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จากการท่ีศนูย์วิจยัอบุตัิเหตแุห่งประเทศไทย (TARC) สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ได้รับมอบหมาย
จากสํานกัอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง ให้ทําการศกึษา “โครงการอนัตรายข้างทาง เพ่ือยกระดบั
มาตรฐานความปลอดภยัให้กบัผู้ ใช้ทาง” นัน้ บดันีโ้ครงการศกึษาดงักล่าวพร้อมทัง้รายงานการศกึษาและ
คู่มือแนะนําการติดตัง้อุปกรณ์กัน้และสิ่งอํานวยความปลอดภัยได้สําเร็จลงแล้ว ด้วยความร่วมมือและ
สนบัสนนุจากบุคคลท่ีสําคญั ได้แก่ คณุวิษณ ุตนัเรืองศิลป์ (วิศวกรใหญ่ด้านอํานวยความปลอดภยั) คณุ
อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ (ผู้ อํานวยการ สํานักอํานวยความปลอดภัย) คุณพญาดา ประพงศ์เสนา            
คณุโสมสดุา ไกรสิงห์สม ดร.ดนยั เรืองสอน ดร.อภิวรรธน์ โชติสงักาศ ดร.พิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน์ คณะกรรรม
การกํากบัการศกึษา คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ อํานวยการแขวงการทางกรุงเทพ ผู้ อํานวยการแขวงการ
ทางปทุมธานี ผู้ อํานวยการแขวงการทางนครปฐม ผู้ อํานวยการสํานกังานบํารุงทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมให้คําปรึกษาจนโครงการนีสํ้าเร็จลุล่วง ทางศูนย์วิจัย
อบุตัเิหตฯุ ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ท้ายท่ีสดุ ศนูย์วิจยัอบุตัิเหตแุห่งประเทศไทยขอระลึกถึงพระคณุของผู้ ก่อตัง้ศนูย์วิจยัอุบตัิเหตฯุ ท่านแรก
ศาสตราจารย์ยอดพล ธนาบริบรูณ์ ท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านความปลอดภยัทางถนน ตลอดจน
มมุมองและเจตคตใินการทํางานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพ่ือสงัคมความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย 
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1. บทนํา 
1.1 หลักการและเหตุผล 

จากสถิตอิบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ในประเทศไทยมีการประมาณกนัวา่ ในทกุๆ หนึง่ชัว่โมงจะมีผู้ เสียชีวิตบนถนนถึง 
3 คน ทําให้สถิติจํานวนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตทุางถนนในแตล่ะปีสงูถึงกว่า 13,000 รายตอ่ปี (สํานกังาน
ตํารวจแห่งชาต,ิ 2553) ก่อให้เกิดความสญูเสียถึงชีวิตในกลุม่วยัรุ่นและวยัทํางานเป็นอนัดบัท่ีหนึง่ และเป็น
สาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบัห้าในทุกกลุ่มอายุ รองจากโรคเอดส์ โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคหวัใจ และ
โรคเบาหวาน (WHO, 2006)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภยัให้กบัผู้ ใช้รถใช้
ถนนอยา่งเตม็ท่ี แตต่วัเลขผู้ เสียชีวิตดงักลา่วยงัคงสงูอยา่งตอ่เน่ือง สิง่ท่ีน่าสนใจอยา่งหนึ่งคือ นโยบายและ
มาตรการหลายๆ ด้านเน้นไปท่ีการรณรงค์และการให้ความรู้ประชาชน แตท่ี่ผ่านมายงัพบว่าการแก้ปัญหา
เฉพาะผู้ขบัข่ีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตทุางถนนได้ ซึง่ในเร่ือง
นี ้Dr. William Haddon ศาสตราจารย์ทางด้านความปลอดภยัทางถนน เคยกลา่วไว้ว่า มาตรการท่ีดีท่ีสดุท่ี
จะลดความสญูเสียจากอบุตัิเหตทุางถนน คือ การบงัคบัใช้กฎหมายและการปรับปรุงสภาพถนน (O’Neill, 
2002) เช่นเดียวกันกับนโยบายของคณะกรรมการการขนส่งประเทศออสเตรเลีย ได้เสนอไว้ในแผน
ยทุธศาสตร์ความปลอดภยัทางถนนระดบัประเทศวา่ ปัจจยัท่ีจะลดจํานวนผู้ เสียชีวิตลงได้มากท่ีสดุ คือ การ
ยกระดบัความปลอดภยัของถนน เพราะจะสามารถลดจํานวนผู้ เสียชีวิตได้ถึง 50% (ATC, 2001) 

ในประเทศไทย จากสถิติอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้บนทางหลวงในปี พ.ศ.2550 - 2552 พบว่ากว่า 40% เป็น
อบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอนัตรายข้างทาง ซึง่รวมทัง้อบุตัิเหตจุากการชนวตัถขุ้างทางและการพลิกคว่ําเม่ือรถ
เสียหลกัหลดุออกจากถนน ส่งผลให้มีสดัส่วนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตปุระเภทดงักล่าวมากกว่าหนึ่งในสาม
ของอบุตัเิหตทุัง้หมด 

นอกจากนัน้ ผลการศกึษาเร่ืองอนัตรายข้างทาง ใน “โครงการพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภยัทางถนน” โดยศนูย์วิจยัอบุตัิเหตแุห่งประเทศไทย พบว่าปัญหาในการป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้อง
กบัอนัตรายข้างทางบนทางหลวงในประเทศไทย มีสาเหตมุาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเขต
ปลอดภยั (Clear Zone) ความจําเป็นและประสิทธิภาพของอปุกรณ์กัน้ รูปแบบการติดตัง้ และการ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายพืน้ท่ีท่ีมีอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางเกิดขึน้ แต่ยงัไม่ได้รับการแก้ไข
อยา่งเป็นรูปธรรม ทําให้เกิดอบุตัเิหตถุึงขัน้เสียชีวิตอยูบ่อ่ยครัง้ 
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จากปัญหาดงักล่าว สํานกัอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง และศนูย์วิจยัอบุตัิเหตแุห่งประเทศไทย 
(TARC) สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัและความเร่งดว่นในการแก้ไขปัญหา
อบุตัิเหตท่ีุเกิดจากอนัตรายข้างทาง จึงได้เสนอ “โครงการศึกษาอนัตรายข้างทางเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัให้กบัผู้ใช้ทาง” เพ่ือเป็นการยกระดบัความปลอดภยัให้กบัผู้ใช้ทางในประเทศไทย  

1.2 เปาหมายและวัตถุประสงค 

เป้าหมายหลกัของโครงการนี ้คือ เพ่ือพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของการติดตัง้อุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภยั คือ 1) อปุกรณ์กัน้: ราวกนัอนัตรายและกําแพงคอนกรีต 2) อปุกรณ์ข้างทาง: ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง สญัญาณไฟจราจร เสาป้าย และหลกันําทาง 3) อปุกรณ์ลดความรุนแรง เพ่ือลดโอกาสและความ
รุนแรงของอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอนัตรายข้างทาง และเพิ่มทศันวิสยัการมองเห็นของผู้ ใช้ถนนในยามค่ํา
คืน ให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล พร้อมทัง้มีวตัถปุระสงค์ยอ่ย ดงันี ้

1. เพ่ือประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกบัอนัตรายข้างทาง และระบบความปลอดภยัของ
อปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์ข้างทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรงของกรมทางหลวงในปัจจบุนั 

2. เพ่ือศึกษาประเภทของอุปกรณ์กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง ท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะทางกายภาพและระดบัชัน้ของทางหลวงในประเทศไทย 

3. เพ่ือทดสอบติดตัง้ พร้อมทัง้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง และ
อปุกรณ์ลดความรุนแรงตา่งๆ 

4. เพ่ือจดัทําข้อเสนอแนะถึงรูปแบบ วสัด ุและความเหมาะสมของตําแหน่งการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์
ข้างทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรง แก่โครงขา่ยทางหลวงในประเทศไทย พร้อมทัง้จดัทําข้อเสนอแนะ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการออกแบบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ์กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง 
และอปุกรณ์ลดความรุนแรงดงักลา่ว 
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1.3 กรอบการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานและกรอบการทํางานของโครงการในแตล่ะขัน้ตอน แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 กรอบการทาํงานในแต่ละขัน้ตอน 

กิจกรรม เนือ้งาน ข้อมูล 
ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

ประเมินสภาพปัญหาใน
ปัจจบุนั 

สถานการณ์และข้อมลูฐานของอบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง 1. สถิติอบุติัเหตบุนทางหลวง 
2. ข้อมลูจากแขวงการทาง 

- 

รูปแบบและการติดตัง้ของอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ข้างทางในปัจจบุนั 1. แบบก่อสร้างกรมทางหลวง 
2. ข้อมลูจากการสํารวจการ
ออกแบบและติดตัง้อปุกรณ์กัน้และ
อปุกรณ์ข้างทางในปัจจบุนั 

- 

การศกึษาประเภทของ
อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล 

ประเภทของอปุกรณ์กัน้: ราวกนัอนัตราย และกําแพงคอนกรีต - TARC และ
ผู้ผลิต 

ประเภทของอปุกรณ์ข้างทาง: ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สญัญาณไฟ
จราจร เสาป้าย และหลกันําทาง 

- TARC และ
ผู้ผลิต 

ประเภทของอปุกรณ์ลดความรุนแรง - TARC และ
ผู้ผลิต 

การศกึษาความ
เหมาะสมของวสัด ุ
ตําแหน่ง และมาตรฐาน
ในการติดตัง้ 

ทําการศกึษาวสัด ุและประเภทของอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้ศกึษา
และจดัทํามาตรฐานและแบบมาตรฐานสําหรับประเทศไทย 

1. มาตรฐานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
2. ข้อมลูและมาตรฐานวสัด ุอปุกรณ์
และติดตัง้จากประเทศตา่งๆ 
3. สถิติอบุติัเหตบุนทางหลวง 
4. ข้อมลูจากแขวงการทาง 

TARC 

คดัเลือกพืน้ท่ีศกึษาและ
ทดสอบวสัด ุอปุกรณ์ 

พืน้ท่ีท่ีเกิดอบุติัเหตรุถหลดุออกจากถนนบ่อยครัง้ และมีการชนกบั
อปุกรณ์ข้างทาง 

- ผู้ผลิต  
กรมทางหลวง 
และ TARC ติดตัง้ราวกนัอนัตราย และอปุกรณ์ลดความรุนแรง 

ติดตามและประเมินผล 
 

ทําการทดสอบความพงึพอใจของแบบมาตรฐานใหมจ่ากผู้ใช้ทาง 
และความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ พร้อมตรวจสอบภาคสนาม 

- กรมทางหลวง 
และ TARC 

Accident Investigation (กรณีเกิดอบุติัเหต)ุ - TARC 
จดัทําข้อเสนอแนะ 
แก่กรมทางหลวง 

สรุปรูปแบบอปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์ข้างทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรง 
ท่ีเหมาะสมสําหรับโครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย 

- TARC 

ข้อแนะนําสําหรับแผนการบํารุงดแูลรักษา 
จดัทําข้อเสนอแนะ วสัด ุวิธีการออกแบบ มาตรฐาน รูปแบบ
มาตรฐานท่ีเหมาะสม และเหตอุนัควรในการเลือกใช้ท่ีเหมาะสมแก่
กรมทางหลวง 
สรุปรายการจดุเส่ียงท่ีเกิดอบุติัเหตอุนัตรายข้างทางบ่อยครัง้ท่ีควร
ได้รับการติดตัง้อปุกรณ์อํานวยความปลอดภยั 

1. สถิติอบุติัเหตบุนทางหลวง 
2. การสํารวจพืน้ท่ีจริง 

TARC 
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1.4 แผนการดําเนินงาน 

กรอบการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา (เดือน) 

3 6 9 12 
ประเมินสภาพปัญหาในปัจจบุนั             

- สถานการณ์และข้อมลูฐานของอบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง    
- รูปแบบและการติดตัง้ของอปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์ข้างทาง และ
อปุกรณ์ลดความรุนแรงในปัจจบุนั 

   

การศกึษาประเภทของอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานสากล             

การศกึษาความเหมาะสมของวสัด ุอปุกรณ์ และมาตรฐานในการ
ติดตัง้ 

            

- ตําแหน่งในการติดตัง้    
- ชนิด วสัด ุและประเภทของอปุกรณ์ท่ีติดตัง้    
- รูปแบบในการติดตัง้    

คดัเลือกพืน้ท่ีศกึษาและทดสอบอปุกรณ์ วสัด ุ             

การติดตามและประเมินผล             

- การประเมินความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ    
- การประเมินประสิทธิภาพของอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความ
รุนแรง 

   

- การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ทาง ตอ่การติดตัง้ไฟฟ้าแสง
สวา่งและสญัญาณไฟจราจร 

   

- การสืบค้นสาเหตกุารเกิดอบุติัเหต ุ    
จดัทําข้อเสนอแนะแก่กรมทางหลวง    
- ข้อแนะนําแผนการบํารุงรักษา    
- รายการจดุเสี่ยงท่ีเกิดอบุติัเหตอุนัตรายข้างทางบอ่ยครัง้ท่ีควร
ได้รับการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ 

   

การประชมุ สมัมนา และถ่ายทอดองค์ความรู้    

- ประชมุคณะกรรมการกํากบัฯ    

- ประชมุผู้ เช่ียวชาญ    

- สมัมนา    

การจดัทํารายงาน    

- รายงานการศกึษาขัน้ต้น    

- รายงานความก้าวหน้า    

- ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์    

- รายงานฉบบัสมบรูณ์    

- รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร     

- คูมื่อแนะนําการติดตัง้อปุกรณ์กัน้และส่ิงอํานวยความปลอดภยั    
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

- จํานวนผู้ เสียชีวิตและ/หรือผู้บาดเจ็บสาหสัจากอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอนัตรายข้างทางลดลง 
- เกิดการพัฒนาต้นแบบของอุปกรณ์กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง รวมถึงการ

ออกแบบการตดิตัง้ท่ีได้มาตรฐานในระดบัสากล 
- การพฒันาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของกรมทางหลวงในเร่ืองความปลอดภยัทางถนน 
- กรมทางหลวงมีแผนการดําเนินงานในการติดตัง้อุปกรณ์ดงักล่าว ในพืน้ท่ีท่ีมีผู้ เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ

ประเภทนีเ้กิดขึน้บอ่ยครัง้ พร้อมทัง้ระบบประเมินผลท่ีเหมาะสม 
- จัดทํามาตรฐานการออกแบบ วสัดุอุปกรณ์ และแบบมาตรฐานของตําแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์กัน้ 

อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพของถนนและปริมาณ
การจราจรในปัจจบุนั 

- กรมทางหลวงสามารถยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัแก่ผู้ใช้ทางในโครงขา่ยทางหลวง 

2. ประเมินสภาพปญหาในปจจุบัน 

2.1 สถานการณและขอมูลฐานของอุบัติเหตุอันตรายขางทาง 

ในการศึกษาส่วนนีจ้ะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางในปัจจุบนั ทัง้ในส่วนท่ีเป็น
ภาพรวมของการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง เช่น พืน้ท่ีเกิดเหต ุลกัษณะการเกิดเหต ุและรูปแบบการเกิด
เหต ุเป็นต้น รวมไปถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง นอกจากนี ้การ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์อบุตัิเหต ุ
ถือเป็นสิ่งท่ีจําเป็น เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์และปัญหาของอุบตัิเหตุได้ชัดเจนยิ่งขึน้ และนําไปสู่การ
กําหนดพืน้ท่ีศกึษาสําหรับการศกึษาในกิจกรรมอ่ืนๆ ของโครงการ  

ดงันัน้ คณะท่ีปรึกษาจึงได้กําหนดกรอบการดําเนินงานออกเป็น 2 สว่นหลกั ได้แก่ การศกึษาสถานการณ์
อุบตัิเหตอุนัตรายข้างทางในปัจจุบนั และการพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์
อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง 

2.1.1 การศึกษาสถานการณ์อุบัตเิหตุอันตรายข้างทางในปัจจุบัน 

อบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกับอนัตรายข้างทาง เช่น อุบตัิเหตปุระเภทรถคนัเดียว และอุบตัิเหตท่ีุมีการชนกับ
อปุกรณ์ข้างทาง เป็นอบุตัิเหตท่ีุมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสญูเสียถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสั ซึ่งมี
สดัสว่นมากเป็นอนัดบัหนึง่ของอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้บนทางหลวงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จากปัญหาดงักลา่วนี ้
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จงึมีความจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีกรมทางหลวงจะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งดว่น เพ่ือลดความสญูเสียในด้าน
ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม ซึง่เป็นผลอนัเน่ืองมาจากการเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง  

อยา่งไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางจําเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์หรือปัญหา รวมถึง
สถานการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางท่ีเกิดขึน้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นพืน้ฐานในการ
กําหนดขอบเขตในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงทางด้านความปลอดภยัของสภาพข้างทาง รวมไป
ถึงการกําหนดมาตรการหรือวิธีดําเนินการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

สําหรับการศึกษาสถานการณ์อุบตัิเหตอุนัตรายข้างทางในส่วนนี ้คณะท่ีปรึกษาได้ใช้รูปแบบและวิธีการ
วิเคราะห์ในลักษณะเดียวกับการวิเคราะห์อุบัติเหตุอันตรายข้างทางของ “โครงการต่อเน่ืองศูนย์วิจัย
อุบตัิเหตุแห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน” โดยใช้
ฐานข้อมลูอบุตัเิหตบุนทางหลวง จากสํานกัอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง ในการวิเคราะห์  

คณะท่ีปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อมลูอบุตัิเหตท่ีุเกิดบนทางหลวงระหว่างปี พ.ศ.2544 - 2552 พบว่ามีจํานวน
อบุตัิเหตเุกิดขึน้ทัง้หมด 134,994 ครัง้ และมีอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง (อบุตัิเหตรุถ
คนัเดียว/อุบตัิเหตุรถชนกับอุปกรณ์ข้างทาง) 49,745 ครัง้ คิดเป็น 37% ของอุบตัิเหตุทัง้หมด ในแง่ของ
ความรุนแรงพบว่ามีผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง 4,508 ราย คิดเป็น 26% ของผู้ เสียชีวิตจาก
อบุตัิเหตบุนทางหลวงทัง้หมด ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอบุตัิเหตแุละจํานวนผู้ เสียชีวิตท่ีเกิดจากอบุตัิเหตุ
อนัตรายข้างทางระหวา่งปี พ.ศ.2544 - 2552 

ตารางที่ 2 จาํนวนอุบัตเิหตุและจาํนวนผู้เสียชีวติจากอุบัตเิหตุอันตรายข้างทางปี พ.ศ.2544 - 2552  

ปี 

อุบัตเิหตุทัง้หมด อุบัตเิหตุอนัตรายข้างทาง 

จาํนวน
อุบัตเิหตุ 

จาํนวน
ผู้เสียชีวติ 

อุบัตเิหตุ ผู้เสียชีวติ 

จาํนวน 
เทยีบกับ

อุบัตเิหตุทัง้หมด 
จาํนวน 

เทยีบกับ 
อุบัตเิหตุทัง้หมด 

2544 15,341 2,212 5,125 33% 515 23% 
2545 15,066 2,265 5,595 37% 507 22% 
2546 15,171 2,023 6,098 40% 541 27% 
2547 18,547 2,324 6,165 33% 593 26% 
2548 16,287 2,169 6,350 39% 547 25% 
2549 12,918 1,647 4,680 36% 436 26% 
2550 13,655 1,605 5,141 38% 481 30% 
2551 14,336 1,513 5,362 37% 441 29% 
2552 13,673 1,378 5,229 38% 447 32% 
รวม 134,994 17,136 49,745 37% 4,508 26% 
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อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นผลอันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของทางหลวงท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เช่น การก่อสร้างถนน
เพิ่มเติม การขยายช่องจราจร การปรับเปลี่ยนสภาพผิวจราจร การติดตัง้อุปกรณ์ข้างทางต่างๆ เพิ่มเติม 
เป็นต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการศึกษาและประเมินสถานการณ์อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางในปัจจุบนั 
คณะท่ีปรึกษาจึงเลือกวิเคราะห์ข้อมลูสถิติอบุตัิเหตบุนทางหลวง 3 ปีย้อนหลงั คือ ระหว่าง พ.ศ.2550 - 
2552 และพบว่ามีอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางเกิดขึน้ 15,732 ครัง้ จากอบุตัิเหตทุัง้หมด 41,664 ครัง้ หรือคิด
เป็น 38% สว่นจํานวนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางยงัมีสดัสว่นสงูถึง 1 ใน 3 (30%) ของจํานวน
ผู้ เสียชีวิตจากอบุตัเิหตทุกุประเภทท่ีเกิดขึน้บนทางหลวง 

