
โค้งราบแบบวงกลม   
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วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น 



1 โค้งทางราบ 
 ลกัษณะทางเรขาคณิตของถนนท่ีเหมาะสมจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุ หรือ

ลดความรุนแรงของอุบติัเหตุหลกัการออกแบบท่ีดี ตอ้งออกแบบใหมี้ลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัความคาดคะเนของผูข้บัข่ี อาจจะใชอุ้ปกรณ์ช่วยเตือนใหรู้้ตวั
ล่วงหนา้ หรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงลกัษณะของถนนโดยทนัทีทนัใด แนวทาง
ราบและทางด่ิงจะตอ้งสอดคลอ้งกนั โครงสร้างต่างๆเช่น สะพาน จะตอ้งกลมกลืน
เขา้กบัภาพภูมิทศัน์ และอุปกรณ์ควบคุมการจราจร และอุปกรณ์ประกอบถนนเพ่ือ
ความปลอดภยั ควรไดรั้บการก าหนดและออกแบบทางเรขาคณิต และควรไดรั้บ
การติดตั้งใหแ้ลว้เสร็จก่อนใชง้านโคง้งานทางเกิดข้ึนเน่ืองจากแนวทางเกิดการหกั
เหเปล่ียนทิศทาง เพ่ือไปสู่ต าแหน่งท่ีตอ้งการ หรือตอ้งการหลีกเล่ียงปัญหา-
อุปสรรค ในการก่อสร้าง เช่น ท่ีลุ่มท่ีเกิดจากการทรุดตวัง่ายภูเขาสูง หุบเขา อ่าง
เกบ็น ้า เป็นตน้ 
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โค้งราบ  
 1.1 โค้งวงกลม (Circular Curve) หรือ Simple Curve เป็นโคง้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 

วงกลมเช่ือมต่อดว้ยเส้นสัมผสั (Tangent Line) สองเส้นท่ียาวเท่ากนั ดงัรูปท่ี 5.1 
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โค้งราบ 
 1.2 โค้งผสม (Compound Curve) หมายถึง โคง้วงกลม 2 วง ใชเ้ส้นสัมผสัร่วมกนั 2 

เส้น มี 2 แบบ คือ แบบรัศมีเท่ากนัและรัศมีไม่เท่ากนั ดงัรูปท่ี 5.2  
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โค้งราบ 
 1.3 โค้งผสมดดักลบั (Reversed Curve) หมายถึงโคง้ผสมท่ีมีจุดศูนยก์ลางอยู่

ตรงกนัขา้ม ดงัรูปท่ี 5.3 
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โค้งราบ 
 1.4 โค้งก้นหอย (Spiral Curve) เป็นโคง้กลมท่ีออกแบบขยายใหใ้หญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิม

รัศมีการเล้ียว จุดประสงคเ์พ่ือตอ้งการความเร็วสูงในการเขา้โคง้ บงัคบัใหร้ถเล้ียว
ไดง่้ายกวา่โคง้วงกลม จึงมีความปลอดภยัสูงข้ึน  
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ข้อแนะน าในการเลือกแนวทาง 
 1. แนวทางควรมีส่วนเป็นเส้นตรงใหม้ากท่ีสุด 
 2. การใส่โคง้ ตอ้งใส่โคง้ใหมี้รัศมีความโคง้ใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งระยะการมองเห็น 

(Side Distance) ตอ้งได ้มาตรฐาน (รัศมีความโคง้ในทางราบท่ีนอ้ยท่ีสุด 400 เมตร) 
 3. ถา้ P.I. มีมุมหกัเหนอ้ย จะตอ้งใส่โคง้ใหมี้ความยาวดงัน้ี 

มุมเบ่ียงเบน 1 องศา ไม่ตอ้งใส่โคง้ 
มุมเบ่ียงเบน 2 องศา ความยาวโคง้ = 250 เมตร 
มุมเบ่ียงเบน 3 องศา ความยาวโคง้ = 220 เมตร 
มุมเบ่ียงเบน 4 องศา ความยาวโคง้ = 180 เมตร 
มุมเบ่ียงเบน 5 องศา ความยาวโคง้ = 150 เมตร 
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ข้อแนะน าในการเลือกแนวทาง 
 4. แนวทางไม่ควรเป็นโคง้บริเวณท่ีจะตอ้งเป็นทางร่วมทางแยก 
 5. ต าแหน่ง P.C หรือ P.T. ควรอยูห่่างจากตล่ิงของทางน ้าท่ีเห็นวา่จะตอ้งสร้าง

