
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

64 บทที่ 7   มาตรฐานราวกันอันตราย 

 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานราวกันอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 7   มาตรฐานราวกันอันตราย 65 

บทที่  7 
มาตรฐานราวกันอันตราย 

 
7.1   แนวทางการเลือกใชราวกันอันตราย 
 การเลือกรูปแบบและติดตั้งราวกันอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญที่จําเปนตอง
พิจารณาคือ ปจจัยดานความปลอดภัย  คาใชจาย  และลักษณะที่ดีของระบบราวกันอันตราย  ดังนี้ 

1) สามารถเหนี่ยวรั้งยวดยานที่พุงเขาชนได โดยมีระยะโกงตัวของราวที่เหมาะสมไมมาก
จนเกินไป 

2) สามารถยับยั้งหรือลดความเรงของยวดยานที่พุงเขาชนอยางชา ๆ  (คอย ๆ  ลดความเรง) 
3) ควรเบี่ยงเบนทิศทางของยวดยานที่พุงเขาชนไดอยางราบรื่น 
4) ควรคงสภาพและใชงานไดหลังจากถูกชน 
5) สามารถปองกันความเสียหายหรือลดอันตรายใหแกผูขับขี่และคนเดินเทาได 
6) ควรเก็บสวนปลายของราวกันอันตรายใหเหมาะสม  เพื่อปองกันอันตรายจากการชน

ปะทะที่สวนปลายของราวกันอันตราย 
7) สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
8) ไมควรมีสวนใดสวนหนึ่งของราวกันอันตรายยื่นลงมาในสวนขอบทาง (Curb) 
9) สามารถซอมแซมไดสะดวกและรวดเร็ว 
10) มีความปลอดภัยในการใชงาน  คาใชจายในการติดตั้งและบํารุงรักษาไมสูงมากนัก  