การศกึษาลักษณะทั่วไปของอุบตัเิหตุอันตรายข้างทาง 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติอบุตัิเหตบุนทางหลวง 3 ปีย้อนหลงั คือ ระหว่าง พ.ศ.2550 – 2552 พบว่ามี
อุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางเกิดขึน้ 15,732 ครัง้ จากอุบตัิเหตุทัง้หมด 41,664 ครัง้ หรือคิดเป็น 38% ส่วน
จํานวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันตรายข้างทางยังมีสัดส่วนสูงถึงหนึ่งในสาม (30%) ของอุบัติเหตุทุก
ประเภทท่ีเกิดขึน้บนทางหลวง สามารถสรุปตามปัจจยัท่ีสําคญัตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. ทางหลวงหมายเลข 1 หลกั มีอตัราการเกิดอุบตัิเหตแุละอตัราการเสียชีวิตจากอนัตรายข้างทาง 
(ต่อความยาวถนน 2 ช่องจราจร) สงูสดุ คือ 1.54 ครัง้ ต่อกิโลเมตร (5,332 ครัง้) และ 0.008 ครัง้
ตอ่กิโลเมตร (2,641 ครัง้) ตามลําดบั 

2. บริเวณทางตรงและทางโค้งมีจํานวนอุบัติเหตุ (55.6% และ 23.0% ตามลําดับ) และจํานวน
ผู้ เสียชีวิต (52.8% และ 31.6% ตามลําดบั) ของการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางสงูกว่าบริเวณท่ี
เกิดเหตลุกัษณะอ่ืนๆ (ทางแยก จดุกลบัรถ เป็นต้น) 

3. จากการจําแนกการเกิดอุบตัิเหตุอันตรายข้างทางตามช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ พบว่าทุกช่วงเวลามี
จํานวนท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกนั ยกเว้นช่วงเวลา 18:00 - 00:00 มีจํานวนอบุตัิเหตต่ํุาสดุ (3,099 
ครัง้) แตเ่ม่ือพิจารณาจํานวนผู้ เสียชีวิตกลบัพบว่าในช่วงเวลา 12:00 - 18:00 และ 00:00 - 06:00 
มีจํานวนผู้ เสียชีวิตสงูกวา่ช่วงเวลา 06:00 - 12:00 และ 18:00 - 00:00 ถึงเกือบ 2 เท่า 

4. อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางประเภทชนเสาไฟฟ้าสอ่งสวา่ง (35.8%) มีจํานวนอบุตัิเหตสุงูสดุ ในขณะ
ท่ีอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางประเภทเสียหลกัหลดุออกนอกเส้นทางและเกิดการพลิกคว่ํา มีจํานวน
ผู้ เสียชีวิตมากท่ีสดุ (51.1%) 

5. รถกระบะมีอตัราการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางสงูท่ีสดุ (0.140 ครัง้ต่อล้านคนั-กิโลเมตร) แต่
เม่ือพิจารณาอตัราการเสียชีวิตแล้วกลบัพบว่ารถโดยสารมีอตัราการเสียชีวิตสงูสดุ (0.032 รายต่อ
ล้านคนั-กิโลเมตร) 



โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบัผูใชทาง 8 

6. ถนนท่ีมีจํานวนช่องจราจรมากกว่า 4 ช่องจราจรมีอตัราการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางสงูท่ีสดุ 
(1.273 ครัง้ต่อกิโลเมตร) แต่เม่ือพิจารณาอตัราการเสียชีวิต พบว่าถนน 4 ช่องจราจร มีอตัราการ
เสียชีวิตสงูสดุ (0.073 รายตอ่กิโลเมตร) ซึง่ใกล้เคียงกบัถนนมากกว่า 4 ช่องจราจร (0.071 รายต่อ
กิโลเมตร) 

การศกึษาปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อการเกดิอุบตัเิหตุอันตรายข้างทาง 

สําหรับการศึกษาในส่วนนี  ้คณะท่ีปรึกษาประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง รวมถึงการวิเคราะห์หาปัจจยั
ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ระดบัความรุนแรงของอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง โดยใช้ข้อมลูอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้บนทาง
หลวงระหวา่งปี พ.ศ.2550 - 2552 ซึง่ข้อมลูอบุตัเิหตจํุานวนทัง้หมด 41,664 รายนี ้ถกูคดัเลือกเฉพาะข้อมลู
ท่ีมีการบนัทึกข้อมลูต่างๆ ครบถ้วนสมบรูณ์เพียง 33,576 ราย มาทําการวิเคราะห์ เพ่ือลดความผิดพลาด
และความคลาดเคล่ือนจากการวิเคราะห์ทางสถิติ การศึกษานีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Logistic 
Regression ซึง่รายละเอียดของผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้ 

1. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง ได้แก่ ช่วงเวลากลางคืน ถนนท่ีมีการ
แบ่งแยกทิศทางการจราจร ถนนท่ีมีจํานวนช่องจราจรน้อย ทางหลวงหมายเลข 1 2 และ 3 หลกั 
ถนนพืน้ผิวลาดยาง บริเวณช่วงทางโค้ง สภาพอากาศฝนตก และรถทกุประเภท 

2. อุบัติเหตุอันตรายข้างทางมักเกิดในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าช่วงเวลากลางวัน เน่ืองจาก 
ช่วงเวลากลางวนัมีปริมาณการจราจรคอ่นข้างหนาแน่น ทําให้รถใช้ความเร็วต่ํา ประกอบกบัมีทศัน
วิสยัในการขบัข่ีดีกวา่ จงึทําให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอบุตัเิหตไุด้น้อยกวา่ช่วงเวลากลางคืน 

3. อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางมกัเกิดบนถนนท่ีมีการแบง่แยกทิศทางการจราจรมากกว่าถนนท่ีไม่มีการ
แบ่งแยกทิศทางการจราจร เน่ืองจากถนนท่ีมีการแบ่งแยกทิศทางการจราจรอย่างชดัเจน ผู้ขบัข่ี
สามารถใช้ความเร็วสงูได้ จงึทําให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอบุตัเิหตไุด้มากขึน้ 

4. อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางมกัเกิดบนถนนท่ีมีจํานวนช่องจราจรน้อย มากกว่าถนนท่ีมีจํานวนช่อง
จราจรมาก เน่ืองจากระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ข้างทางหรือสิ่งอนัตรายข้างทางต่างๆ กบัรถท่ีเสีย
หลกัมีระยะใกล้กนัมากกวา่ จงึทําให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางสงู 

5. อุบตัิเหตุอันตรายข้างทางมักเกิดบนทางหลวงหมายเลข 1 2 หรือ 3 หลักสูงกว่าทางหลวง
หมายเลข 4 หลกั และทางหลวงหมายเลข 1 หลกั มีโอกาสในการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง
สงูสดุ 

6. อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางมกัเกิดบนถนนพืน้ผิวลาดยางสงูกว่าพืน้ผิวถนนประเภทอ่ืนๆ เช่น ถนน
คอนกรีต ถนนลกูรัง เป็นต้น เน่ืองจากพืน้ผิวทางหลวงสว่นใหญ่เป็นพืน้ผิวลาดยาง 
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7. อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางมกัเกิดบนถนนท่ีเป็นช่วงทางโค้งมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ เช่น ทางตรง ทาง
แยก เป็นต้น เน่ืองจากบริเวณทางโค้ง หากผู้ขบัข่ีใช้ความเร็วไม่เหมาะสม ประกอบกบัทางโค้งท่ีมี
การออกแบบไมป่ลอดภยั และ/หรือผิวถนนมีคา่ความเสียดทานท่ีไม่เพียงพอ อาจทําให้รถมีโอกาส
เสียหลกัหลดุออกนอกเส้นทางได้มากขึน้ 

8. อุบัติเหตุอันตรายข้างทางมักเกิดในสภาพอากาศฝนตกมากกว่าสภาพอากาศปกติ เน่ืองจาก 
สภาพอากาศฝนตกพืน้ผิวถนนจะมีความลื่น ทําให้รถเสียหลักหลุดออกนอกเส้นทางและเกิด
อบุตัเิหตไุด้ง่ายขึน้ 

9. อุบัติเหตุอันตรายข้างทางมีแนวโน้มท่ีจะเกิดกับรถเก๋ง รถกระบะ และรถโดยสารมากกว่า 
รถบรรทกุ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างรถทัง้ 3 ประเภท พบว่ารถกระบะมีโอกาสในการ
เกิดอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางสงูสดุ 

การศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรุนแรงและดัชนีความรุนแรงของ
อุบตัเิหตุอันตรายข้างทาง 

การศึกษาในส่วนนีใ้ช้ข้อมูลอุบตัิเหตุชุดเดียวกันกับการวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อการเกิด
อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางในข้างต้น โดยคณะท่ีปรึกษาทําการคดักรองเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นอบุตัิเหตอุนัตราย
ข้างทาง ทัง้หมด 14,812 ราย มาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ระดบัความรุนแรงและดชันีความ
รุนแรงของอุบตัิเหตอุนัตรายข้างทาง ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบหลกัๆ ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบตัิเหตุอันตรายข้างทาง 2) การ
วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีความรุนแรงของการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง สําหรับการ
วิเคราะห์ในแบบท่ี 1 จะประยกุต์ใช้หลกัการทางเศรษฐมิตแิบบ Ordered Logistic Regression ซึง่เป็นการ
วิเคราะห์แบบ Multivariable โดยตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดบัความรุนแรงของอบุตัิเหตุ
อนัตรายข้างทาง จะถกูพิจารณาและแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีมีทรัพย์สิน
เสียหายเพียงอย่างเดียว (Property Damage Only, PDO) อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีมีผู้ ได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย (Slight Injury Accident) อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีมีผู้ ได้รับบาดเจ็บสาหสั (Serious Injury 
Accident) และอุบตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีมีผู้ เสียชีวิต (Fatal Accident) ในขณะท่ีตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable) จะใช้ตวัแปรเดียวกันกับการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิด
อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง และตวัแปรอิสระอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ  

ผลการศกึษาดงักลา่วสรุปตามหวัข้อท่ีสําคญัตา่งๆ ได้ดงันี ้
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1. อุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางประเภทรถชนกับอุปกรณ์ข้างทางต่างๆ เช่น เสาไฟ ป้ายจราจร ต้นไม้ 
เป็นต้น มีแนวโน้มท่ีจะมีระดบัความรุนแรงและดชันีความรุนแรงน้อยกวา่อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง
ประเภทรถเสียหลกัพลกิคว่ํา 

2. อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีเกิดในช่วงเวลากลางคืนมีแนวโน้มท่ีจะมีระดบัความรุนแรงและดชันี
ความรุนแรงสงูกวา่ในช่วงเวลากลางวนั เน่ืองจากในช่วงเวลากลางคืนรถสามารถใช้ความเร็วได้สงู 
ประกอบกบัทศันวิสยัในการขบัข่ีท่ีถกูจํากดั รวมไปถึงความเหน่ือยล้าของผู้ขบัข่ีในระยะทางไกลๆ 
ในช่วงเวลากลางคืน จึงทําให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอบุตัิเหตสุงูและมีโอกาสท่ีจะได้รับบาดเจ็บในระดบั
ท่ีมีความรุนแรงสงูเช่นกนั 

3. อุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางท่ีเกิดบนถนนท่ีมีจํานวนช่องจราจรน้อย มีแนวโน้มท่ีจะมีระดบัความ
รุนแรงและดชันีความรุนแรงสงูกว่าอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีเกิดบนถนนท่ีมีจํานวนช่องจราจร
มาก เน่ืองจากระยะห่างระหว่างรถท่ีเสียหลกักบัวตัถอุนัตรายข้างทางมีระยะสัน้กว่า ดงันัน้โอกาส
ท่ีรถเสียหลกัหลดุออกนอกเส้นทางไปชนกบัอปุกรณ์ข้างทางตา่งๆ หรือเกิดการพลิกคว่ํามีคอ่นข้าง
สงู 

4. อุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางท่ีเกิดขึน้บนทางหลวงหมายเลข 2 หลกั มีระดบัความรุนแรงและดชันี
ความรุนแรงสงูกวา่ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ 4 หลกั 

5. อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีเกิดบนช่วงถนนท่ีเป็นทางโค้ง มีแนวโน้มท่ีจะมีระดบัความรุนแรงและ
ดชันีความรุนแรงสงูกว่าอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีเกิดขึน้ในบริเวณอ่ืนๆ เช่น ทางตรง ทางแยก 
เป็นต้น 

6. อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางท่ีเกิดขึน้กบัรถโดยสารจะมีระดบัความรุนแรงและดชันีความรุนแรงสงูสดุ 
เน่ืองจากรถโดยสารมีการบรรทกุผู้ โดยสารเป็นจํานวนมาก เม่ือเกิดอบุตัิเหตเุสียหลกัหลดุออกนอก
เส้นทางชนกบัอปุกรณ์ข้างทางหรือเกิดการพลิกคว่ํา ก็จะทําให้เกิดความสญูเสียค่อนข้างมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรถประเภทอ่ืนๆ 

จากการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง ผลการวิเคราะห์ทําให้ทราบถึงลกัษณะ
ทัว่ไปของการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีเกิดขึน้บนทางหลวง เช่น จํานวนอบุตัิเหต ุจํานวนผู้ เสียชีวิต 
อตัราการเกิดอบุตัเิหต ุอตัราการเสียชีวิต อนัเน่ืองมาจากการเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง โดยจําแนกตาม
ปัจจยัตา่งๆ เช่น ประเภททางหลวง ลกัษณะบริเวณท่ีเกิดเหต ุช่วงเวลา ประเภทรถ เป็นต้น นอกจากนี ้จาก
การวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดอุบตัิเหตุอนัตรายข้างทาง รวมไปถึงการวิเคราะห์หา
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความรุนแรงและดชันีความรุนแรงของอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางท่ีได้แสดง
ไว้ข้างต้น โดยการประยกุต์หลกัการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์นัน้ ผลการวิเคราะห์ท่ีได้ช่วยให้เข้าใจ
ถึงรูปแบบ องค์ประกอบหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบตัิเหต ุรวมไปถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ระดบัความรุนแรงและดชันีความรุนแรงของการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางบนทางหลวงในประเทศไทย 



โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบัผูใชทาง 11 

สําหรับการวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความรุนแรงและดชันีความรุนแรงของอุบตัิเหตุ
อนัตรายข้างทาง แม้ว่าการวิเคราะห์ทัง้สองแบบจะมีการประยุกต์ใช้หลกัการทางสถิติท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัประเภทและลกัษณะของตวัแปรตาม (Dependent Variable) โดยการวิเคราะห์แบบแรกเป็นการ
ประยกุต์ใช้หลกัการทางสถิติแบบ Ordered Logistic Regression ในขณะท่ีการวิเคราะห์แบบท่ีสองจะ
ประยกุต์ใช้หลกัการทางสถิติแบบ Linear Regression โดยการวิเคราะห์ทัง้ 2 แบบใช้ข้อมลูชดุเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ทัง้ 2 แบบ พบว่ามีความใกล้เคียงกนัและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนั 
ดังนัน้ ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการกําหนดแผนงานหรือขอบเขตการ
ดําเนินงานโครงการ เช่น การกําหนดเส้นทางสําหรับการเก็บข้อมลูภาคสนาม การกําหนดขอบเขตพืน้ท่ี
ศกึษา เป็นต้น นอกจากนี ้ ผลการศกึษาดงักล่าวยงัมีประโยชน์ต่อกรมทางหลวง โดยเฉพาะหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงในเร่ืองของการดําเนินงานทางด้านความปลอดภยัทางถนนบนทางหลวง ได้แก่ สํานัก
อํานวยความปลอดภัย สามารถนําผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นสําหรับการกําหนด
แผนการดําเนินงานทางด้านความปลอดภยัทางถนนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตปุระเภทอบุตัิเหตุ
อนัตรายข้างทางท่ีเกิดขึน้บนทางหลวงได้ตอ่ไปในอนาคต 

2.1.2 การพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์อุบัตเิหตุอันตรายข้างทาง 

ในการวิเคราะห์หาพืน้ท่ี ช่วงถนน หรือบริเวณท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง อาจทําได้
คอ่นข้างยาก เน่ืองจากช่วงถนนท่ีพิจารณามีระยะทางท่ีหลากหลาย ไมส่ามารถทราบได้วา่พืน้ท่ีหรือบริเวณ
ช่วงใดของถนน ท่ีเป็นจดุท่ีมีความเส่ียงหรือมีโอกาสในการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางมาก และสาเหตุ
อีกประการหนึ่งคือ ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรงมีความยุ่งยาก ซบัซ้อน และใช้
เวลาในการวิเคราะห์คอ่นข้างมาก  

ดงันัน้การทํางานในส่วนนี ้คณะท่ีปรึกษาได้พฒันาเคร่ืองมือในการแสดงข้อมลูอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง 
โดยประยกุต์ใช้ระบบภมูิสารสนเทศ (Geographic Information System หรือ GIS) เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ฐานข้อมลูอุบตัิเหต ุพร้อมทัง้พฒันาระบบการนําเสนอผลการวิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมของสถานการณ์อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางได้อยา่งชดัเจน รวมไปถึงสามารถรับรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริง
ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณหรือพืน้ท่ีดงักล่าว ซึ่งนําไปสู่การกําหนดมาตรการหรือการดําเนินงานแก้ไข ในบริเวณ
พืน้ท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียงซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบตัิเหตอุนัตรายข้างทางได้ โดยในขัน้ตอนการทํางานนีมี้กรอบการ
ดําเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

การพัฒนาฐานข้อมูลอุบัตเิหตุอันตรายข้างทาง 

คณะท่ีปรึกษาได้พฒันาเคร่ืองมือ (Tools) ในการวิเคราะห์อุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางเพิ่มเติมจาก
สถาปัตยกรรมเดมิของ HAIMS (Highway Accident Information Management System) เพ่ือให้สามารถ
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1. อุบัตเิหตุข้างทาง  

เมนอูบุตัเิหตขุ้างทาง เป็นการแสดงผลข้อมลูจดุท่ีเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางแบบรายปี โดยผู้ ใช้สามารถ
เลือกการแสดงผลแบบละเอียดได้โดยการคลิกท่ี กรองข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างขึน้มาให้ผู้ ใช้งานเลือก
รายละเอียดในการแสดงผลท่ีเหมาะสมและตรงตอ่ความต้องการได้มากยิ่งขึน้ โดยแบง่ออกเป็น 2 เมนยู่อย 
ได้แก่ ประเภทลกัษณะการชน (รหสัการชน) และประเภทของอปุกรณ์ข้างทาง ซึง่ผู้ ใช้งานสามารถคลิก  
เพ่ือเลือกเฉพาะข้อมลูอบุตัิเหตขุ้างทางท่ีต้องการแสดงผลได้ และคลิกท่ีปุ่ มปิดเพ่ือดกูารแสดงผลบนแผนท่ี
ตอ่ไป โดยรายละเอียดของเมนยูอ่ยดงักลา่ว สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ประเภทลักษณะการชน  

สามารถจําแนกตามประเภทลกัษณะการชน (รหสัการชน) โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

