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DESIGN GUIDELINE
ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)
และการออกแบบรู ปตัดงานขยายทางหลวงเป็ น 4 ช่ องจราจร
สํ านักสํ ารวจและออกแบบ
กรมทางหลวง
1. บทนํา
เกาะกลางถนน (Road Medians) มักออกแบบให้มีอยู่ในถนนชนิ ดที"มีการแบ่งแยกทิ ศทาง
กระแสจราจร (Divided Highway) สําหรับถนนที"มีช่องจราจร 4 ช่องจราจรขึ%นไปหรื อถนนที"อยูใ่ น
ย่านชุมชน เพื"อประโยชน์ดงั ต่อไปนี%
• เพื"อแยกกระแสจราจรในทิศทางที"ต่างกันออกจากกัน ป้ องกันการชนแบบปะทะหรื อรถที"ว"ิง
ข้ามช่องทาง
• ใช้สาํ หรับเป็ นพื%นที"จดั ช่องจราจรเสริ มสําหรับรถรอเลี%ยวหรื อกลับรถหรื อให้รถที"ออกมาจาก
ทางแยก ทางเชื"อมลดความเร็ วก่อนเข้าบรรจบรถทางตรง
• ใช้เป็ นที"รอของคนเดินเท้าข้ามถนนในกรณี ที"มีหลายช่องจราจร
• ใช้เป็ นพื%นที"สาํ หรับติดตั%งอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยต่างๆ รวมทั%งวางสาธารณู ปโภคใต้ดิน
ทําฐานของทางยกระดับหรื อสะพานลอยคนเดินข้าม
• ใช้เป็ นพื%นที"เผือ" หรื อสงวนไว้สาํ หรับขยายช่องจราจรในอนาคต
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(E) Curbed and Depressed: Turf Cover

(F) Flush and Depressed: Turf Cover
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Original Ground

(G) Flush and Depressed: Turf Cover
รู ปทีA 1 รู ปแบบของเกาะกลางถนน (AASHTO)

2. ประเภทของเกาะกลางถนนและรายละเอียดของเกาะกลางประเภทต่ างๆ
ตามหลักการทัว" ไปเกาะกลางถนนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี%
1. เกาะกลางถนนแบบเกาะสี (Flush and Painted Median)
2. เกาะกลางถนนแบบยก (Raised Median)
3. เกาะกลางถนนแบบกดเป็ นร่ อง (Depressed Median)
4. เกาะกลางถนนแบบเป็ นราวหรื อกําแพงกั%น (Barrier Median)
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รู ปทีA 2 ตัวอย่างของเกาะสี (Flush and Painted Median)

รู ปทีA 3 ตัวอย่างของเกาะแบบยก (Raised Median)
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รู ปทีA 4 ตัวอย่างของเกาะแบบกดเป็ นร่ อง (Depressed Median)

รู ปทีA 5 ตัวอย่างของเกาะแบบราวหรื อกําแพงกั%น (Barrier Median)
ซึ" งรายละเอียดของเกาะกลางประเภทต่างๆ เป็ นดังนี%
2.1 เกาะกลางแบบเกาะสี (Flush and Painted Median)
เกาะกลางแบบเกาะสี มกั ใช้ในถนนที"ไม่ใช่ เป็ นถนนสายหลักหรื อเป็ นโครงข่ายที" สําคัญและ
ปริ มาณการจราจรที"ไม่สูงมากนักหรื อใช้กบั ถนนในเมืองที"มีขอ้ จํากัดเรื" องเขตทาง ในต่างประเทศมี
ข้อแนะนํา Guidelines for flush median มีหลักการว่าเกาะสี สําหรับถนนในเมืองหรื อปริ มณทลจะมี
ความเหมาะสมเมื"อ
• ปริ มาณจราจรเลี%ยวขวามีผลต่อการจราจรทางตรง
• ปริ มาณการจราจรมากทําให้คนข้ามถนนข้ามยาก
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• ช่องจราจรกว้างมาก
• เขตทางมีจาํ กัด
สําหรับการใช้เกาะสี ในประเทศไทย กรมทางหลวงได้มีแบบแนะนําแบบเพิ"มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การของทางหลวง สําหรับทาง 4 ช่องจราจรแบบเกาะสี มีขอ้ กําหนดการใช้ดงั นี%
1. เป็ นทางหลวงที"อยูใ่ นย่านชุมชนที"ไม่หนาแน่นมากหรื อชานเมืองที"ยวดยานใช้ความเร็ วไม่เกิน
60 กม./ชม.
2. ทางหลวงนอกเมื อ งโดยทั"ว ไปสามารถใช้ รู ป แบบนี% ได้เ มื" อ มี ป ริ ม าณการจราจรไม่ เ กิ น
12,000 คัน/วัน
3. ทางหลวงซึ" งเป็ นโครงข่ายของทางสายหลักไม่ควรใช้รูปแบบนี%
4. สามารถใช้ในกรณี ทางหลวง 4 ช่องจราจรในระยะแรก หรื อมีขอ้ จํากัดเรื" องงบประมาณ
5. ในกรณี ที"มีอุบตั ิเหตุสูง หรื อในกรณี ที"มีรถเลี%ยวเข้าออกสองข้างทางมากไม่ควรใช้รูปแบบนี%
6. กรณี ที"เขตทางน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 เมตร เส้ นแบ่งทิ ศจราจรควรพิจารณาตีเป็ นเส้นทึบคู่
แทนเกาะสี
7. ในกรณี ที"ตอ้ งการก่อสร้างเกาะสี กว้างมากกว่า 2.00 เมตรตามแบบแนะนํา ให้พิจารณาเป็ นแต่
ละกรณี ตามเหตุผลความจําเป็ น
8. ในกรณี ที"มีการพัฒนาสายทางจนไม่เป็ นตามเงื"อนไขข้างต้นให้พิจารณาปรับปรุ งรู ปแบบถนน
ตามเงื"อนไขปกติ
9. ในกรณี ที"มีปัญหาด้านเรขาคณิ ตอาทิ โค้งราบรัศมีต"าํ หรื อโค้งตั%งมีความยาวน้อย ระยะมองเห็น
ไม่เพียงพอ เป็ นต้น ให้พิจารณาติดตั%งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที"เกาะกลางเพิ"ม
10. ในช่ วงพื%นที"ที"มีปริ มาณการจราจรสับสน อาจพิจารณาติดตั%งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที"เกาะ
กลางเพิ"ม
11. ในกรณี ที"เป็ นทางแยกใหญ่มีปริ มาณรถเลี%ยวมากให้ก่อสร้างเป็ นแบบเกาะถม
12. ช่วงที"มีปริ มาณคนข้ามถนนมากให้พิจารณาก่อสร้างเกาะกลางแบบถมเพื"อเป็ นที"พกั คนข้าม
ถนนร่ วมกับทางม้าลาย
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X=ทางหลวงในเมืองใช้

3 เมตร,ทางหลวงนอกเมืองใช้ 9 เมตร

รู ปทีA 6 มาตรฐานเกาะสี ของกรมทางหลวง

รู ปทีA 7 การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

รู ปทีA 8(a) การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี บริ เวณทางเชื" อมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
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รู ปทีA 8(b) การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี บริ เวณทางเชื" อมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

รู ปทีA 8(c) การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี บริ เวณทางเชื"อมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
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รู ปทีA 8(d) การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี บริ เวณทางเชื" อมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

รู ปทีA 8(e) การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี บริ เวณทางเชื"อมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
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รู ปทีA 8(f) การเปิ ดเกาะกลางของเกาะสี บริ เวณทางเชื"อมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