รวมท้ังมีรูปลักษณภายนอกที่สวยงาม     

7.2   ลักษณะของราวกันอันตราย 
 7.2.1 ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล 
  1) ลักษณะทั่วไป 
   ระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลประกอบดวย ลวดเคเบิ้ลท่ีมีเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 18 มิลลิเมตร รอยอยูบนเสาเหล็กที่มีลักษณะออน (Weak post) โดยจัดเรียงใหลวดเสนบนสุดมี
ความสูงจากพื้นตั้งแต 67.5 เซนติเมตร ถึง 75 เซนติเมตร และมีระยะหางระหวางลวดแตละเสนตั้งแต 7.5 
เซนติเมตรถึง 10 เซนติเมตร เมื่อใชราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลเปนแผงกันเกาะกลางถนน จะตองเรียง 
ลวดเคเบิ้ล 1 เสน (หรือ 2 เสน) ใหอยูดานตรงขามของเสากับลวดเคเบิ้ลท่ีเหลือ 
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  2) สมรรถนะตอการชน 
   ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลสามารถเปลี่ยนวิถีของยวดยานที่พุงเขาชนไดอยางมี            
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดแรงดึงในเสนเคเบิ้ลมากพอ จากผลการทดสอบพบวาระบบราวกันอันตรายแบบ
เคเบิ้ลสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานขนาดตั้งแต 818 กิโลกรัม ถึง 2,045 กิโลกรัม วิ่งดวยความเร็ว 
96 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ชนที่มุม 25 องศาไดโดยมีระยะการโกงตัวสูงสุด เนื่องจากการชนประมาณ 3.5 เมตร 
ดังนั้นในการใชงานจะตองกําหนดใหมีระยะหางจากราวกันอันตรายถึงสิ่งกีดขวางขางทางไมนอยกวา
ระยะโกงตัวท่ีไดจากผลการทดสอบการพุงชน 
    ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นที่ท่ีมีความลาดชัน 
ไมสูงมาก (ไมเกิน 6:1) ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลท่ีใชในบริเวณทางโคงเมื่อถูกยวดยานชนจะมีระยะการ
โกงตัวไประดับหนึ่ง กอนที่จะมีแรงดึงเกิดข้ึนในเสนเคเบิลเพื่อรับแรงกระแทก ดังนั้น เมื่อใชติดตั้ง
ในทางโคงควรจัดระยะหางระหวางเสารองรับใหใกลกันมากขึ้น เพื่อไมใหมีระยะการโกงตัวมากจนเกินไป 
   สําหรับขอดีของการใชราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล คือ มีคาใชจายไมสูงมากและ
เมื่อยวดยานพุงเขาชนจะมีแรงเฉื่อยกระทําตอผูขับขี่นอย สวนขอเสีย คือ เมื่อยวดยานชนราวกันอันตราย
จะสูญเสียประสิทธิภาพอยางมาก  และมีความเสียหายท่ีตองซอมแซมมาก ดังนั้น จึงควรเลือกการติดตั้ง
ในบริเวณที่คาดวาจะมีการพุงชนไมมาก นอกจากนี้ราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลยังตองการพื้นที่บริเวณ
ดานหลังราวกันอันตรายที่ตองไมมีสิ่งกีดขวางเปนระยะคอนขางมาก และประสิทธิภาพการใชงานจะ
ลดลงเมื่อติดตั้งในบริเวณทางโคง 
  3) ขอแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
   (1) สวนปลายของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลจะตองเยื้องออกดานขางจากแนวเดิม
เปนระยะ 1.10 เมตร   และจะตองดึงลวดเคเบิ้ลทุกเสนลงมายึดท่ีฐานปลายสุดท่ีทําจาก คอนกรีตและฝง
อยูในดิน ดังรูปที่ 7-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7-1  สวนปลายของราวกนัอันตรายแบบเคเบิ้ล 
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   (2) ระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ลจะตองรอยอยูบนเสาที่มีลักษณะออน  
สําหรับฐานปลายสุดอาจทําใหมีลักษณะออนไดโดยใชฐานแบบ Slip Base  ดังรูปที่ 7-1 
   (3) สวนปลายสุด (End Terminal) ของราวกันอันตรายเปนสวนที่มีอันตราย  
อยางมากตอการพุงเขาชนของยวดยาน ดังนั้นสวนปลายที่อยูในบริเวณปลอดภัย (Clear Zone) จะตอง
ออกแบบใหมีความปลอดภัยตอการพุงเขาชน 
   (4) โครงสรางเหล็กที่ใชจะตองผานการชุบสังกะสีหนาไมนอยกวา 550 แกรมตอ
ตารางเมตร 
   (5) แผนสะทอนแสงใชประเภทที่มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงไมนอยกวา
ระดับที่ 1 ตาม มอก. 606 การติดแผนสะทอนแสงแสดงดังรูปที่ 7-2 

 
รูปที่ 7-2  การติดแผนสะทอนแสงในระบบราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล 