- อบุตัเิหตบุนทาง (On Path) ได้แก่ อนัตรายข้างทางรหสั 604 และ 605 
- อบุตัเิหตนุอกทางบนทางตรง (Off Path on Straight) ได้แก่ อนัตรายข้างทางรหสั 700-710 
- อบุตัเิหตนุอกทางบนทางโค้ง (Off Path on Curve) ได้แก่ อนัตรายข้างทางรหสั 800-806 

1.2 ประเภทของอุปกรณ์ข้างทาง  

ประเภทของอุปกรณ์ข้างทางในท่ีนีห้มายถึงอุปกรณ์ข้างทางท่ีเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงและได้รับ
ความเสียหายจากการชนอนัเกิดจากอนัตรายข้างทาง แบ่งได้เป็น 12 ประเภท ตามลกัษณะของอปุกรณ์
ข้างทางท่ีได้รับความเสียหาย ได้แก่ 

- ไมมี่ความเสียหาย 
- ป้ายจราจร/ป้ายทางหลวง 
- ราวกนัอนัตราย/รัว้ริมทาง/หลกักนัโค้ง/อปุกรณ์กนัชน 
- อปุกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- อปุกรณ์สญัญาณและสญัญาณไฟจราจร 
- ผิวจราจร/คนัทาง 

- สะพาน
- หลกักิโลเมตร/หลกัเขตทาง 
- เกาะ/อปุกรณ์กัน้กลางถนน 
- ต้นไม้ 
- ศาลาทางหลวง 
- อ่ืนๆ 

ทัง้นี ้การนําเสนอข้อมลูจดุท่ีเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางบนแผนท่ีนัน้ จะใช้สญัลกัษณ์  ในการแสดง
ระดบัความเสียหายของอนัตรายข้างทางแตล่ะประเภทโดยจะใช้สีตา่งๆ ตามระบบ HAIMS เดมิ ได้แก่  

- สีเขียว หมายถึง ไมมี่ผู้ เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 
- สีเหลือง หมายถึง มีผู้บาดเจ็บเลก็น้อย 
- สีส้ม หมายถึง มีผู้บาดเจ็บสาหสั 
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- สีแดง หมายถึง มีผู้ เสียชีวิต 

และเพ่ือให้สามารถเข้าใจข้อมลูอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางในแตล่ะตําแหน่งได้ง่ายขึน้ ผู้ใช้สามารถนําเมาส์
ไปชีท่ี้สญัลกัษณ์ในตําแหน่งท่ีต้องการ ซึง่จะมีข้อความอธิบายความหมายของสญัลกัษณ์นัน้ และเม่ือคลิ๊ก
ท่ีสญัลกัษณ์ก็จะปรากฏข้อความแสดงรายละเอียดของอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางท่ีตําแหน่งนัน้ๆ เพิ่มเตมิ 

2. ช่วงถนนที่มีจาํนวนและความเส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุอันตรายข้างทาง  

เมนเูก่ียวกบัช่วงถนนท่ีมีจํานวนและความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทาง เป็นการนําเสนอข้อมลู
ความเส่ียงของการเกิดอบุตัิเหตใุนแต่ละตอนควบคมุของกรมทางหลวง โดยมีการคํานวณเป็นรายปี เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามผลทางด้านการปรับปรุงความปลอดภยัทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
แบ่งการนําเสนอเป็นดชันีชีว้ดัในการรายงานปัญหาและความรุนแรงของอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง ทัง้ 6 
ประเภท ตามลกัษณะของการคํานวณ ดงันี ้ 

1) จํานวนอบุตัเิหต ุ(Number of Accidents) 
2) จํานวนผู้บาดเจ็บ (Number of Injuries) 
3) จํานวนผู้ เสียชีวิต (Number of Fatalities) 
4) อตัราอบุตัเิหตตุอ่ปริมาณการเดนิทาง (Number of Accidents per VKT) 
5) อตัราผู้ เสียชีวติตอ่ปริมาณการเดนิทาง (Number of Fatalities per VKT) 
6) อตัราผู้บาดเจ็บตอ่ปริมาณการเดนิทาง (Number of Injuries per VKT) 

ปริมาณการเดินทาง (Vehicle Kilometer Travelled, VKT) ข้างต้น หมายถึง จํานวนยานพาหนะท่ีใช้ทาง
หลวงตามระยะทางหลวงภายใน 1 ปี โดยมีวิธีการคํานวณ คือ  

VKT (คนั-กม.) = AADT (คนัตอ่วนั) x ระยะทาง (กม.) x 365 วนั 

ในแตล่ะปี กรมทางหลวงได้ทําการสํารวจปริมาณจราจร (Average Annual Daily Traffic, AADT) ตาม
ตําแหน่งสํารวจบนทางหลวงแตล่ะเส้นทางรวมจํานวนทัง้สิน้ 2,416 ตําแหน่ง แตใ่นตอนควบคมุบางแห่งมี
ตําแหน่งสํารวจ AADT มากกว่าหนึ่งตําแหน่ง โดยมีตอนควบคมุท่ีมีตําแหน่งสํารวจ AADT สองตําแหน่ง
ทัง้หมด 213 ตอนควบคมุ และมีตอนควบคมุท่ีมีตําแหน่งสํารวจ AADT สามตําแหน่งทัง้หมด 14 ตอน
ควบคมุ ดงันัน้ ในการคํานวณปริมาณการเดนิทางของตอนควบคมุท่ีมีตําแหน่งสํารวจ AADT มากกว่าหนึ่ง
ตําแหน่งนัน้ คณะท่ีปรึกษาจึงได้พฒันาวิธีการคํานวณปริมาณการเดินทางด้วยการตดัแบ่งความยาวช่วง
ถนนท่ีครอบคลมุตําแหน่งสํารวจ AADT นัน้ๆ ตามทางแยก 

หลงัจากคํานวณหาปริมาณการเดนิทางได้เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุประดบัของความเส่ียงในการเกิด
อบุตัิเหตจุากการคํานวณดชันีชีว้ดัทัง้ 6 ประเภทข้างต้น โดยแบง่ออกเป็น 4 ระดบั เพ่ือให้สอดคล้องกบั
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ปัญหา หรือข้อจํากัด อันจะนําไปสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมและ
ก่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ผู้ใช้ทางในกิจกรรมอ่ืนๆ ถดัไป  

2.2.1 การศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและติดตัง้อุปกรณ์กัน้ และ
อุปกรณ์ข้างทางของกรมทางหลวง  

1. ราวกันอันตรายและกาํแพงคอนกรีต 

1.1) ราวกันอันตราย (Guardrail) (กรมทางหลวง, 2537) 

ราวกนัอนัตรายลกัษณะจะเป็นรางเหล็กลกูฟกูตวั W ซึง่วสัดท่ีุใช้ผลิตต้องมีคณุสมบตัิยืดหยุ่นเม่ือได้รับแรง
ปะทะจากยานพาหนะ ดงันัน้ราวกนัอนัตรายจะต้องมีระยะการยืดตวัของวสัดท่ีุมากพอตอ่การป้องกนัการ
ปะทะกบัสิ่งกีดขวางข้างทางและทําให้ยานพาหนะหยดุโดยไม่ไถลออกข้างทางหรือกลบัเข้าสูถ่นนได้อย่าง
ปลอดภยั 

ปัจจบุนั รูปแบบการติดตัง้และมาตรฐานของอปุกรณ์ ได้ระบใุนแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง (กรมทาง
หลวง, 2537) ซึ่งกําหนดคณุสมบตัิเบือ้งต้นของวสัด ุ(ความหนาและนํา้หนกัสงักะสีเคลือบต่ําสดุ) และ
คณุสมบตัิทางด้านวิศวกรรม (กําลงัดงึประลยัต่ําสดุและร้อยละการยืดตวัต่ําสดุ) รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ของวสัด ุสว่นการปรับปรุงปลายราวกนัอนัตราย 
(End Treatment) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปลายราวกนัอนัตรายแบบท่ี 1 (W-Beam Guardrail 
Approach Type I) และปลายราวกนัอนัตรายแบบท่ี 2 (W-Beam Guardrail Approach Type II)  

1.2) กาํแพงคอนกรีต (Concrete Barriers) 

กําแพงคอนกรีตเป็นอุปกรณ์กัน้แบบแข็ง (Rigid System) ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบนั โดยแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างทางแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กําแพงคอนกรีตแบบท่ี 1 (Concrete Barrier 
Type I) ชนิดติดตัง้ข้างทาง และกําแพงคอนกรีตแบบท่ี 2 (Concrete Barrier Type II) ชนิดติดตัง้เกาะ
กลาง นอกจากนัน้ ยงัมีกําแพงคอนกรีตแบบท่ี 1 ประเภทพิเศษ สําหรับตดิตัง้ในพืน้ท่ีท่ีมีคนัทางคอ่นข้างชนั  

กําแพงคอนกรีตทัง้สองประเภทจะมีระดับความสูงจากผิวทางประมาณ 80 ซม. แต่มีข้อจํากัดในการ
ก่อสร้าง เน่ืองด้วยฐานรากของอปุกรณ์กัน้ประเภทนีต้้องใช้เนือ้ท่ีมากกว่าประเภทอ่ืนๆ ดงันัน้ ในบริเวณท่ี
คนัทางแคบเกินไปอาจไมส่ามารถติดตัง้ได้ ซึง่การก่อสร้างกําแพงคอนกรีตสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การ
หล่อในท่ี (Cast-In-Situ) หรือการหล่อสําเร็จ (Pre-Cast) ซึ่งได้กําหนดคุณสมบัติเบือ้งต้นของวัสด ุ
คณุสมบตัิทางด้านวิศวกรรมและการตรวจสอบข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
ของวสัด ุ 
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2. การแนะนําการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง 

จากข้อมลูอบุตัิเหตบุนทางหลวง นอกเหนือจากการเกิดอบุตัิเหตปุระเภทรถชนรถแล้ว อบุตัิเหตปุระเภทรถ
หลดุออกจากถนนแล้วชนกบัต้นไม้ข้างทางก็มกัเกิดขึน้ประจํา ทัง้นีย้งัรวมถึงอบุตัิเหตรุถชนกบัสิ่งกีดขวาง
หรือสิ่งปลูกสร้างข้างทางท่ีติดตัง้ไว้ในตําแหน่งท่ีไม่เหมาะสม อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรศพัท์ เสาป้าย 
ต้นไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 ซม. รางระบายนํา้ ปากท่อลอดทางหลวง ตอม่อ
สะพาน และอ่ืนๆ ดงันัน้ เพ่ือความปลอดภยัสําหรับผู้ ใช้ทาง สํานกัสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง จึง
ได้จดัทํา “แบบแนะนําการปลกูต้นไม้ในเขตทางหลวง (กรมทางหลวง 2552)” โดยรายละเอียดข้อแนะนําจะ
ประกอบด้วย 

- แบบแนะนําการคํานวณเขตปลอดภยัด้านข้างทาง 
- แบบแนะนําระยะและความสงูและระยะห่างการปลกูต้นไม้เพ่ือการมองเห็น (Sight Distance) 
- แบบแนะนําการปลกูต้นไม้บริเวณเขตทาง 40 เมตร 
- แบบแนะนําการปลกูต้นไม้บริเวณเขตทาง 60-80 เมตร 
- แบบแนะนําการปลกูต้นไม้บริเวณทางแยกระดบัราบ 
- แบบแนะนําการปลกูต้นไม้บริเวณทางแยกตา่งระดบั 

3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (กรมทางหลวง, 2522; กรมทางหลวง, 2535; กรมทางหลวง, 2539) 

งานไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นลกัษณะงานท่ีประกอบด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและ
จดัหาชดุอปุกรณ์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เคร่ืองยดึโคมไฟ เสาไฟฟ้าพร้อมอปุกรณ์ เช่น สายไฟใต้ดิน อปุกรณ์
สวิทซ์ และอปุกรณ์อ่ืนๆ งานด้านการซอ่มบํารุง การประกอบติดตัง้อปุกรณ์ การบรรจบกระแสไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค รวมถึงการทดสอบระบบทัง้หมด เพ่ือให้การติดตัง้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหลวง  

3.1) เหตุอันควร (Warrants) 

การเลือกใช้ประเภทของไฟฟ้าแสงสว่าง และการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างจะพิจารณาจากเหตอุนัควรตอ่การ
ตดิตัง้ โดยได้แบง่การตดิตัง้เป็น 2 ประเภทหลกั  

1. การติดตัง้แบบตอ่เน่ือง (Continuous Lighting) เป็นการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนท่ียาวติดตอ่กนั
ตัง้แต ่500 เมตรขึน้ไป โดยพิจารณาการตดิตัง้จากเหตอุนัควร ดงันี ้  
- ปริมาณจราจรเฉล่ียตอ่วนั (AADT) ตัง้แต ่25,000 คนั ขึน้ไป 
- พืน้ท่ีใกล้เคียงมีแสงสวา่งสอ่งจ้ามาก ซึง่รบกวนการมองเห็นของผู้ขบัข่ี 
- ปริมาณคนเดนิเท้าสงูในเวลากลางคืน 
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- เป็นช่วงทางสัน้ๆ น้อยกวา่ 1 กม. ระหวา่งบริเวณท่ีตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

2. การตดิตัง้เฉพาะบริเวณ (Specific Lighting) มีเง่ือนไขในการเลือกบริเวณตดิตัง้ดงันี ้
- บริเวณท่ีมีการจราจรสับสน เช่น ทางแยกสัญญาณไฟจราจร ทางข้าม หรือทางม้าลายท่ีมี

สญัญาณไฟจราจร และบริเวณทางหลวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพทนัทีทนัใด 
- บริเวณท่ีมีลกัษณะทางเรขาคณิตท่ีไม่ปลอดภัย เช่น ทางโค้งท่ีมีระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ 

บริเวณท่ีมีแนวในทางราบไมต่อ่เน่ือง หรือบริเวณท่ีมีทางลาดชนัมาก 
- บริเวณอ่ืนๆ ท่ีมีเหตสุมควร เช่น บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บริเวณท่ีมีอตัราการเกิด

อุบตัิเหตุในเวลากลางคืนต่อกลางวนัมากกว่า 2.0 บริเวณท่ีได้ศึกษาแล้วพบว่าไฟฟ้าแสงสว่าง
สามารถลดอบุตัเิหตใุนเวลากลางคืนได้ 

3.2) โครงสร้างเสา ความเร็วลม และฐานราก 

โครงสร้างเสาไฟฟ้าในเขตทางหลวงทําจากวสัดท่ีุเป็นเหล็กกล้า ยดึติดกบัฐานแบบยดึแน่น เสาควรมีช่อง
ปิดเปิดท่ีมีขนาดพอเหมาะตอ่การบํารุงรักษา และสว่นของเสาท่ีอยู่เหนือพืน้ดินต้องตรง ไม่เอียงหรือเฉออก
จากแนวตรงเกิน 2.1 มม./ม. โดยทัว่ไปแล้ว เสาท่ีมีขนาดสงูตัง้แต่ 20 ม. ขึน้ไป จะถกูให้นิยามว่า “เสาสงู 
(High Mast)” โครงสร้างของเสาสงูจะต้องมีเคร่ืองดงึ และอปุกรณ์ใช้ดงึสําหรับหย่อนกระเช้าดวงโคมมาสู่
ระดบัพืน้ดนิโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั เพ่ือบํารุงรักษาและสามารถดงึโคมไฟฟ้ากลบัสูตํ่าแหน่งเดิม
ได้ ส่วนเสาประเภท “ก่ิงโคม” จดัเป็นโครงสร้างท่ีแข็งแรง เพราะจะต้องรักษาสภาวะของดวงโคมให้อยู่ได้
โดยปราศจากการเคลื่อนไหว ในการตดิตัง้ก่ิงโคมจะต้องทํามมุ 15 องศากบัแนวราบ 

วสัดท่ีุใช้ทําเสาไฟฟ้าและก่ิงโคมบนทางหลวงจะต้องผา่นการตรวจสอบคณุสมบตัทิางวิศวกรรมดงันี ้

- เหล็กกล้าท่ีนํามาใช้ต้องทําการอาบสงักะสีแบบจุ่มร้อนตามกรรมวิธีของ ASTM A 525-76 ทัง้
ภายในและภายนอก 

- ปริมาณของสงักะสีเคลือบต้องไมน้่อยกวา่  550  ก./ตร.ม. 
- ความหนาของแผน่เหลก็ไมน้่อยกวา่  4  มม. 
- ความต้านทานแรงประลยัไมน้่อยกวา่  44 กก./มม2 
- จดุครากไมน้่อยกวา่    25 กก./มม2 
- การยืดไมน้่อยกวา่    ร้อยละ 21 

โครงสร้างเสาต้องมีการออกแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล คือ การออกแบบโมเมนต์ดดั ให้ใช้ความเร็วลม
เท่ากบั 60 กม./ชม. ท่ีความสงู 10 ม. เหนือระดบัพืน้ดิน โดยยอมให้มีการเบ่ียงเบนท่ีปลายเสาไม่เกินร้อย
ละ 7.5 ของความสงู โดยท่ีเสาจะต้องมีความหน่วงตอ่การแกวง่เน่ืองจากแรงลม 
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งานฐานรากในการก่อสร้างให้ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดรายละเอียดควบคมุการก่อสร้างทาง
หลวง และการเทฐานรากให้เทครัง้เดียว โดยเหลือสว่นบนของฐานรากไว้ 5 ซม.สําหรับปรับระดบั กรณีท่ีไม่
สามารถก่อสร้างตามแบบได้ การแก้ไขแบบจะต้องได้รับการเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคมุก่อน 

3.3) โคมไฟฟ้าและการกระจายแสง 

โคมไฟฟ้า (Lantern) หมายถึง ดวงโคมท่ีประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า บลัลาสต์ อปุกรณ์หกัเหแสง อปุกรณ์
สะท้อนแสง อปุกรณ์กระจายแสงของหลอดไฟ โดยรายละเอียดทางด้านวสัดศุาสตร์มีดงันี ้

- โคมไฟฟ้าต้องทําด้วยโลหะผสมท่ีเบาและทนต่อการผกุร่อน สีท่ีใช้ต้องเป็นแบบอบเคลือบ ออกสี
เทา 

- อปุกรณ์สะท้อนแสง ต้องเป็นแบบชบุเงาและทํามาจากอลมูิเนียมท่ีผา่นกระบวนการแอไนด์ไดซ์ 
- อปุกรณ์หกัเหแสง (ฝาครอบ) ถ้าทํามาจากอะคริลิคโปร่งใส ไม่มวัเน่ืองจากการเปล่ียนสี ภายใน 5 

ปีแรกของการใช้งาน 
- ดวงโคมต้องเป็นชนิด Cut-Off หรือ Semi-Cut-Off ตามแบบหรือข้อกําหนดพิเศษ  

3.4) ตาํแหน่งและระยะตดิตัง้ 

- ความสูงของดวงโคมต้องไม่ต่ํากว่า 7.5 เมตร และไม่เกิน 12 เมตร ซึ่งเป็นระยะท่ีประหยดัและ
เหมาะสม ในการตดิตัง้ดวงโคมจะมีรูปแบบการตดิตัง้อยู ่4 แบบ  

- ระยะติดตัง้เสาไฟฟ้าทางหลวง แบ่งเป็นนอกเมืองและในเมืองหรือเขตชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

- ถนนในเขตนอกเมือง ให้ทําการติดตัง้เสาห่างจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร แต่ในกรณีไม่มี
ไหลท่าง ให้ติดตัง้ห่างจากขอบผิวทางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เว้นแตบ่ริเวณดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีจํากดั
หรือบริเวณสะพาน ระยะห่างอาจลดลงได้ แตต้่องไมน้่อยกวา่ 1.0 เมตร 

- ถนนในเขตเมืองหรือเขตชมุชนท่ีมีขอบทางเป็นคนัหิน ระยะห่างน้อยท่ีสดุระหว่างเสาและขอบทาง
ประมาณ 1.5 เมตร แตส่ามารถลดลงได้ตามเปอร์เซน็ต์ความลาดหลงัทางเข้าหาคนัหิน 

