIP :
ระหว่างที่ใช้คำสั่ง และ OSNAP ทำงานอยู่ เราสามารถกด Shift ค้างไว้แล้วคลิก Mouse ขวา จะแสดงเมนู
OSNAP ให้เราเลือกใช้เฉพาะจุดได้
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Hatch การระบาย Pattern ลงในพื้นที่
อาจใช้ในกรณีใส่ลายของรูปด้านหลังคา, ใส่ลายของรูปตัดผนัง เป็นต้น ใช้คำสั่ง HATCH จะปรากฏ
หน้าต่าง Hatch ขึ้น มา ให้เลือก Pattern ที่จะใช้ (อาจกดปุ่มเลือก Hatch Pattern Palette) เลือก Scale
(กำหนดค่าของ Scale ตามต้องการ โดยใช้วิธีลองผิดลองถูกเนื่องจาก Pattern แต่ละอันมีขนาดที่ไม่เท่ากัน)
จากนั้น เลือกพื้น ที่ Boundaries บริเวณที่ต้องการ Hatch (ในรูปร่างพื้นทีที่ซับซ้อน เช่น ส่ว นโค้งต่างๆ
โปรแกรม AutoCAD อาจมีการคำนวณหาขอบเขตของรูปร่างนั้นนานมาก หรือในบางครั้ง โปรแกรมอาจ Hang
ไปเลยก็ ไ ด้ ดั ง นั ้ น จึ ง ควร Save งานบ่ อ ยๆ ) จากนั ้ น กดปุ ่ ม Preview ดู ก ่ อ นก็ ไ ด้ (สามารถใช้ ค ำสั่ ง
MATCHPROP ลอก Pattern ได้ด้วย)

การใช้งาน Layer
Layer เปรียบเสมือนแผ่นใสวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ใช้เพื่อ แยกประเภทของงาน เช่น Layer ของเสา,
Layer ของผนัง, Layer ของ Furniture ฯลฯ เพื่อ ให้สะดวกในการจัดการแบบ โดยอาศัยความสามารถของ
Layer Properties Manager เช่น การซ่อน, การ Lock, การทำให้วัตถุที่อยู่บน Layer นั้น ไม่ถูกพิมพ์ออกมา
เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น หากเราต้องการเลือกวัตถุทุกอย่างยกเว้น Furniture ถ้ามาคลิกเลือกทีละเส้นๆ
ก็คงเสียเวลามาก เราเพียงแค่ใช้ Layer Properties Manager ทำการปิดซ่อน Layer ของ Furniture ที่เรา
แยกเอาไว้ตั้ง แต่แรก วัตถุ Furniture ก็จะหายไป ทำให้เราครอบเพื่อเลือกวัตถุทีเหลือทั้ง หมดได้สะดวกขึ้น
เป็นต้น
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การกำหนดลักษณะของเส้น
ที่ Combo Box ของ Line Type Control เราจะต้องเลือก Other เพื่อ Load ชนิดของเส้นที่จะใช้
งานออกมาก่อน จากนั้น เลือกวัตถุเส้นที่ต้องการแล้วเปลี่ยนชนิดเส้นที่ Line Type Control
Text Style
การใช้งานข้อความ (Text) เราอาจจะต้องสร้างชุดของ Text Style ขึ้น มา ตั้ง ชื่อ Style Name ก่อน
(ควรจะตั้ง ชื่อ ให้เข้าใจได้ง่าย เช่น Cordia100 หมายถึง Font ชื่อ Cordia เอาไว้ใช้ในงาน Scale 1 : 100,
H50 หมายถึง Font ที่ใช้เขียน Heading ของแบบ เอาไว้ใช้ในงาน Scale 1 : 50) กำหนดชนิด Font ที่จะใช้
และกำหนดขนาด Font โดยเราสามารถสร้างไว้หลายๆ Style เพื่อใช้งาน ซึ่งสามารถเรียกเครื่องมือ Text
Style ได้จากเมนู Format
Text Style
Dimension Style
การตั้งค่าเส้นบอกระยะอาจใช้เวลานาน เพราะว่ามีค่าต่างๆ ให้กำหนดมากมาย แต่ถ้าเรากำหนด
เรียบร้อยแล้ว เราสามารถ Copy หรือเรียกใช้งานในครัง< ต่อๆไปได้ทันที เรียกเครื่องมือได้ที่เมนู Format
Dimension Style

ส่วนประกอบต่างของเส้นบอกระยะ Dimension

ใน Dimension Style Manager สามารถมีได้หลาย Style
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วิธีการพิมพ์แบบ (Plot)
Print คือ การพิมพ์งานทั่ว ไป ส่วน Plot คือ การพิมพ์งานเขียนแบบหรือแผนที่แต่จะเรียกแบบไหน
ก็สื่อความหมายได้เหมือนกัน การพิมพ์แบบจะต้องมีการกำหนดมาตราส่วนที่ถูกต้อง เช่น 1 : 100 , 1 : 50
เป็นต้น และจะต้องมีขนาดของแบบที่พิมพ์ออกมาอยู่บนขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ได้อย่างพอดี และสวยงาม
(จัดองค์ประกอบภาพของแบบ) ดังนั้น ผู้เขียนแบบจะต้องคำนึงถึงมาตราส่วนและขนาดกระดาษที่จะพิมพ์แบบ
ออกมาก่อนที่จะเริ่ม ต้นเขียนแบบ มิฉะนั้น แบบที่พิมพ์ออกมาจะดูแปลกๆ เช่น ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป
หรือใหญ่เกินไป แลดูไม่สวยงาม
การจัดการงานพิมพ์แบบสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ใช้ Model Space และใช้ Layout ซึ่ง อธิบายได้
ดังต่อไปนี้
1. วิธีใช้ Model Space วิธีนี้นิยมใช้ค่อนข้างมาก เนื่องจากทำความเข้าใจง่าย และจัดการงานแบบได้
ง่าย แต่มีข้อเสียคือไฟล์งานมีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะมีรูปวัตถุซ้ ำกันมาก, การแก้ไขในภายหลังทำได้ลำบาก,
มีปัญหากับแบบทีม่ ีมาตราส่วนต่างกันอยู่บนหน้าเดียวกัน สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เลือกใช้วิธีนี้ ผู้เขียนแบบจะ
วางแบบบนกรอบกระดาษที่จะ Plot ไว้ โดยกรอบกระดาษจะต้อง Set ระยะจากขนาดกระดาษจริง 1-2 ซม.
(รวมระยะพิมพ์ที่ทำได้ของเครื่องพิมพ์แล้ว) เช่น กระดาษขนาด A3 = 42 x 29.7 ซม. เราจะต้องสร้างกรอบ
สี่เหลี่ยมบน Model Space = 40 x 27.7 หน่วย (เว้นขอบด้านละ 1 ซม.) สำหรับ Scale 1 : 100 แต่ถ้าเป็น 1
: 50 ก็ให้ย่อกรอบสี่เหลี่ยมลง 0.5 เท่า (ครึ่งหนึ่งด้วยคำสั่ง Scale) ถ้า 1 :200 ก็ขยายขึ้น 2 เท่า เพราะวัตถุใน
แบบจะมีขนาดใหญ่ขนึ้ เมือ่ กรอบเล็กลง และเราจะต้องย่อขยายขนาดของข้อความตามแบบให้เหมาะสมด้วย
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การวางแบบจะตีเป็นกรอบกระดาษแยกไว้ตามขนาด Scale จากนั้น สั่ง File

Plot

มาตราส่วนของแบบที่จะะพิมพ์ออกมา เราจะต้องแปลงเมตรเป็นมิลลิเมตร จึงได้เป็น 1000 : 50 (สำหรับ 1 : 50)
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2. วิธีใช้ Layout วิธีนี้ใช้งานค่อนข้างยากสักหน่อย แต่ถ้าผู้ใช้งานเข้าใจแล้วจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก
ผู้ใช้จะต้องคิดวางแผนจัดการวิธีการเขียนแบบ แต่การแก้ไขในภายหลังมีความสะดวก (สำหรับผู้ที่เข้าใจ)
โดยผู้เขียนจะวาดแบบบน Model Space เฉพาะแบบ ไม่ต้องเขียนข้อความ ไม่ต้ องใส่กรอบกระดาษ จากนั้น
เมื่อ ไปที่หน้า Layout จะต้องกำหนดพื้น ที่ Layout ให้มีขนาดเท่ากับกระดาษที่จะพิมพ์ออกมา แล้วนำกรอบ
กระดาษเพิ่มเข้ามาวางใน Layout โดยจัดขนาดให้เหมาะสม

เขียนแบบเฉพาะรูปร่างของแบบเท่านั้น

ไปที่ Tab Layout ตัง้ ค่า Page Setup Manager โดยการคลิก Mouse ขวาที่ Layout
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ตั้งค่าเลือกเครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ Scale เป็น 1 : 1 (Scale มีผลกับการ Zoom)

Layout จะมีขนาดเท่ากับขนาดกระดาษ

เพิ่มวัตถุกรอบกระดาษเข้าไป โดยการ Copy แล้ว Paste หรือ Insert Block ก็ได้
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เพิ่มช่องแสดงแบบด้วยคำสั่ง MVIEW (MV) จำนวนช่องตามต้องการ จากนั่น สร้าง Layer ขึ้นมาให้วัตถุ
MVIEW โดยติกw สถานะ Layer ไม่ให้ Plot

ใช้คำสั่ง MSPACE (MS) เพื่อเข้าไปจัดการใน MVIEW ที่ต้องการ
(ออกจาก MVIEW ดับเบิล้ คลิกพืน้ ที่ด้านนอก MVIEW)

118

การกำหนดมาตราส่วนให้แบบ จะใช้วิธีการ Zoom แบบให้มีขนาดที่ต้องการ โดยใช้คำสั่ง ZOOM (Z)
เลือกคำสั่ง ย่อย SCALE แล้วป้อนค่า1000/50xp (สำหรับ Scale 1 : 50) แล้ว PAN เพื่อ จัดภาพ (ถ้าเผื่อไป
Zoom จะต้องจัดการ Zoom แบบอัตราส่วนใหม่)