2.2 เกาะกลางแบบยก (Raised Median)
เกาะกลางแบบยกเหมาะกับถนนในเมืองหรื อชุ มชน หรื อชานเมืองหรื อถนนที"รถใช้ความเร็ ว
ไม่สูง เขตทางไม่กว้าง มีการข้ามถนนมากและผิวจราจรกว้าง หากต้องใช้กบั ช่ วงที"รถใช้ความเร็ วสู ง
ต้องติดตั%งราวกั%นอันตรายร่ วมด้วย มีความต้องการเพิ"มช่ องจราจรสําหรับรถรอเลี% ยวหรื อกลับรถให้
ปลอดภัยใช้เป็ นตัวแบ่งกรณี ถนนมีหลายช่ องจราจรหรื อแยกถนนสายหลัก (Main Road) กับทาง
บริ การ (Service Road or Frontage Road) พื%นที"เกาะกลางใช้สําหรับปลูกหญ้า หรื อปูแผ่นคอนกรี ต
สําเร็ จรู ป ปลูกต้นไม้ โดยต้นไม้จะต้องเป็ นไม้พุ่มเตี%ย ห้ามใช้ตน้ ไม้ใหญ่ หากเกาะกลางแคบ หรื ออยู่
ในโค้งรัศมีส% นั อาจติดตั%งราวกันอันตรายเพิ"ม และในกรณี ตอ้ งการป้ องกันแสงไฟหน้ารถสวนเข้าตา ผู ้
ขับขี"ในทิศทางตรงกันข้ามอาจติดตั%งแผ่นป้ องกันแสงหรื อปลูกไม้พุม่ สู ง 1.20 เมตรเพื"อเป็ น Antiglare
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ตารางทีA 1 แนะนําความกว้างของเกาะกลาง
กรณี ของความกว้าง
ความกว้างเกาะ(เมตร)
ความกว้างตํ"าสุ ด
1.2
ความกว้างให้มีช่องจราจรรถ
รอเลี%ยว
ความกว้างให้รถเลี%ยวกลับรถ
สะดวก (U-Turn)
ความกว้างเผือ" ขยายเพิ"มช่อง
จราจรในอนาคต

มากกว่า 4.2

หมายเหตุ
สําหรับติดตั%งไฟสัญญาณและ
ป้ ายจราจร
บริ เวณทางแยก ทางเชื"อม

6 – 10
หรื อมากกว่า
ความกว้างปกติขา้ งต้นบวกเพิ"ม
อีก 7 เมตรหรื อมากกว่า

ขึ%นกับประเภทของรถและช่อง
จราจรเมื"อรถเลี%ยวกลับ
ขึ%นกับจํานวนช่องจราจรใน
อนาคต

สําหรับมาตรฐานของกรมทางหลวงเกาะกลางแบบยกสู งยังขึ%นอยูก่ บั เขตทางอีกด้วยดังต่อไปนี%

รู ปทีA 9 รู ปตัดงานเกาะแบบยกสู งเขตทาง 30 เมตร
สําหรับเขตทางกว้าง 30 เมตรเกาะกลางจะมีความกว้าง 4.20 เมตร ซึ" งสามารถลดความกว้าง
เกาะเพิ"มเป็ นช่องจราจรเสริ มสําหรับรอเลี%ยวกว้าง 3 เมตรและโดยขนาดเกาะที"แคบสุ ดกว้าง 1.20 เมตร
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รู ปทีA 10 รู ปตัดงานทางเกาะแบบยกสู งเขตทาง 40- 60 เมตร
สําหรับเขตทางกว้าง 40 – 60 เมตรเกาะกลางจะมีความกว้าง 5.10 เมตร ซึ" งสามารถลดความ
กว้างของเกาะเพิ"มเป็ นช่ องจราจรเสริ มสําหรับรถรอเลี% ยวกว้าง 3.50 เมตร โดยความกว้างของเกาะที"
แคบที"สุดกว้าง 1.60 เมตร
ข้อแนะนํา
Curb - กว้าง 20 ซม.
Gutter -

S1 -

ในเมืองที"ความเร็ วตํ"า
กว้าง 30 ซม.
ชานเมืองความเร็ วสู ง
กว้าง 50 ซม.
=10% กรณี ปลูกหญ้า
=2% กรณี Concrete Paved
หรื อปู Concrete Block

รู ปทีA 11 รู ปขยายเกาะกลางแบบถมและข้อแนะนําขนาดของ Curb&Gutter
&Gutter
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Taper

Storage
Length
Storage Length

1:10 – 1:20
ขึ%นกับความเร็ ว
ออกแบบ

W

20 ม. (Min.)

ช่องจราจรรอเลี%ยว
3.00 – 3.50 ม.

RAISED MEDIAN

ความกว้างของเกาะกลางปกติ (Normal Width)
= 4.20 ม. (Min.) ในกรณี ตอ้ งการพื%นที"ช่องรอเลี%ยว
หรื อ = 1.20 ม. (Min.) ในกรณี ไม่ตอ้ งการพื%นที"ช่องรอเลี%ยว

ความกว้างเกาะกลางหลังลดพื%นที"เป็ นช่อง
รอเลี%ยว (Residual Width) = 1.20 ม. (Min.)

รู ปทีA 12 แปลนแสดงเกาะกลาง
ทั%งนี% ความกว้างของเกาะกลางในกรณี ที"ลดพื%นที"เป็ นช่ องจราจรรอเลี% ยวแล้ว หรื อในกรณี ที"ไม่
ต้องการเผือ" พื%นที"ช่วงรอเลี%ยวอาจขึ%นอยูก่ บั ความกว้างของป้ ายเครื" องหมายจราจรหรื อแผ่นหัวสัญญาณ
ไฟจราจรที"ตอ้ งการติดตั%งที"หวั เกาะ
2.3 เกาะกลางแบบกดเป็ นร่ อง (Depressed Median)
เกาะกลางแบบกดเป็ นร่ องมักนิ ยมใช้กบั ทางหลวงนอกเมืองที"รถใช้ความเร็ วสู ง เนื" องจากความ
กว้า งของร่ องและความลาดเอี ยงของร่ องถู ก ออกแบบมาเพื" ออํานวยความปลอดภัย ให้ก ับ รถที" ใ ช้
ความเร็ วสู งในกรณี ที"รถเสี ยหลักเข้าสู่ พ%ืนที"เกาะกลางและเพื"อมิให้ชนกับรถที"แล่นสวนทางมาอีกด้าน
หนึ"งโดยง่ายเนื" องจากคันทางทั%งสองด้านแยกห่ างออกจากกัน และยังใช้ประโยชน์จากความกว้างของ
เกาะกลาง จัดเป็ นช่ องจราจรรอเลี% ยวหรื อกลับรถได้ดีก ว่า และใช้เป็ นพื% นที" เผื"อขยายช่ องจราจรใน
อนาคตได้ดีกว่า ลดปั ญหาแสงไฟหน้ารถ (Antiglare) ของการจราจรของรถที"แล่นสวนทางกันในเวลา
กลางคืน ข้อเสี ยคือใช้พ%ืนที"ก่อสร้างความกว้างของคันทางทั%งหมดมาก เขตทางต้องกว้างพอ ทําให้คน
ข้ามถนนได้ลาํ บาก และต้องมีระบบระบายนํ%าที"เหมาะสม
ความกว้างของเกาะกลางจะขึ%นอยูก่ บั ความลาดของร่ องเกาะกลางที"คาํ นึ งถึงความปลอดภัยของ
รถที"เสี ยหลักลงไป และพื%นที"ช่วยในการเสี ยหลัก (Recovery Area) ความลึกของร่ องกลาง การระบาย
นํ%าและมาตรฐานของทางหลวง
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ตารางทีA 2 ความกว้างของเกาะกลางแบบกดเป็ นร่ อง (Depressed Median)
มาตรฐานชั%นทาง
ลาดเอียงของร่ องกลาง
ความลึกของ
ความกว้างของเกาะ
(Side Slope)
ร่ องกลางตรง
กลางจากขอบผิว
กลาง
จราจรด้านในของทั%ง
สองคันทาง
ทางหลวงมาตรฐานพิเศษ
3:1 – 4:1
1.00 ม.(Min.) 12.00 ม. – 15.00 ม.
(Divided Highway)ของ
(ในกรณี ที"ตอ้ งการเผื"อ
(ในกรณี ที"ตอ้ งชันกว่า 3:1
กรมทางหลวงโดยทัว" ไป
พื%นที"ขยายช่องจราจร
และคันทางสู งให้พิจารณา
ในอนาคตให้เพิ"ม
ติดตั%งราวกันอันตรายเพิ"ม)
ความกว้างอีก 3.50 ม.
ทางหลวงมาตรฐานทาง
6:1
1.00 ม.(Min.)
20.70 ม.
หลวงพิเศษระหว่างเมือง
(Motorway)
ของกรมทางหลวง
ทางหลวงมาตรฐาน
4:1 – 6:1
1.00 ม.(Min.)
15.00 ม.(Min.)
Divided Highway
นอกเมืองตามข้อแนะนํา
ของAASHTO