3.5) หลักการออกแบบตาํแหน่งของดวงโคม 

ในทางปฏิบตัิ ให้พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง ความสงู ระยะย่ืน และมมุเอียงของดวงโคม สว่นความสงู
และระยะห่างระหวา่งดวงโคม ให้พิจารณาจากความกว้างของคนัทาง ชนิดของการตดิตัง้ และชนิดของการ
กระจายแสง ส่วนในกรณีท่ีมีการติดตัง้ดวงโคมตามขอบทางโค้งด้านนอก ให้พิจารณาระยะห่างของดวง
โคม จากความสงูดวงโคมและรัศมีโค้งเป็นหลกั 
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3.6) ประเภทของหลอดไฟฟ้า 

การเลือกหลอดไฟจะต้องพิจารณาหลายด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของหลอด อายกุารใช้งาน ความคงทน
ตอ่อณุหภมูิ เป็นต้น หลอดไฟชนิดท่ีใช้งานตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหรือถนนมีดงันี ้

1. High-Pressure Sodium Lamp 
2. Low Pressure Sodium Lamp 
3. Mercury Vapour Lamp 
4. Metal Halide Lamp 
5. Fluorescent Lamp 

สําหรับ Low-Pressure Sodium Lamp ไม่นิยมใช้ในปัจจบุนั เน่ืองจากมีการให้สีท่ีไม่ถกูต้อง และไฟฟ้าท่ี
สอ่งสวา่งในเวลากลางคืนตามถนนของประเทศไทย สว่นใหญ่จะใช้หลอดไฟแบบ High Pressure Sodium 
เน่ืองจากสีท่ีได้จะเพีย้นจากความเป็นจริงไมม่ากและยงัให้การมองเห็นท่ีชดัเจน 

4. สัญญาณไฟจราจร (กรมทางหลวง, 2523; กรมทางหลวง, 2530; กรมทางหลวง, 2539)  

สญัญาณไฟจราจรเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้บริหารจดัการปริมาณจราจรบริเวณแยก เพ่ือจดัสรรเวลาในการเคล่ือน
ตวัของรถท่ีทางแยก ซึง่จะเปิดสญัญาณให้เพียงทิศทางหนึ่งสามารถผ่านแยกได้โดยทิศทางอ่ืนๆ ต้องหยดุ
รอ ซึง่การออกแบบตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกนัน้ ต้องพิจารณาข้อมลูท่ีสําคญัดงันี ้ 

- ข้อมลูจํานวนช่องจราจร และปริมาณจราจรในชัว่โมงเร่งดว่นบนทางสายหลกั (รวมปริมาณรถทัง้ 2 
ทิศทาง) และปริมาณจราจรบนทางสายรอง (ทิศทางท่ีมีปริมาณจราจรสงูสดุ)  

- จํานวนอบุตัเิหตบุริเวณทางแยกใน 12 เดือน มีจํานวน 5 ครัง้ หรือมากกวา่ 

สญัญาณไฟจราจรท่ีมีการออกแบบท่ีดี จะช่วยลดการตดิขดัของการจราจรและลดอบุตัิเหตบุริเวณทางแยก
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.1) มาตรฐานหวัสัญญาณไฟจราจร 

หวัสญัญาณไฟจราจร จะต้องผลติจากวสัดท่ีุมีคณุภาพหรือได้รับคําแนะนําทางวิศวกรรม โดยขนาดของหวั
สญัญาณท่ีมีลกัษณะเป็นตวัอกัษรต้องมีเส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มม. แต่ต้องไม่มากกว่า 300 
มม.  
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เลนส์ของดวงโคมของชดุหวัไฟสญัญาณต้องทํามาจากวสัดโุพลีคาร์บอเนตโปร่งแสงหรือวสัดอุะคริลิคโปร่ง
แสง ทนความร้อนสงู ไมแ่ตกง่าย และไมเ่ป็นอนัตรายเม่ือเกิดอบุตัเิหต ุและต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 200 มม. เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- เม่ือตดิตัง้กบัแขนหรือคานของเสาสงู (Mast Arm หรือ Overhead) ให้มีขนาดไมน้่อยกวา่เส้นผา่น
ศนูย์กลาง 300 มม. 

- เม่ือเป็นดวงโคมท่ีมีลกูศรกํากบัให้มีขนาดไมน้่อยกวา่เส้นผา่นศนูย์กลาง 300 มม. ไมว่า่จะตดิตัง้ไว้
กบัเสาชนิดใด 

- เม่ือกําหนดไว้ในแบบให้เป็นอยา่งอ่ืน 

4.2) ระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

ระบบการควบคมุสญัญาณไฟจราจรจําแนกตามวธีิควบคมุการจราจรได้ 2 ประเภทดงันี ้

1. แบบตัง้เวลาลว่งหน้า (Fixed Time Control) คือ รูปแบบสญัญาณไฟจราจรท่ีมีการออกแบบควบคมุ
การจราจรไว้แน่นอน โดยแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

- Single Program Control เป็นระบบท่ีตัง้เวลาไว้ลว่งหน้า โดยมีรอบสญัญาณไฟเขียว เหลือง แดง 
คงท่ี เหมาะกบัทางแยกท่ีมีปริมาณการจราจรใกล้เคียงกนัในแตล่ะช่วงเวลาของวนั 

- Multiple Program Control เป็นระบบท่ีเหมาะกบัทางแยกท่ีมีปริมาณจราจรในแตล่ะช่วงเวลา
แตกต่างกันมาก โดยทั่วไปจะใช้ 3 โปรแกรม สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น และนอก
ช่วงเวลาเร่งดว่น  

2. แบบรอบสญัญาณไฟเปล่ียนตามปริมาณจราจร (Vehicle Actuated Control) คือ รูปแบบสญัญาณไฟ
จราจรท่ีจะปรับเปลี่ยนเฟสและเวลารอบสญัญาณไฟให้สมัพนัธ์กบัปริมาณจราจร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ยอ่ย คือ 

- Semi-Traffic Actuated Control เป็นระบบท่ีมีการควบคมุช่วงเวลาของไฟเขียวให้ยาวขึน้หากมี
ปริมาณจราจรเข้าสูท่างแยกมาก โดยระบบจะถกูควบคมุด้วยตวัดกัสญัญาณอตัโนมตัิ (Detector) 
เฉพาะถนนสายรอง  

- Full-Traffic Actuated Control เป็นระบบท่ีสญัญาณไฟเปล่ียนแปลงช่วงเวลาของไฟเขียวให้ยาว
ขึน้ ถ้ามีปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยกมาก โดยระบบจะถูกควบคมุด้วยตวัดกัสญัญาณอตัโนมตั ิ
(Detector) ทัง้สองทิศทาง 
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4.3) ตาํแหน่งและระยะตดิตัง้ 

- สญัญาณไฟหลกัจะติดตัง้เลยจากตําแหน่งเส้นหยดุรถไปอย่างน้อย 1.0 เมตร หากมีเกาะกลางอาจจะ
พิจารณาตดิตัง้สญัญาณไฟหลกัชดุท่ีสองด้านขวา 

- ตําแหน่งติดตัง้สญัญาณไฟเสริมจะขึน้กับกายภาพของทางแยก หากติดตัง้บนเกาะกลางตําแหน่งท่ี
ตดิตัง้จะพิจารณาระยะห่างจากขอบคนัหินเป็นสําคญั 

- ความสงูของหวัไฟสญัญาณท่ีติดตัง้ หากไม่ได้กําหนดไว้ในแบบให้เป็นอย่างอ่ืน จะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีติดตัง้กบัแขนหรือคานของเสาสงู ส่วนล่างสดุของ Backing Board จะต้องสงูจากผิว
จราจรไมน้่อยกวา่ 5.50 เมตร 

- กรณีติดตัง้กบัเสาธรรมดาหรือต้นเสาของเสาสงู สว่นลา่งสดุของ Backing Board จะต้องสงู
จากไหลท่างหรือทางเท้าอยา่งน้อย 2.50 เมตร 

5. ป้ายจราจร (กรมทางหลวง, 2531; กรมทางหลวง, 2537)  

ประเภทของป้ายจราจรสามารถแบง่ตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้

1. ป้ายบงัคบั (Regulatory Sign) เป็นเสมือนข้อบงัคบัหรือคําสัง่เพ่ือให้ผู้ ใช้ทางปฏิบตัิตาม ทัง้นี ้จะใช้
ร่วมกบัการบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบกและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะของป้าย
จะมีมิตเิป็นรูปแปดเหล่ียมหรือวงกลม ขึน้อยูก่บัลกัษณะคําสัง่ท่ีบงัคบั 

2. ป้ายเตือน (Warning Sign) เป็นป้ายสําหรับแนะนําต่อผู้ ใช้ทางให้ทราบถึงสภาพถนน ท่ีจะก่อให้เกิด
อนัตรายตอ่ผู้ขบัข่ี ขนาดและมิตขิองป้ายเตือน  

3. ป้ายแนะนํา (Route Marker) เป็นป้ายสําหรับแนะนําผู้ ใช้ทางให้ทราบถึงทิศทางการเดินทาง รวมถึง
การแจ้งให้ทราบถึงข้อมลูสําคญัในการเดนิทาง เพ่ือให้ผู้ใช้ทางสามารถเดนิทางสูจ่ดุหมายปลายทางได้
โดยสะดวก ถกูต้อง และปลอดภยั ขนาดและมิตขิองป้ายเตือน  

ลกัษณะการใช้งานของป้ายจราจรกบัเง่ือนไขของรูปแบบ สี ขนาด สญัลกัษณ์ มิติของตวัเลข ตวัอกัษร เส้น
ขอบป้าย และการสอ่งสวา่งหรือการสะท้อนแสง จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานกรมทางหลวง  

5.1) งานตดิตัง้ป้ายทั่วไป  

- ระยะในการติดตัง้ป้ายจราจรล่วงหน้าจําเป็นต้องสมัพนัธ์กบัความเร็วในการขบัข่ี เพ่ือเตือนผู้ขบัข่ี
ตอ่การใช้ความเร็ว 

- การปักหรือติดตัง้ป้ายจราจร โดยปกติทางหลวง 2 ช่องจราจร จะติดตัง้ป้ายทางด้านซ้ายของผิว
จราจร ยกเว้นป้ายเขตห้ามแซง  
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- กรณีทางหลวงท่ีช่องจราจรสําหรับรถวิ่งทิศทางเดียวกนัตัง้แต ่2 ช่องจราจรขึน้ไป โดยมีเกาะกลาง 
แบง่ทิศทางจราจร ควรพิจารณาตดิตัง้ป้ายเพิ่มทางด้านขวาท่ีเกาะกลาง เพ่ือช่วยให้ผู้ขบัข่ีท่ีวิ่งช่อง
จราจรด้านขวาสดุสามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ชดัเจนขึน้  

- กรณีทางหลวงท่ีจดัการจราจรให้เดินรถทางเดียว ควรพิจารณาติดตัง้ป้ายเพิ่มทางด้านขวา เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ขบัข่ีท่ีวิ่งช่องจราจรด้านขวาสดุสามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ชดัเจนขึน้  

- เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการสะท้อนแบบกระจกเงา (Mirror Reflection) จากป้าย การติดตัง้ป้าย
จราจรทุกป้ายจะต้องปักเข้าหาทิศทางการจราจร โดยเบนออกจากแนวท่ีตัง้ฉากการจราจร
ประมาณ 5 องศา 

- การตดิตัง้ในช่วงทางโค้ง จําเป็นต้องพิจารณาถึงการมองเห็นป้ายของผู้ขบัข่ีเป็นสําคญั 
- ไม่ควรติดตัง้ป้ายบงัคบัหรือป้ายเตือนเกินหนึ่งป้าย ยกเว้นป้ายเตือนความเร็วท่ีใช้ติดตัง้ร่วมกบั

ป้ายเตือนอ่ืนๆ  
- การตดิตัง้ป้ายบงัคบัและป้ายเตือนร่วมกนัจะต้องเป็นป้ายท่ีมีความหมายเสริมกนั  
- ป้ายหยดุให้ตดิตัง้เด่ียว  

5.2) ข้อกาํหนดระยะความสูงของป้ายจราจร 

- การติดตัง้ป้ายจราจร เขตพืน้ท่ีทางในเมือง ส่วนขอบล่างสดุของป้ายทัง้ป้ายเดียวหรือเกิน 1 ป้าย 
จะต้องสงูจากระดบัผิวจราจรอยา่งน้อย 2 เมตร  

- การติดตัง้ป้ายจราจรนอกเมือง ขอบล่างสุดของป้ายต้องสูงจากระดบัผิวจราจรอย่างน้อย 1.50 
เมตร และกรณีตดิตัง้ป้ายในแนวดิง่เกิน 1 ป้าย ขอบลา่งสดุของป้ายจะสงูจากระดบัผิวจราจรอย่าง
น้อย 1.20 เมตร  

- บนทางหลวงพิเศษ หรือบริเวณท่ีมีสิ่งกีดขวางระดบัการมองเห็นของผู้ขบัข่ี ท่ีเป็นป้ายเด่ียวหรือมี
ป้ายอ่ืนประกอบต้องมีความสงูจากระดบัผิวจราจรอยา่งน้อย 2.00 เมตร  

- ป้ายเตือนสิง่กีดขวาง ให้ขอบลา่งสดุของป้ายสงูจากระดบัผิวจราจร 0.50 เมตร 

5.3) ข้อกาํหนดระยะตดิตัง้ป้ายจราจรตามแนวขวาง 

- การติดตัง้ป้ายจราจรข้างทางหลวงต้องติดตัง้ห่างจากขอบคันหิน (Curb) หรือราวกันอันตราย 
(Guardrail) ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และระยะจากขอบป้ายจราจรท่ีใกล้สดุต้องห่างจากขอบผิว
จราจรอยา่งน้อย 4 เมตร เว้นแตล่กัษณะกายภาพของขอบทางไมเ่อือ้ตอ่การตดิตัง้ตามข้อกําหนด 

- บนทางหลวงนอกเมือง ป้ายจราจรสองป้ายท่ีมีวตัถปุระสงค์ตา่งกนัควรจะติดตัง้ห่างกนัอย่างน้อย 
60 เมตร แตห่ากเป็นป้ายแนะนํา ควรตดิตัง้ห่างกนัอยา่งน้อย 100 เมตร 

- กรณีทางหลวงพิเศษจะตดิตัง้ป้ายจราจร แยกเป็น 2 กรณี 
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- กรณีตดิตัง้ทางด้านซ้าย ต้องห่างจากขอบผิวจราจรอยา่งน้อย 4.00 เมตร 
- กรณีตดิตัง้ทางด้านขวา ต้องห่างจากขอบผิวจราจรอยา่งน้อย 3.00 เมตร 

- กรณีป้ายท่ีไม่มีประโยชน์ตอ่การจราจรโดยตรง เช่น ป้ายบอกสถานท่ี ให้ติดตัง้ห่างจากขอบผิว
จราจรไมน้่อยกวา่ 6.00 เมตร 

- กรณีถนนในเขตเมือง ต้องมีระยะห่างจากสนัขอบทางไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร 
- กรณีท่ีจะต้องใช้ราวกัน้เสาป้ายจราจรแขวนสงู ราวกัน้นัน้จะต้องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้อย

ท่ีสดุเท่ากบัความกว้างของไหลท่าง หรือห่างจากสนัขอบทางอยา่งน้อย 0.30 เมตร 

5.4) ข้อกาํหนดเสาป้ายจราจรข้างทาง 

- เสาป้ายจราจรข้างทางจะแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ เสาป้ายข้างทางขนาดใหญ่ (Large Roadside 
Signs) และเสาป้ายข้างทางขนาดเลก็ (Small Roadside Signs) 

- สว่นใหญ่เป็นเสาท่ีทํามาจากคอนกรีตท่ีกําลงัอดั 210 ksc มีระยะการบม่ท่ี 28 วนั 
- เสาป้ายคอนกรีตชนิดเสาเด่ียว จะมีหน้าตดั 0.12 x 0.12 เมตร เหมาะสําหรับการติดตัง้ป้ายบงัคบั 

ป้ายเตือน และป้ายบอกหมายเลขทางหลวง 
- เสาป้ายคอนกรีตชนิดเสาคู ่จะมีหน้าตดั 0.15 x 0.15 เมตร เหมาะกบัการติดตัง้ ถ้าหากขนาดป้าย

ไมเ่กิน 2 ตารางเมตร และ 4 ตารางเมตร 

5.5) เหตุอันควรพจิารณาตดิตัง้ป้ายจราจรแบบแขวนสูง 

เพ่ือให้ผู้ ใช้ทางสามารถมองเห็นป้ายได้ชัดเจนมากขึน้ กรณีบนทางหลวงมีความกว้างหรือจํานวนช่อง
จราจรมากและปริมาณจราจรหนาแน่น การติดตัง้ป้ายจราจรแบบแขวนสงูจะลดข้อจํากดัดงักล่าวได้ โดย
การตดิตัง้ป้ายจราจรแบบแขวนสงู มีเหตอุนัควรในการเลือกตําแหน่งตดิตัง้ดงันี ้

- กรณีท่ีต้องการใช้ป้ายจราจรกํากบัรถให้เดนิทางตามช่องจราจรแตล่ะช่องให้ถกูต้อง 
- กรณีเส้นทางเป็นบริเวณทางตา่งระดบัท่ีมีการออกแบบซบัซ้อน 
- กรณีท่ีมีทางแยกตา่งระดบับนทางหลวงท่ีห่างกนัน้อยกวา่ 2 กม. 
- กรณีท่ีไมส่ามารถตดิตัง้ป้ายข้างทางได้ 
- กรณีท่ีมีช่องทางเดินรถทิศทางเดียว ตัง้แต ่3 ช่องจราจรขึน้ไป และมีปริมาณจราจรท่ีสงู ทําให้เป็น

อปุสรรคตอ่การมองเห็นของผู้ขบัข่ี 
- กรณีท่ีมองเห็นป้ายจราจรข้างทางไม่ชัดเจน เน่ืองจากสองข้างทางมีไฟส่องสว่างมากหรือมี

อปุสรรคอ่ืนๆ 
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5.6) การบาํรุงรักษาป้ายจราจร 

- ป้ายจราจรทกุป้ายจะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม สะอาด และสามารถอ่านชดัเจนทุก
เวลา ป้ายจราจรซึง่เกิดการชํารุดเสียหายต้องเปล่ียนทนัที 

- กรณีของการทําความสะอาดป้าย ได้กําหนดไว้อยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 
- การตรวจสอบการมองเห็นป้ายจะต้องมีการปฏิบตัทิัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน 

6. หลักนําทาง (กรมทางหลวง, 2533; กรมทางหลวง, 2537) 

หลกันําทาง หมายถึง หลกัไม้ คอนกรีต โลหะ หรืออโลหะอ่ืนๆ ซึ่งเม่ือทาหรือติดเป้าสะท้อนแสงแล้วมี
คณุสมบตัิสะท้อนแสงให้มองเห็นได้อย่างชดัเจนในเวลากลางคืนเม่ือฉายด้วยไฟสงูมาตรฐานรถยนต์ทัว่ไป 
ซึง่หลกันําทางท่ีใช้กนัทัว่ไปจะแยกเป็น 2 ประเภทหลกั แบ่งตามวสัดท่ีุนํามาใช้งาน คือ หลกัแท่งคอนกรีต 
(Concrete Type) หลกัแบบออ่นตวั (Flexible Type)  

หลกันําทางท่ีติดตัง้บนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีมาตรฐานการติดตัง้โดยให้มีความสงู
ของวตัถสุะท้อนแสงอยู่สงูจากผิวจราจรไม่น้อยกว่า 70 ซม. และไม่เกิน 125 ซม. หลกันําทางจะต้องติดตัง้
ให้ห่างจากขอบไหลท่าง 30 ซม. และการติดตัง้ท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่งต้องสงูจากผิวจราจรเท่ากนัและห่าง
จากขอบทางเดนิรถเท่ากนัโดยตลอด บริเวณท่ีมีเหตอุนัควรในการตดิตัง้หลกันําทางมีดงันี ้ 