ออกจาก MVIEW แล้วใส่เส้นบอกระยะต่างๆ
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ลองดู Plot Preview จะเห็นได้ว่า กรอบ MVIEW ไม่แสดงผล
วิธีการนำลายเส้นของ AutoCAD ไปใช้ในโปรแกรมอื่น
ใช้วิธีการ Plot แบบปกติ แต่ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็น PostScript Level 1.pc3 จะเป็นการ Plot to
File คือแทนที่จะถูกพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ประเภท EPS ขึ้น มาแทน จากนั้น
เราสามารถนำไฟล์ EPS ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นแบบ Vector ไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น ไปตกแต่งแบบที่
Photoshop หรือ illustrator โดยข้อมูล EPS ที่ได้จาก AutoCAD จะมีขนาดกระดาษ, Scale, ขนาดความ
หนาของเส้น ที่เหมือนงานพิมพ์ทุกประการในตอนแรกโปรแกรม AutoCAD จะไม่มีเครื่องพิมพ์ PostScript
Level 1 เราจะต้องทำการ Add Plotter เพิ่ม เข้าไปก่อน ดังนี้ ไปทีเมนู File
Plotter Manager
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บทที่ 5
การซ่อมบำรุงทาง
และการดูแลรักษาทาง
อย่างมีส่วนร่วม
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บทที่ 5
การซ่อมบำรุงทาง และการดูแลรักษา
1.การซ่อมบำรุงรักษาทางเชิงป้องกัน
1.1 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)
1.1.1 บทนำ
ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อั น เนื่ อ งมาจากอุ บั ติ เหตุ ท างถนน ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องในหลายระดับตั้งแต่ครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด เมื่อพิจารณาระดับมหภาคพบว่าประเทศไทย
ต้องประสบกับความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ปีละกว่าหนึ่ง แสนล้านบาท เป็นที่เข้าใจ
กัน ดีว่าอุบัติเหตุทางถนนนี้ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ แต่จะทำอย่างไรให้ลดจำนวนให้ เหลือน้อยที่สุดซึ่ง
จำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆมาใช้อย่างมีประสิทธิผล ในทางวิศวกรรมนั้นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุต้องดำเนินการเชิงรุก การที่ จะเข้ามาจัดการกับอุบัติเหตุได้ต้องเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นไปตามหลักการที่ว่า
การป้องกันดีกว่าแก้ไข

1.1.2 แนวคิดของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
วิธีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบัน ปฏิบัติโดยการปรับปรุงจุด
หรื อ บริ เวณที่ มี จ ำนวนอุ บั ติ เหตุ เกิ ด ขึ้ น มากให้ มี ค วามปลอดภั ย มากขึ้ น เป็ น วิ ธีที่ เรี ย กกั น ว่ า Black spot
Improvement เป็นวิธีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานและมีลักษณะเป็นการตามแก้ปัญหา (Reactive
Approach) ขณะที่วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน(Road Safety Audit)มาใช้เพื่อลดจำนวนการ
บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิต จากอุบั ติ เหตุ บ นถนน ซึ่ งสามารถดำเนิ น การได้ ตั้ งแต่ ขั้น ตอนการเริ่ม ออกแบบถนน
ไปจนถึงการตรวจสอบในขั้นตอนอื่น ๆ

1.1.3 ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนกับการสืบค้นหาสาเหตุของ
อุบัติเหตุ
การตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน เป็ น วิธีการแก้ ปั ญ หามาในเชิงรุก (Proactive Approach)
ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้มองเห็น “อันตราย” และดำเนินการแก้ไข ก่อนที่สิ่งอันตรายดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหามากกว่าการตามแก้ปัญหา ขณะที่การสืบค้นและ
แก้ ไขปั ญ หาอุบั ติเหตุในจุ ดหรื อ บริ เวณที่ มีอุ บั ติ เหตุ เกิ ดขึ้ น บ่ อยครั้ง (Accident Investigation and Black
spot Improvement) เป็นลักษณะการตามแก้ปัญหา (Reactive Approach) อย่างไรก็ตามวิธีการทั้งสองวิธี
ต่างก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการให้ระบบถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.1.4 นิยามของ “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน”
Institution of Highways and Transportation, IHT (1996) ในสหราชอาณาจั ก ร อธิ บ ายการ
ตรวจ-สอบความปลอดภัยทางถนน (ตปถ.) ว่าคือ วิธีการที่ เป็นทางการสำหรับใช้ในการประเมิน ศักยภาพใน
การเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการก่อสร้างถนนใหม่ และโครงการปรับปรุงและ
บำรุ งรั กษาถนนที่มี อยู่ หรื อกล่ าวอี กนั ยหนึ่ ง การตรวจสอบความปลอดภั ยทางถนน (Austroads, 2002)
หมายถึงการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของโครงการด้านถนนหรือด้านการจราจรในอนาคตหรือถนนที่มีอยู่
โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะรายงานถึงศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการ
ใช้งานของโครงการหรือถนนดังกล่าว
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1.1.5 ความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การออกแบบถนนในสมัยก่อนมักจะจำกัดอยู่เพียงเพื่อ “ให้รถวิ่งอยู่บนถนน” เท่านั้น ถ้าผู้ขับขี่เกิด
พลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุก็มักจะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ต่อมาในระยะหลัง ๆ ได้มีการติดตั้งราวกัน
อันตรายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยป้องกันผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง แต่สภาพแวดล้อมสองข้างทางก็ยังคง
เป็นอันตรายอยู่ เนื่องจากใน “เขตปลอดภัย” ยังมีเสาไฟฟ้า เสาป้าย ต้นไม้ ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่เกิด
อุบัติเหตุ

รูปที่ 1 สภาพแวดล้อมที่อันตรายข้างทางบริเวณทางโค้ง
รูปที่ 2 ขาดการติดตั้งราวอันตรายบริเวณคอสะพาน

รูปที่ 3 ระยะมองเห็นไม่พอเพียงช่วงทางแยก
รูปที่ 4 การติดตั้งสะพานลอยที่ไม่ตรงกับจุดที่เหมาะกับการใช้งาน
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รูปที่ 5 การติดตั้งป้ายที่ใกล้กันเกินไป
รูปที่ 6 ตู้โทรศัพท์ที่อยู่ใกล้แยกบริเวณโค้ง ทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นแยก

1.1.6 หลักการสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การตรวจสอบจะต้ อ งกระทำโดยบุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
มีป ระสบการณ์ ในการตรวจสอบ ไม่ มีส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ โครงการหรือถนนที่ จะตรวจสอบ และดำเนิ น การ
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

1.1.7 วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การตรวจหาจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน และเสนอแนะแนวทางในการขจัดหรือบรรเทา
อันตราย และความไม่ปลอดภัยดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม มิใช่จำกัดอยู่เพียงผู้ใช้ยานยนต์
เท่านั้น

1.1.8 ประโยชน์ของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
• ถนนที่ออกแบบใหม่ จะมีความปลอดภัยมากขึ้น
• ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนนโดยรวม
• ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
• ยกระดับความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนให้เท่าเทียมกับปัจจัยอื่น ๆ ในการออกแบบ
• ทำให้ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกประเภท
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติ ซึ่งรวมถึงความสูญ เสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
จากการหยุดชะงักของการจราจร และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
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1.2 ขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัย
ขั้นตอนหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมีหลายขั้นตอน ในที่นี้มี 2 ขั้นตอนที่จำเป็นต้อง
เน้นมากที่สุดคือ ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Stage) และการตรวจสอบถนนที่เปิด
ให้บริการแล้ว (Existing Roads) ดังนี้

1.2.1 ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Stage)
ในระหว่างการก่อสร้างจะมีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล, รถบรรทุกและกองวัสดุ ซึ่งล้วนมีศักยภาพ
ในการก่อให้เกิดอุบั ติเหตุ การจัดการจราจรที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อลดโอกาสการชนกันระหว่าง
เครื่ องจั กรก่อสร้างกับ รถที่สั ญ จรไปมา นอกจากนั้นผิ วถนน, ป้ายบอกเขตก่อสร้าง, ป้าย-เตือน, หลั กหรือ
อุปกรณ์บอกแนวขอบถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ มักขาดแคลนหรือถ้ามีก็มักจะต่ำกว่าที่ควรเป็นในแง่ของ
ความปลอดภัย ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรโดยเฉพาะในเวลากลางคืน หรือช่วงฝนตก

รูปที่ 7 ความปลอดภัยในขั้นตอนการก่อสร้างถนน
เหตุผลในการตรวจสอบในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง
1. พื้นที่ก่อสร้าง มักค่อนข้างจำกัด มีเครื่องจักรกล, รถบรรทุก ที่ใช้ความเร็วต่ำ เปรียบเทียบกับรถที่สัญจร
ไปมาที่ความเร็วสูงกว่า ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
2. การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างมักขาดการพิจารณาที่รอบคอบในด้านความปลอดภัย ทั้งในส่วน
ของผู้รับเหมาและเจ้าของงาน
3. เพื่อตรวจดูว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องหมาย และป้ายควบคุมการจราจรชั่วคราว ซึ่งมักไม่มีมาตรฐาน
เช่น ไม่สะท้อนแสงในเวลากลางคืน หรือไม่เพียงพอ
4. เพื่อตรวจดูความปลอดภัยของถนนที่เชื่อมต่อหรือวิ่งข้าม ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระหว่าง
การก่อสร้างถนนสายหลัก
5. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรในพื้นที่ก่อสร้าง และประชาชนที่ใช้เส้นทาง