สะพาน 
 6. แนวทางไม่ควรผา่นไปในท่ีลุ่มต ่าท่ีจะตอ้งถมสูงเป็นระยะยาว แต่ถา้จ าเป็นท่ี

จะตอ้งผา่นทางช่วงนั้น กไ็ม่ควรจะมีโคง้ แต่ถา้จ าเป็นจะตอ้งมีโคง้ กพ็ยายามใหมี้
มุมเบ่ียงเบนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 7. โคง้ท่ีอยูใ่กลก้นัและไปทางเดียวกนั ควรจะมีระยะท่ีเป็นเส้นตรงระหวา่งโคง้ให้
มากท่ีสุดท่ีจะมากได ้และรัศมีความโคง้ของทั้งสามไม่ควรต่างกนัเกิน 50% 

 8. หลีกเล่ียงการใส่ Reverse Curve ถา้จ าเป็นจะตอ้งมี ควรใหมี้ระยะท่ีเป็นเส้นตรง
ระหวา่งโคง้ทั้งสองใหม้ากท่ีสุด 
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ข้อแนะน าในการเลือกแนวทาง 
 9. แนวทางไม่ควรผา่นเขา้ไปในบริเวณท่ีเห็ฯวา่เป็นพ้ืนดินอ่อนเป็นช่วงยาวๆ 
 10. แนวทางไม่ควรไต่ไปตามพ้ืนท่ี ซ่ึงชนักวา่ความชนัมาตรฐานของถนนมากและ

เป็นแนวยาวๆ จนเกินไป 
 11. แนวทางท่ีผา่นล าน ้าใหญ่ ควรจะใหแ้นวทางตั้งฉากกบัล าน ้า ถา้จ าเป็นท่ีจะ 

Skew กใ็ห ้Skew นอ้ยท่ีสุด 
 12. แนวทางไม่ควรเลียบใกลต้ามตล่ิงของล าน ้ า ท่ีเห็นวา่มีการกดัเซาะสูง 
 13. แนวทางท่ีขา้มล าน ้ากวา้งๆ ไม่ควรขา้มในระดบัท่ีสูงกวา่ทอ้งน ้ามาก เพราะจะ

ท าใหมี้ปัญหาในการออกแบบ ตอม่อสะพานกลางล าน ้า 
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ข้อแนะน าในการเลือกแนวทาง 
 14.  การออกแบบทางความค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั  
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แสดงของโคง้ราบในลกัษณะต่างๆ  
 

โค้งธรรมดา 
โค้งผสม 

โค้งดัดกลับ 
โค้งหลายรัศมี 
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รูปแสดงแนวทางการออกแบบทางราบกรณีมีวตัถุ หรือ
อาคารอยูบ่ริเวณโคง้ราบ  
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2. โค้งวงกลม (SIMPLE CURVE หรือ 
CIRCULAR CURVE) 

  โคง้วงกลม คือ โคง้ท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของวงกลม นิยมใชก้นัมาก 
เพราะออกแบบง่ายและการวางโคง้ในสนามกส็ามารถท าไดง่้าย องคป์ระกอบของ
โคง้วงกลม (เจิมศกัด์ิ หวัเพชร, ม.ป.ป.) 
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ส่วนประกอบต่างๆของโคง้วงกลม  
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ส่วนประกอบต่างๆของโคง้วงกลม 
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สูตรการค านวณ 
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รูปแสดงการไดม้าของค่า D  
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แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งมุมเห โคง้และชยา 
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ตัวอย่างของโค้งถนนทางหลวง  

    จงค านวณสดัส่วนต่างๆ ของโคง้และตารางส าหรับการ
วางโคง้วงกลม โดยมีขอ้มูลดงัน้ี PI. Sta 10 + 800.50  

 = 69° - 30’ - 00” Rt ก าหนดให ้, D = 22  a = 25 ม. 
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ตาราง 