1. บริเวณทางโค้งแนวราบ (Horizontal Curve) และโค้งแนวดิง่ (Vertical Curve)  
2. บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงความกว้างของผิวจราจร 
3. บริเวณท่ีต้องการนําทางเพ่ือไมใ่ห้รถหลดุออกจากคนัทางหรือในบริเวณทางแยกท่ีสบัสน 
4. บริเวณอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตชุนอปุกรณ์งานทาง และช่วยในการนําทางด้วย เช่น ก่อนถึงสะพาน 

โดยการติดตัง้หลกันําทางก่อนถึงสะพานจะช่วยนําทางให้รถเข้าสู่ช่องทางได้ถกูต้อง เป็นการป้องกนั
อบุตัเิหตรุถชนราวสะพานหรือตกสะพาน  

2.2.2 การสาํรวจแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์กัน้และอุปกรณ์ข้างทาง จากหน่วยงานกลางและ
หน่วยงานปฏิบัตใินพืน้ที่ของวิศวกรผู้ออกแบบ  

การดําเนินงานในขัน้ตอนนี ้คณะท่ีปรึกษาได้ทําการสํารวจแนวทางในการเลือกใช้อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์
ข้างทางจากหน่วยงานกลางและหน่วยงานปฏิบตัิในพืน้ท่ีของวิศวกรผู้ออกแบบ โดยสอบถามความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงผู้ออกแบบและผู้ควบคมุงานในระดบัเขตและแขวงการทาง ถึงปัจจยัในการ
เลือกใช้อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ข้างทาง แนวทางหรือมาตรฐานท่ีใช้ในการเลือกตําแหน่งท่ีจะติดตัง้ รวมถึง
การพิจารณารูปแบบในการติดตัง้อุปกรณ์ สําหรับโครงการก่อสร้างใหม่ โครงการท่ีอยู่ในระหว่างการ
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ปรับปรุง งานป้องกนัจดุเส่ียงอนัตราย งานแก้ไขจดุท่ีเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางบ่อยครัง้ รวมไปถึงงาน
ซอ่มแซมและบํารุงดแูลรักษา 

จํานวนตวัอย่างท่ีได้จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานของกรมทางหลวง จํานวนทัง้สิน้ 145 คน 
แบ่งเป็น สํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวง/ศนูย์สร้างทาง/สํานกัก่อสร้างทาง/ศนูย์สร้างทางและบรูณะ
สะพาน  จากผลการสํารวจผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการออกแบบติดตัง้ หรือผู้ ท่ีมีสว่นในการตดัสินใจเลือกใช้
อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ข้างทางในปัจจบุนั ท่ีปรึกษาได้ทําการสรุปผลการสํารวจ โดยแยกเป็น 4 ประเด็น
หลกั ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์กัน้และอุปกรณ์ข้างทาง ได้แก่ ตําแหน่งในการติดตัง้อุปกรณ์ การ
เลือกใช้ประเภทของอุปกรณ์ รูปแบบการติดตัง้อุปกรณ์ ปัญหาในการติดตัง้และแนวทางในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาอปุกรณ์ และในสว่นของการรายงานผล ได้แยกตามประเภทของอปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) อุปกรณ์กัน้  

อปุกรณ์กัน้ในการศกึษานี ้ได้แก่ ราวกนัอนัตรายและกําแพงคอนกรีต มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือป้องกนัไม่ให้
รถหลดุออกจากถนนจนเกิดการพลิกคว่ําหรือชนเข้ากบัวตัถอ่ืุนๆ ซึง่ประสิทธิภาพของอปุกรณ์กัน้จะขึน้อยู่
กบัตําแหน่งและพืน้ท่ีในการตดิตัง้ การเลือกใช้ประเภทอปุกรณ์กัน้ และรูปแบบในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้เป็น
สําคญั  

ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจโดยการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการออกแบบติดตัง้
อปุกรณ์กัน้ หรือมีสว่นในการตดัสนิใจเลือกใช้อปุกรณ์กัน้ สรุปเป็นหวัข้อได้ดงันี ้

ตาํแหน่งในการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้  

ผลการสํารวจแนวทางในการเลอืกตําแหน่งและพื้นที่ในการติดตัง้อุปกรณ์กัน้ในปจัจุบนั สามารถสรุป
ภาพรวมไดด้งัน้ี 

- เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงส่วนใหญ่เลือกท่ีจะติดตัง้อปุกรณ์กัน้ในตําแหน่งทางโค้ง บริเวณเช่ือมต่อ
ราวสะพาน บริเวณทางเขา และบริเวณท่ีเป็นทางร่วมทางแยก หรือตําแหน่งท่ีเป็นจดุเส่ียงอนัตราย 

- ในกรณีพืน้ท่ีท่ีติดตัง้อปุกรณ์กัน้อยู่ในบริเวณทางโค้ง พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ โดยคํานงึถึงความลาดชนัคนัทางและรัศมีโค้ง
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ความสงูคนัทางและเขตปลอดภยั แต่ในกรณีท่ีมีวตัถอุนัตรายข้าง
ทางอยู่ในบริเวณทางโค้ง เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงกลับไม่ได้ระบุถึงความจําเป็นในการติดตัง้
อปุกรณ์กัน้ ซึง่ผลจากการสํารวจในประเดน็ดงักลา่ว สอดคล้องกบัแนวทางการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ ท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดของแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทางฉบบัปี 2537 วา่ในกรณีทางโค้งราบ 
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การติดตัง้อปุกรณ์กัน้จะมีการพิจารณาค่ารัศมีโค้ง ความลาดชนัคนัทาง และความสงูคนัทางเป็น
องค์ประกอบเดียว และ/หรือองค์ประกอบร่วม 

- ในกรณีพืน้ท่ีท่ีตดิตัง้อปุกรณ์กัน้เป็นบริเวณเช่ือมตอ่ราวสะพาน พบว่าเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงสว่น
ใหญ่จะเลือกใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาติดตัง้อุปกรณ์กัน้ โดยคํานึงถึงความชันคนัทางเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือความสงูคนัทาง 

- ในกรณีพืน้ท่ีท่ีติดตัง้เป็นทางเขา พบว่าเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงส่วนใหญ่จะติดตัง้อปุกรณ์กัน้ โดย
พิจารณาจากความลาดชนัคนัทางและความสงูคนัทางเป็นสําคญั 

- ในกรณีพืน้ท่ีท่ีติดตัง้เป็นบริเวณทางร่วมทางแยก และ/หรือตําแหน่งท่ีเป็นจดุเส่ียงอนัตราย พบว่า
ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเขตปลอดภยั อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงส่วนใหญ่ไม่
สามารถอธิบายได้อยา่งชดัเจนวา่เขตปลอดภยัถกูกําหนดขึน้จากหลกัเกณฑ์ใด 

 
เป็นท่ีสงัเกตวา่ เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงสว่นใหญ่คํานงึถึงวตัถอุนัตรายข้างทางอยูใ่นลําดบัท้ายๆ เม่ือต้องมี
การพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ 

ผลการสํารวจแนวทางในการเลือกใช้ประเภทอปุกรณ์กัน้ในปัจจุบนั ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบโดยรวมได้
ดงันี ้

- ความสงูคนัทาง ความชนัคนัทาง บริเวณท่ีเกิดอบุตัิเหตรุุนแรงข้างทางบอ่ยครัง้ และบริเวณช่วง
ทางโค้งราบ เป็นหลักเกณฑ์สําคัญท่ีถูกนํามาใช้ในการพิจารณาเลือกประเภทอุปกรณ์กัน้ท่ี
นํามาใช้ 

- ความสงูคนัทาง เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีใช้พิจารณาเลือกติดตัง้อปุกรณ์กัน้ ทัง้ 2 ประเภท โดย
พบว่า บริเวณท่ีมีความสงูคนัทางไม่สงูมาก เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงส่วนใหญ่จะเลือกพิจารณา
ติดตัง้อุปกรณ์กัน้ประเภทราวกันอันตราย ซึ่งแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทางได้ระบุว่า 
ความสูงคนัทางท่ีมากกว่า 5 เมตรแต่ไม่เกิน 7 เมตร ถูกจัดให้เป็นตําแหน่งท่ีควรติดตัง้ราวกัน
อนัตราย สว่นในบริเวณท่ีมีความลาดชนัคนัทางสงูมาก เช่น ทางเขา หรือเหวลกึ เจ้าหน้าท่ีกรมทาง
หลวงสว่นใหญ่จะเลือกพิจารณาตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ประเภทกําแพงคอนกรีต 

- ความลาดชนัคนัทาง เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเลือกติดตัง้อปุกรณ์กัน้ พบว่าบริเวณท่ี
มีความลาดชนัคนัทางต่ํา เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงจะพิจารณาเลือกติดตัง้อปุกรณ์กัน้ประเภทราว
กนัอนัตราย โดยแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทางได้ระบวุ่า ความลาดชนัคนัทางท่ีมากกว่า 
1V:3H ถกูจดัให้เป็นตําแหน่งท่ีควรตดิตัง้ราวกนัอนัตราย 
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- สําหรับบริเวณท่ีเกิดอุบตัิเหตุรุนแรงข้างทางบ่อยครัง้ เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงจะพิจารณาเลือก
ติดตัง้อปุกรณ์กัน้ประเภทกําแพงคอนกรีต แตสํ่าหรับพืน้ท่ีท่ีมีการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ประเภทราวกนั
อันตรายอยู่แล้ว แต่เม่ือยังมีอุบตัิเหตุเกิดขึน้บ่อยครัง้ ราวกันอันตรายจะถูกเปล่ียนเป็นกําแพง
คอนกรีต 

- ในบริเวณช่วงทางโค้งราบ ผู้ ถูกสัมภาษณ์จะเลือกพิจารณาติดตัง้อุปกรณ์กัน้ประเภทราวกัน
อนัตราย โดยหลกัเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาดงักล่าว จะสอดคล้องกับข้อกําหนดตามแบบมาตรฐาน
สําหรับงานก่อสร้างทางฉบบัปี 2537 ท่ีระบวุ่า บริเวณโค้งราบท่ีมีดินถมสงูกว่า 5 เมตร (และมี
ความลาดชนัคนัทางมากกว่า 1V:3H) และ/ หรือทางโค้งราบท่ีมีรัศมีโค้งน้อยกว่า 150 เมตร ถือ
ตําแหน่งท่ีมีเหตอุนัควรให้ตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ประเภทราวกนัอนัตราย 

ความยาวในการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ 

ผลการสํารวจแนวทางการกําหนดความยาวของอปุกรณ์กัน้ เพ่ือป้องกนัวตัถขุ้างทางในปัจจบุนั สรุปได้ดงันี ้

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง / สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สว่นใหญ่ ให้ข้อคดิเห็นวา่ มีการพิจารณาตามแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง โดยข้อความ
เบือ้งต้นท่ีอ้างอิงจากแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง ได้กําหนดความยาวของการติดตัง้
อปุกรณ์กัน้ทัง้ 2 ประเภท เพ่ือป้องกนัวตัถขุ้างทางไว้เช่นกนั 

- ผลการสํารวจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานบางสํานกัทางหลวง พบว่าจะพิจารณาจากแนวทางอ่ืนๆ เช่น 
การพิจารณาจากสภาพหน้างานจริงในการก่อสร้าง เป็นแนวทางสําคญัในการกําหนดความยาว
ของอปุกรณ์กัน้เพ่ือป้องกนัวตัถขุ้างทางในปัจจบุนั 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานบางสํานกัทางหลวง ให้ข้อคิดเห็นว่ามีการพิจารณาทัง้ 2 แนวทาง คือ การ
พิจารณาตามแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทางและการพิจารณาจากสภาพหน้างานจริงใน
การก่อสร้าง เป็นแนวทางในการกําหนดความยาวของอุปกรณ์กัน้เพ่ือป้องกันวัตถุข้างทางใน
ปัจจบุนั 

ผลการสํารวจแนวทางการกําหนดความยาวของอปุกรณ์กัน้ เพ่ือป้องกนัคนัทางท่ีมีความลาดชนัสงู (Non-
Recovery Embankment) พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง / สํานกังานทางหลวงและใน
สงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ ให้ข้อคิดเห็นไว้ 2 แนวทาง คือ การพิจารณาตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างทาง และการพิจารณาจากสภาพหน้างานจริงในการก่อสร้าง แตอ่ย่างไรก็ตาม จากการศกึษาคูมื่อ
มาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง พ.ศ.2537 ไม่ได้ระบุถึงการกําหนดความยาวในการติดตัง้ เพ่ือป้องกนั
คนัทางท่ีมีความลาดชนัสงู 
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ระยะห่างระหว่างขอบไหล่ทางถึงอุปกรณ์กัน้และระยะยืดหยุ่นระหว่างราวกันอันตรายถึงวัตถุข้าง
ทาง 

การพิจารณาข้อกําหนดระยะห่างระหว่างขอบไหล่ทางถึงอปุกรณ์กัน้นัน้ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ทางไม่ได้ระบขุ้อกําหนดดงักล่าวไว้ แต่ผลจากการสมัภาษณ์กลบัพบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงส่วนใหญ่ 
ระบวุ่าการกําหนดระยะห่างได้อ้างอิงตามแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง และมีเจ้าหน้าท่ีกรมทาง
หลวงบางสว่น ระบวุา่ ได้ใช้ระยะห่างระหวา่งขอบไหลท่างถึงอปุกรณ์กัน้ท่ี 50 ซม.  

สําหรับการตรวจสอบและพิจารณาระยะยืดหยุ่นระหว่างราวกนัอนัตรายถึงวตัถขุ้างทาง พบว่า เจ้าหน้าท่ี
กรมทางหลวงสว่นใหญ่ ไมมี่การตรวจสอบและพิจารณาระยะยืดหยุน่ ซึง่ในแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง
ก็ไม่มีการกําหนดหลกัเกณฑ์พิจารณาและตรวจสอบระยะยืดหยุ่นไว้เช่นเดียวกัน การเช่ือมต่อกับราว
สะพานหรือกําแพงคอนกรีต 

ผลการสํารวจรูปแบบการติดตัง้อปุกรณ์กัน้เช่ือมต่อกบัราวสะพาน พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกั
ทางหลวง / สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่จะพิจารณารูปแบบการติดตัง้
ตามแนวทางท่ีสอง คือ ติดตัง้อุปกรณ์กัน้ฝ่ังท่ีรถวิ่งเข้าหาสะพาน โดยรูปแบบการจัดการด้านปลายของ
อุปกรณ์กัน้จะพิจารณาตามแบบมาตรฐาน และในกรณีมีพืน้ท่ีทางเท้าบริเวณช่วงสะพาน เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตังิานในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีรูปแบบการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้เช่ือมตอ่กบัราวสะพาน โดยติดตัง้
อปุกรณ์กัน้ในแนวท่ีเสมอกบัทางเท้า เพ่ือป้องกนัยานพาหนะวิ่งชนบริเวณทางเท้า 

ปัจจัยการเลือกรูปแบบ การจัดการปลายราวกันอันตรายแบบหวักดลงดนิ 

ผลการสํารวจเหตผุลการเลือกใช้รูปแบบการจดัการปลายราวกนัอนัตรายแบบหวักดลงดนิ (Turned Down) 
พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่น
ใหญ่ ระบเุหตผุลของการจดัการปลายราวกนัอนัตรายแบบหวักดลงดินไว้เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ใช้ทาง 
เพราะลกัษณะปลายแบบหวักดลงดนิจะช่วยลดความรุนแรงจากการปะทะในกรณีท่ีเกิดอบุตัิเหต ุเน่ืองจาก
ทิศทางรถท่ีพุง่เข้าหาจะไมป่ะทะกบัปลายราวกนัอนัตรายโดยตรง  

รูปแบบการจัดการด้านปลายของกาํแพงคอนกรีต 

ผลการสํารวจรูปแบบการจดัการด้านปลายกําแพงคอนกรีต สรุปได้ดงันี ้

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สว่นใหญ่ได้ให้ข้อมลูรูปแบบการจดัการด้านปลายของกําแพงคอนกรีตทัง้หมด 4 รูปแบบ คือ แบบ 
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Approach ด้านเดียว แบบ Approach ทัง้ 2 ด้าน ไม่มี Approach ทัง้ด้านหวัและด้านปลาย และ
การตดิตัง้อปุกรณ์สะท้อนแสงบริเวณปลายกําแพงคอนกรีต 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ส่วนใหญ่ระบุถึง 2 รูปแบบหลกัท่ีใช้ในการจัดการด้านปลายของกําแพงคอนกรีต คือ แบบ 
Approach ด้านเดียว และแบบ Approach ทัง้ 2 ด้าน 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในบางสํานกัทางหลวง ได้ระบถุึงรูปแบบหลกัท่ีใช้ในการจดัการด้านปลาย
ของกําแพงคอนกรีตวา่เป็นแบบ Approach ทัง้ 2 ด้าน 

ปัญหาและข้อจาํกัดในการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ 

ปัญหาและข้อจํากดัในการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ท่ีพบอยูใ่นปัจจบุนั พบวา่ 

- ปัญหาและข้อจํากดัเกิดจากการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้บดบงัทางเข้า-ออกของผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในชมุชน การ
ตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ผิดวิธี การยดึฐานของอปุกรณ์กัน้ ข้อจํากดัของพืน้ท่ี และปัญหาเร่ืองงบประมาณ  

- ปัญหาการติดตัง้อปุกรณ์กัน้บดบงัทางเข้า-ออกของผู้ ท่ีอยู่อาศยัในชมุชน เป็นปัญหาหลกัท่ีพบใน
ทุกสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์พบว่าแนวทางท่ีเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตัิงานในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ใช้ในการแก้ไขปัญหา คือการปรับเปล่ียนหรือ
เคล่ือนย้ายตําแหน่งติดตัง้อุปกรณ์กัน้ให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริง โดยต้องไม่บดบงั
ทางเข้า-ออกของชมุชน 

การซ่อมบาํรุงและดแูลรักษาอุปกรณ์กัน้ 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาหลังการติดตัง้อุปกรณ์กัน้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีต้องพิจารณา เพราะการ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุงอย่างสม่ําเสมอจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ 
พบวา่แขวงการทาง/สํานกังานบํารุงทาง และ/หรือหมวดการทางเป็นผู้ ดําเนินการซอ่มบํารุงอปุกรณ์กัน้ โดย
หมวดการทางจะเป็นผู้ตรวจสอบในสายทางท่ีรับผิดชอบ และเม่ือพบการชํารุดเสียหายของอุปกรณ์กัน้
จะแจ้งไปยงัแขวงการทางเพ่ือดําเนินการซอ่มบํารุงตอ่ไป ยกเว้นในกรณีโครงการก่อสร้างใหม่ หรือโครงการ
ปรับปรุงเส้นทาง แขวงการทาง/สํานกังานบํารุงทาง และ/หรือหมวดการทางจะให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ ดําเนินการ
ตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ รวมถึงการซอ่มบํารุงและปรับปรุงในกรณีเกิดการเสียหายหรือชํารุดในช่วงระหวา่งประกนั
คณุภาพงานด้วยเช่นกนั (สว่นใหญ่ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีสง่มอบงาน)  
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการซ่อมบํารุง ส่วนใหญ่เกิดจากขัน้ตอนของเอกสาร ในการส่งเร่ืองขอเบิก
งบประมาณซ่อมบํารุงจากส่วนกลาง และความล่าช้าจะใช้เวลานานเพิ่มขึน้หากความเสียหายนัน้เกิดขึน้
โดยมีคูก่รณี เพราะต้องผา่นกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมาย 

2) อุปกรณ์ข้างทาง: ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ไฟฟ้าแสงสวา่ง เป็นอปุกรณ์ข้างทางท่ีให้ความสอ่งสวา่ง ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถมองเห็นเส้นทาง รวมไปถึง
อปุสรรคตา่งๆ ขณะขบัข่ีในเวลากลางคืน สง่ผลให้เกิดความปลอดภยัในการเดินทาง ปัจจบุนัหลกัเกณฑ์ใน
การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จะพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เช่น ตําแหน่งการติดตัง้ รูปแบบ
และมาตรฐานการตดิตัง้ เป็นต้น  