1.2.2 การตรวจสอบถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads)
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนที่มีอยู่เดิมและเปิดใช้แล้ว ซึ่งในกรณีเช่นนี้
หากผู้ ต รวจสอบมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เหตุ ที่ ได้ เกิ ด ขึ้ น บนถนนนั้ น ๆ ก็ ส ามารถนำข้ อ มู ล นั้ น มาพิ จ ารณา
ประกอบด้วยได้ แต่ก็ยังต้องตรวจสอบทุ กจุดบนถนนอย่างละเอียดรอบคอบ มิใช่เน้นการตรวจสอบเฉพาะ
บริเวณที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วจะไม่ใช่เป็นการตรวจสอบความปลอดภัย แต่จะเป็น
การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว
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รูปที่ 8 ความปลอดภัยของถนนที่เปิดใช้งานแล้ว
เหตุผลในการตรวจสอบถนนที่เปิดให้ใช้บริการแล้ว
1. ถนนที่ก่อสร้างมานานในสมัยที่ประเทศไทยยังค่อนข้างขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้าง มัก
ขาดความปลอดภัย เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด
2. มักมีการติดตั้งป้าย, เสา บริเวณทางโค้งหรือใกล้เขตทาง โดยขาดการพิจารณาด้านความ ปลอดภัย
3. การใช้งานของถนน/พื้นที่ริมถนนเปลี่ยนไปตามระยะเวลา
4. สภาพทั่วไปของถนนยังมีลักษณะที่เป็นอันตรายอยู่มาก โดยเฉพาะพื้นที่ริมสองข้างทาง
5. ภูมิทัศน์, ต้นไม้ เจริญเติบโตขึ้น และอาจบดบังการมองเห็น
6. วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา, ประสบการณ์ และความรู้ที่เพิ่มขึ้น)
7. อุปกรณ์ของถนน (ป้าย, หมุด ฯลฯ) เก่าลงตามเวลา เช่น การมองเห็น, การสะท้อนแสงลดลง
8. เพื่อทำการตรวจสอบเวลากลางคืน เช่น ความสับสนในการมองเห็นจากแสงไฟของรถที่วิ่งสวนหรือความ
ชัดเจนในการมองเห็น
9. ช่วยให้ค้นพบสิ่งอันตรายที่เป็นปัญหาทั้งระบบ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์กันอันตรายอย่างไม่ถูกต้องเหนือ
ขนาดของเสาที่ติดตั้งป้าย, ลักษณะของป้าย, ตำแหน่งของเสา สามารถสร้าง “อันตราย” แก่ผู้ขับขี่ที่พลาด
พลั้งได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมาตรฐาน
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2. การซ่อมบำรุงรักษาทางเชิงแก้ไข
2.1 การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis)
2.1.1 บทนำ
อุบัติเหตุหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่ได้รับการจดบันทึกไว้ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูล เพื่อที่จะใช้พิจารณาถึง
ระดับความรุนแรงและความสำคัญในการแก้ไข ซึ่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆนั้นย่อมแสดงว่ามีควาบกพร่อง
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในต่างประเทศเรียกจุดบริเวณนี้ว่าเป็นจุดอันตราย (Black spot)

2.1.2 คำจำกัดความ
Black Spot (ต่อไปนี้จะเรียนว่าบริเวณอันตราย) หมายถึง ตำแหน่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมี
ความเสี่ย งสู งที่จะเกิดอุบั ติเหตุห รือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริเวณอันตรายอาจเป็นทางแยก ช่วงถนน
หนึ่ง ๆ หรือบริเวณอื่นใดก็ตามที่เป็นไปตามคำจำกัดความนี้

รูปที่ 9 จุดอันตรายบริเวณทางสี่แยก

2.2 การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการกำหนดคัดเลือกบริเวณอันตรายให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นคือ ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร ซึ่งอาจแสดงข้อมูลออกมาในรูปของแผนที่แสดงตำแหน่งอุบัติเหตุหรือ
บัญชีรายชื่อบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเรียงตามลำดับ ตัวอย่างของระบบฐานข้อมูลนี้ เช่น ระบบฐานข้อมูล
อุบั ติเหตุจราจรของกรมทางหลวง อย่ างไรก็ดีในการนำระบบฐานข้อมูล ดังกล่าวมาใช้เพื่อกำหนดคัดเลื อก
บริเวณอัน ตราย จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลด้วย เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลตำแหน่งของสถานที่เกิด
อุบัติเหตุให้ชัดเจนและเหมาะสม

2.2.1 ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร
ในการวิเคราะห์บริเวณอันตราย ก่อนอื่นจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ณ บริเวณนั้น ๆ
โดยสร้างเป็นตารางแสดงข้อมูลอุบัติเหตุ ขึ้นจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบบันทึกรายงานอุบัติ เหตุจราจรจาก
ตารางแสดงข้อมูลนี้จะทำให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ลักษณะการชนหรือ
ช่วงเวลาที่เกิดอุบั ติเหตุขึ้น บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ แผนผั งแสดงลักษณะการชน และ
ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุและตำแหน่งที่แน่นอนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมาตรฐาน
ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลอุบัติเหตุที่ควรจะมี (ถ้าเป็นไปได้)
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2.3 การค้นหาและวิเคราะห์จุดอันตราย
2.3.1 การพิสูจน์ทราบบริเวณอันตราย
ในการวิเคราะห์ตรวจสอบบริเวณอันตราย อาจนำข้อมูลอุบัติเหตุจราจรที่เก็บรวบรวมไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุมาใช้ ในกรณีที่ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุยังไม่พร้อม จะต้องอาศัยข้อมูลอุบัติเหตุจากบันทึก
รายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสอบถามจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดบริเวณอันตรายมีดังนี้ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนสูงสุ ด
ในการศึกษาทำได้โดยระบุตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุถึง ขั้นมีผู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ลงบนแผนที่ แล้วทำการ
ค้นหาบริเวณที่มีจำนวนอุบั ติเหตุสู งสุด บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และเกิด
อุบั ติ เหตุ ที่ร้ ายแรงรองลงมาอีก จำนวนหลายครั้ง บริเวณอื่นๆ ที่ อาจไม่เคยเกิดอุ บัติ เหตุ ถึงขั้น มีผู้ เสี ยชีวิต
แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เทศบาล ฯลฯ ให้ความเห็น
ระบุว่าเป็นบริเวณอันตราย
ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณบริเวณหรือจุดอันตรายอาจจะใช้เพียงหนึ่งปัจจัยหรือมากกว่าหนึ่งปัจจัย เช่น
1. ความถี่การเกิดอุบัติเหตุ (Accident Frequency) คือ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละช่วงถนน หรือต่อ
ทางแยก โดยทั่วไปแสดงด้วยจุดบนแผนที่พร้อมทั้งทางแยกแต่ละประเภทของการเกิดอุบัติเหตุ
2. อัตราการเกิดอุบั ติเหตุ (Accident Rate) คือ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุแต่ล ะประเภทต่อจำนวนปริมาณ
จราจร โดยปริมาณจราจรจะคิดเฉพาะยานพาหนะที่วิ่งผ่านช่วงถนนนั้น ๆ
3. วิธีการควบคุมอัตราคุณภาพ (Rate Quality Control) คือ ข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุ นำไปเปรียบเทียบ
กั บ ค่ าวิ ก ฤตที่ ได้ จ ากการทดสอบทางสถิ ติ จากนั้ น จึ งเลื อ กอั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ที่ มี นั ย สำคั ญ มากที่ สุ ด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งถนนที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายกั น เท่ านั้ น หากจะใช้ วิ ธีนี้ ค วรมี อั ต ราเฉลี่ ย สำหรับ บริเวณ
ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน

2.3.2 การตรวจสอบในสนาม
การตรวจสอบสถานที่เกิดอุบั ติเหตุในสนามเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะการเกิดอุบัติเหตุว่าตรงกับสภาพจริงของถนนบริเวณนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูล
อุบัติเหตุไม่เพียงพอ การตรวจสอบในสนามยิ่งต้องครอบคลุมรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ต้องเน้นไปที่การตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับ ขี่ที่ อัน ตราย และความสั มพันธ์ระหว่างพฤติกรรมดังกล่าวกับลั กษณะกายภาพของถนน
และสภาพแวดล้อม

รูปที่ 10 การออกไปสำรวจสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
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2.3.3 การสำรวจลักษณะเฉพาะของบริเวณอันตราย
2.3.3.1 ช่วงถนน (Road Sections)
คุณภาพของถนนและอุปกรณ์จราจรต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดไว้ในแบบร่าง จะต้องทำการ
ตรวจสอบและบันทึกไว้เพิ่มเติม เช่น
• ป้ายจราจรบดบังสายตา
• ป้ายจราจรมองเห็นไม่ชัดเจน (กลางวัน / กลางคืน)
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางชำรุดหลุดล่อน
• สภาพการมองเห็น
• แนวนำทาง (จากตำแหน่งการมองของผู้ใช้ทาง)
• คุณภาพของผิวทาง
• การยกโค้ง (Superelevation)
• แสงที่รบกวนหรือแยงตา
• ทางเข้าออกที่ไม่มีการควบคุม
• อื่น ๆ (ให้ระบุ)

รูปที่ 11 ลักษณะกายภาพของช่วงถนน

รูปที่ 12 พิจารณาความปลอดภัยทางเข้า/ออกบริเวณโค้ง

รูปที่ 13 พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งและความชัดเจน
ของป้ายจราจร
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2.3.3.2 ทางแยก (Intersection)
รายการที่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดไว้ในแบบร่าง จะต้องทำการตรวจสอบและบันทึกไว้เพิ่มเติม
โดยจะต้องทำการตรวจสอบถนนทุกด้านของขาทางแยก ตัวอย่างเช่น
• ป้ายจราจรบดบังสายตา
• ป้ายจราจรมองเห็นไม่ชัดเจน (กลางวัน / กลางคืน)
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางชำรุดหลุดล่อน
• การจัดช่องจราจร ความสับสนบริเวณทางแยก
• สภาพการมองเห็น
• แนวนำทาง (จากตำแหน่งการมองของผู้ใช้ทาง)
• ความลาดชันของขาทางแยกแต่ละด้าน
• การยกโค้ง (Super Elevation)
• คุณภาพของผิวทาง
• ทางเข้า-ออกที่ไม่มีการควบคุม
• แสงที่รบกวนหรือแยงตา
• อื่น ๆ (ให้ระบุ)