4.50

2.50

3.50

7.00

1.50
3.50

4.50

40.00
9.00

1.50
4.50

3.50

7.00

3.50

2.50

รู ปทีA 13 รู ปตัดงานทางเกาะแบบกดเป็ นร่ อง (Depressed Median) ตามข้อแนะนําในแบบมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง
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4.50

Proposed R.O.W.

Proposed R.O.W.

CL of Construction

CL of Survey & Construction

Strip Sodding

Proposed R.O.W.

Proposed R.O.W.

70.00 (Typical)

Guardrail

Profile Grade

Profile Grade

Barrier Fence

Strip Sodding
Barrier Fence

รู ปทีA 14 รู ปตัดงานทางของมอเตอร์ เวย์ (Motorway) ตามข้อแนะนําในแบบมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง

รู ปทีA 15(a) รู ปแบบเกาะกลางกดเป็ นร่ อง (Depressed Median) ตามข้อแนะนําของ AASHTO

รู ปทีA 15(b) รู ปแบบเกาะกลางกดเป็ นร่ อง (Depressed Median) ตามข้อแนะนําของ AASHTO
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รู ปทีA 15(c) รู ปแบบเกาะกลาง
แบบเกาะกลางกดเป็ นร่ อง (Depressed Median) ตามข้อแนะนําของ AASHTO
ในกรณี ที"พ%ืนที"กว้างสามารถแยกคันทางห่างกันได้มาก
2.4 เกาะกลางแบบเป็ นราวหรือกําแพงกัVน (Barrier Median)
เกาะกลางแบบเป็ นราวกั%น มักนิ ยมใช้เป็ นทางหลวงที"มีความกว้างเขตทางแคบ รถใช้ความเร็ ว
สู งหรื อมีอุปสรรคทางด้านข้างทางที"ไม่สามารถ
ามารถขยายคัคันทางและทิ%งลาดตามปกติได้ จําเป็ นต้องจํากัด
ความกว้างของคันทาง หรื อช่วงที"ออกแบบคันทางแยกต่างระดับกัน ข้อเสี ยคือจะจัดช่องจราจรรอเลี%ยว
ที"จุดเปิ ดเกาะกลางหรื อที"ทางแยกได้ยาก กลับรถได้ยาก คนข้ามถนนลําบาก ต้องเจาะช่องผ่านตัวราว
กั%นตรงจุดที"จะเป็ นทางข้าม ในบางลักษษณะจะมีปัญหาระยะมองเห็น (Sight Distance) ในบริ เวณโค้ง
ราบและปั ญหาแสงไฟหน้า รถที" ว"ิงสวนกันเพราะเกาะกลางแคบ แต่ เกาะกลางประเภทนี% จะมี ก าร
บํารุ งรักษาตํ"า มีการป้ องกันการชนแบบประสานงาได้ดี

รู ปทีA 16(a) รู ปตัดของรู ปแบบแนะนําสําหรับการออกแบบติดตั%งราวหรื อกําแพงกั%นบนทางหลวง
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พิจารณาติดตั%ง
ราวกันอันตราย

ไม่จาํ เป็ นต้อง
ติดตั%ง

พิจารณาติดตั%งใน
กรณี ที"จาํ เป็ น

รู ปทีA 16 (b) รู ปแบบแนะนําสําหรับการออกแบบติดตั%งราวหรื อกําแพงกั%นบนทางหลวง
งราวกั% นของเกาะกลางมีหลายแบบดังนี%
ลักษณะของราวกั
1) แบบยืดหยุน่ (Flexible Type) แบบลวดเคเบิล (Guard Cable)
- ต้องมีพ%ืนที"เกาะกลางกว้างพอควรเพราะมีค่า Dynamic Deflection มากที"สุดถึง 3.50 ม.
2) แบบกึ"งยืดหยุน่ (Semi – Flexible Type) เช่นแผ่นเหล็ก Steel Beam Guard Rail หรื อ
ราวเหล็ก Box Beam
- มีค่า Dynamic Deflection 1.50 ม. - 2.00ม.
3) แบบแข็ง (Rigid Type) เช่น กําแพงคอนกรี ต (Concrete Barrier)
- เป็ นแบบที"นิยมใช้งาน
านเพราะสามารถป้ องกันการชนของรถที"ว"ิงสวนทางกันได้ดี ราคาไม่
แพง คงทนถาวร ซ่ อมแซมง่าย ไม่ตอ้ งมีพ%ืนที"เกาะกลางกว้างเพราะไม่ตอ้ งการระยะหยุ่นตัวและคืน
กลับ (Deflection & Rebound)) เหมือนแบบอื"น แต่ตอ้ งมีลกั ษณะรู ปร่ างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื"อลด
ความเสี ยหายของรถที"ชนกําแพง ที"นิยมมากคือ แบบ New Jersey Type
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C

W

C

ขอบผิวจราจร

รู ปทีA 17 Pave flush With Barrier
ก. ระยะ W = ความกว้างของราวกั%นหรื อกําแพงกั%น (0.60 ม.ในกรณี ที"ใช้ Concrete Barrier)
ข. ระยะ C = ระยะหยุน่ ตัวและคืนกลับ (Deflection & Rebound) ในกรณี ที"ใช้ราวกั%นแบบหยุน่
ตัวหรื อกึ"งหยุน่ ตัว
หรื อ = ความกว้างของไหล่ทางด้านใน ในกรณี ที"ใช้เป็ นแบบกําแพงกั%น (Concrete Barrier)
หรื อ = ระยะเผือ" ความปลอดภัยทางด้านข้าง (Lateral Clearance) ตามความเร็ วที"ออกแบบ
(0.50 ม. – 1.00 ม.ในกรณี ที"ใช้เป็ นแบบกําแพงกั%น (Concrete Barrier) ที"ตอ้ งการลดความ
กว้างของคันทางและเกาะกลาง
การพิจารณาเลื อกประเภทของราวกันอันตรายที"เกาะกลางต้องพิจารณาจากคุ ณสมบัติของราว
เมื"อถูกชนที"จะมีระยะแอ่นตัว (Dynamic Deflection) และความกว้างระหว่างผิวจราจรหรื อความกว้าง
ของเกาะกลางและปั ญหาการซ่อมบํารุ งเป็ นพื%นฐานสําคัญ

รู ปทีA 18 ราวกั%นของเกาะกลางแบบลวดเคเบิล (Guard Cable)
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รู ปทีA 19(a) Three-strand cable (Flexible Type)

รู ปทีA 19(b) Detail of Three-strand cable (Flexible Type)

รู ปทีA 20 ราวกั%นของเกาะกลางแบบแผ่นเหล็ก Steel Beam Guard Rail (W-Beam)
- 18 -

รู ปทีA 21(a) Weak-post W-beam median barrier (Semi-Flexible Type)

รู ปทีA 21(b) Detail of Weak-post W-beam median barrier (Semi-Flexible Type)

รู ปทีA 22 ราวกั%นของเกาะกลางแบบราวเหล็ก Box Beam
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รู ปทีA 23(a) Weak-post W-beam median barrier (Semi-Flexible Type)