 
   (6) ชวงหางระหวางเสา (S) จะมีคาลดลงตามทางโคง (R) โดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนด ดังนี้ 
    ON TANGENT OR R ≥ 700 :  S = 4.00 เมตร 
    450 ≤ R < 700   : S = 3.00 เมตร 
    150 ≤ R < 4501   : S = 2.00 เมตร 
    R < 150    : S = 1.00 เมตร 
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   (7) ชวงหางระหวางเสา (S) จะมีคาลดลงความสูงของดินถม โดยใหเปนไปตาม           
ขอกําหนด ดังนี้ 
    H ≤3.00    : S = 4.00 เมตร 
    3.00 < H ≤ 4.00   :  S = 3.00 เมตร  
    4.00 < H ≤5.00   :  S = 2.00 เมตร 
    5.00 < H ≤ 7.00   :  S = 1.00 เมตร 
 7.2.2 ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออน 
  1) ลักษณะทั่วไป 
   ระบบราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออนประกอบดวยสวนโครงสราง
ราวเหล็กที่มีรูปตัดคลายตัวอักษร W ยึดติดอยูบนเสาเหล็กเปนระยะหางเทาๆ กัน ราวกันอันตรายดังกลาว
มีคุณสมบัติคลายกับราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล คือ เสารองรับทําหนาท่ีเพียงยึดราวใหอยูในตําแหนงท่ี 
เหมาะสมและจะแยกตัวออกจากราวอยางงายดายเมื่อถูกชน ขนาดของเสาที่ใชมีขนาดใกลเคียงกับเสา
ของราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล แตจะจัดระยะหางกันประมาณ 3.75 เมตร ความสูงท่ีแนะนําใหใชควรสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร 
  2) สมรรถนะตอการชน 
   ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยาน 
ขนาดตั้งแต  818 กิโลกรัม ถึง 1,818 กิโลกรัม ไดโดยมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 
2.2 เมตร และเมื่อใชเปนแผงเหล็กกันเกาะกลางถนนจะมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 
2.1 เมตร 
   ราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออนมีขอดีกวาแบบเคเบิ้ล  คือ  เมื่อถูก
ยวดยานเฉี่ยวชนแบบไมรุนแรง ราวกันอันตรายจะยังใชงานไดอยู  ซึ่งหากเปนแบบเคเบิ้ลจะเสียหาย  
อยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสรางราวเหล็กลูกฟูกมีมากกวาแบบเคเบิ้ล 
   หากตองการลดระยะการโกงตัวเมื่อถูกชน ผูออกแบบสามารถลดระยะหางระหวาง  
เสารองรับใหใกลกันมากขึ้น การติดตั้งราวกันอันตรายนี้บนเสนทางที่มีภูมิประเทศไมสม่ําเสมอจะทําให
ประสิทธิภาพของการปองกันอันตรายแปรเปลี่ยนไปอยางมาก  ดังนั้น จึงแนะนําใหใชราวกันอันตราย  
แบบนี้บนพื้นที่ท่ีคอนขางราบ  สําหรับการใชเปนแผงกันเกาะกลางถนนก็เชนเดียวกับใชเปนราวกัน
อันตรายขางทางคือ  แนะนําใหใชในเกาะกลางที่คอนขางราบที่ไมมีขอบทางหรือคลอง 
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  3) ขอแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
   (1) มิติตางๆ ของราวกันอันตรายแบบราวเหล็กลูกฟูกบนเสา แสดงดังรูปท่ี 7-3    
และ 7-4 โดยมีหนวยเปนมิลลิเมตร 
   (2) ราวกันอันตรายควรมีคุณสมบัติของวัสดุดังตอไปนี้ 
    - วัสดุท่ีใชทําราวเหล็กลูกฟูกตองทําจากเหล็กที่มีความหนา และมีการ

เคลือบสังกะสีไมต่ํากวาคาในตารางที่ 7-1 
    - คุณสมบัติของราวเหล็กลูกฟูก  แสดงดังตารางที่ 7-2 

ตารางที่ 7-1  คุณสมบัติของวสัดุท่ีใชทําราวเหล็กลูกฟูก 

ราว 
ชั้น ประเภท 

ความหนาต่ําสุด (เมตร) น้ําหนักสังกะสีเคลือบต่ําสุด 
(กรัม/ตารางเมตร) 

1 1 
2 

3.2 
3.2 

550 
1,100 

2 1 
2 

2.5 
2.5 

550 
1,100 

ตารางที่ 7-2  คุณสมบัติของราวเหล็กลูกฟูก 

ราว การโกงตัว 

MAX.LOAD 
TRAFFIC FACE UP 

MAX.LOAD 
TRAFFIC FACE 

DOWN ชั้น ประเภท 
กําลังดึงประลัยตํ่าสุด 

(กิโลกรัม/เมตร2) 
รอยละการ
ยืดตัวตํ่าสุด 

กิโลกรัม ระยะโกง 
(เมตร) กิโลกรัม ระยะโกง 

(เมตร) 
1 1 

2 
41 21 910 

1,360 
50 
75 

720 
1,090 

50 
75 

2 1 
2 

41 21 680 
910 

50 
75 

545 
720 

50 
75 

    - เสาที่ใชรองรับราวจะตองเปนทอเหล็กเคลือบสังกะสี  มิติของเสาแสดง       
ดัง รูปที่  7-5 
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    - การเคลือบสังกะสีสําหรับสลักเกลียว แปนเกลียว แหวนรองแปนเกลียว และ
ตัวยึดท่ีมีเกลียวจะตองเปนไปตามมาตรฐาน มอก.171ช้ันคุณสมบัติ 5.8 

   (3) หากมิไดมีการระบุเปนอยางอื่น ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 1 กับงาน
ทางชั้น 1 สวนงานทางชั้นอื่นๆ ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 2 
   (4) ใหใชราวกันอันตรายชั้นคุณสมบัติ 2 กับงานที่ตองทนการกัดกรอนสูง 
   (5) ชวงหางระหวางเสา (S) ใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 
 