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงท่ีเก่ียวข้องถึงข้อปฏิบตัิในการออกแบบ ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างใน
ปัจจบุนั สรุปได้ดงันี ้

ตาํแหน่งในการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

จากแนวทางการพิจารณาตําแหน่งท่ีมีเหตุอันควรต่อการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พบว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ 
จะพิจารณา จากปัจจยัตอ่ไปนี ้1) ย่านชมุชนท่ีเกิดอบุตัิเหตบุอ่ย (83%) 2) ทางโค้งอนัตราย (24%) 3) จดุ
กลบัรถ (11%) 4) บริเวณท่ีมีการร้องขอจากชมุชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (10%) และตําแหน่งพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
(7%) เช่น บริเวณท่ีมีปริมาณคนเดินเท้าสงู สถานท่ีสําคญั เป็นต้น โดยผลการดําเนินการจริงมีแนวทางท่ี
สอดคล้องกบัข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในคูมื่อมาตรฐาน (กรมทางหลวง, 2539) 

รูปแบบการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ลักษณะการตดิตัง้ดวงโคม 

มาตรฐานการติดตัง้เสาไฟฟ้านัน้มีหลายรูปแบบ จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทาง
หลวง / สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ถึงข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบการตดิตัง้
ดวงโคมและลกัษณะประเภทเสาไฟฟ้าแสงสวา่งตา่งๆ สรุปได้ดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการสาํรวจแนวทางในการเลือกตดิตัง้ดวงโคม 
ลักษณะการตดิตัง้ 

ดวงโคม 
ข้อพจิารณาทั่วไปในการตดิตัง้ จาํนวน เปอร์เซน็ต์ 

ก่ิงเด่ียวด้านเดียว 
ถนน 2 ช่องจราจรแบบวิ่งสวนทาง 59 76% 
เหตผุลอ่ืนๆ 6 8% 
ไมร่ะบเุหตผุล 13 

ก่ิงเด่ียวฝ่ังตรงข้าม 

ถนนท่ีมีหลายช่องจราจร 15 36% 
เกาะกลางกว้าง การติดตัง้อาจฝากไว้กบัเสาของการไฟฟ้าฯ 7 17% 
ถนน 4 ช่องจราจรแบบสวนทาง แบง่การจราจรแบบเกาะสี 6 14% 
เหตผุลอ่ืนๆ 8 19% 
ไมร่ะบเุหตผุล 6 

ก่ิงเด่ียวติดสลบั 

ถนน 2 ช่องจราจรแบบวิ่งสวนทาง 7 27% 
แบง่การจราจรแบบเกาะสี 6 23% 
ถนนท่ีมีหลายช่องจราจร 5 19% 
เหตผุลอ่ืนๆ 2 8% 
ไมร่ะบเุหตผุล 6 

ก่ิงคู่ 
ถนนท่ีมีหลายช่องจราจร และมีเกาะกลางแคบ 75 88% 
เหตผุลอ่ืนๆ 4 5% 
ไมร่ะบเุหตผุล 6 

 

ข้อพจิารณาระยะห่างระหว่างช่วงเสาไฟฟ้าแสงสว่าง  

จากผลการสํารวจ พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง /สํานกังานทางหลวงและในสงักัด
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะพิจารณาระยะห่างระหว่างช่วงเสาไฟฟ้าอยู่ 3 แนวทางหลกั คือ 1) เลือกใช้
ระยะห่างท่ีประมาณ 35-40 เมตร (46%) 2) พิจารณาตามแบบและ/หรือคูมื่อมาตรฐานของกรมทางหลวง 
(25%) และ 3) เลือกใช้ระยะห่างท่ีไม่เกิน 35 เมตร (18%) และคูมื่อการออกแบบทาง หลกัสตูรท่ี 1 (กรม
ทางหลวง, 2539) ได้ระบปัุจจยัสําคญัท่ีใช้คํานวณระยะห่างระหว่างช่วงเสาไฟฟ้าแสงสว่างไว้ดงันี ้ความ
สวา่งเฉล่ียในแนวราบต่ําสดุชนิดของหลอดไฟช่วงแขน (Outreach) กําลงัไฟฟ้า ความสงูของเสา และความ
กว้างถนน จงึสรุปได้วา่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบตัฯิ ใช้แนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน
ในข้อกําหนด (โดยทัว่ไปความสงูเสาไฟฟ้าจะเลือกใช้ท่ี 9 และ/หรือ 12 เมตร) 

สําหรับการพิจารณาข้อกําหนดระยะห่างของช่วงเสาไฟฟ้าแสงสว่างกับไหล่ทาง พบว่าเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ จะ
พิจารณาระยะห่างการติดตัง้เสาไฟฟ้ากบัไหล่ทางอยู่ 2 แนวทาง คือ พิจารณาติดตัง้ท่ีระยะห่างจากขอบ
ไหล่ทางอย่างน้อย 50 ซม. (62%) และพิจารณาระยะห่างตามแบบและ/หรือคู่มือมาตรฐานของกรมทาง
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หลวง (29%) ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดในการติดตัง้ตามคู่มือมาตรฐานได้ระบุระยะห่างการติดตัง้เสา
ไฟฟ้าบริเวณนอกเมืองไว้ว่าต้องห่างจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ในกรณีไม่มีไหล่ทางจะกําหนดให้
ตดิตัง้ห่างจากขอบผิวทางไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร (กรมทางหลวง, 2522) 

ประเภทหลอดไฟฟ้าและกาํลังไฟฟ้า 

การพิจารณาเลือกประเภทหลอดไฟและกําลังส่องสว่าง เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานในสํานักทางหลวง /
สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่ พิจารณาเลือกใช้หลอดโซเดียมความดนัไอ
สงู (High Pressure Sodium (HPS)) กําลงัสอ่งสว่าง 250 วตัต์ (99%) และหลอด HPS กําลงัสอ่งสว่าง 
400 วตัต์ (18%) ซึง่พบว่าแนวทางการเลือกใช้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั (กรมทางหลวง, 
2539) 

นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
บางส่วน ได้ระบุความสมัพนัธ์ระหว่างความสงูเสาไฟฟ้ากบักําลงัส่องสว่าง โดยท่ีหลอด HPS กําลงัส่อง
สวา่ง 250 วตัต์ จะเลือกติดตัง้กบัเสาไฟฟ้าท่ีมีความสงู 9 เมตร และสว่นหลอด HPS กําลงัสอ่งสว่าง 400 
วตัต์ จะเลือกติดตัง้กบัเสาไฟฟ้าท่ีมีความสงู 12 เมตร ซึง่ข้อกําหนดในคูมื่อมาตรฐาน ได้ระบคุวามสงูของ
ดวงโคมต้องสงูอยา่งน้อย 7.5 เมตร และไมเ่กินกวา่ 12 เมตร (กรมทางหลวง, 2522 และ 2535 (ฉบบัแปล)) 

สําหรับการเลือกใช้ประเภทการกระจายแสงของดวงโคมนัน้ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทางหลวง/
สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่เลือกใช้แบบ Cut Off โดยเม่ือพิจารณาข้อ
กําหนดการตดิตัง้พบวา่แนวทางการเลือกใช้ประเภทการกระจายแสงมีความสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีใช้อยู่
ในปัจจบุนั (กรมทางหลวง, 2522 และ 2535(ฉบบัแปล)) 

ปัญหาและข้อจาํกัดในการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีพบในปัจจุบัน คือข้อจํากัดด้านพืน้ท่ีติดตัง้หน้างาน 
(26%) เช่น ความกว้างของเขตทาง รองมาคือข้อจํากดัอ่ืนๆ เช่น งานติดตัง้สายไฟบางครัง้ต้องเปิดผิวทาง 
ทําให้ผิวทางไมส่วยงาม (19%) การขโมยอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งข้างทาง เช่น หม้อแปลง สายไฟฟ้า (14%) 
และการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัสายไฟฟ้าแรงสงู (14%)  

การซ่อมบาํรุงและดแูลรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาหลงัการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างต้องดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มีสภาพ
การใช้งานท่ีเหมาะสม และจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวง
และในสงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ พบว่าแต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางปฏิบตัิท่ีแตกต่างกนั แต่
ความถ่ีของการตรวจสอบสว่นใหญ่จะประมาณ 1 เดือน/ครัง้ หรือ 2-3 เดือน/ครัง้ (เว้นแตมี่การแจ้งเหตจุาก
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ประชาชน/ผู้ ใช้ทาง) แนวทางปฏิบตัิในการตรวจสอบและซ่อมบํารุง คือ หมวดการทางจะทําหน้าท่ี
ตรวจสอบตามสายทางท่ีรับผิดชอบ และเม่ือพบการชํารุดเสียหายจะแจ้งมายงัแขวงการทาง/สํานักงาน
บํารุงทาง จากนัน้หน่วยงานจราจรสงเคราะห์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะเป็นผู้ ดําเนินการซ่อมบํารุง 
ยกเว้นกรณีโครงการก่อสร้างใหม่หรือโครงการปรับปรุงเส้นทาง แขวงฯ และ/หรือหมวดการทาง จะให้ผู้
รับจ้างเป็นผู้ ดําเนินการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมแซม กรณีเกิดการเสียหายหรือชํารุดในช่วงประกัน
คณุภาพงาน (สว่นใหญ่ภายใน 2 ปี นบัจากวนัสง่มอบงาน) 

กรณีท่ีดวงโคมและเสาไฟฟ้าเกิดการชํารุดเสียหายด้วยสาเหตขุองการเส่ือมสภาพจะใช้เวลาซอ่มไมน่าน แต่
ถ้าเสียหายจากอุบตัิเหตุและมีคู่กรณีจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะต้องผ่านกระบวนการฟ้องร้องตาม
กฎหมาย สําหรับความถ่ีในการตรวจสอบและซ่อมบํารุงนัน้ แต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางในการปฏิบตัิท่ี
แตกตา่งกนั แตห่ากมีการแจ้งจากผู้ใช้ทางโดยตรง จะได้รับการแก้ไขอยา่งเร่งดว่น  

กล่าวโดยสรุป จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงเป็นหลกั แต่จะพบปัญหาและข้อจํากดับางประการ คณะท่ีปรึกษาได้สรุป ดงั
ตารางที่ 4 

   



โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบัผูใชทาง 35 

ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ข้อกาํหนดที่พจิารณาตามมาตรฐานและผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

การตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
มาตรฐาน

กรมทางหลวง * 
ผลสรุปที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ 
ตําแหน่งติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- บริเวณชมุชนที่มีอบุตัิเหตจุราจรเกิดขึน้บอ่ยครัง้ 
- บริเวณทางโค้งท่ีเป็นจดุเสี่ยงอนัตราย 
- บริเวณจดุกลบัรถ 
- บริเวณที่มีการร้องขอจากประชาชนหรือหน่วยงาน 
- ตําแหน่งพืน้ท่ีอื่นๆ เช่น สถานท่ีสําคญั บริเวณที่มีคนเดินเท้ามาก 

 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 

ระบบติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- ติดตัง้แบบตอ่เน่ือง  
- ติดตัง้เฉพาะบริเวณ 

 
x 
x 

 
x 
x 

ลกัษณะการติดตัง้และรูปแบบการติดตัง้เสาไฟฟ้า 
- ติดตัง้ก่ิงเดี่ยวแบบด้านเดียว 

- ข้อพิจารณาทัว่ไปในการติดตัง้ 
- ติดตัง้ก่ิงเดี่ยวแบบฝ่ังตรงข้าม 

- ข้อพิจารณาทัว่ไปในการติดตัง้ 
- ติดตัง้ก่ิงเดี่ยวแบบสลบั 

- ข้อพิจารณาทัว่ไปในการติดตัง้ 
- ติดตัง้ก่ิงคูท่ี่เกาะกลาง 

- ข้อพิจารณาทัว่ไปในการติดตัง้ 
- ติดตัง้แบบเสาสงู  

- ข้อพิจารณาทัว่ไปในการติดตัง้ 

 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

ระยะหา่งระหวา่งช่วงเสาในการติดตัง้ 
- พิจารณาจากการคํานวณด้วยการใส่ตวัแปรดงันี ้ความสว่างเฉล่ียในแนวราบต่ําสดุ ชนิดของ
หลอดไฟ ช่วงแขน(Outreach) กําลงัไฟฟ้า ความสงูของเสา ความกว้างถนน 
- ท่ีระยะไมเ่กิน 35 เมตร 
- ท่ีระยะประมาณ 35-40 เมตร 

 
x 

 
x 
 
x 
x 

ระยะหา่งจากไหลท่าง หรือขอบผิวทางถงึเสาไฟฟ้า 
- พิจารณาท่ีระยะหา่งไมน้่อยกวา่ 0.5 เมตร นบัจากไหลท่างและ/หรือไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร นบั
จากขอบผิวทาง 
- พิจารณาความเข้มของการสอ่งสวา่ง 

 
x 

 
 

 
x 
 
x 

ชนิดของหลอดไฟท่ีเลอืกใช้และกําลงัไฟฟ้า (วตัต์) 
- HPS 250 วตัต์ ท่ีความสงูเสา 9 เมตร 
- HPS 400 วตัต์ ท่ีความสงูเสา 12 เมตร 

 
x 
x 

 
x 
x 

ประเภทการกระจายแสงของดวงโคม 
- แบบ Cut Off 
- แบบ Semi Cut Off 
- แบบ LED 

 
x 
x 

 
x 
 
x 

ปัญหาและ/หรือข้อจํากดัในการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- การขโมยอปุกรณ์ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง  
- การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ท่ีใกล้กบัสายไฟฟ้าแรงสงู 
- ข้อจํากดัเร่ืองพืน้ท่ีตดิตัง้หน้างาน 

 
- ข้อจํากดัอื่นๆ อาทิเช่น งานดนัสายบางครัง้ต้องเปิดผิวทาง ทําให้ผิวทางไมส่วยงาม 
- การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
- ปัญหาเร่ืองงบประมาณ 

ข้อแนะนํา 
- มาตรฐานทดสอบความสอ่งสวา่งควรสอดคล้องกบัสภาพการมองเห็นจริงของผู้ใช้ทาง 
- การติดตัง้ควรพิจารณาความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีข้างเคียง 

หมายเหต ุ* ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2535 (ฉบบัแปล)  
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3) อุปกรณ์ข้างทาง: สัญญาณไฟจราจร 

สญัญาณไฟจราจร เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัการระบบจราจรบริเวณทางแยก โดยอปุกรณ์ดงักล่าวจะจดั
เวลาสญัญาณไฟเขียวให้กบัยานพาหนะท่ีมาจากด้านตา่งๆ ของทางแยกอยา่งเหมาะสม หลกัการออกแบบ
และติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรนัน้ จะพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้านเป็นองค์ประกอบเพ่ือให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูท่ีสดุ 

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงท่ีเก่ียวข้องถึงข้อปฏิบัติในการออกแบบ ติดตัง้สัญญาณไฟ
จราจรในปัจจบุนั สรุปได้ดงันี ้

เหตุอันควรในการตดิตัง้สัญญาณไฟจราจร 

จากแนวทางการพิจารณาทางแยกท่ีมีเหตุอันควรต่อการติดตัง้สัญญาณไฟจราจร พบว่าเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ จะ
พิจารณาทางแยกท่ีมีปริมาณจราจรหนาแน่น (80%) เป็นสําคญั รองมาคือทางแยกท่ีเป็นจดุเส่ียงอนัตราย 
(47%) และทางแยกท่ีมีการร้องขอจากหน่วยงานหรือชมุชน (13%) ซึง่ผลการสํารวจมีแนวทางท่ีสอดคล้อง
กับหลักพิจารณาเหตุอันควรในตําแหน่งท่ีติดตัง้สัญญาณไฟจราจรท่ีกําหนดไว้ในคู่มือออกแบบทาง 
หลกัสตูรท่ี 1 (กรมทางหลวง, 2539)  

เหตุอันควรในการตดิตัง้สัญญาณไฟจราจร 

สําหรับการออกแบบรอบสญัญาณไฟจราจร พบวา่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง /สํานกังานทาง
หลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่ จะเป็นผู้ สํารวจข้อมลูปริมาณจราจรบริเวณทางแยกและ
สง่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่สํานกัทางหลวง และ/หรือหน่วยงานสว่นกลางเป็นผู้ออกแบบรอบสญัญาณไฟ และ
นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีจากสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงบางแห่งได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการ
ออกแบบรอบสญัญาณไฟจราจร โดยมีแนวทางปฏิบตัิ 2 แนวทาง คือ กรณีทางแยกเด่ียว ท่ีปริมาณจราจร
ไม่กระทบกับทางแยกบนถนนสายหลัก สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงจะเป็นผู้ ออกแบบรอบ
สญัญาณไฟจราจรเอง แต่กรณีท่ีปริมาณจราจรกระทบตอ่ทางแยกบนถนนสายหลกั ทางหน่วยงานจะเป็น
ผู้ สํารวจข้อมลูเบือ้งต้นท่ีจําเป็นตอ่การออกแบบและนําสง่ข้อมลูทัง้หมดให้สํานกัอํานวยความปลอดภยัเป็น
ผู้ออกแบบ 

สําหรับการเลือกใช้ระบบสญัญาณไฟจราจร พบวา่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง /สํานกังานทาง
หลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ จะเลือกใช้ 2 รูปแบบ คือ แบบตัง้เวลาล่วงหน้า (Fixed 
Time Control) และแบบรอบสญัญาณไฟเปล่ียนแปลงตามปริมาณ (Vehicle Actuated Control)  
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ปัญหาและข้อจาํกัดในการตดิตัง้สัญญาณไฟจราจร 

ปัญหาและข้อจํากัดในการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรท่ีพบอยู่ในปัจจุบนั พบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้าน
ความเหมาะสมของพืน้ท่ีติดตัง้ (31%) รองมาคือความไม่ปลอดภยั การลดัวงจรของไฟสญัญาณ (15%) 
และปัญหาการออกแบบรอบสญัญาณไฟจราจรไมเ่หมาะสม (13%)  

การซ่อมบาํรุงและดแูลรักษาสัญญาณไฟจราจร  

การตรวจสอบและบํารุงรักษาสญัญาณไฟจราจรหลงัการติดตัง้ เป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ
เพ่ือให้มีสภาพใช้งานท่ีเหมาะสม จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังาน
ทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ พบว่าแขวงการทาง/สํานกังานบํารุงทาง และ/หรือ
หมวดการทางเป็นผู้ ดําเนินการซ่อมบํารุงเอง โดยแต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางปฏิบตัิท่ีคล้ายกนั คือ กรณี
เกิดความเสียหายตอ่ดวงไฟสญัญาณ จะเร่งดําเนินการซอ่มให้พร้อมใช้งานเร็วท่ีสดุ หรือภายใน 24 ชัว่โมง 
หลงัได้รับแจ้ง แตก่รณีท่ีอยูใ่นระหวา่งประกนัคณุภาพงาน ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ดําเนินการซอ่มแซม  

กล่าวโดยสรุป จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่าเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงได้ดําเนินการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงเป็นหลกั แต่จะพบปัญหาและข้อจํากัดบางประการ โดยคณะท่ีปรึกษาได้
สรุปผลการเปรียบเทียบการดําเนินการตดิตัง้ในปัจจบุนัของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงกบัมาตรฐาน ดงัตาราง
ที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ข้อกาํหนดที่พจิารณาตามมาตรฐานและผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

การตดิตัง้สัญญาณไฟจราจร 
มาตรฐาน 

กรมทางหลวง*,**,*** 
ผลสรุปที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ 

ตําแหน่งติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 
- ทางแยกท่ีมีจํานวนอบุติัเหต ุ5 ครัง้หรือมากกวา่ใน 1 ปี โดยพิจารณาเป็นจดุ
เส่ียง 