รู ปทีA 23(b) Detail of Weak-post W-beam median barrier (Semi-Flexible Type)

รู ปทีA 24(a) Strong-post W-beam (Semi-Flexible Type)
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รู ปทีA 24(b) Detail of Strong-post W-beam (Semi-Flexible Type)

รู ปทีA 25(a) Strong-post three-beam median barrier (Semi-Flexible Type)
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รู ปทีA 25(b) Detail of Strong-post three-beam median barrier (Semi-Flexible Type)

รู ปทีA 26 ราวกั%นของเกาะกลางแบบ Concrete Barrier

รู ปทีA 27(a) Concrete safety shape (Rigid Type)
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รู ปทีA 27(b) Detail of Concrete safety shape (Rigid Type)

รู ปทีA 28(a) Movable concrete barrier (Rigid Type)

รู ปทีA 28(b) Detail of Movable concrete barrier (Rigid Type)
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3. การเปรียบเทียบคุณสมบัติของรู ปแบบถนนทีมA เี กาะกลางประเภทต่ างๆ
จากการวิเคราะห์ ถึงคุ ณสมบัติของถนนที"มีเกาะกลางในรู ปแบบต่างๆ ทั%งทางด้านวิศวกรรม
จราจร ด้านเศรษฐกิ จ และด้านสิ" งแวดล้อม ได้ว่าในแต่รูปแบบถนนมี ขอ้ ดี -ข้อเสี ยที" แตกต่างกัน ซึ" ง
รายละเอียดของคุณสมบัติในด้านต่างๆเป็ นไปดังที"แสดงในตารางที" 3
ตารางทีA 3แสดงการเปรี ยบเทียบถนนที"มีเกาะกลางแบบต่างๆ
เกณฑ์ การพิจารณา
(คะแนน)
1.ด้ านวิศวกรรมจราจร (40)
1.1 ความปลอดภัยของรถผ่านตรง
1.2 การกลับรถและการเลี%ยว
1.3 การละเมิดการใช้เกาะกลาง
2.ด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน (35)
2.1 ด้านราคาค่าก่อสร้าง
2.2 ด้านการซ่อมบํารุ ง
2.3 ความต้องการพื%นที"เขตทาง
3.ด้ านสิA งแวดล้ อม (25)
3.1 ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง
3.2 ผลกระทบในการใช้งานของรถ
สองข้างทางและคนข้ามถนน
3.3 ปัญหาการระบายนํ%าบนผิวจราจร

เกาะสี

เกาะยกสู ง
ถมดิน

เกาะกลางกด
เป็ นร่ อง

เกาะกลางแบบ
Barrier Median

พอใช้
พอใช้
มาก

ดี
ดี
ไม่มี

ดีมาก
ดีมาก
น้อย

ดีมาก
ไม่ดี
ไม่มี

น้อย
น้อย
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
น้อย
น้อย

น้อย
น้อย

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก

น้อย
มาก

น้อย

มาก

ปานกลาง

มาก

หมายเหตุ : คะแนนและค่า Rating ที"แนะนําในตารางเป็ นเพียงข้อแนะนําโดยทัว" ไป ซึ" งอาจแปรไปตาม
ความสําคัญของแต่ละหัวข้อที"ข% ึนอยู่กบั ความสําคัญของทางหลวง ความปลอดภัย ปั ญหา
อุ บตั ิ เหตุ งบประมาณก่ อสร้ าง ลักษณะภูมิ ประเทศ และผลกระทบต่อสิ" งสิ" งแวดล้อมที"
เกี"ยวข้องต่างๆ
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4. รู ปแบบงานขยายทางหลวงพร้ อมเกาะกลางประเภทต่ างๆ และข้ อดี - ข้ อเสี ย
4.1 เกาะกลางแบบเกาะสี (Painted Median)
รู ปตัดที 1.1 ขยายคันทางเดิมแบบเกาะสี ตีเส้ นโดยขยายคันทางเดิมสองข้ าง

รู ปทีA 29 รู ปเสมือนจริ งของรู ปตัดแบบเกาะสี ตีเส้น

CL of Construction
2.50

3.50

3.50

2.00

3.50

3.50

2.50

Paint Strips
Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

รู ปทีA 30 รู ปตัดที" 1.1 ขยายคันทางเดิมแบบเกาะสี ตีเส้น
ข้อดี
1) ประหยัดค่าก่อสร้าง เพราะใช้ประโยชน์คนั ทางเดิมและผิวจราจรเดิมได้มาก และ
ก่อสร้างได้เร็ ว
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2) เข้าออกสองข้างทางทิศทางต่างๆได้ง่าย เพราะไม่มีเกาะกลาง
3) ใช้พ%ืนที"ขยายน้อยกว่าขึ%นอยูก่ บั ความกว้างของเกาะสี มีความเหมาะกับถนนที"เขตทาง
ไม่กว้าง
ข้อเสี ย
1) ไม่สามารถป้ องกันการชนของรถที"วง"ิ สวนกัน เพราะเกาะเป็ นแบบสี ตีเส้น
2) การเลี%ยวเข้าออกและกับรถทําได้ทุกแห่ง ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุง่าย การจราจรติดขัด
3) เป็ นปั ญหาต่อคนข้ามถนน เพราะไม่มีเกาะกลางพักหลบภัยในการข้าม
4) เป็ นปั ญหาต่อการกําหนดตําแหน่งเสาโครงสร้างต่างๆตรงกลาง เช่น เสาสะพานลอย
คนเดินข้าม ทางยกระดับ เสาโครงสร้างป้ ายจราจร เสาไฟฟ้ าแสงสว่าง ฯลฯ
5) ต้องคอยดูแลสี ตีเส้นที"เกาะกลางเมื"อสี จางตลอดเวลา
6) ไม่เหมาะกับถนนสายหลัก ถนนที"มีปริ มาณการจราจรมาก ใช้ความเร็ วสู ง และบริ เวณ
ที"สองข้างทางเป็ นย่านชุมชนหนาแน่น
4.2 เกาะกลางแบบยก (Raised Median)
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
• รู ปตัดที" 2.1 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median (ขึ%นกลางคันทางเดิม)
• รู ปตัดที" 2.2 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median (ขึ%นด้านข้างคันทางเดิม)
รู ปตัดที 2.1 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median (ขึน1 กลางคันทางเดิม)

รู ปทีA 31 รู ปเสมือนจริ งแสดงรู ปตัดที"เกาะกลางถนนแบบ Raised Median
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2.50

3.50

3.50

Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

CL of Construction
5.00
3.50
3.50 2.50
Earthfill in Median & Sodding
Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

รู ปทีA 32 รู ปตัดที" 2.1 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median ตรงกลาง
ข้อดี
1) ใช้ประโยชน์จากคันทางเดิมได้มาก ประหยัดค่าก่อสร้าง
2) ใช้พ%ืนที"ในการขยายน้อยกว่า เหมาะกับเขตทางไม่กว้าง
3) สามารถปรับปรุ งเพิ"มเติมช่องจราจรได้ง่ายกว่า ให้สอดคล้องกับรู ปแบบการขยายใน
แบบ
Ultimate Stage
4) สามารถใช้พ%ืนที"เกาะกลางเป็ นช่องรอเลี%ยวสําหรับจุดเปิ ดเกาะกลาง หรื อใช้เป็ นพื%นที"
เผือ" ขยายช่องจราจรเพิ"มเติมได้ในอนาคต ซึ" งบางกรณี จะมีปัญหาน้อยกว่าการขยาย
เพิ"มด้านข้าง
5) เหมาะกับบริ เวณที"ดา้ นข้างทางเป็ นชุมชนที"มีการข้ามถนนมาก เพราะสามารถใช้เป็ น
ที"พกั ของคนเดิมข้ามถนนได้สะดวกและปลอดภัย
ข้อเสี ย
1) มีปัญหาการจราจรระหว่างก่อสร้างมากกว่า
2) ไม่เหมาะกับทางหลวงที"การจราจรใช้ความเร็ วสู ง ยกเว้นว่าจะติดตั%งราวกั%นอันตราย
เพิ"มเติมที"เกาะกลาง
3) ต้องก่อสร้างระบบระบายนํ%าตามยาวที"เกาะกลางด้านที"รับการยกโค้งที"ลาดเอียงเข้า
เกาะกลาง ในการยกโค้งบริ เวณทางโค้งราบ
4) อาจเกิดปั ญหาการทรุ ดตัวที"ไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ระหว่างส่
ง วนของคัน
ทางที"อยูบ่ นคันทางเดิมและส่ วนที"อยูน่ อกคันทางเดิม โดยเฉพาะกรณี ดินอ่อนหรื อ
ระหว่างชั%นทางที"อยูป่ ระชิดกับฐานรากของโครงสร้างที"อยูใ่ นเกาะกลาง
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รู ปตัดที 2.2 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median (ขึน1 ด้ านข้ างคันทางเดิม)
CL of Survey & Construction