รัศมีของโคง, R 
(เมตร) 

ระยะหางเสา, S 
(เมตร) 

on tangent or R ≥700 4.00 
450 ≤ R < 700 3.00 
150 ≤  R < 450 2.00 
R ≤ 150 1.00 
  

 * สําหรับความชัน (side slope) ตั้งแต 2 : 1 ข้ึนไป 
   สําหรับโคงราบที่มีดินถมดวย ใหพิจารณาใชระยะหางต่ําสุดท่ีไดจากทั้งสองกรณีขางตน 
 
   (6) สําหรับโคงราบที่มีดินถมสูงกวา 5 เมตร  (และความชันมากกวา 3:1)  การใช     
ราวกันอันตรายจะเหมาะสมกวา Guide Post  แตไมแนะนําใหใชกับบริเวณที่มีดินถมสูงกวา 7 เมตร 
   (7) ราวกันอันตรายท่ีติดตั้งบนโคงท่ีรัศมีแคบกวา 50 เมตร การดัดโคงราวใหทํา
จากโรงงาน 
   (8) ใหติดตั้งแผนเหล็กรองดานหลัง  ซึ่งเปนช้ันและประเภทเดียวกับราวรวมกับ
เสาชวงใน   หากราวกันอันตรายมีระยะหางเสาเทากับ 2S เมตร ดังรูป 7-6  
   (9) หากมิไดมีการระบุเปนอยางอื่น คุณสมบัติของราวกันอันตรายตองเปนไป
ตามมาตรฐาน มอก. 248 
   (10) แผนสะทอนแสงใชประเภทที่มีคาสัมประสิทธการสะทอนแสงไมนอยกวา
ระดับที่ 1  ตามมอก. 606 การติดแผนสะทอนแสงแสดงดังรูปที่ 7-5 
 
 

* ความสูงดินถม, H 
(เมตร) 

ระยะหางเสา, S 
(เมตร) 

H ≤ 3.00 4.00 
3.00≤ H ≤ 4.00 3.00 
4.00 ≤ H≤ 5.00 2.00 
5.00 ≤ H  7.00 1.00 
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รูปที่ 7-3  ราวเหล็กลูกฟูก 
 

 
รูปที่ 7-4  ราวกนัอันตรายแบบเหล็กลูกฟูกบนเสาออน 
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รูปที่ 7-5  เสาที่ใชรองรับราวเหล็กลูกฟูก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-6 การติดแผนเหล็กรองดานหลัง 
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 7.2.3 ราวกันอันตรายแบบกลอง 
  1) ลักษณะทั่วไป 
   ระบบของราวกันอันตรายประกอบดวยคานเหล็กรูปกลองขนาด 15 X 15 เซนติเมตร 
หนา 4.57 เมตร และเสาเหล็ก S3 X 5.7 (S Shape  ความลึก 3 นิ้ว  น้ําหนัก 5.7 ปอนดตอฟุต)  สวนกรณีท่ีใช
เปนแผงกันเกาะกลางถนน ใหใชคานเหล็กรูปกลอง  ขนาด 20 X 15 เซนติเมตร  หนา 6.35 เมตร  และเสา
เหล็ก S3 X 5.7  เมื่อราวกันอันตรายแบบนี้ถูกชน แรงกระแทกจากการชนของยวดยานจะถูกตานทานโดย
กําลังตานทานการดัด (Flexural Stiffness) และกําลังตานทานแรงดัน (Tensile Stiffness) ของคานเหล็ก     
รูปกลอง จากนั้นแรงกระแทกจากคานจะถายเทไปสูเสารองรับบริเวณที่ถูกชนและเสาใกลเคียง 
   แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบราวกันอันตรายแบบกลอง คือ ใหคานเปนสวน
โครงสรางที่แข็งแรงและเสาเปนสวนโครงสรางที่ออน  ลักษณะเฉพาะของราวกันอันตรายแบบกลอง          
มีดังตอไปนี้ 
   (1) สามารถกระจายแรงกระแทกจากการชนไดดี  เบี่ยงเบนทิศทางของยวดยานที่
พุงเขาชนไดอยางนุมนวล   และสามารถปองกันการหลุดออกนอกเสนทางของยวดยานได  เนื่องจากคาน
เหล็กรูปกลองมีความแข็งแรงสูง 
   (2) กอความเสียหายนอยตอยวดยาน เนื่องจากเสาที่รองรับคานถูกออกแบบให
แยกตัวออกจากคานไดงายเมื่อถูกชน  ทําใหมีแรงปะทะกลับไปสูยวดยานต่ํา 
  2) สมรรถนะตอการชน 
   ราวกันอันตรายแบบกลองสามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานขนาดตั้งแต 818
กิโลกรัมถึง  1,818 กิโลกรัมได  โดยมีระยะการโกงตัวสูงสุดเนื่องจากการชนประมาณ 1.5 เมตร เมื่อใช
เปนราวกันอันตรายขางทาง และ 1.65 เมตร เมื่อใชเปนแผงกันเกาะกลางถนน ราวกันอันตรายแบบนี้ไว
ตอการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงและพื้นที่ท่ีมีระดับไมสม่ําเสมอ เชนเดียวกับราวกันอันตรายแบบ    
ราวเหล็กลูกฟูกบนเสาออน  ดังนั้นหากใชเปนราวกันอันตรายขางทาง  แนะนําใหติดตั้งคานเหล็กรูปกลอง
โดยมีระยะหางจากพื้นดินถึงขอบบนสุดของคานเทากับ 67.5 เซนติเมตร และหากใชเปนแผงกัน        
เกาะกลางถนนแนะนําใหติดตั้งคานเหล็กรูปกลองโดยมีระยะหางจากพื้นดินถึงขอบสุดของคาน เทากับ 
75.0 เซนติเมตร 
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  3) ขอแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
   สวนประกอบของราวเหล็กกันอันตรายแบบกลองเมื่อผานการติดตั้งแลวแสดงใน
รูปที่ 7-7  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 7-7  สวนประกอบของราวกันอันตรายแบบกลองเมื่อใชติดตั้งบริเวณแผงกันเกาะกลางถนน 