2.3.3.4 การถ่ายภาพ
ภาพถ่ายบริเวณอันตรายที่ต้องการจะต้องถ่ายจากตำแหน่งมุมมองหรือระดับสายตาของผู้ขับขี่ ได้แก่
ตำแหน่งที่อยู่สูงจากผิวจราจรประมาณ 1 เมตร และควรถ่ายภาพตามที่จำเป็น เช่น ทุก 100 เมตร สำหรับ
กรณีที่สภาพการมองเห็นไม่ดี การถ่ายภาพให้ถ่ายทั้งสองทิศทางของการจราจรในกรณีที่เป็นช่วงถนนโดยเน้นที่
สภาพการมองเห็นเป็นสำคัญ ในกรณีที่เป็นทางแยกให้ถ่ายภาพทุกด้านของขาทางแยก ทั้งทิศทางที่เข้าสู่ทางแยก
และออกจากทางแยก โดยควรจะถ่ายภาพที่ระดับ 1 เมตร สู งจากผิ วจราจรซึ่งสอดคล้องกับ ระดับสายตา
ของผู้ ขั บ ขี่ และเน้ น ที่ ส ภาพการมองเห็ น เป็ น สำคั ญ เช่ น กั น บริเวณใกล้ ท างแยกควรจะถ่ ายภาพเพื่ อ เก็ บ
รายละเอีย ดให้ มากขึ้น รวมทั้ งควรถ่ ายภาพสิ่ งก่ อสร้างหรือวัตถุใดก็ต ามที่ อาจมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ การเกิ ด
อุบัติเหตุ

2.3.3.5 การทดลองเดินทางผ่านบริเวณอันตราย
การขับรถผ่านบริเวณอันตรายจะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องจากมุมมองของผู้ใช้ทาง และควรจะกระทำซ้ำ
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้สามารถเก็บรายละเอียดที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน ผู้ตรวจสอบควรขับรถไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีลักษณะพฤติกรรมการขับขี่เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้น และจะเป็นการดียิ่งขึ้นหากการ
ตรวจสอบกระทำโดยผู้ตรวจสอบหลายท่านอย่างอิสระต่อกัน การตรวจสอบโดยวิธีนี้เพื่อที่จะให้ผู้ตรวจสอบเป็น
เสมื อ นผู้ ใช้ ท างปกติ ทำให้ ผู้ ต รวจสอบทราบถึ งความคิ ด และความรู้ สึ ก ของผู้ ใช้ ท าง ซึ่ งข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้
มีความสำคัญเท่าเทียมกับข้อมูลทางด้านวิศวกรรมจราจรทีเดียว นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบควรจะทดลองเดินผ่าน
บริเวณที่จะตรวจสอบในทุก ๆ ทิศทาง หรือถ้ามีการใช้รถจักรยานในกระแสจราจรก็ควรทดลองขี่รถจักรยาน
ผ่านด้วย

2.3.3.6 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
ในการตรวจสอบจะทำการบั น ทึ กพฤติ กรรมที่ ไม่ ถูกต้องของผู้ ใช้ ทาง การฝ่ าฝื นกฎจราจร การใช้
ความเร็วเกินกำหนด ฯลฯ ในการตรวจสอบในสนามควรทำการบันทึกการสังเกตการณ์แต่ละประเภทแยกจากกัน
ลงในแบบร่างอย่างคร่าว ๆ และภายหลังจากการสังเกตการณ์แล้วเสร็จ ขั้นสุดท้ายจึงจะทำการรวบรวมข้อมูล
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ทั้งหมดลงในแบบร่างแผ่น เดีย วกัน โดยกำหนดสั ญลั กษณ์ แทนประเภทของยานพาหนะ และประเภทของ
พฤติกรรมการขับขี่ ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ใช้ทางที่ควรทำการบันทึก ได้แก่
• แนวการเคลื่อนที่ของยานพาหนะผ่านบริเวณอันตราย
• แนวการเลี้ยวหรือกลับรถของยานพาหนะ
• ตำแหน่งที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์หยุดรถคอยสัญญาณไฟเขียว
• ตำแหน่งที่รถยนต์หยุดรถคอยสัญญาณไฟเขียว
• ตำแหน่งที่คนเดินเท้าข้ามถนน
• ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายหรือป้ายจราจรหรือไม่
• มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ (ทั้งรถและคนข้ามทาง)
• มีการขับรถแซงโดยประมาทหรือไม่
• มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ เช่น การเบรกกะทันหัน หรือหักหลบรถ
• อื่น ๆ (ให้ระบุ)

รูปที่ 14 การจอดรถรอสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ตรงตำแหน่ง

รูปที่ 15 การฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ใช้ทาง

2.3.3.7 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการตรวจสอบในสนาม
ขณะที่ทำการสำรวจอยู่บนท้องถนนเพื่อทำการร่างแบบ วัดระยะ ถ่ายภาพ ฯลฯ ผู้สำรวจควรจะแต่งกาย
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องแต่งกายที่สะท้อนแสง คณะทำงานควรจะคอยช่วยเหลือ
ระแวดระวัง และคอยเตือนซึ่งกันและกัน ขณะที่ทำการสังเกตการณ์การจราจร ผู้สำรวจจะต้องระวังไม่ให้เข้าไป
มีส่วนรบกวนกระแสจราจร รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ก็ควรจะจอดให้หางจากบริเวณที่จะทำการสำรวจ
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2.4 แนวทางการแก้ไขจุดอันตราย
2.4.1 การกำหนดมาตรการแก้ไข
จากข้อมูลอุบัติเหตุ พฤติกรรมของผู้ใช้ทาง ฯลฯ ทำให้พอจะทราบได้ว่า อะไรที่ผิดปกติและจะต้อง
ได้ รั บ การแก้ ไขในบริ เวณพื้ น ที่ ทำให้ เกิ ด แนวทางและความคิ ด เกี่ ย วกั บ มาตรการแก้ ไขที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ความปลอดภัยด้านการจราจร ในการกำหนดมาตรการแก้ไข ขั้นแรกควรจะเสนอแนวทางการแก้ไขหลาย ๆ
ทางเลื อ ก หรื อ อาจใช้ ม าตรการแก้ ไขหลายมาตรการผสมผสานกั น ควรจะคั ด เลื อ กมาตรการแก้ ไขที่ มี
ความเป็นไปได้มากที่สุดออกมาจำนวนหนึ่ง สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องตรวจสอบว่ามาตรการแก้ไขที่จะนำมาใช้อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความปลอดภัยด้านการจราจรหรือไม่ด้วยทุกครั้ง และข้ อเสนอด้านมาตรการ
แก้ไขที่ ผ่ านการคัด เลื อกแล้ ว ควรจะต้ องผ่ านการตรวจสอบและเห็ น ชอบภายใต้ ระบบตรวจสอบ (Audit
System) อีกครั้งหนึ่ง

2.4.1.1 แนวทางการแก้ไขบริเวณทางแยก
ทางแยกเป็ น บริเวณที่มี ความขัดแย้งของผู้ ใช้ทาง เช่ น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คนเดิน เท้า ฯลฯ
ในหลายลักษณะ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อหากไม่มีการจัดการควบคุมที่ดีพอ สิ่งสำคัญที่คว ร
พิจารณาได้แก่ ระยะมองเห็นที่ปลอดภัย

รูป 16 ลักษณะจุดขัดแย้งของทางสี่แยก ประกอบด้วย Diverging conflict 8 จุด, Merging conflict 8 จุด,
Cross conflict 12 จุด, Weaving conflict 4 จุด
วิธีการแก้ไขปรับปรุงบริเวณทางแยก ดังนี้
• การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่บดบังการมองเห็น
• การจำกัดพื้นที่การจอดรถบริเวณหัวมุม
• การติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางแยก
• การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและจัดกลุ่มสัญญาณไฟแต่ละแยกให้มีความสัมพันธ์กัน
• การจัดแบ่งช่องการจราจร รวมถึงการขยายช่องจราจร
• กำหนดตำแหน่งทางข้ามหรือย้ายทางข้ามให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
• จัดให้มีการระบายน้ำที่เพียงพอ
• ปรับปรุงผิวถนนให้มีความฝืดมากขึ้น
• บริเวณที่มีเขตทางพอพิจารณาปรับปรุงโดยใช้วงเวียน
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รูปที่ 17 การตีเส้นเพื่อรอจังหวะการเลี้ยวของทางสามแยก

2.4.1.2 แนวทางการแก้ไขบริเวณทางโค้ง
ทางโค้งถือว่าเป็นลักษณะทางกายภาพพิเศษที่ผู้ใช้ถนนจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ สาเหตุ
สำคัญของการชนบริเวณโค้ง คือ รัศมีความโค้งสั้นและระยะมองเห็นปลอดภัยไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้ขับขี่สูญเสีย
การควบคุมได้ง่าย
วิธีการแก้ไขปรับปรุงบริเวณทางโค้ง ดังนี้
• การเพิม่ รัศมีความโค้งเพื่อการเข้าโค้งอย่างต่อเนื่อง
• การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่บดบังการมองเห็น
• การสร้างเกาะกลางเพื่อแบ่งแยกทิศทางการจราจร
• การขยายขอบของทางโค้ง
• ปรับปรุงยกโค้ง
• การติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงโค้ง
• การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ราวกันอันตราย หลักนำทาง หมุดสะท้อนแสง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
• การปรับปรุงพื้นผิวถนนให้มีความต้านทานต่อการลื่นไถล