2.50

3.50

3.50

5.00

3.50

3.50

2.50

Earthfill in Median & Sodding
Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line

Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

รู ปทีA 33 รู ปตัดที" 2.2 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median (ขึขึ%นข้างคันทาง)
ทาง
ข้อดี
1) สามารถแก้ปัญหาสิ" งอุปสรรคต่างๆภายในเขตทางข้างเดียว เช่น ต้นไม้ที"ตอ้ งอนุรักษ์
อาคารอนุ รักษ์ โบราณสถาน คลองระบายนํ%า ร่ องเหมืองชลประทาน บ่อยืมดิน ที"
เอียงลาดชัน ฯลฯ
2) ให้พ%ืนที"ขยายน้อยกว่าแบบก่อสร้างคันทางใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร ข้างใดข้างหนึ"ง
ของคันทางเดิม
3) ใช้ประโยชน์จากคันทางเดิมได้มาก ประหยัดค่าก่อสร้าง
ข้อเสี ย
1) รู ปแบบจะไม่ค่อยสอดคล้องกับการขยายช่องจราจรเพิ"มเติมในอนาคตตามรู ปแบบ
Ultimate Stage ตลอดจนตําแหน่งเสาสะพานลอยคนเดิมข้าม และสิ" งปลูกสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆที"จะกําหนดให้เหมาะสมในเขตทาง ตําแหน่งของสะพาน ฯลฯ
ทําให้การขยายเพิ"มเติมองค์ประกอบต่างๆในอนาคตทําได้ยาก จึงไม่เหมาะกับสาย
ทางสายหลักที"เป็ นโครงข่ายสําคัญ
2) อาจมีปัญหาเรื" องทางวิศวกรรมต่างๆ ในกรณี ที"พ%ืนที"ดา้ นข้างคันทางเดิมเป็ นดินอ่อน
เป็ นที"ลุ่มนํ%าขังลึก เป็ นเหวด้านข้างทาง ฯลฯ
3) มีปัญหาเรื" องระบายนํ%ากับพื%นที"ประชิดด้านข้างทางมากกว่า เพราะอาจไม่มีช่วงระยะ
พื%นที"รับนํ%าด้านข้าง หรื อขุดร่ องนํ%าข้างทางไม่ได้
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4) ได้รับผลกระทบจากผูอ้ ยูอ่ าศัยด้านข้างทางที"มีกิจกรรมต่างๆชิดเขตทาง เป็ นการเข้า
ออกที"กระชั%นหรื อการประกอบธุ รกิจต่างๆ ริ มทางหลวงที"อยูใ่ กล้ทางหลวงมาก ซึ" ง
จะส่ งผลถึงความปลอดภัยต่อการจราจรบนทางหลวง
5) มีปัญหากับรู ปแบบทางแยกที"ตอ้ งปรับแนวก่อนเข้าทางแยกและย่านชุมชน
6) มีปัญหาการจราจรระหว่างก่อสร้างมากกว่า
7) ไม่เหมาะกับทางหลวงที"การจราจรใช้ความเร็ วสู ง ยกเว้นว่าจะติดตั%งราวกั%นอันตราย
เพิ"มเติมที"เกาะกลาง
8) ต้องก่อสร้างระบบระบายนํ%าตามยาวที"เกาะกลางด้านที"รับการยกโค้งที"ลาดเอียงเข้า
เกาะกลาง ในการยกโค้งบริ เวณทางโค้งราบ
9) อาจเกิดปั ญหาการทรุ ดตัวที"ไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ระหว่างส่ วนของคัน
ทางที"อยูบ่ นคันทางเดิมและส่ วนที"อยูน่ อกคันทางเดิม โดยเฉพาะกรณี ดินอ่อนหรื อ
ระหว่างชั%นทางที"อยูป่ ระชิดกับฐานรากของโครงสร้างที"อยูใ่ นเกาะกลาง
สําหรับในกรณี ที"เป็ นการขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทางสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี%
• รู ปตัดที" 2.3 ขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทาง 30 เมตร
• รู ปตัดที" 2.4 ขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทาง 40 เมตร
รู ปตัดที 2.3 ขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทาง 30 เมตร

รู ปทีA 34 รู ปเสมือนจริ งแสดงรู ปตัดขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทาง 30 เมตร
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CL of Survey & Construction

3.45

2.95

15.00
3.25

30.00
3.25

4.20

3.25

15.00
3.25

2.95

3.45

Earthfill in Median & Sodding
Yellow Solid Line & Profile Grade
White Broken Line White Solid Line

Yellow Solid Line & Profile Grade
White Solid Line White Broken Line

รู ปทีA 35 รู ปตัดที" 2.3 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median เต็มเขตทาง 30 ม.และ
และ Overlay คันทางเดิม
รู ปตัดที 2.4 ขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทาง 40 เมตร

รู ปทีA 36 รู ปเสมือนจริ งแสดงการขยายคันทางเดิมแบบเต็มเขตทาง 400 เมตร

- 30 -

CL of Survey & Construction
40.00
3.50

White Solid Line

3.50

3.50

20.00

3.50

3.50

5.00

Yellow Solid Line
White Broken Line
White Broken Line

20.00
3.50
3.50
3.50
3.50
Earthfill in Median & Sodding
Yellow Solid Line
White Broken Line
White Broken Line

3.50

White Solid Line

รู ปทีA 37 รู ปตัดที" 2.4 ขยายคันทางเดิมแบบ Raised Median เต็มเขตทาง 40 ม.และ Overlay คันทางเดิม
4.3 เกาะกลางแบบกดเป็ นร่ อง (Depressed Median)
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
• รู ปตัดที" 3.1 ขึ%นคันทางใหม่แบบ Depressed Medianโดยก่
โดยก่อสร้างคันทางใหม่ขนาด 2 ช่อง
จราจร ข้างใดข้างหนึ"งของคันทางเดิม
• รู ปตัดที" 3.2 ขึ%นคันทางใหม่แบบ Depressed Median โดยก่อสร้างคันทางใหม่สองข้าง
ทางของคันทางเดิม โดยคันทางเดิมอยูแ่ นวกลางของความกว้างเขตทาง
รู ปตัดที 3.1 ขึน1 คันทางใหม่ แบบ Depressed Medianโดยก่
โดยก่ อสร้ างคันทางใหม่ ขนาด 2 ช่ องจราจร ข้ าง
ใดข้ างหนึงของคันทางเดิม

รู ปทีA 38 รู ปแสดงภาพเสมือนจริ งของรู ปตัดแบบ Depressed Median
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CL of Construction LT.