   (1) คาน  
    ใชคานเหล็กรูปกลอง ดังรูปที่ 7-8 
   (2) เสารองรับ 
    เสารองรับใชเสาเหล็ก โดยใหแกนรองอยูในทิศทางการจราจรเพื่อปองกัน
ความเสียหาย อันอาจเกิดกับลอของยวดยานเมื่อมีการพุงชน ในกรณีท่ีตองการเพิ่มความแข็งแรงของเสา 
ในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการจราจร ใหติดตั้งแผนเหล็กเสริมกําลังท่ีแผนปกของเสา ดังแสดงใน      
รูปที่ 7-8 
   (3) รอยตอระหวางคาน 
    รอยตอระหวางคานจะตองออกแบบใหสามารถสงถายแรงดัดและแรงดึงท่ี
เกิดข้ึนในคานไดเมื่อเกิดการชน ตัวอยางของรอยตอระหวางคานแสดงในรูปที่ 7-9 
   (4) แผนเหล็กยึด 
    แผนเหล็กยึดใชยึดระหวางคานกับเสา รูปรางหนาตัดของแผนเหล็กยึดแสดง
ในรูปที่ 7-10 
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รูปที่ 7-8  หนาตัดมาตรฐานของเสารองรับและการติดแผนเหล็กเสริมกําลัง 
 

 
 

รูปที่ 7-9  รอยตอระหวางคานเหล็ก 
 

 
  

รูปที่ 7-10  แผนเหล็กยึดสําหรับราวกันอันตรายแบบกลอง 
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 7.2.4 ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  1) ลักษณะทั่วไป 
   ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเปนราวกันอันตรายระบบแกรงท่ีนิยมใช
กันมากในปจจุบัน  เนื่องจากมีขอดีหลายประการคือ มีประสิทธิภาพการใชงานที่ดีสําหรับรถยนตขนาด
มาตรฐาน  มีคาใชจายเริ่มตนท่ีไมสูง  และไมตองบํารุงรักษามาก  รูปแบบที่นิยมใชกันโดยทั่วไปเรียกวา  
แบบนิวเจอซี่ (New Jersey) ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงโดยประมาณ คือ 80 
เซนติเมตร  แตหากพบวาความสูงดังกลาวไมเพียงพอตอการใชงานก็สามารถปรับเพิ่มความสูงได โดยให
ปรับเพิ่มความสูงไดเฉพาะตั้งแตจุดตัดกันของเสนความชันเปนตนไป  การกอสรางราวกันอันตรายแบบ
คอนกรีตสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชแบบหลอแบบเลื่อน (Slipformed)  การหลอสําเร็จ หรือการ
หลอในที่ซึ่งผูออกแบบสามารถเลือกไดตามสภาพความเหมาะสม  สําหรับการใชงานราวกันอันตราย
คอนกรีตเสริมเหล็กที่บริเวณ ขางทางจะมีรูปรางดังแสดงในรูปที่ 7-11 และ 7-12 
 