รูปที่ 18 การติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
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รูปที่ 19 การติดตั้งราวกันอันตราย

รูปที่ 20 การบอกความเร็วก่อนเข้าโค้งบนผิวทาง

2.4.2 การดำเนินมาตรการแก้ไข
มาตรการแก้ไขที่คัดเลื อกแล้ วจะต้องได้รับการดำเนินการเร็วที่สุ ดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่จะเริ่ม
ดำเนินการจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในช่วงระหว่างการก่อสร้างเป็นพิเศษ จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกันคนงานก่อสร้างและผู้ใช้ทางทั่วไป รวมทั้งความล่าช้าและความไม่สะดวกที่มีต่อผู้ใช้ทาง
จะต้องพยายามให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงระยะเวลา
ในการก่อสร้างว่าจะเริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด อาจใช้การติดป้ ายประกาศ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องแจ้งและขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้ความช่วยเหลือด้านการอำนวยการจราจรในช่วงระหว่างการก่อสร้าง
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3. หลักการซ่อมบำรุงทางทางหลวงท้องถิ่น ของกรมทางหลวงชนบท
3.1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นในปัจจุบันมีจำนวน 352,465 กิโลเมตร ส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายโอนถนน
จากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 7,853 แห่ ง ยังมีวิธีการจัดสรรงบประมาณที่แต กต่างกัน
ขาดความเป็นเอกภาพและมาตรฐานทางวิชาการ จึงทำให้การบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่จำกัดยังขาด
ประสิทธิภาพและเป็น ข้อจำกัดต่อการติดตามและประเมินผลในระยะยาว ถนนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผิ ว
จราจรลู กรัง ลาดยาง หรือคอนกรีต เมื่อก่อสร้างเสร็จ แล้วเปิดการจราจรไปชั่วระยะเวลาหนึ่งความชำรุด
เสียหายจะเกิดตามมา ความชำรุดเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ปริมาณจราจร
น้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะและจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการซ่อมทันทีเพื่อป้องกันมิให้ความ
เสียหายลุกลามแผ่วงกว้างออกไป ทำให้รัฐ และ อปท. ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการซ่อมบำรุงให้อยู่ใน
สภาพดีอันเป็นการสูญเปล่าเงินงบประมาณโดยไม่จำเป็น การบำรุงรักษาทางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เป็นประจำ
ตลอดเวลา นอกจากจะเป็นการประหยัดเงินงบประมาณแล้วยังทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทำให้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางการขนส่งลดลงไปด้วย เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง
1.2 ความหมายของการบำรุงรักษาทาง
การบำรุงรักษาทาง หมายถึง งานที่ต้องทำเป็นประจำ เพื่อรักษาทางให้ใช้งานได้ตามปกติโดยรักษาทางให้คงรูป
และมีสภาพใกล้เคียงกับตอนก่อสร้าง
1.3 วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาทาง
1. เพื่อรักษาทางให้คงรูปและมีสภาพดีใกล้เคียงกับตอนก่อสร้าง
2. เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
3. เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และขนส่งของผู้ใช้ทาง
4. เป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และ อปท.
5. เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายทาง
1.4 ประเภทของงานบำรุงรักษาทาง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. งานบำรุงปกติ (Routine Maintenance) หมายถึง การบำรุงรักษาทางอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทางอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันมิให้ความเสียหาย
ลุกลามแผ่วงกว้างออกไป แต่ทั้งนี้งานบำรุงปกติจะไม่รวมถึงงานที่เกี่ยวกับการเสริมแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมเพื่อทำให้ทางหลวงมีสภาพดีกว่าเดิม และสามารถแยกออกตามลักษณะผิวทางได้ดังนี้
- งานบำรุงปกติผิวลูกรัง หมายถึง การบำรุงรักษาผิวทางลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาเป็นงานที่
กระทำอยู่เป็นประจำ ได้แก่ การซ่อมหลุมบ่อ ตัดหญ้า ทำความสะอาดร่องระบายน้ำข้างทาง ท่อระบายน้ำ
ตลอดจนการซ่อมแซมป้าย เครื่องหมายจราจรหลักกันโค้ง เป็นต้น
- งานบำรุงปกติ ผิวลาดยาง หมายถึง การบำรุงรักษาผิ วทางลาดยางให้ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา
เป็นงานที่กระทำอยู่เป็นประจำ ได้แก่ งานอุดรอยแตก งานฉาบผิวลาดยาง งานปะซ่อมผิวทาง งานขุดซ่อมผิว
ทาง งานตัดหญ้า ทำความสะอาดร่องระบายน้ำข้างทาง ท่อระบายน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมป้ายเครื่องหมาย
จราจร หลักกันโค้ง เป็นต้น
- งานบำรุงปกติผิวคอนกรีต หมายถึง การบำรุงรักษาผิวทางคอนกรีตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
เป็นงานที่กระทำอยู่เป็นประจำได้แก่ การอุดรอยต่ออุดรอยแตกที่กว้างน้ อยกว่า 5 มิลลิเมตร ตัดหญ้าทำความ
สะอาดร่องระบายน้ำข้างทาง ท่อระบายน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมป้าย เครื่องหมายจราจรหลักกันโค้ง เป็นต้น
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2. งานบำรุ งตามกำหนดเวลา (Periodic Maintenance) หมายถึง การบำรุงรักษาทางตามช่ ว งเวลาที่
กำหนด เพื่อเป็นการต่ออายุให้ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานขึ้น แยกตามลักษณะผิวทางได้ดังนี้
- งานเสริมผิวลูกรัง หมายถึง การบำรุงรักษาทางตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยการเสริมลูกรังลงบนผิวทางเดิม
ก่อนที่ความชำรุดเสียหายจะถึงชั้นคันทาง (Subgrade)
- งานฉาบผิวลาดยาง หมายถึง การบำรุงรักษาทางตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยการลาดยางบนผิวทางเดิมด้วย
การสเลอรี่ซีล เพื่ออุดรอยแตก เพิ่มความฝืดของผิวทาง ป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านลงไปใต้ผิวทางซึ่งจะทำอันตราย
ให้กับโครงสร้างทางและเป็นการยืดผิวทางเดิมให้ใช้งานได้นานขึ้น ในกรณีที่ผิวทางเดิมทรุดเป็นแอ่ง ยุบตาม
ร่องล้ อหรือเป็ น คลื่น ให้ ทำการปรับ ระดับจนราบเรียบต่อเนื่องกับระดับผิวทางเดิมเสี ยก่อนโดยใช้วัสดุผสม
แอสฟัลต์แล้วจึงทำการฉาบผิว
- งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete Overlay) หมายถึง การบำรุงรักษาทาง
ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยการลาดยางเสริมผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงให้ กับ ผิ วทางเดิม และอุดรอยแตกบนผิ วทางเพื่ อป้องกันไม่ให้ น้ำซึมลงไปทำอันตรายให้
โครงสร้างทางชั้นล่าง ซึ่งเป็นการยืดอายุผิวทางเดิมให้ใช้งานได้นานขึ้นในกรณีที่ผิวทางเดิมทรุดเป็นแอ่ง ยุบตัว
ตามร่องล้อ หรือเป็นคลื่นให้ทำการปรับระดับจนราบเรียบต่อเนื่องกับระดับผิวทางเดิมเสียก่อน โดยใช้วัสดุผสม
แอสฟัลต์แล้วจึงทำการเสริมผิว
3. งานบำรุงพิเศษ (Special Maintenance) หมายถึง การบำรุงเสริมแต่งและปรับปรุงทางที่ชำรุดเสียหาย
เกินกว่าที่จะทำการซ่อมบำรุงโดยวิธีปกติธรรมดาให้กลับสู่สภาพเดิม แยกตามลักษณะผิวทางได้ดังนี้
- งานซ่อมสร้างผิวลูกรัง หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขทางลูกรังที่ชำรุดเสียหายมากจนเกินกว่าที่จะทำการซ่อม
โดยวิธีปกติธรรมดา โดยการขุดรื้อผิวทางเดิม เกลี่ยแต่งและบดอัดให้แน่น แล้วลงวัสดุลูกรังใหม่
- งานซ่อมสร้างผิวลาดยางเคปซีล (Cape Seal) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขทางที่ชำรุดเสียหายมากจนเกิน
กว่าที่จะทำการซ่อมโดยวิธีปกติตามกำหนดเวลา เนื่องจากเกิดความเสียหายมากจนถึงชั้นโครงสร้างทางชั้นล่าง
แก้ไขโดยการขุดรื้อชั้นที่เสียหายออกแล้วเสริมโครงสร้างใหม่ให้แข็งแรงขึ้นตามชนิดของวัสดุและความหนา
แต่ละชั้นที่ได้ออกแบบไว้ แล้วลาดยางผิวทางเคปซีล โดยทั่วไปเหมาะสมสำหรับสายทางที่มีปริมาณจราจรไม่
มากนัก
- งานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขทางที่
ชำรุดเสียหายมากจนเกินกว่าที่จะทำการซ่อมโดยวิธีปกติความเสียหายนั้นเกิดจากโครงสร้างทางที่ออกแบบไว้
เดิมไม่สามารถรับน้ำหนักและปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องเสริมโครงสร้างใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดย
ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วเสริมโครงสร้างทางตาม ชนิดวัสดุ และความหนาของโครงสร้างแต่ละชั้นที่ออกแบบไว้ใหม่
แล้วลาดยางผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต
- งานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต การปรับปรุงแก้ไขทางที่ชำรุดเสียหายมากจนเกินกว่าที่จะทำการซ่อมโดยวิธี
ปกติธรรมดา ความชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากโครงสร้างทางที่ออกแบบไว้เดิมไม่สามารถรับน้ำหนักและปริมาณ
จราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องเสริมโครงสร้างใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วเสริมโครงสร้าง
ทางตามชนิดวัสดุ และความหนาของโครงสร้างแต่ละชั้นที่ออกแบบไว้ใหม่แล้วทำผิวด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. งานซ่อมฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) หมายถึง การซ่อมบำรุงทางที่เกิดความเสียหายขึ้นโดย
ฉับพลันไม่สามารถคาดการณ์ล่ วงหน้าได้ ให้สามารถเปิดการจราจรได้ในชั้นแรกก่อน เช่น การเกิดอุทกภัย ทำ
ให้ ถ นนขาด หรื อ เลื่ อ นไถล (Slide) หรื อ เกิ ด วาตภั ย ทำให้ ต้ น ไม้ ห รื อ สิ่ งปลู ก สร้ า งต่ า งๆ ล้ ม ลงมาปิ ด กั้ น
การจราจร หินหรือดินบนภูเขาถล่มลงมากองบนถนนทำให้ยวดยาน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เป็นต้น
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3.2. ประเภทความเสียหาย
ความชำรุดเสียหายของผิวทาง เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น อายุการใช้งานผิวทางปริมาณจราจร
เฉลี่ยต่อวันตลอดปี (Annual Average Daily Traffic : AADT) ปริมาณรถบรรทุกหนัก (Volume of Heavy
Truck) ลักษณะภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างวัน การเคลื่อนไหว
ของดินชั้นต่างๆ ที่อยู่ใต้พื้นทาง ตลอดจนลักษณะของโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม ล้วนเป็นปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อลั กษณะความเสี ย หายที่เกิด ขึ้น มีลั กษณะแตกต่างกันออกไป เช่น รอยแตกร้าว ยุบ ตัว เป็น แอ่ง ผิ ว ทาง
หลุดร่อน หลุมบ่ อ ผิวทางคอนกรีตทรุดตัว เป็นต้นวิธีการซ่อมความชำรุดเสียหายในแต่ละลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นแตกต่างกันออกไปซึ่งต้องเลือกวิธีการซ่อมให้ถูกต้องกับลักษณะความเสียหาย และลักษณะของผิวทาง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้ว่าลักษณะความเสียหายมีอยู่มากมายหลายประเภท สำนักส่งเสริมการพัฒนา
ทางหลวงท้ อ งถิ่ น ได้ แ นะนำลั ก ษณะความเสี ย หายตามประเภทของผิ ว ทาง เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถ
เลือกวิธีการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งประเภทของความเสียหายตามประเภทของผิวทางได้ดังนี้
2.1 ผิวทางลาดยาง แบ่งความเสียหายออกเป็น 6 ประเภท คือ หลุมบ่ อ ยุบตัวเป็นแอ่ง ร่องล้อรอยปะซ่อม
ที่เสียหาย ผิวทางหลุดร่อน และรอยแตกร้าว โดยรายละเอียดดังนี้
1. หลุมบ่อ (Pothole)
มีลักษณะเกิดเป็นหลุมบ่อคล้ายถ้วย สาเหตุจากโครงสร้างผิวทางและโครงสร้างพื้นทางไม่แข็งแรงเพียงพอ วัสดุ
ที่นำมาก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด หรืออาจเกิดจากการระบายน้ำในชั้นผิวทางไม่ดีพอ หรืออาจเกิด
จากการที่มีปริมาณรถบรรทุกหนักสัญจรผ่านมากเกินกว่ามาตรฐานชั้นทางกำหนด ตัวอย่างความเสียหายดังรูป
ที่ 2.1