CL of Construction RT.
20.00

11.00
.00
2.50

3.50

White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

3.50

1.50

Yellow Solid Line
Strip Sodding

Overlay

รู ปทีA 39 รู ปตัดที" 3.1 ขึ%นคันทางใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร ข้างใดข้างหนึ"งของคันทางเดิม
ข้อดี
1) ประหยัดค่าก่อสร้าง เพราะใช้ประโยชน์จากคันทางเดิมและสะพานเดิมได้เต็มที"
2) สามารถแก้ไขปั ญหาผลกระทบต่อสิ" งอุปสรรคต่างๆ ภายในเขตทาง เช่น ต้นไม้สงวน
คลองระบายนํ%า ร่ องเหมืองชลประทาน บ่อยืมดินที"เอียงลาดชัน สิ" งปลูกสร้างหรื อ
โบราณสถานที"ตอ้ งอนุ รักษ์ซ" ึ งรื% อถอนไม่ได้ ฯลฯ โดยสามารถเลือกข้างที"มีผลกระทบ
น้อยกว่า
การจราจรระหว่ว่างก่อสร้างน้อยกว่า เพราะสามารถใช้ถนนเดิมได้ใน
3) มีผลกระทบต่อการจราจรระห
การสลับช่องจราจร
ข้อเสี ย
1) รู ปแบบจะไม่ค่อยสอดคล้องกับการขยายช่องจราจรเพิ"มเติมในอนาคตตามรู ปแบบ
Ultimate Stage ตลอดจนตําแหน่งเสาสะพานลอยคนเดิมข้าม และสิ" งปลูกสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆที"จะกําหนดให้เหมาะสมในเขตทาง ตําแหน่งของสะพาน ฯลฯ
ทําให้การขยายเพิ"มเติมองค์ประกอบต่างๆในอนาคตทําได้ยาก จึงไม่เหมาะกับสาย
ทางสายหลักที"เป็ นโครงข่ายสําคัญ
2) อาจมีปัญหาเรื" องทางวิศวกรรมต่างๆ ในกรณี ที"พ%ืนที"ดา้ นข้างคันทางเดิมเป็ นดินอ่อน
เป็ นที"ลุ่มนํ%าขังลึก เป็ นเหวด้านข้างทาง ฯลฯ
3) มีปัญ
ญหาเรื
หาเรื" องระบาย
งระบายนํ%ากับพื%นที"ประชิดด้านข้างทางมากกว่า เพราะอาจไม่มีช่วงระยะ
พื%นที"รับนํ%าด้านข้าง หรื อขุดร่ องนํ%าข้างทางไม่ได้
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4) ได้รับผลกระทบจากผูอ้ ยูอ่ าศัยด้านข้างทางที"มีกิจกรรมต่างๆชิดเขตทาง เป็ นการเข้า
ออกที"กระชั%นหรื อการประกอบธุ รกิจต่างๆ ริ มทางหลวงที"อยูใ่ กล้ทางหลวงมาก ซึ" ง
จะส่ งผลถึงความปลอดภัยต่อการจราจรบนทางหลวง
5) มีปัญหากับรู ปแบบทางแยกที"ตอ้ งปรับแนวก่อนเข้าทางแยกและย่านชุมชน
รู ปตัดที 3.2 ขึน1 คันทางใหม่ แบบ Depressed Median โดยก่ อสร้ างคันทางใหม่ สองข้ างทางของคันทาง
เดิม โดยคันทางเดิมอยู่แนวกลางของความกว้ างเขตทาง

รู ปทีA 40 รู ปตัดที" 3.2 ขึ%นคันทางใหม่สองข้างทางของคันทางเดิม โดยคันทางเดิมอยูแ่ นวกลาง
ของความกว้างเขตทาง
ข้อดี
1) เหมาะกับทางหลวงมาตรฐานสู งเป็ นเส้นทางหลัก ปริ มาณรถมาก ใช้ความเร็ วสู งและ
มีแนวโน้มจะต้องขยายเพิ"มช่องจราจรอีกหรื อพัฒนาเป็ นรู ปแบบ Ultimate Stage ใน
ย่านชุมชน หรื อในอนาคตอันใกล้
2) มีผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้างน้อย จัดช่องจราจรทดแทนได้มาก
3) จัดระบบระบายนํ%าของงานทางได้ดีกว่า ทั%งตรงกลางและด้านข้าง
4) จัดรู ปแบบเกาะกลางช่องรอเลี%ยวและเลี%ยวกลับที"จุดเปิ ดเกาะกลางได้ดีกว่า
5) มีความปลอดภัยในการสัญจรมากกว่า เพราะจัดคันทางสองข้างให้ห่างมากกว่าได้
ตลอดจนมีระยะมองเห็นทางราบดีกว่า
ข้อเสี ย
1) เสี ยค่าก่อสร้างมาก เพราะต้องก่อสร้างคันทางช่องจราจรและสะพานใหม่ท% งั หมด
2) เสี ยค่าใช้จ่ายระบบระบายนํ%าตามขวาง (Cross Drain) มากกว่า
- 33 -

3) อาจมีปัญหาเรื" องทางวิศวกรรมต่างๆ ในกรณี ที"พ%ืนที"ดา้ นข้างคันทางเดิมเป็ นดินอ่อน
เป็ นปั ญหาลุ่มนํ%าขังลึก เป็ นเหวด้านข้างทาง เป็ นคลองระบายนํ%า หรื อลําเหมือง
สาธารณะในเขตทาง
4.4 เกาะกลางแบบเป็ นราวหรือกําแแพงกัVน (Barrier Median)
การขยายคันทางเดิมและก่อสร้างงแบบ Barrier Median สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
• รู ปตัดที" 4.1 ขยายคันทางเดิมแบบ Barrier Median (ขึขึ%นกลางคันทางเดิม)
• รู ปตัดที" 4.2 ขยายคันทางเดิมแบบ Barrier Median (ขึขึ%นด้านข้างคันทางเดิม)
รู ปตัดที 4.1 ขยายคันทางเดิมแบบ Barrier Median (ขึน1 กลางคันทางเดิม)

รู ปทีA 41 รู ปเสมือนจริ งแสดงการขยายคันทางเดิม Barrier Median
CL of Construction

Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

Barrier Median

Yellow Solid Line
White Broken Line
White Solid Line
Strip Sodding

รู ปทีA 42 รู ปตัดที" 4..1 ขยายคันทางเดิมแบบ Barrier Median (ขึขึ%นกลางคันทางเดิม)
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ข้อดี
1) ใช้พ%ืนที"ในการขยายปรับปรุ งน้อยที"สุดเหมาะกับเขตทางแคบหรื อพื%นที"ช่องจราจร
แคบ
2) ป้ องกันรถที"ทิศทางสวนกันชนกันได้ดีที"สุด เหมาะกับการจราจรที"ใช้ความเร็ วสู งหรื อ
ในบริ เวณโค้งราบที"มีรัศมีโค้งสั%น
3) ขยายช่องจราจรเพิ"มเติมด้านข้างได้ง่าย ให้สอดคล้องกับรู ปแบบใน Ultimate Stage
4) ก่อสร้างได้เร็ ว ติดตั%งได้ง่าย โดยเฉพาะบนถนนคอนกรี ตหรื อทางยกระดับ
ข้อเสี ย
1) มีปัญหาที"จุดเปิ ดเกาะกลางมีพ%นื ที"ไม่พอในการสร้างช่องจราจรรอเลี%ยว การกลับรถใช้
พื%นที"ช่องจราจรด้านประชิดมากกว่า
2) การข้ามถนนของคนทําได้ยาก ไม่เหมาะกับช่วงที"มีชุมชนด้านข้างทาง ยกเว้นจะเปิ ด
ช่องเฉพาะจุด แต่จะมีพ%ืนที"ให้คนข้ามถนนพักแคบมาก
3) ไม่สามารถใช้พ%ืนที"เกาะกลางก่อสร้างเสาโครงสร้างข้ามถนนต่างๆได้ดีพอ เช่น เสา
ตอม่อ สะพานลอยคนเดิมข้าม ทางยกระดับ เสาโครงป้ ายจราจร ฯลฯ
4) มีปัญหาเรื" องแสงไฟหน้ารถที"สวนทางกันของช่องจราจรที"ชิดเกาะกลาง อาจต้อง
ติดตั%งแผ่นป้ องกันแสงไฟหน้ารถ (Anti Glare) โดยเฉพาะในโค้งราบ
5) ต้องก่อสร้างระบบระบายนํ%าตามยาวที"เกาะกลางด้านที"รับการยกโค้งบริ เวณทางโค้ง
ราบ
รู ปตัดที 4.2 ขยายคันทางเดิมแบบ Barrier Median (ขึน1 ด้ านข้ างคันทางเดิม)