 

รูปที่ 7-11  ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับบริเวณขางทาง 
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รูปที่ 7-12  ราวกันอันตรายคอนกรีตเสริมเหลก็แบบหลอสําเร็จสําหรับบริเวณขางทาง 

 
  2) สมรรถนะตอการชน 
   การทดสอบการพุงชนของราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป    
มักทําการทดสอบกับรูปรางแบบนิวเจอซี่  และใชทดสอบเมื่อใชเปนแผงกัน กันเกาะกลางถนน จากผลการ
ทดสอบพบวา  ราวกันอันตรายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสูง 80 เซนติเมตร สามารถเปลี่ยนวิถีการ
ชนของยวดยานตั้งแต 818 กิโลกรัม ถึง 2,045 กิโลกรัม ไดอยางดีโดยไมมีการโกงตัว และบางครั้ง
สามารถเปลี่ยนวิถีการชนของยวดยานไดถึงขนาด 18,145 กิโลกรัม เมื่อถูกชนแบบปานกลาง 
  3) ขอแนะนําหรับการติดต้ัง 
   (1) คอนกรีตท่ีใชควรมีกําลังตานทานแรงอัดอยางนอยเทากับ 210 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร สําหรับตัวอยางทดสอบรูปลูกบาศกขนาด 15 X 15 X 15 เซนติเมตร ท่ีอายุ 28 วัน 
สวนผสมของคอนกรีตตอ 1 ลูกบาศกเมตรอาจใชคาดังตอไปนี้ 
    ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่ง 350 กิโลกรัม (ต่ําสุด) 
    ทราย     0.43 เมตร3 
    หินยอย หรือกรวด   0.86 เมตร3 
    คาความยุบตัว (Slump test)   10 เซนติเมตร (สูงสุด) 
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   (2) ความหนาของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริมมีคาเทากับ 5 เซนติเมตร   
   (3) เหล็กเสริมจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 ช้ันคุณภาพ SR24 
สําหรับเหล็กกลมเรียบ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 24-2527 ช้ันคุณภาพ SD30 สําหรับเหล็ก     
ขอออย 
   (4) ทุกระยะ 10 เมตร จะตองมีรอยตอ รายละเอียดของการเสริมเหล็กบริเวณ
รอยตอแสดงในรูปที่ 7-13 

 
รูปที่ 7-13  การเสริมเหล็กบริเวณรอยตอ (Construction Joint) 

   (5) ทุกระยะ 60 เมตร จะตองมีรอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) รายละเอียด
ของรอยตอเพื่อการขยายตัวแสดงในรูปที่ 7-13 
 

 
รูปที่ 7-14  รายละเอียดของรอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 
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   (6) สวนปลายของราวกันอันตรายจะตองทาสีขาว-ดํา ความกวาง 0.50 เมตร โดย
ใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 327 
 การเลือกชนิดของราวกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพของถนนสามารถชวยลดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับยวดยานและอันตรายที่อาจเกิดกับผูขับขี่ยวดยานได ตารางที่ 7-3 แสดง
ขอดีและขอเสียของราวกันอันตรายชนิดตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการเลือกใชงานใหเหมาะสม     

ตารางที่ 7-3  คุณลักษณะของราวกันอันตรายชนิดตาง ๆ 

ราวกันอันตราย ขอดี ขอเสีย 
1. แบบเคเบิ้ล -  ลวดเคเบิ้ลนํามาใชใหมได 

-  ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน 
-  กําหนดตําแหนงการติดตั้งเสาได
สะดวก 