รูปที่ 2.1 ความเสียหายประเภทหลุมบ่อ
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การวัดปริมาณความเสียหายประเภทหลุมบ่อ จะวัดพื้นที่ความเสียหายโดยวัดความกว้าง และความ
ยาว ออกจากพื้นที่เสียหายจากขอบด้านละ 30 เซนติเมตร และสรุปพื้นที่ความเสียหายเป็นหน่วยตารางเมตร
ดังแสดงในรูปที่ 2.2 หลุมบ่อที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม โดยแต่ละหลุมมีความห่างของหลุมน้อยกว่า 30 เซนติเมตร
ให้วัดพื้นที่ความเสียหายรวม โดยการวัดความกว้างและความยาวออกจากพื้นที่ความเสียหายรวมจากพื้นที่
เสียหายด้านละ 30 เซนติเมตร และสรุปปริมาณความเสียหายเป็นตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.2 วิธีการวัดปริมาณความเสียหายประเภทหลุมบ่อ

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการวัดประมาณความเสียหายประเภทหลุมบ่อ
2. ยุ บ ตั ว เป็ น แอ่ ง (Depression) มี ลั ก ษณะผิ ว ลาดยางยุบ เป็ น แอ่งต่ ำกว่าระดั บ ผิ ว ทางปกติ อาจจะมี รอย
แตกร้าวรวมอยู่ด้วยความเสียหายแบบนี้มักเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างชั้นทางบริเวณที่ยุบตัวก่อสร้างไม่ดี
หรือด้อยคุณภาพ หรือเกิดจากยานพาหนะที่สัญจรมีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ในการออกแบบ
หรือการทรุดของพื้นทางชั้นล่าง หรือการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 ความเสียหายประเภทยุบตัวเป็นแอ่ง
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การวัดปริมาณความเสียหายประเภทยุบตัวเป็นแอ่ง ให้วัดความกว้าง และความยาวออกจากพื้นที่
เสี ย หายจากขอบด้ า นละ 30 เซนติ เมตร และสรุ ป ปริ ม าณความเสี ย หายเป็ น ตารางเมตรโดยวิ ธี ก ารวั ด
และตัวอย่างการวัดปริมาณความเสียหาย ดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 วิธีการวัดปริมาณความเสียหายประเภทยุบตัวเป็นแอ่ง
3. ร่องล้อ (Rutting)
คือ การเปลี่ยนรูปของผิวทางโดยผิวทางมีการยุบตัวไปตามแนวร่องล้อแต่บริเวณด้านข้างไม่ถูกดันให้
ปูดสูงขึ้น ความเสียหายนี้มีสาเหตุจากการบดอัดวัสดุชั้นทางในขณะก่อสร้างไม่ดีพอ หรือวัสดุทางมีส่วนผสมไม่
เหมาะสม หรือการรับน้ำหนักเกินพิกัดของรถบรรทุกซึ่งสัญจรผ่าน จึงทำให้เกิดการเคลื่อนตัวออกด้านข้างของ
วัสดุในชั้นต่างๆ ใต้ผิวทาง หรือเกิดการเคลื่อนที่ของชั้นผิวทางเองดังรูปที่ 2.7
การวัดปริมาณความเสียหายประเภทร่องล้อ ให้วัดความยาวของร่องล้อ และความกว้างออกจากพื้นที่
เสียหายจากขอบด้านละ 30 เซนติเมตร และสรุปปริมาณความเสียหายเป็นตารางเมตรดังแสดงในรูปที่ 2.8
และรูปที่ 2.9 ตามลำดับ และวัดความลึกของร่องล้อเป็นหน่วยเซนติเมตรดังรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.7 ความเสียหายประเภทร่องล้อ
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รูปที่ 2.8 วิธีการวัดปริมาณความเสียหายประเภทร่องล้อ

รูปที่ 2.9 ตัวอย่างการวัดประมาณความเสียหายประเภทร่องล้อ

รูปที่ 2.10 ตัวอย่างการวัดความลึกของร่องล้อ
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4. รอยปะซ่อมที่เสียหาย (Bad Patching) เกิดจากการซ่อมแซมผิวทางตามแนววางท่อหรือระบสาธารณูปโภค
หรือการซ่อมแซมความเสียหายบนผิวทาง แล้วบดอัดวัสดุถมหลุมที่ขุดไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดเป็นรอยปะซ่อม
ที่ไม่ได้คุณภาพ และปรากฏเป็นความเสียหายส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง ดังรูปที่ 2.11

รูปที่ 2.11 ความเสียหายประเภทรอยปะซ่อมที่เสียหาย
การวัดปริมาณความเสียหายประเภทรอยปะซ่อม ให้วัดความกว้าง และความยาวเท่ากับพื้นที่ความ
เสียหายจริง และสรุปปริมาณความเสียหายเป็นตารางเมตร โดยวิธีการวัดปริมาณ และตัวอย่างการวัดดังแสดง
ในรูปที่ 2.12 และ รูปที่ 2.13

รูปที่ 2.12 วิธีการวัดปริมาณความเสียหายประเภทรอยปะซ่อมที่เสียหาย
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รูปที่ 2.13 ตัวอย่างการวัดประมาณความเสียหายประเภทรอยปะซ่อมที่เสียหาย
5. ผิ วทางหลุ ดร่อน (Raveling) เกิดจากวัสดุมวลรวมในผิ วทางแยกตัว ออกจากกัน จากผิวบนลงถึงชั้นล่ าง
หรือจากขอบพื้นทางเข้ามา โดยทั่ว ไปวัสดุมวลรวมที่ละเอียดหลุดออกมาก่อน เมื่อการหลุดร่อนนี้ดำเนินไป
ต่อไปวัสดุมวลรวมขนาดใหญ่ค่อยๆ หลุดออกตามมา ผิวทางหลุดร่อนเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้รับการบดอัดแน่นพอ
หรือการก่อสร้างในขณะที่อากาศชื้นหรือเย็น หรือเกิดจากการผสมแอสฟัลท์น้อยเกินไปดังรูปที่ 2.14

รูปที่ 2.14 ความเสียหายประเภทผิวทางหลุดร่อน
การวัดปริมาณความเสียหายประเภทผิวทางหลุดร่อน ให้วัดความกว้าง และความยาวออกจากพื้นที่
เสียหายจากขอบด้านละ 30 เซนติเมตร และสรุปปริมาณความเสียหายเป็นตารางเมตรโดยวิธีการวัดปริมาณ
และตัวอย่างการวัดความเสียหาย ดังรูปที่ 2.15 และรูปที่ 2.16 ตามลำดับ
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รูปที่ 2.15 วิธีการวัดปริมาณความเสียหายประเภทผิวทางหลุดร่อน