- ทางแยกท่ีปริมาณจราจรตอ่ชัว่โมงบนทางเอกรวม 2 ทิศทางอยูท่ี่ 900 หรือ
มากกวา่ 

- ทางแยกท่ีมีปริมาณคนเดินเท้าข้ามทางในชัว่โมงเร่งดว่นอยูท่ี่ 200 หรือ
มากกวา่ 

- ทางแยกท่ีมีการร้องขอจากชมุชน 
- ทางแยกท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรบอ่ยครัง้ 

 
x 
 
x 
 
x 
 

 
x 
 
x 
 
 
 
x 
x 

รูปแบบระบบสญัญาณไฟจราจร 
- แบบตัง้เวลาลว่งหน้า (Fixed Time Control) 
- แบบรอบสญัญาณไฟเปล่ียนแปลงตามปริมาณ (Vehicle Actuated Control) 

 
x 
x 

 
x 
x 

ข้อกําหนดการติดตัง้เสาสญัญาณไฟจราจร 
- กรณีเสาไฟสญัญาณจราจรแบบเสาธรรมดา สว่นลา่งสดุของ Backing Board 
จะต้องสงูจากไหลท่างหรือทางเท้าอยา่งน้อย 2.50 เมตร 

- พิจารณาความเหมาะสมจากสภาพจริงในการปฏิบติังาน 
- กรณีเสาไฟสญัญาณจราจรแบบแขวนสงู สว่นลา่งสดุของ Backing Board 
จะต้องสงูจากระดบัผิวจราจรอย่างน้อย 5.50 เมตร 

- พิจารณาความเหมาะสมจากสภาพจริงในการปฏิบติังาน 

 
x 
 
 
x 
 

 
x 
 
x 
x 
 

 x 
การซอ่มบํารุงและดแูลรักษาสญัญาณไฟจราจร 
- แขวง และ/หรือหมวดการทางเป็นผู้ ดําเนินการซอ่มบํารุง 
- กรณีเกิดความเสียหายตอ่ดวงไฟสญัญาณ จะเร่งดําเนินการซอ่มแซมให้พร้อมกลบัมาใช้งานเร็วท่ีสดุ 
ปัญหา และ/หรือข้อจํากดัในการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 
- ความไมเ่หมาะสมของพืน้ท่ีติดตัง้ 
- การออกแบบรอบสญัญาณไฟไมเ่หมาะสม 
- การปรับเปล่ียนรอบสญัญาณไฟโดยตํารวจจราจร 
- ความไมป่ลอดภยั กรณีการลดัวงจรของไฟสญัญาณ 

หมายเหต ุ * คูมื่อการออกแบบทาง หลกัสตูรท่ี 1 เล่มท่ี 2 พ.ศ.2539 ฝ่ายฝึกอบรมด้านโยธา กองฝึกอบรม กรมทางหลวง  
 ** ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไปงานติดตัง้ไฟสญัญาณจราจรและไฟกะพริบบนทางหลวง พ.ศ.2523 และ พ.ศ.2530 (ฉบบัแปล) 

*** คูมื่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานติดตัง้ไฟสญัญาณจราจรตามรูปแบบและ Special Provision ท่ีปรับปรุงใหม ่
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4) อุปกรณ์ข้างทาง: เสาป้าย 

ป้ายจราจร เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคมุ แนะนํา และให้ข่าวสารแก่ผู้ ใช้ทาง มีข้อพิจารณาในการติดตัง้ เช่น 
ความสงู ระยะติดตัง้ตามแนวขวางของป้ายจราจร ตําแหน่งการติดตัง้บริเวณริมถนน เป็นต้น และจากการ
สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการตดัสินใจ และ/หรือการออกแบบติดตัง้ สรุปได้
ดงันี ้

รูปแบบการตดิตัง้เสาป้าย 

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ในการพิจารณาระยะติดตัง้เสาป้ายห่างจากขอบไหลท่าง สนัขอบทางหรือราวกัน้ และความสงู
ของป้ายจากขอบถนน พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญ่พิจารณาตามแบบมาตรฐาน 2 เล่ม คือ แบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างทาง พ.ศ.2537 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (เล่มส้ม) และคู่มือเคร่ืองหมาย
ควบคมุการจราจร ภาค 1 พ.ศ.2531 (เลม่เขียว)  

นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง /สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
บางส่วนมีความชํานาญในการระบุระยะห่างและความสงูท่ีใช้ในการปฏิบตัิจริงได้ตรงตามข้อกําหนดใน
คู่มือมาตรฐาน คือระยะห่างตําแหน่งเสาป้ายห่างจากขอบไหล่ทางพิจารณาท่ีอย่างน้อย 0.6 เมตร (15%) 
และความสงูป้ายจากขอบผิวจราจรท่ีระยะ 1.5 เมตร และ กรณีมีการติดตัง้มากกว่า 1 ป้ายบนเสาเดียวกนั 
จะใช้ท่ีระยะ 1.2 เมตร (14%) 

ปัญหาและข้อจาํกัดในการตดิตัง้เสาป้าย 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตัง้เสาป้ายท่ีพบอยู่ในปัจจุบนั พบว่าส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการติดตัง้เสาป้าย
บริเวณท่ีพกัอาศยัและบดบงัร้านค้า ต้องปรับเปลี่ยนตําแหน่งติดตัง้ (23%) และข้อจํากดัของพืน้ท่ีติดตัง้
หน้างาน เช่น ความกว้างของเขตทาง คนัทางสงู (23%) 

การซ่อมบาํรุงและดแูลรักษาเสาป้าย 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาหลงัการติดตัง้เสาป้ายเป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการสม่ําเสมอ เพ่ือให้มีสภาพการ
ใช้งานท่ีเหมาะสม จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและใน
สงักัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ระบุว่าหน่วยงานจราจรสงเคราะห์ แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง และ
หมวดการทาง เป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุงอปุกรณ์เสาป้าย ยกเว้นกรณีโครงการติดตัง้ป้าย
จราจรใหม่หรือโครงการปรับปรุงป้ายจราจร แขวงการทางจะให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ ดําเนินการติดตัง้เสาป้าย 
และซอ่มแซม ปรับปรุง กรณีเสียหายหรือชํารุดในช่วงรับประกนัผลงาน (สว่นใหญ่ภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ี
สง่มอบงาน)  
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สําหรับความถ่ีในการตรวจสอบเสาป้าย คู่มือมาตรฐานไม่ได้ระบคุวามถ่ีในการตรวจสอบไว้ เพียงแต่ต้อง
ปฏิบตัอิยา่งสม่ําเสมอทัง้ในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน  

สําหรับแนวทางปฏิบัติในการบํารุงรักษาป้ายจราจร เช่น การทาสี ทําความสะอาดป้ายจราจร คู่มือ
มาตรฐานระบวุา่ ป้ายจราจรทกุป้ายจะได้รับการบํารุงรักษาอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี  

กล่าวโดยสรุป จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่าในปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงได้ดําเนินการติดตัง้เสาป้ายตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงเป็นหลกั แต่ยังพบปัญหาและข้อจํากัดบางประการ คณะท่ีปรึกษาได้สรุป
รูปแบบการดําเนินการตดิตัง้เสาป้ายในปัจจบุนัของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวง รายละเอียดดงัตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ข้อกาํหนดที่พจิารณาตามมาตรฐานและผลสรุปที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 

การตดิตัง้เสาป้าย 
มาตรฐาน 

กรมทางหลวง *,** 
ผลสรุปที่ได้ 

จากการสัมภาษณ์ 
ระยะห่างจากขอบไหลท่าง สนัขอบทางหรือราวกัน้ 
- พิจารณาตามแบบมาตรฐานเลม่ส้ม และ/หรือคูมื่อควบคมุเคร่ืองหมายจราจร เลม่เขียว 
- พิจารณาท่ีระยะไม่น้อยกวา่ 0.60 เมตร 
- พิจารณาท่ีระยะห่างต่ํากวา่ 0.60 เมตร 

x 
x 

x 
x 
x 

ความสงูของป้ายจากขอบถนน
- พิจารณาตามแบบมาตรฐานเลม่ส้ม และ/หรือคูมื่อควบคมุเคร่ืองหมายจราจร เลม่เขียว 
- พิจารณาท่ีความสงูเสาป้ายท่ีระยะ 1.5 เมตร และกรณีป้ายมากกวา่ 1 ป้าย 
ในเสาเดียวกนั จะใช้ท่ีระยะ 1.2 เมตร 

x 
x 

x 
x 

การตรวจสอบเสาป้ายหลงัการติดตัง้ 
- ความถ่ี มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่เดือน 
- ความถ่ี 1 เดือนตอ่ครัง้ 
- ความถ่ี 3 เดือนตอ่ครัง้ 
- ความถ่ี 6 เดือนตอ่ครัง้ 
- ความถ่ี 1 ปีตอ่ครัง้ 
- อ่ืนๆ เช่น ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 

 
 
 
 
 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

การบํารุงรักษาหลงัการติดตัง้ 
- แขวง และ/หรือหมวดการทางเป็นผู้ดแูลหลงัหมดระยะประกนัคณุภาพงาน 
- ทําความสะอาดและบํารุงรักษา ปีละ 1 ครัง้ 
- ทําความสะอาดและบํารุงรักษา ปีละ 2 ครัง้ 
- ทําความสะอาดและบํารุงรักษาช่วงเทศกาล 

 
 
x 

x 
x 
x 
x 

ปัญหาและข้อจํากดัในการติดตัง้เสาป้าย 
- ติดตัง้เสาป้ายบริเวณพืน้ท่ีพกัอาศยั บดบงัพืน้ท่ีค้าขาย 
- ข้อจํากดัด้านความกว้างของเขตทาง คนัทางสงู และ/หรือความจําเป็นในการเปล่ียนตําแหน่งติดตัง้ป้ายหน้างาน 
- ติดตัง้เสาป้ายบดบงัการมองเห็นของผู้ใช้ทาง 
ข้อแนะนํา 
- การติดตัง้ป้ายก่อนเข้าสูท่างแยก ต้องพิจารณาติดตัง้ตามลําดบัความสําคญัของป้าย 
- ถ้าเป็นทางเข้าสูว่งเวียน ควรเลือกใช้ป้ายแบบแผนท่ี 
- บางตําแหน่งไม่ควรติดตัง้ป้ายมากเกินไป เพราะจะทําให้ผู้ ใช้ทางสบัสน 

หมายเหต ุ * แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง พ.ศ.2537 กรมทางหลวง  
 ** คูมื่อเคร่ืองหมายควบคมุการจราจร ภาค 1 พ.ศ.2531 กรมทางหลวง  
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5) อุปกรณ์ข้างทาง: หลักนําทาง 

หลักนําทาง เป็นอุปกรณ์ข้างทางท่ีช่วยให้ผู้ ใช้ทางทราบถึงลักษณะกายภาพถนนข้างหน้า เช่น การ
เปล่ียนแปลงช่วงถนนจากทางตรงเป็นทางโค้ง การนําทางยานพาหนะก่อนถึงสะพานเพ่ือเข้าสู่ช่องจราจร
ได้ถกูต้อง เป็นต้น  

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการตดัสินใจ และ/หรือการกําหนดตําแหน่ง
ตดิตัง้หลกันําทาง สรุปได้ดงันี ้

ตาํแหน่งในการตดิตัง้หลักนําทาง 

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง /สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องส่วนใหญ่ พบว่าตําแหน่งท่ีมีการพิจารณาติดตัง้หลกันําทางมากท่ีสดุ ได้แก่ ช่วงบริเวณทางโค้ง
ราบ (95%) ซึง่เป็นจดุท่ีมีการเปล่ียนลกัษณะทางเรขาคณิตของช่วงถนน จึงจําเป็นต้องมีการนําทางให้แก่
ผู้ ใช้ทางเข้าโค้งได้อย่างปลอดภยั รองลงมาคือช่วงบริเวณสะพาน (11%) ซึ่งเป็นตําแหน่งท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความสงูของไหล่ทางท่ีอาจเป็นอนัตราย ต้องติดตัง้หลกันําทางเพ่ือช่วยนําทางรถเข้าสู่ช่อง
จราจรและป้องกนัการชนกบัราวสะพาน โดยผลจากการสํารวจแสดงให้เห็นถึงแนวทางและวตัถปุระสงค์ใน
การตดิตัง้ท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อกําหนด ตําแหน่งท่ีมีเหตอุนัควรในการตดิตัง้หลกันําทาง ท่ีได้ระบไุว้
ในแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง (กรมทางหลวง, 2533; กรมทางหลวง, 2537) สว่นประเภทหลกั
นําทางท่ีเลือกใช้ พบว่าเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ยงัคงใช้หลกันําทางประเภทเสาคอนกรีต ซึง่เจ้าหน้าท่ีบางส่วน
ได้ให้เหตผุลของการเลือกใช้หลกันําทางประเภทเสาคอนกรีตด้วยสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

- พืน้ท่ีตดิตัง้เป็นเขา 
- แขวงการทางสามารถผลติเองได้ 
- หน่วยงานมีเฉพาะเสาแบบคอนกรีต 

รูปแบบการตดิตัง้หลักนําทาง 

ผลสํารวจการพิจารณาข้อกําหนดในการตดิตัง้หลกันําทาง พบวา่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง /
สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่ (92%) ได้พิจารณาเลือกระยะห่างระหว่าง
หลกันําทางตามแบบมาตรฐานงานสําหรับก่อสร้างทางท่ีกําหนดไว้ โดยในทางปฏิบตัิได้มีข้อกําหนดรัศมี
โค้งท่ีสอดคล้องกับระยะห่างระหว่างหลกันําทางแนบมากับแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง ส่วน
ระยะติดตัง้หลักนําทางจากขอบไหล่ทาง พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสํานักทางหลวงและในสงักัด
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ (79%) ได้พิจารณาเลือกใช้ระยะ 30 ซม. ตามแบบมาตรฐานสําหรับงาน
ก่อสร้างทางท่ีกําหนดไว้  
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ปัญหาและข้อจาํกัดในการตดิตัง้หลักนําทาง 

ปัญหาและข้อจํากดัในการติดตัง้หลกันําทางท่ีพบอยู่ในปัจจุบนั พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นข้อจํากดัด้านการ
ติดตัง้ในบริเวณใกล้ทางเช่ือมเข้า-ออกหมู่บ้าน (23%) และปัญหาด้านการฝังฐานรากหลกันําทางไม่
แข็งแรง (21%) 

การซ่อมบาํรุงและดแูลรักษาหลักนําทาง 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาหลงัการติดตัง้หลกันําทางเป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มี
สภาพใช้งานท่ีเหมาะสม จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานกัทางหลวง /สํานกังานทางหลวง
และในสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่ พบว่าแขวงและ/หรือหมวดการทาง จะเป็นผู้ติดตัง้หลกันําทาง 
จากนัน้หมวดจะเป็นผู้ดแูลและตรวจสอบในสายทางท่ีรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึน้จะแจ้งไปยงั
แขวงการทางเพ่ือดําเนินการซอ่มบํารุง ยกเว้นในกรณีโครงการก่อสร้างใหม่หรือโครงการปรับปรุงขยายงาน
ทางขนาดใหญ่ แขวงและ/หรือหมวดการทางจะให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ ดําเนินการตดิตัง้หลกันําทาง และซอ่มแซม 
ปรับปรุง กรณีเกิดการเสียหายหรือชํารุดในช่วงระหว่างประกนัคณุภาพงาน (ส่วนใหญ่ภายใน 2 ปี นบัจาก
วนัท่ีสง่มอบงาน)  

สําหรับความถ่ีในการตรวจสอบหลกันําทางหลงัการติดตัง้ในคู่มือมาตรฐานไม่ได้ระบไุว้ อย่างไรก็ตาม แต่
ละสํานักทางหลวงจะมีแนวทางปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานในสํานักทางหลวง/
สํานกังานทางหลวงและในสงักดัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่ จะมีการตรวจสอบท่ีความถ่ี 6 เดือนตอ่ครัง้ 
(27%) และบางสว่นระบวุา่มีการตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ แตไ่มไ่ด้ระบรุะยะเวลาท่ีแน่นอน 

สําหรับการบํารุงรักษาหลกันําทาง เช่น ทําความสะอาด ทาสีหลกันําทาง แต่ละหน่วยงานจะมีความถ่ีใน
การปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในสํานกัทางหลวง/สํานกังานทางหลวงและในสงักดั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่จะดําเนินการบํารุงรักษา และทาสีหลกันําทางปีละ 2 ครัง้ (53%)  

กล่าวโดยสรุป จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่าในปัจจบุนัเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการติดตัง้หลกันําทางตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงเป็นหลกั แต่จะพบปัญหาและข้อจํากัดบางประการ คณะท่ีปรึกษาได้สรุปรูปแบบการ
ดําเนินการตดิตัง้หลกันําทางในปัจจบุนัของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวง ดงัตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 ผลเปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ข้อกาํหนดที่พจิารณาตามมาตรฐานและผลสรุปที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 

การตดิตัง้หลักนําทาง 
มาตรฐาน

กรมทางหลวง *,** 
ผลสรุปที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ 
ชนิดของหลกันําทาง 

- เสาคอนกรีต 
- เสายืดหยุ่น 

x 
x 

 
x 
x 

ตําแหน่งติดตัง้ 
- บริเวณทางโค้งราบ 
- บริเวณช่วงสะพาน 
- บริเวณทางร่วม ทางแยกท่ีสบัสน 

x 
x 
x 

 
x 
x 
x 

กรณีติดตัง้ทางโค้งราบ 
- ระยะหา่งช่วงเสาหลกันําทาง จะพิจารณาจากรัศมีโค้ง  x 

 
x 

ระยะติดตัง้หา่งจากขอบไหลท่าง 
- ท่ีระยะ 30 ซม. 
- ท่ีระยะ 40 ซม.และ/หรือท่ีระยะ 50 – 60 ซม. 

x 
 

x 
x 

การตรวจสอบหลกันําทางหลงัการติดตัง้ 
- ความถ่ี 6 เดือนตอ่ครัง้ 
- ความถ่ีอย่างน้อย 1 เดือนตอ่ครัง้ 
- ความถ่ี 1 ปีตอ่ครัง้ 
- ความถ่ี 3 เดือนตอ่ครัง้ 
- การตรวจด้วยความถ่ีอ่ืนๆ เช่น ตรวจสอบสม่ําเสมอ 

 
x 
x 
x 
x 
x 

การบํารุงรักษาหลงัการติดตัง้
- แขวงและ/หรือหมวดการทางเป็นผู้ดแูลหลงัหมดระยะประกนัคณุภาพงาน 
- ทาสีและบํารุงรักษาปีละ 2 ครัง้ 
- ทาสีและบํารุงรักษาปีละ 1 ครัง้ 
- ทาสีและบํารุงรักษา3 เดือนตอ่ครัง้ 
- ทาสีและบํารุงรักษา4 เดือนตอ่ครัง้ 

 
x 
x 
x 
x 
x 

ปัญหาและข้อจํากดัในการติดตัง้หลกันําทาง 
- การติดตัง้ในบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกหมูบ้่าน 
- การฝังฐานรากหลกันําทางไมแ่ข็งแรง 

ข้อแนะนํา 
- ความแข็งแรงของเสาคอนกรีตจะเพ่ิมความรุนแรงของอบุติัเหตจุากการชน 
- ในอนาคตอาจเลือกใช้เสาที่ผลิตด้วยเซรามิค 
- ในอนาคตอาจเลือกใช้เสาชนิดยืดหยุ่น เช่น เสาที่ผลิตด้วยวสัดยุางสงัเคราะห์ 

หมายเหต ุ * แบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างทาง พ.ศ.2537 กรมทางหลวง  
 ** คูมื่อเคร่ืองหมายควบคมุการจราจร ภาค 2 เคร่ืองหมายจราจร พ.ศ.2533 กรมทางหลวง  
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2.2.3 สาํรวจอุปกรณ์ที่ตดิตัง้แล้วในปัจจุบัน  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาอนัตรายข้างทางบนทางหลวงในปัจจุบนั คณะท่ีปรึกษาได้ทําการ
สํารวจอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ข้างทางท่ีตดิตัง้ในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาตามท่ีคดัเลือกไว้ในหวัข้อ 2.1.2 และได้
ทําการรวบรวมข้อมลูท่ีสําคญัในการจดัการความปลอดภยัข้างทางผ่านกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) พืน้ที่ศึกษา 