-  ยอมใหเสาแตละตนเกิดการทรุดตัวที่
ไมเทากัน 

-  ติดตั้งยากในทางโคงที่รัศมีความ
โคงแคบ 

-  ไมประหยัดหากติดตั้งในระยะสั้น ๆ 
-  การซอมแซมสวยปลาย                    

(End terminal) ทําไดลําบาก 

2. แบบราวเหล็กลูกฟูก -  มีความแข็งแรงและความยืดหยุน 
-  ติดตั้งและซอมแซมสวนที่เสียหายไดงาย 
-  สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
-  ใชกับทางโคงที่มีรัศมีความโคงแคบได

-  เกิดความสกปรกไดงาย 

3. แบบกลอง -  เหมาะกับเกาะกลางถนนที่มีระยะแคบๆ 
-  ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน 

-  ติดตั้งยากในทางโคงที่มีรัศมีความ
โคงแคบ 

4. แบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

-  ปองกันไมใหรถเสียหลักออกนอกแนว
ถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ทนทานการกัดกรอนไดดี 

-  ลําบากในการขนยายและติดตั้ง 
-  เมื่อเกิดการชนยวดยานจะไดรับ
ความเสียหายอยางมาก 

 ตารางที่ 7-4 แสดงความเหมาะสมในการใชงานของราวกันอันตรายแบบตางๆโดยขอมูล
ดังกลาวสามารถใชเปนพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเลือกใชราวกันอันตรายได อยางไรก็ตามควรนํา
ขอมูลจริงของสภาพถนนที่ไดจากการสํารวจในสนามมาประกอบการตัดสินใจดวย และอาจตองพิจารณา
ถึงองคประกอบอื่น ๆ เชน คาใชจาย การบํารุงรักษา และความสวยงาม ดังจะไดกลาวถึงอยางละเอียด
ตอไป 
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ตารางที่ 7-4   ประสิทธิภาพของราวกันอันตรายบนสภาวะของถนนตางๆ 

ชนิดของราวกันอันตราย 
สภาวะของถนน เคเบิล ราวเหล็ก 

ลูกฟูก 
แบบกลอง คอนกรีต

เสริมเหล็ก 
รัศมีความโคงนอย (R < 300 เมตร) ∆ ⊗ ♦ ♦ 
ใชเปนสิ่งชวยบอกแนวถนน ♦ ⊗ ∆ Ο 
ไมบดบังทัศนะวิสัยของผูขับขี่ยวดยาน ⊗ ♦ ∆ ♦ 
มีระยะเกาะกลางถนนแคบ Ο ∆ ⊗ ⊗ 
ถนนที่มีการทรุดตัวที่แตกตางกันมาก ๆ ⊗ ♦ ♦ ♦ 
ทนตอการกัดกรอน Ο ∆ ∆ ⊗ 
เสนตรงกอนเขาโคง ⊗ Ο Ο ♦ 
สะพานและทางยกระดับ ♦ ∆ ♦ ⊗ 

 
 หมายเหตุ ;  ⊗ : ใชไดดีและเหมาะสม 
    Ο : ใชได 
    ∆ : ใชไดในบางสถานการณ 
    ♦ : ไมเหมาะสม 
 