รูปที่ 2.16 ตัวอย่างการวัดประมาณความเสียหายประเภทผิวทางหลุดร่อน
6. รอยแตกร้าว (Crack) แบ่งประเภทความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
- รอยแตกร้าวตามแนวยาว (Longitudinal crack) เกิดจากไหล่ทาง หรือช่องจราจร หรือรอยต่อระหว่าง
ช่องจราจรข้างเคีย งไม่แข็งแรงเพีย งพอสำหรับการกระจายน้ำหนักหรือเกิดจากการล้ าจากการรับน้ำหนั ก
บริเวณที่ล้อ หรือเกิดจากการขยายตัวและหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น ดังรูปที่ 2.17

รูปที่ 2.17 ความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวตามแนวยาว
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- รอยแตกร้าวตามแนวขวาง (Transverse crack) หรือทางแนวราบของผิวเดิมภายใต้การเสริมผิวทางใหม่
ซึ่งส่งผลให้เกิดการแตกร้าวถึงชั้นบนผิวทางใหม่ ดังรูปที่ 2.18

รูปที่ 2.18 ความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวตามแนวขวาง
รอยแตกตามแนวยาว (Longitudinal crack) และตามแนวขวาง (Transverse crack) ให้วัดออกจาก
พื้นที่เสียหายจริงซึ่งต้องการการซ่อมบำรุง โดยจะวัดความยาว และความกว้างของพื้นที่ความเสียหายเป็นเมตร
และสรุ ป ปริ มาณความเสี ย หายเป็ น ตารางเมตร โดยวิธีก ารวัด ปริมาณ และตัว อย่างการวัด ความเสี ย หาย
ดังรูปที่ 2.19 และรูปที่ 2.20 ตามลำดับ

รูปที่ 2.19 วิธีการวัดปริมาณความเสียหายประเภทรอยแตกตามยาว / ขวาง

รูปที่ 2.20 ตัวอย่างการวัดปริมาณความเสียหายประเภทรอยแตกตามยาว / ขวาง
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- รอยแตกร้าวแบบหนังจระเข้ (Alligator Crack) เป็นการแตกร้าวที่ต่อเนื่องกันมีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ
คล้ายหนังจระเข้ หรือลวดตาข่าย เกิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของผิวทางซึ่งอยู่บนดินคันทาง (Subgrade)
หรือพื้นทางและดินคันทางอิ่มตัว บางครั้งความเสียหายอาจเต็มหน้าถนน ซึ่งในกรณีนี้แสดงถึงน้ำหนักรถที่ผ่าน
ในบริเวณนั้นๆ สูงเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นทาง ดังรูปที่ 2.21
รอยแตกร้าวแบบหนังจระเข้ (Alligator crack) ให้วัดความกว้าง และความยาวออกจากพื้นที่เสียหาย
จากขอบด้ า นละ 30 เซนติ เมตร และสรุ ป ปริ ม าณความเสี ย หายเป็ น ตารางเมต รโดยวิ ธี ก ารวั ด ปริ ม าณ
และตัวอย่างการวัดความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวหนังจระเข้ ดังรูปที่ 2.22 และรูปที่ 2.23 ตามลำดับ

รูปที่ 2.21 ความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวแบบหนังจระเข้

รูปที่ 2.22 วิธีการวัดปริมาณความ
เสียหายประเภทรอยแตกหนังจระเข้

รูปที่ 2.23 ตัวอย่างการวัด
ประมาณความเสียหายประเภท
รอยแตกหนังจระเข้
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4.การดูแลรักษาทางอย่างมีส่วนร่วม
ตามระเบียบกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยอาสาสมัครทางหลวงชนบท พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้มีการ
จัดตั้งอาสาสมัครทางหลวงชนบท โดยกำหนดความหมายของอาสาสมัครทางหลวงชนบท หมายความว่า บุคคล
ที่มีจิตสาธารณะและได้รับ คัดเลื อกให้ เป็นอาสาสมัครทางหลวงชนบท เพื่ อเป็ นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งร่วมปฏิบัติการในการควบคุมดูแล รักษาทางหลวงชนบทภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่กำหนด เรียกโดยย่อว่า “อส.ทช.”
วัตถุประสงค์ และหน้าที่ของอาสาสมัครทางหลวงชนบท
1. เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านทางหลวงชนบท
2. เพื่ อสร้างความตระหนั กให้ ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทางหลวงอันเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาสาสมัครทางหลวงชนบทมีหน้าที่ดังนี้
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารสภาพทางหลวงชนบท การเกิดอุบัติเหตุ และสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ตามที่กรมทางหลวงร้องขอ
3. ประชาสั ม พัน ธ์งานทางหลวงชนบทถึงประชาชนในพื้ นที่ และเชื่อมโยงข่าวสารจากประชาชน
สู่กรมทางหลวงชนบท
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากหลั ก การข้ างต้ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด สมุ ท รสาคร จึงได้ น ำแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจัด ตั้ ง
อาสาสมั ครทางหลวงชนบท มาดำเนิ น การปรับ ใช้กับ การดำเนิ น การโครงการโครงการปรับปรุงซ่อ มแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานดี ๗ (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง
สมุทรสาคร เชื่อมต่อ ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยสภาพพื้น ที่ของโครงการเป็ นถนนที่เชื่อมโยงกับถนนทางหลวงท้องถิ่น ต้นทางสายหมายเลข ทล 3097
(ทล 375) (บ้านแพ้ว - พระประโทน) ปลายทางเป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ทช 4011 (บ้านแพ้ว –
กระทุ่มแบน) และฝั่ งทิศตะวัน ตกสายหมายเลข ทช 4042 (แยก ทล 3097 - บ้านคลองตาขำ) เป็นถนนที่
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลชัยมงคล (อบต.ชัยมงคล) อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อตำบลหลั ก
สาม (อบต.หลักสาม ) ตำบลอำแพง (อบต.อำแพง) และตำบลสวนส้ม (อบต.สวนส้ม) อำเภอบ้านแพ้ว โดยมี
ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,853 ครัวเรือน เป็นถนนที่ผ่านชุมชนกลุ่มอนุรักษ์บ้านคลองแค หมู่ที่ 9 ตำบล
หลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพตามแนวทาง “โครงการจิตอาสา เพื่อ การพัฒนาลำน้ำชีวิตบนวิถี
แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” โดยปัจจุบันชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็งในการ
ดูแลรักษาคลอง และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองจนสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
เป็นถนนที่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่มีศักยภาพ มีความพร้อมใน
การตัดสินใจร่วมกัน และพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาให้เป็นถนนต้นแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน
และมีภูมิทัศน์ที่เป็ นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งอาสาสมัครทางหลวง
ท้องถิ่น เพื่อเป็ น ต้น แบบการมีส่ว นร่วมในการดูแลรักษาทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิ ดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุรทสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์ และหน้าที่ของอาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น
1. เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านทางหลวงท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทางหลวงท้องถิ่นอันเป็น
ทางสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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อาสาสมัครทางหลวงท้องมีหน้าที่ดังนี้
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารสภาพทางหลวงท้องถิ่น การเกิดอุบัติเหตุ และสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. ร่วมปฏิบัติงานกับ เจ้าหน้าที่ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่ วน
ตำบลชัยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง และองค์การบริหารส่ว น
ตำบลสวนส้มร้องขอ
3. ประชาสัมพันธ์งานทางหลวงท้องถิ่นถึงประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงข่าวสารจากประชาชนสู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลชั ยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการจัดตั้งอาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูลประชากร ในพื้นที่และปริมาณ
การจราจรโดยประมาณ พร้อมแจ้งรายชื่อประชาชนผู้ใช้ถนนสายทางนี้เป็นประจำ หรือผู้มีที่อยู่อาศัยในบริเวณ
สายทางนี้ของแต่ละพื้นที่ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงนามยืนยันรับรอง เพื่อจัดทำบัญชีเครือข่ายผู้ใช้ถนนสาย
ทางนี้ และดำเนินการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนที่มีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น (อทถ.) ประจำ
สายทางถนนเลี ยบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่ งตะวันตก) หน่วยงานละ 2 คน โดยอาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น
(อทถ.) มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบการดำเนิ น งานของผู้ รั บ จ้ า ง ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล รัก ษา พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
แจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความคิด ร่วมวางแผน
ร่ว มดำเนิ น การตรวจสอบ ร่วมสำรวจความพึงพอใจตลอดจนการประเมินผลในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่นในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นความเห็นชอบร่วมกันใน
การจัดตั้งอาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น (อทถ.) โดยมีรายชื่ออาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น ในแต่ล ะพื้นที่ 4
ตำบล ดังนี้
บัญชีรายชื่ออาสาสมัครทางหลวงท้องถิ่น (อทถ.) ประจำสายทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง
ชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อ ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง
และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายณรงค์