รู ปทีA 43 รู ปตัดที" 4.2 ขยายคันทางเดิมแบบ Barrier Median (ขึ%นด้านข้างคันทางเดิม)
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ข้อดี
1) สามารถแก้ปัญหาสิ" งอุปสรรคต่างๆภายในเขตทางข้างเดียว เช่น ต้นไม้ที"ตอ้ งอนุรักษ์
อาคารอนุ รักษ์ โบราณสถาน คลองระบายนํ%า ร่ องเหมืองชลประทาน บ่อยืมดิน ที"
เอียงลาดชัน ฯลฯ
2) ให้พ%ืนที"ขยายน้อยกว่าแบบก่อสร้างคันทางใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร ข้างใดข้างหนึ"ง
ของคันทางเดิม
3) ใช้ประโยชน์จากคันทางเดิมได้มาก ประหยัดค่าก่อสร้าง
ข้อเสี ย
1) รู ปแบบจะไม่ค่อยสอดคล้องกับการขยายช่องจราจรเพิ"มเติมในอนาคตตามรู ปแบบ
Ultimate Stage ตลอดจนตําแหน่งเสาสะพานลอยคนเดิมข้าม และสิ" งปลูกสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆที"จะกําหนดให้เหมาะสมในเขตทาง ตําแหน่งของสะพาน ฯลฯ
ทําให้การขยายเพิ"มเติมองค์ประกอบต่างๆในอนาคตทําได้ยาก จึงไม่เหมาะกับสาย
ทางสายหลักที"เป็ นโครงข่ายสําคัญ
2) อาจมีปัญหาเรื" องทางวิศวกรรมต่างๆ ในกรณี ที"พ%ืนที"ดา้ นข้างคันทางเดิมเป็ นดินอ่อน
เป็ นที"ลุ่มนํ%าขังลึก เป็ นเหวด้านข้างทาง ฯลฯ
3) มีปัญหาเรื" องระบายกับพื%นที"ประชิดด้านข้างทางมากกว่า เพราะอาจไม่มีช่วงระยะ
พื%นที"รับนํ%าด้านข้าง หรื อขุดร่ องนํ%าข้างทางไม่ได้
4) ได้รับผลกระทบจากผูอ้ ยูอ่ าศัยด้านข้างทางที"มีกิจกรรมต่างๆชิดเขตทาง เป็ นการเข้า
ออกที"กระชั%นหรื อการประกอบธุ รกิจต่างๆ ริ มทางหลวงที"อยูใ่ กล้ทางหลวงมาก ซึ" ง
จะส่ งผลถึงความปลอดภัยต่อการจราจรบนทางหลวง
5) มีปัญหากับรู ปแบบทางแยกที"ตอ้ งปรับแนวก่อนเข้าทางแยกและย่านชุมชน
6) มีปัญหาที"จุดเปิ ดเกาะกลางมีพ%นื ที"ไม่พอในการสร้างช่องจราจรรอเลี%ยว การกลับรถ
ใช้พ%ืนที"ช่องจราจรด้านประชิดมากกว่า
7) การข้ามถนนของคนทําได้ยาก ไม่เหมาะกับช่วงที"มีชุมชนด้านข้างทางยกเว้นจะเปิ ด
ช่องเฉพาะจุด แต่จะมีพ%ืนที"ให้คนข้ามถนนพักแคบมาก
8) ไม่สามารถใช้พ%ืนที"เกาะกลางก่อสร้างเสาโครงสร้างข้ามถนนต่างๆได้ดีพอ เช่น
เสาตอม่อ สะพานลอยคนเดิมข้าม ทางยกระดับ เสาโครงป้ ายจราจร ฯลฯ
9) มีปัญหาเรื" องแสงไฟหน้ารถที"สวนทางกันของช่องจราจรที"ชิดเกาะกลาง อาจต้อง
ติดตั%งแผ่นป้ องกันแสงไฟหน้ารถ (Anti Glare) โดยเฉพาะในโค้งราบ
10) ต้องก่อสร้างระบบระบายนํ%าตามยาวที"เกาะกลางด้านที"รับการยกโค้งบริ เวณ
ทางโค้งราบ
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5. ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้ างงานขยายทางหลวงต่ อกิโลเมตรของรู ปตัด
พร้ อมเกาะกลางแบบต่ างๆ
ราคาค่าก่อสร้ างงานขยายทางหลวงต่อกิโลเมตรในแต่ละรู ปตัดเป็ นเสมือนตัวช่วยผูว้ างแผน
หรื อผูอ้ อกแบบในการประเมินงบประมาณก่อสร้างเบื%องต้นของสายทางในรู ปแบบที"คาดการณ์ไว้ ซึ" ง
จะทําให้งบประมาณที"ต% งั ไว้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริ งมากที"สุดเท่าที"เป็ นไปได้ อันจะเป็ นตัวช่วยในการ
ลดปั ญหาต่อการทํางานระหว่างหน่วยงานและลดความเสี" ยงต่อการตั%งระยะทางเป้ าหมายคลาดเคลื"อน
กับงบประมาณอันจะเป็ นผลให้การทํางานแก้ไขน้อยลงและชี%แจงกับสํานักงบประมาณง่ายขึ%น
ปริ มาณงานและราคาค่าก่อสร้างงานขยายทางหลวงต่อกิโลเมตรของรู ปตัดต่างๆ สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที" 4 ถึงตารางที" 6
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ตารางทีA 4 ปริ มาณงานการก่อสร้างงานขยายทางหลวงต่อกิโลเมตร จําแนกตามประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)

องค์ ประกอบ
ของงาน

1. เกาะกลางแบบ
เกาะสี Painted Median
ขยายคันทางเดิม
ทัVงสองข้ าง

รูปตัดทีA 1.1
2
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1. 5 cm. A.C. Wearing (m )
2. 5 cm. A.C. Binder (m2)
3. Leveling (Tons)
4. Tack Coat (m2)
5. Prime Coat (m2)
6. 20 cm. Base (m3)
7. 20 cm. Subbase (m3)
8. 20 cm. Selected A (m3)
9. Earth Embankment (m3)
10.Paint (Yellow) (m2)
11.Paint (White) (m2)
12. Clearing (m2)
13. Curb & Gutter (m)
14. Manhole "C" (Each)
15. R.C.PIPE Φ1.20 (m)
16. Concrete Barrier (m)
16. Retaining Wall (m)
17. Scarification (m2)
18. Recycling (m3)
19. Sand Embankment (m3)

21,200
10,000
860
33,200
10,000
2,100
2,300
2,400
15,700
580
380
13,000
15,700

2. เกาะกลางแบบ Raised Median
ขยายคันทางเดิม
4 ช่ องจราจรทัAวไป
ขยายคันทางเดิม

ขยายคันทางเดิมเต็มเขตทาง
(Ultimate Stage)

3. เกาะกลางแบบ
Depressed Median
ขึนV คันทางใหม่

4. เกาะกลางแบบ
Barrier Median
ขยายคันทางเดิม

ขยาย
ทัVงสองข้ าง

ขยายข้ างใด
ข้ างหนึAง

เขตทาง
กว้ าง 30 ม.

เขตทาง
กว้ าง 40 ม.