7.3   การบํารุงรักษาราวกันอันตราย 
 ราวกันอันตรายเมื่อผานการใชงานไประยะหนึ่ง ยอมมีการเสื่อมสภาพลง การเสื่อมสภาพอาจ
เกิดข้ึนไดหลายสาเหตุ  เชน  การกัดกรอนจากสภาพแวดลอม หรือการเกิดอุบัติเหตุยวดยานพุงชนทําให
ไดรับความเสียหาย  การบํารุงรักษาราวกันอันตรายใหอยูในสภาพการใชงานที่ดีจะชวยใหผูขับขี่ไดรับ
ความปลอดภัย และชวยใหราวกันอันตรายมีอายุการใชงานที่ยาวนานซึ่งชวยลดคาใชจายไดระยะยาว   
 การตรวจสอบสภาพของราวกันอันตราย  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเสียหายหรือ    
สิ่งบกพรองท่ีเกิดข้ึนกับสวนประกอบของราวกันอันตราย โดยปกติควรมีการตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไป
ของโครงสรางราวกันอันตรายอยางนอยทุกๆ เดือน  และควรตรวจสอบอยางละเอียดอยางนอยปละครั้ง        
อยางไรก็ตาม  ความถี่ในการตรวจสอบสภาพของราวกันอันตรายยังข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ประเภท
ของราวกันอันตรายที่ใช หากใชราวกันอันตรายประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานตอการชน
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ของยวดยานและทนตอการกัดกรอนของสภาวะแวดลอมสูง  ความถี่ในการตรวจสอบจะนอยกวาการใช         
ราวกันอันตรายประเภทราวเหล็กลูกฟูกหรือแบบคานรูปกลอง และการใชราวกันอันตรายในพื้นที่ซึ่ง     
มีปริมาณการจราจรสูงยอมมีโอกาสเกิดความเสียหายของราวกันอันตรายมากกวาการใชในพื้นที่ท่ีมี
ปริมาณการจราจรต่ํา นอกจากนี้ อุปกรณบางชนิดของราวกันอันตรายยังเกิดความเสียหายไดงาย เชน   
เปาสะทอนแสง เปนตน  ดังนั้น รอบเวลาในการพิจารณาตรวจสอบสภาพราวกันอันตรายจึงข้ึนอยูกับ
ดุลพินิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับแตละพื้นที่และสภาวะการใชงาน 
 สวนประกอบของราวกันอันตรายที่ควรไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ไดแก โครงสรางราว 
โครงสรางเสารองรับ  อุปกรณยึด และเปาสะทอนแสง  ตารางที่ 7-5  แสดงลักษณะความเสียหายตางๆ  
ของราวกันอันตราย ท่ีมักจะถูกตรวจพบ  ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถใชขอมูลในตารางเพื่อเปน
แนวทางในการตรวจสอบได เมื่อไดทําการตรวจสอบแลวพบวา สวนประกอบของราวกันอันตรายไดรับ
ความเสียหาย  ควรรีบทําการซอมแซมแกไขเพื่อใหราวกันอันตรายมีประสิทธิภาพในการใชงานไดดีดังเดิม 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาราวกันอันตรายดังท่ีไดกลาวมา ควรมีการบันทึกขอมูลของการตรวจสอบ
ลงในเอกสารอยางเปนระบบ ซึ่งขอมูลท่ีควรบันทึก เชน รายละเอียดของราวกันอันตรายที่ติดตั้ง       
ความเสียหายของราวกันอันตรายที่ตรวจพบ และวิธีแกไข การบันทึกขอมูลดังกลาวเพื่อใชเปน
เอกสารอางอิงเมื่อตองการคนหาและตรวจสอบ รวมท้ังเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประเมินผลในดาน
ตางๆ ตอไป 
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ตารางที่ 7-5    รายการตรวจสอบสภาพของราวกันอันตราย 

สวนโครงสรางของ 
ราวกันอันตราย 

รายการตรวจสอบ 

โครงสรางโดยรวม • สภาพโครงสรางทั่วไป 

 
 
 
สวนโครงสรางราว 

• ราวกันอันตรายมีรอยขูด หรือครูดจากการชนของยวดยาน 
• รูปรางของราวกันอันตรายบิดเบี้ยว หัก งอ หรือฉีกขาด 
• ระดับความสูงของราวกันอันตรายไมตรงตามมาตรฐาน 
• การทรุดตัวของคันทางทําใหระดับความสูงของราวกันอันตรายไมเทากัน 
• เกิดการหลุดลอกของสี หรือเกิดความสกปรก ทําใหไมสามารถมองเห็น     

ราวกันอันตรายไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน 
•     เกิดสนิมบนสวนโครงสรางของราวกันอันตราย 

สวนโครงสรางเสารองรับ • รูปรางของเสารองรับบิดเบี้ยว หัก งอ เอียง หรือฉีกขาด 
• โครงสรางคอนกรีตยึดเสาแตกราวเสียหาย 
•     เกิดสนิมบนโครงสรางเสารองรับ 

อุปกรณยึด • อุปกรณยึดเกิดการคลายตัวทําใหหลวม หรือหลุดลอก 
• เกิดสนิมบนอุปกรณยึด 

เปาสะทอนแสง • การสะทอนแสงของเปาสะทอนแสงต่ําทําใหไมสามารถมองไดอยาง
ชัดเจนในเวลากลางคืน 

• เกิดความสกปรก ทําใหลดคุณสมบัติในการสะทอนแสง   

 
 