สุ่มสม

2

นายภัคนัย

มาลัยบาน

ที่อยู่
12/5 หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

เบอร์ติดต่อ

3

นายรุ่งอรุณ

จันทร์วงษ์

17 หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

08 7041 4220

4

นายสมหวัง

จันทร์เปลี่ยน

12/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

08 9412 5625

5

นางพิมรภัทร จันทกานนท์

55/9 หมู่ที่ 7 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

09 4430 7272

6

นายขวัญชัย

นพคุณ

55/2 หมู่ที่ 7 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

08 9010 1658

7

นายเฉลิม

มาบางยาง

39/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

08 1580 6494

8

นายสุเทพ

สุขชัยศรี

58 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
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1. การออกแบบงานทาง
ประยุกต์ใช้ห ลักการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
ได้แก่ วิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมขนส่งและจราจร วิศวกรรมไฟฟ้า
และเศรษฐศาสตร์ ว ิ ศ วกรรมของสำนั ก อำนวยความปลอดภัย
กรมทางหลวงชนบท มาช่วยในการออกแบบ ดังนี้
๑.๑ หลักวิศวกรรมงานทาง นำมาใช้ในการออกแบบทางโค้ง
(Horizontal Circular Curve) ทางลาดชั น (Superelevation
Concept)
๑.๒ หลักวิศวกรรมขนส่งและจราจร นำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลปริมาณจราจรบริเวณทางแยก โดยวิเคราะห์จากความเร็ว
ในการขับขี่และวิเคราะห์จากความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๑.๓ หลัก วิศวกรรมไฟฟ้า นำมาใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมูล
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างเวลากลางคืนมีแสงสว่างเพียงพอต่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่ และสัญญานไฟจราจรต่างๆ
๑.๔ หลัก เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม นำมาใช้ในการคำนวณ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ โดยวัดจากปริมาณผู้ใช้ถนน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน

2. การซ่อมบำรุงรักษาทาง
2.1 ตรวจสอบและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงทาง และระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
2.2 ซ่อมบำรุงตามหลักการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นที่กรม
ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติ
งานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิน่ โดยต้องทำอยู่เป็นประจำ เพื่อรักษาทาง
ให้ใช้งานได้ตามปกติ รักษาทางให้คงรูปและมีสภาพใกล้เคียงกับ
ตอนก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานบำรุงปกติ
(Routine Maintenance ) งานบำรุงตามกำหนดเวลา (Periodic
Maintenance) งานบำรุงพิเศษ (Special Maintenance ) และ
งานซ่ อ มฉุ ก เฉิ น (Emergency Maintenance ) โดยเน้ น การ
บำรุงปกติ ซึ่งต้องทำอยู่เป็นประจำเพื่อให้ทางอยู่ในสภาพการใช้งาน
ได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่
และป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามและแผ่วงกว้างออกไป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเลียบคลองชลประทานดี ๗
(ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
เชื่อมต่อ ตำบลหลักสาม
ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม
อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี อ ำนาจหน้ า ที ่ ใ นการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริห ารจัดการความปลอดภัยทางถนน
มีถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จึงได้นำหลักวิศวกรรมความ
ปลอดภั ย ทางถนนของกรมทางหลวงชนบท ประกอบด้ ว ย
วิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมขนส่งและจราจร วิศวกรรมไฟฟ้า
และเศรษฐศาสตร์ ว ิ ศ วกรรม มาใช้ ใ นการสำรวจ ออกแบบ
เพื่อพัฒนาถนนทางหลวงท้องถิ่นที่องค์ก ารบริห ารส่วนจั งหวัด
สมุท รสาครรับผิดชอบให้มีมาตรฐานตามหลัก วิศวกรรมความ
ปลอดภัยทางถนน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ผู ้ ใ ช้ ถ นนให้ ไ ด้ ร ั บ ความสะดวกและมี ค วามปลอดภั ย มากขึ้ น
โดยคัดเลือกถนนสายเลียบคลองชลประทาน ดี 7 (ฝั่งตะวันตก)
ตลอดทั ้ ง สาย เริ ่ ม จากเขตพื ้ น ที่ ต ำบลชั ย มงคล อำเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร เชื่อมต่อตำบลหลักสาม ตำบลอำแพงและตำบลสวนส้ม
อำเภอบ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ ่ ง มี ร ะยะทางยาวรวม
8,920 เมตร โดยสภาพเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงที่อยู่ในพื้นที่องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลชัย มงคล องค์ก าร
บริหารส่วนตำบลหลักสาม และองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ส่วนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สวนส้ม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร สภาพผิวจราจรชำรุด เสื่อมสภาพ
ทั้งสาย บางจุดโครงสร้างถนนมีก ารทรุดตัว หากปล่อยไว้อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
จากหลักการและเหตุผลข้างต้น องค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จึ ง ได้ จ ั ด ทำโครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี ๗
(ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อ
ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาถนน
ทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน

1. เพื ่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ถนนเลี ย บคลองชลประทานดี 7
(ฝั่งตะวันตก) ให้มีความสะดวกและปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรมงานทาง
และสามารถเป็นถนนต้นแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนและ
มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามได้
2. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน และเกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน/ภาคประชาชน ในการดูแลรักษาถนนและภูมิทัศน์ในชุมชน
ให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย

งบประมาณตั้งไว้ 31,232,000 บาท
งบประมาณก่อสร้าง 29,750,000 บาท

1. ถนนเลี ย บคลองชลประทานดี 7 (ฝั ่ ง ตะวั น ตก) ได้ ร ั บ การ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้ ม ี ค วามสะดวกและปลอดภั ย ด้ ว ยหลั ก
วิศวกรรมงานทาง และเป็นถนนต้นแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยทาง
ถนน และมีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
2. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ได้ ร ั บ การพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความปลอดภัยมากขึ้น
3. เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลรักษาถนนและภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความสะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย

1. รั บ การประสานโครงการฯ เพื ่ อ บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร 5 ปี (พ.ศ.2561 –
2565) และขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2. สำรวจสายทางในการดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมถนนด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้โปรแกรม
Google Map (My Map) ในการสำรวจสายทาง ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นก่อนลงสำรวจพื้นที่จริง และการใช้โปรแกรม
Arc Map ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง
สายทาง และใช้เครื่องมือนับปริมาณจราจร ROAD TUBE COUNTER
เพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการออกแบบผิวจราจร
3. ออกแบบงานทางด้วยหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
ประกอบด้วย หลักวิศวกรรมงานทาง หลักวิศวกรรมขนส่งและจราจร
หลักวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การซ่อม
บำรุงปกติเพื่อให้ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันมิให้มีความ
เสียหายลุกลามแผ่วงกว้างออกไป
4. เขียนแบบด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
Auto Cad, Road Pack, Google Earth และถอดแบบรูปรายการ
งานก่ อ สร้ า ง และจั ด ทำรายการปริ ม าณงานและราคา และ
ประมาณการในเบื้องต้น ดำเนินการตามหลักวิชาการทางช่าง และ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดและขออนุมัติดำเนินโครงการ คำนวณราคากลาง
5. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างและรายละเอียดในแบบรูป
รายการงานก่ อ สร้ า ง และข้ อ กำหนดในสั ญ ญาทุ ก ประการ
ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบฯ
6. ตรวจสอบและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงทาง ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของถนน

การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสคาร
ประกอบด้วย วิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมไฟฟ้า
และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- วิศวกรรมงานทาง
วิศวกรรมงานทาง ที่นำมาใช้ได้แก่ การสำรวจออกแบบให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของ
ทางหลวงท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วย เช่น การใช้โปรแกรม Google Map (My
Map) ในการสำรวจสายทาง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นก่อนลงสำรวจพื้นที่จริง, การใช้
โปรแกรม Arc Map ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างสายทาง และใช้
เครื่องมือนับปริมาณจราจร ROAD TUBE COUNTER เพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการ
ออกแบบผิวจราจร, การใช้โ ปรแกรม Road Pack, การใช้กล้องระดับ กล้องแนวแบบดิจิตอล
เพื่อนำค่าข้อมูลจากการใช้กล้องมาวางรูปแบบในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง, การใช้
เครื่อง GPS
การใช้โปรแกรม Google Map (My Map)

การใช้โปรแกรม Arc Map

การใช้เครื่องมือนับปริมาณจราจร ROAD TUBE COUNTER และการใช้กล้อง
ระดับ กล้องแนวแบบดิจิตอล

การสำรวจสายทาง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นก่อนลงสำรวจพื้นที่จริง โปรแกรม
Google Earth Pro

- วิศวกรรมจราจร
วิศวกรรมจราจร ที่นำมาใช้ได้แก่ การนำเครื่องมือวัดปริมาณจราจรไปติดตั้ง เพื่อนับ
ปริมาณจราจร และวัดความคุ้มค่าในการก่อสร้างบนถนนสร้าง เครื่องวัดค่าความสะท้อนแสงของ
เส้นจราจร เพื่อตรวจวัดค่าความสะท้อนแสงของเส้นจราจรที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่

การใช้เครื่องมือนับปริมาณจราจร ROAD TUBE COUNTER

การใช้เครื่องวัดค่าความสะท้อนแสงของเส้นจราจร

- วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้นำมาใช้ได้แก่ การตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้ง 4 แห่ง ได้ติดตั้งไว้เดิมปรากฏว่าไม่มีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน จึงได้นำ
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับพื้นที่ โดยถนนสายนี้เป็นถนนสาย
หลักจะใช้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวระดับต่ำที่สุด 15 lux และมีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร จะมี
การติดตั้งเสาไฟฟ้าฝั่งเดียวของถนน โดยก่อนทำการสำรวจออกแบบการติดตั้งไฟฟ้าได้มีการ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง เกี่ยวกับความพร้อมในด้านการติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น

- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ที่ได้นำมาใช้ได้แก่ การคำนวณผู้ได้รับประโยชน์บนถนนสาย
ดังกล่าว ซึ่งมีชุมชนกลุ่มอนุรักษ์บ้านคลองแค หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาชี พ ตามแนวทาง “โครงการจิ ต อาสา เพื ่ อ การพั ฒ นาลำน้ ำ ชี ว ิ ต บนวิ ถ ี แ ห่ ง ความพอเพี ย ง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” โดยปัจจุบันชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็งในการดูแล
รักษาคลอง และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองจนสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว และในพื้นที่ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และ
ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว ประชนชนประกอบอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรร การปรับปรุง
ถนนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านคลองแค และส่งเสริมการขนส่งสินค้าการเกษตรของประชาชน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนในพื้นที่
ดังกล่าวได้