ข้ างใดข้ างหนึAง
ของคันทางเดิม

ขึนV ทัVงสองข้ าง
ของคันทางเดิม

ขยาย
ทัVงสองข้ าง

ขยายข้ างใด
ข้ างหนึAง

รูปตัดทีA 2.1

รูปตัดทีA 2.2

รูปตัดทีA 2.3

รูปตัดทีA 2.4

รูปตัดทีA 3.1

รูปตัดทีA 3.2

รูปตัดทีA 4.1

รูปตัดทีA 4.2

19,200
13,200
500
31,200
13,100
2,700
2,900
3,000
21,400
300
380
16,000
2,000
21,400

19,200
9,700
1,440
28,800
9,700
2,000
2,200
2,300
22,500
300
380
15,000
2,000
22,500

18,900
11,700
530
26,200
11,700
2,500
2,700
2,700
11,100
300
450
8,000
4,000
100
1,900
2,000
11,100

28,000
21,700
460
34,400
21,700
4,500
4,700
4,700
29,000
300
530
18,000
4,000
100
1,900
2,000
29,000

23,200
11,400
860
35,200
11,400
2,400
2,500
2,700
33,700
300
380
22,000
33,700

46,400
22,800
1,730
70,400
22,800
4,700
5,100
5,400
67,400
300
380
44,000
67,400

20,600
9,400
860
32,600
9,400
2,100
2,300
2,400
15,700
300
380
13,000
1,000
15,700

20,600
14,700
430
26,600
14,700
2,600
2,000
2,100
20,200
300
380
12,000
1,000
6,000
20,200

ตารางทีA 5 ราคาค่าก่อสร้างงานขยายทางหลวงต่อกิโลเมตร จําแนกตามประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)

องค์ ประกอบ
ของงาน

1. เกาะกลางแบบ
เกาะสี Painted Median
ขยายคันทางเดิม
ทัVงสองข้ าง

รูปตัดทีA 1.1
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1. 5 cm. A.C. Wearing
2. 5 cm. A.C. Binder
3. Leveling
4. Tack Coat
5. Prime Coat
6. 20 cm. Base
7. 20 cm. Subbase
8. 20 cm. Selected A
9. Earth Embankment
10.Paint (Yellow)
11.Paint (White)
12. Clearing
13. Curb & Gutter
14. Manhole "C"
15. R.C.PIPE Φ1.20
16. Concrete Barrier
16. Retaining Wall
17. Scarification
18. Recycling
19. Sand Embankment

5,312,000
2,509,000
1,829,000
547,000
367,000
1,251,000
761,000
613,000
2,628,000
194,000
126,000
47,000
6,995,000

2. เกาะกลางแบบ Raised Median
ขยายคันทางเดิม
4 ช่ องจราจรทัAวไป
ขยายคันทางเดิม

ขยายคันทางเดิมเต็มเขตทาง
(Ultimate Stage)

หน่วย: บาท
3. เกาะกลางแบบ
Depressed Median
ขึนV คันทางใหม่

4. เกาะกลางแบบ
Barrier Median
ขยายคันทางเดิม

ขยาย
ทัVงสองข้ าง

ขยายข้ างใด
ข้ างหนึAง

เขตทาง
กว้ าง 30 ม.

เขตทาง
กว้ าง 40 ม.

ข้ างใดข้ างหนึAง
ของคันทางเดิม

ขึนV ทัVงสองข้ าง
ของคันทางเดิม

ขยาย
ทัVงสองข้ าง

ขยายข้ างใด
ข้ างหนึAง

รูปตัดทีA 2.1

รูปตัดทีA 2.2

รูปตัดทีA 2.3

รูปตัดทีA 2.4

รูปตัดทีA 3.1

รูปตัดทีA 3.2

รูปตัดทีA 4.1

รูปตัดทีA 4.2

4,811,000
3,312,000
1,067,000
514,000
481,000
1,623,000
970,000
769,000
3,577,000
101,000
126,000
58,000
1,183,000
9,522,000

4,811,000
2,423,000
3,049,000
475,000
356,000
1,213,000
751,000
584,000
3,758,000
101,000
126,000
54,000
1,183,000
10,003,000

4,738,000
2,936,000
1,113,000
432,000
429,000
1,504,000
898,000
673,000
1,863,000
101,000
152,000
29,000
2,365,000
2,776,000
8,332,000
831,000
4,960,000

7,025,000
5,445,000
976,000
567,000
796,000
2,707,000
1,573,000
1,179,000
4,847,000
101,000
177,000
65,000
2,365,000
2,776,000
8,332,000
831,000
12,904,000

5,813,000
2,860,000
1,829,000
580,000
419,000
1,425,000
855,000
684,000
5,631,000
101,000
126,000
80,000
14,991,000

11,625,000
5,720,000
3,659,000
1,160,000
837,000
2,850,000
1,711,000
1,367,000
11,263,000
101,000
126,000
160,000
29,982,000

5,161,000
2,358,000
1,829,000
537,000
345,000
1,251,000
761,000
613,000
2,628,000
101,000
126,000
47,000
2,000,000
6,995,000

5,161,000
3,678,000
915,000
438,000
538,000
1,554,000
691,000
539,000
3,371,000
101,000
126,000
44,000
2,000,000
71,000
8,973,000

ตารางทีA 6 สรุ ปราคาค่าก่อสร้างงานขยายทางหลวงต่อกิโลเมตรจําแนกตามประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)
หน่วย : บาท

องค์ ประกอบ
ของงาน

1. เกาะกลางแบบ
เกาะสี Painted Median
ขยายคันทางเดิม
ทัVงสองข้ าง

-40 -

ราคาประมาณ (ล้านบาท)
- กรณีใช้ วัสดุถมคันทาง
แบบEarth Embankment
รวมเผืAอเพิมA เติม
ราคาประมาณ (ล้านบาท)

4 ช่ องจราจรทัAวไป
ขยายคันทางเดิม

3. เกาะกลางแบบ
Depressed Median
ขึนV คันทางใหม่

ขยายคันทางเดิมเต็มเขตทาง
(Ultimate Stage)

4. เกาะกลางแบบ
Barrier Median
ขยายคันทางเดิม

ขยาย
ทัVงสองข้ าง

ขยายข้ างใด
ข้ างหนึAง

เขตทาง
กว้ าง 30 ม.

เขตทาง
กว้ าง 40 ม.

ข้ างใดข้ างหนึAง
ของคันทางเดิม

ขึนV ทัVงสองข้ าง
ของคันทางเดิม

ขยาย
ทัVงสองข้ าง

ขยายข้ างใด
ข้ างหนึAง

รูปตัดทีA 2.1

รูปตัดทีA 2.2

รูปตัดทีA 2.3

รูปตัดทีA 2.4

รูปตัดทีA 3.1

รูปตัดทีA 3.2

รูปตัดทีA 4.1

รูปตัดทีA 4.2

24,660,000

29,445,000

30,156,000

38,725,000

57,383,000

35,716,000

71,158,000

26,550,000

29,795,000

25

30

31

39

58

36

72

27

30

19,420,000

22,310,000

22,661,000

35,009,000

47,715,000

24,484,000

48,695,000

21,310,000

23,072,000

20

23

23

36

48

25

49

22

24

รูปตัดทีA 1.1

- กรณีใช้ วัสดุถมคันทาง
แบบ Sand Embankment
รวมเผืAอเพิมA เติม

2. เกาะกลางแบบ Raised Median
ขยายคันทางเดิม

หมายเหตุ
ราคาค่าก่อสร้างที"แสดงในตางรางนี%เป็ นบทสรุ ปเพื"อใช้ประกอบในการพิจารณาเปรี ยบเทียบเท่านั%น โดยใช้ขอ้ มูลตามที"ระบุในตารางที" 5 ซึ" งเป็ นเฉพาะกรณี ตวั อย่าง
ทั%งนี% ราคาค่าก่อสร้างที"แท้จริ งจะขึ%นอยูก่ บั รายละเอียดของการออกแบบ องค์ประกอบ ราคาวัสดุ และค่าดําเนินการต่างๆ ของแต่ละสายทางที"แตกต่างกัน