คณะท่ีปรึกษาได้นําข้อมูลอุบัติเหตุ มาแยกพิจารณาตามแขวงการทางหรือสํานักงานบํารุงทาง 
โดยประมาณการความรับผิดชอบจากแผนท่ี GIS ว่าครอบคลมุขนาดพืน้ท่ีเท่าไหร่ และในการพิจารณา
คดัเลือกพืน้ท่ีศกึษาของโครงการ คณะท่ีปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์หาจํานวนอบุตัิเหตแุละจํานวนผู้ประสบ
เหตุของอุบตัิเหตุอนัตรายข้างทาง พร้อมจําแนกตามระดบัความรุนแรงของอุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางท่ี
เกิดขึน้  

ข้อมลูจํานวนอบุตัิเหตแุละจํานวนผู้ประสบเหตขุ้างต้น ยงัแสดงถึงระดบัความรุนแรงของอบุตัิเหตอุนัตราย
ข้างทางของแต่ละแขวงการทางไว้ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร คณะท่ีปรึกษาจึงได้ใช้ “ดชันีความรุนแรง (Severity 
Index)” ซึง่หมายถึงสดัสว่นจํานวนผู้ เสียชีวิตตอ่จํานวนอบุตัิเหต ุ100 ครัง้ และ “ดชันีการเสียชีวิต (Fatality 
Index)” ซึ่งหมายถึงสดัส่วนจํานวนผู้ เสียชีวิตต่อจํานวนรวมผู้ เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ มาเป็นดชันีชีว้ดัถึง
ระดบัความรุนแรงของอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือประเมินถึงสถานการณ์ความรุนแรงของ
อบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางให้มีความชดัเจนมากขึน้  

จากผลการคํานวณหาค่าดชันีความรุนแรง (Severity Index) และค่าดชันีการเสียชีวิต (Fatality Index) 
ของสถิตข้ิอมลูอบุตัเิหตบุนทางหลวง ระหวา่งปี พ.ศ.2550 - 2552 จําแนกตามแขวงการทาง คณะท่ีปรึกษา
ได้เลือกแขวงการทางท่ีมีค่าดชันีความรุนแรงและดชันีการเสียชีวิตของอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางสงูสดุมา
เปรียบเทียบกนั นอกจากนัน้ ยงัได้พิจารณาถึงเกณฑ์ในการเลือกอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินงานของโครงการ สามารถจําแนกได้ดงันี ้

- พืน้ท่ีศึกษากระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือให้เกิดความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภมูิอากาศ 

- พืน้ท่ีศกึษาควรอยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกัทางหลวงหลายๆ สํานกั 
-  เลือกเส้นทางในพืน้ท่ีศึกษาเฉพาะทางหลวงหมายเลข 1 หลัก 2 หลัก และ 3 หลัก เพ่ือให้

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ลกัษณะทั่วไปของการเกิดอุบตัิเหตอุนัตรายข้างทาง จําแนกตาม
ประเภทสายทาง (หมายเลขทางหลวง) 
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- พืน้ท่ีศกึษามีพืน้ท่ีรวมกนัแล้วไมต่ํ่ากวา่ 20,000 ตร.กม. 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจํานวนอุบตัิเหต ุจํานวนผู้ เสียชีวิต ดชันีความรุนแรง ดชันีการเสียชีวิต และ
เกณฑ์ในการเลือกพืน้ท่ีดําเนินงานข้างต้น คณะท่ีปรึกษาจึงเลือกพืน้ท่ีศึกษา 4 แขวงการทาง/สํานกังาน
บํารุงทาง จาก 4 สํานกัทางหลวง ได้แก่ สน.บท. พิษณโุลกท่ี 2 แขวงการทางยโสธร แขวงการทางปราจีนบรีุ 
และแขวงการทางชมุพร  

2) ศึกษากระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบถนน 

เพ่ือให้การจดัเก็บข้อมลูอปุกรณ์ข้างทางในกิจกรรมนีมี้ความสอดคล้องกบัการจดัเก็บข้อมลูในระดบัสากล 
คณะท่ีปรึกษาจึงได้ทําการรวบรวมและศึกษาข้อมูลรายงานและการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผลจากการ
ประเมินประสทิธิภาพในการเก็บข้อมลูทรัพย์สินในเขตทาง พบว่าไม่มีวิธีท่ีจะให้ผลแม่นยํามากท่ีสดุด้วยวิธี
เดียว ขึน้อยู่กับทรัพยากรและเทคโนโลยีในการเก็บข้อมลูแต่ละประเภทเป็นหลกั แต่เน่ืองจากเทคโนโลยี 
Global Positioning System (GPS) ได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และมีความเหมาะสมในการจดัเก็บ
ข้อมลูตําแหน่งติดตัง้ ผนวกกบัการใช้อปุกรณ์วดัเพ่ือเก็บข้อมลูระยะและขนาดของอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์
ข้างทาง สําหรับโครงการนี ้คณะท่ีปรึกษาจงึเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมลูทรัพย์สนิในเขตทางในภาคสนาม และ
บนัทกึข้อมลูในสํานกังาน  

3) พัฒนา Methodology ในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์กัน้และอุปกรณ์ข้างทาง 

เน่ืองจากการศกึษานีมุ้ง่เน้นไปท่ีการศกึษาอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง การจดัเก็บข้อมลูภาคสนามจึงมุ่งเน้น
ไปท่ีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับอนัตรายข้างทาง คณะท่ีปรึกษาจะทําการประเมินถึงรูปแบบในการติดตัง้ทัง้
อุปกรณ์กัน้และอุปกรณ์ข้างทางเป็นหลกั และจะมีการออกแบบแบบฟอร์มเฉพาะสําหรับโครงการนี ้ใน
เบือ้งต้น แบบฟอร์มดงักล่าวประกอบด้วยชดุข้อมลูหลกั 2 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมลูการจราจรและข้อมลูลกัษณะ
ทางกายภาพของถนน ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบทาง และข้อมลูรายละเอียดของอปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์ข้าง
ทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรง พร้อมทัง้ตําแหน่งติดตัง้ โดยรายละเอียดของอปุกรณ์ตา่งๆ จะสอดคล้อง
กบับทท่ี 3 เร่ืองการศกึษาประเภทของอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมในระดบัสากล  

4) สาํรวจข้อมูลภาคสนาม 

ผลจากการรวบรวมข้อมูลในหวัข้อย่อยท่ี 2 และ 3 จะทําให้ทราบว่ากระบวนการในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยวิธีใดเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และข้อมลูท่ีต้องการในภาคสนามเพ่ิมเติมคือข้อมลูใด เพ่ือให้
ข้อมลูในกระบวนการนีมี้ความถกูต้องและเกิดประโยชน์ในการนําไปใช้สงูสดุ คณะท่ีปรึกษาจําเป็นจะต้อง
ทําการสํารวจและบนัทึกตําแหน่งของอปุกรณ์ข้างทางในพืน้ท่ีจริง โดยใช้อปุกรณ์วดัท่ีเหมาะสมตามแตล่ะ
สภาพพืน้ท่ี และข้อมลูดงักล่าวนีจ้ะใช้ในการคํานวณเขตปลอดภยั และการพิจารณาว่าอปุกรณ์หรือวตัถุ
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3. ศึกษาประเภทของอุปกรณที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
คณะท่ีปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการจดัการความปลอดภยัข้างทางของแต่ละประเทศ และทํา
การเปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดัการสําหรับประเทศไทยในปัจจบุนั เพ่ือให้ทราบถึงความสอดคล้องหรือ
ความแตกต่างในการพิจารณาเขตปลอดภยั เกณฑ์ในการกําหนดอนัตรายข้างทาง แนวทางในการป้องกนั
อนัตรายข้างทาง และการติดตัง้อุปกรณ์กัน้ท่ีเหมาะสม เพ่ือรวบรวมสรุปประเด็นปัจจัยท่ีสําคญัในการ
พฒันาความปลอดภยัข้างทางสําหรับประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต 

3.1 เขตปลอดภัย (Clear Zone หรือ Safety Zone) 

แนวทางในการพิจารณาความปลอดภยัข้างทางโดยทัว่ไปนัน้ จะทําการตรวจสอบพืน้ท่ีข้างทางว่ามีความ
ปลอดภยัเพียงใด หากมีรถเสียหลกัหลดุออกจากถนน โดยพืน้ท่ีข้างทางดงักล่าวเรียกว่า “เขตปลอดภยั” 
(Clear Zone ในสหรัฐอเมริกา/ออสเตรเลีย หรือ Safety Zone ในสหภาพยโุรป) ซึง่ในแต่ละประเทศให้
นิยามท่ีแตกตา่งกนั ดงัแสดงในตารางที่ 8 ซึง่มีวิธีการคํานวณ Clear Zone โดยพิจารณาจากปริมาณ
จราจร ความเร็วในการออกแบบ หรือความชันคนัทาง ซึ่งในแต่ละประเทศมีรายละเอียดการคํานวณท่ี
แตกตา่งกนัออกไป  

ตารางที่ 8 คาํนิยามของ เขตปลอดภัยในแต่ละประเทศ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; AUSTROADS, 2005) 
US พืน้ท่ีข้างทางนบัตัง้แตช่่องจราจรท่ีมีความปลอดภยัสําหรับรถท่ีหลดุออกจากถนน 
AUS โดยทัว่ไป วตัถขุ้างทางตา่งๆ ควรติดตัง้อยูห่า่งจากขอบไหลท่างอยา่งน้อย 1 เมตร 
FI พืน้ท่ีวา่งเปลา่ท่ีปราศจากสิง่กีดขวางใดๆ  
FR พืน้ท่ีท่ีปราศจากสิง่กีดขวางใดๆ โดยออกแบบเพ่ือลดความรุนแรงหากเกิดอบุติัเหตขุึน้ 
DE พืน้ท่ีวา่งเปลา่ท่ีปราศจากสิง่กีดขวางใดๆ  
GB พืน้ท่ีวา่งเปลา่ท่ีไมค่วรมีสิง่กีดขวางใดๆ แตห่ากพบสิง่กีดขวาง ควรมีการป้องกนัโดยการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ โดย

มีการบงัคบัใช้บนทางพิเศษหรือทางสายหลกัเป็นหลกั 
NL พืน้ท่ีราบเรียบท่ีปราศจากสิง่กีดขวาง อนัจะก่อให้เกิดความเสียหายกบัรถท่ีเกิดอบุติัเหต ุ 
ES พืน้ท่ีท่ีปราศจากสิง่กีดขวาง วตัถหุรือความชนัท่ีอนัตราย โดยนบัรวมไหลท่างและพืน้ท่ีข้างทางเข้าไปด้วย ใน

กรณีท่ีไมจํ่าเป็นต้องติดตัง้อปุกรณ์กัน้ 
SE พืน้ท่ีวา่งเปลา่ท่ีปราศจากสิง่กีดขวาง  

CAN พืน้ท่ีปลอดภยัข้างทางท่ีปราศจากสิง่กีดขวาง โดยนบัตัง้แตข่อบช่องจราจรเป็นหลกั 
TH ระยะท่ีเร่ิมวดัตัง้แตข่อบผิวจราจรเป็นต้นไป  

หมายเหต:ุ US=สหรัฐอเมริกา   AUS=ออสเตรเลีย   FI=ฟินแลนด์   FR=ฝร่ังเศส   DE=เยอรมนั  
GB=สหราชอาณาจกัร   NL=เนเธอร์แลนด์   ES=สเปน   SE=สวีเดน   TH=ไทย 
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3.2 อันตรายขางทาง 

ทัง้นี  ้ปัจจัยท่ีจะบ่งบอกได้ว่าพืน้ท่ีข้างทางมีความปลอดภัย จําเป็นจะต้องตรวจสอบว่าพืน้ท่ีข้างทาง
ดงักลา่ววา่เป็น “อนัตรายข้างทาง (Roadside Hazards)” หรือไม่ โดยพิจารณาสภาพข้างทางและวตัถขุ้าง
ทางดงัแสดงรายละเอียดของแตล่ะประเทศในตารางที่ 9 ซึง่มีการแบง่อนัตรายข้างทางออกเป็น 2 ประเภท 
คือ อนัตรายข้างทางตอ่เน่ือง และอนัตรายข้างทางตําแหน่งเด่ียว 

ทัง้นี ้เกณฑ์ในการพิจารณาอนัตรายข้างทางของประเทศไทยดงัท่ีสรุปในตารางที่ 9 รวบรวมจากแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างทาง พ.ศ.2537 ซึง่ระบเุหตอุนัควรในการตดิตัง้ราวกนัอนัตรายไว้ดงันี ้

1. พืน้ท่ีข้างทางท่ีอาจมีความอนัตราย  
2. ความสงูคนัทางมากกวา่ 5.00 เมตร (สงูสดุ 7.00 เมตร) และความชนัคนัทางมากกวา่ 1V:3H  
3. ทางลงเนินท่ีมีความชนัมากกวา่ 6% และมีความสงูคนัทางมากกวา่ 3.00 เมตร  
4. แหลง่นํา้ข้างทางท่ีมีความลกึจากผิวถนนมากกวา่ 1.50 เมตร 
5. โค้งแนวราบท่ีมีรัศมีโค้งน้อยกวา่ 150 เมตร  
6. อนัตรายข้างทางอ่ืนๆ เช่น แมนํ่า้ เหว หิน ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถท่ีหลดุออก

จากถนน ซึง่จะต้องพิจารณาควบคูก่นัระหวา่งงบประมาณและความปลอดภยั 

เม่ือพิจารณาเกณฑ์ในการพิจารณาอนัตรายข้างทางของประเทศตา่งๆ ดงัแสดงในตารางข้างต้นแล้ว พบว่า 
ประเทศไทยยงัมีข้อจํากดัและไม่ได้พิจารณาปัจจยัดงักลา่วในการออกแบบถนนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คํา
นิยามของเขตปลอดภยั ท่ีไม่ได้เอ่ยถึงสิ่งกีดขวางหรือวตัถอุนัตรายข้างทาง รวมถึงวตัถุข้างทางอ่ืนๆ เช่น 
คลองระบายนํา้ เสาป้าย หรือต้นไม้ ซึ่งถือเป็นอนัตรายข้างทางท่ีมีระดบัความรุนแรงสงูหากรถเสียหลกั
หลดุออกจากถนน สอดคล้องกบัผลการศกึษาอบุตัเิหตใุนเชิงลกึจากโครงการตอ่เน่ืองศนูย์วิจยัอบุตัเิหตแุหง่
ประเทศไทยท่ีพบว่าอุบตัิเหตุอนัตรายข้างทางท่ีมีผู้ เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึน้ในตําแหน่งท่ีไม่มีการติดตัง้
อปุกรณ์กัน้ใดๆ (TARC, 2009)  
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ตารางที่ 9 เกณฑ์ในการพจิารณาอันตรายข้างทางของประเทศต่างๆ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; AUSTROADS, 2005)  
อันตรายข้างทาง US AUS FI FR DE GB NL ES* SE TH

อันตรายข้างทางต่อเนื่อง  
รางระบายนํา้  >1V:3H yes 0.5m ; >1V:3H 0.5m ; >1V:4H yes yes >1V:3H yes yes
คนัทาง  >1V:3H 1.5m: >1V:3H 2m ; >1V:3H 4m ; >2V:3H yes 6m ; >1V:1H yes >1V:8H yes 5m; >1V:3H
แนวหินบริเวณคนัทาง 7:01 yes yes >1V:2H และ <1.5m No yes yes
กําแพงกนัดิน  yes yes
ต้นไม้กลุม่  yes yes yes yes yes yes yes
ทางลงเนิน   6% และคนัทางสงู 3m
อันตรายข้างทางตาํแหน่งเดี่ยว  
ต้นไม้  >10cm >10cm >10cm >10cm >7cm >50cm >8cm >15cm >10cm
ตอไม้ (ความสงู) >10cm yes >20cm
กําแพง สิง่ก่อสร้าง yes yes Yes <0.7m Yes yes
เสาสาธารณปูโภค yes >8cm yes yes yes yes yes
เสาป้าย  yes >6.5cm yes yes yes yes yes
โครงสร้างเสาป้าย yes yes >0.09 yes
เสาป้ายขนาดใหญ่ yes yes >0.09 <1.5 m จากพืน้ yes
เสาไฟฟ้าแบบสงู yes yes yes <10 m จากขอบถนน yes yes
เสาไฟฟ้า  yes yes yes yes yes yes yes yes
เสาไฟจราจร yes >6.5 cm >11.4cm yes Yes >15cm
เสาอื่นๆ  yes yes yes >0.09 yes yes
เสาป้าย  yes 0.11 yes yes >0.09 yes
หิน  yes yes yes yes yes yes
ตอมอ่สะพาน  yes yes yes yes yes yes yes yes
ทางเข้าอโุมงค์  yes yes yes yes
สะพานลอย   yes
ฝาบอ่พกันํา้  yes yes yes yes yes yes
ทางโค้ง  yes R<850 คนัทางสงู 3m R<1500m R<150m
คลอง สระนํา้  yes yes yes yes 1m yes yes >1.50m

หมายเหต:ุ US=สหรัฐอเมริกา AUS=ออสเตรเลีย FI=ฟินแลนด์ FR=ฝรั่งเศส DE=เยอรมนั GB=สหราชอาณาจกัร NL=เนเธอร์แลนด์ ES=สเปน SE=สวีเดน TH=ไทย
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3.3 แนวทางในการปรับปรุงอันตรายขางทาง 

หากมีการตรวจสอบพบว่ามีอนัตรายข้างทางอยู่ในเขตปลอดภยัแล้วนัน้ จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงข้าง
ทางเพ่ือลดโอกาสในการเกิดอบุตัิเหตแุละ/หรือลดความรุนแรงจากอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ เช่น การรือ้ ย้าย 
เพิ่มการมองเห็น ออกแบบใหม่ หรือใช้วสัดท่ีุปลอดภยั ดงัสรุปในตารางที่ 10 แต่หากไม่สามารถทําการ
ปรับปรุงตามแนวทางดงักลา่วได้ ก็จําเป็นจะต้องติดตัง้อปุกรณ์กัน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้รถท่ีเสียหลกัหลดุออก
จากถนนไปชนกบัวตัถอุนัตราย หรือป้องกนัไม่ให้รถพลกิคว่ําตกถนน ซึง่ประเทศไทยใช้กระบวนการติดตัง้
อปุกรณ์กัน้เพ่ือป้องกนัอนัตรายข้างทางนีเ้พียงกระบวนการเดียวเท่านัน้ 

ตารางที่ 10 แนวทางในการปรับปรุงอันตรายข้างทางของประเทศต่างๆ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; 
AUSTROADS, 2005) 

การปรับปรุงอันตรายข้างทาง US AUS FI FR DE GB NL ES SE TH
1. รือ้วตัถขุ้างทาง x x x x x x x x x
2. ย้ายวตัถขุ้างทาง x x x x x x x x x
3. ใช้อปุกรณ์ข้างทางท่ีสามารถแตกหกัหรือเสียหายได้ x x x x x  x
4. ติดตัง้อปุกรณ์กัน้ป้องกนัวตัถขุ้างทาง x x x x x x x x x x
5. เพ่ิมการมองเหน็ให้กบัวตัถขุ้างทาง x x x x x x x x x
6. ออกแบบวตัถขุ้างทางให้มีความปลอดภยั x x x x x x  x
หมายเหต:ุ US=สหรัฐอเมริกา AUS=ออสเตรเลีย FI=ฟินแลนด์ FR=ฝร่ังเศส DE=เยอรมนั  

GB=สหราชอาณาจกัร NL=เนเธอร์แลนด์ ES=สเปน SE=สวีเดน TH=ไทย 

เกณฑ์ในการเลือกใช้อปุกรณ์กัน้เพ่ือป้องกนัอนัตรายข้างทางจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ขึน้อยู่กบั
มาตรฐานในการออกแบบและมาตรฐานในการทดสอบความปลอดภยัของอปุกรณ์กัน้ ซึง่ประเทศในกลุ่ม
พฒันาแล้วมีมาตรฐานการทดสอบของตนเองทัง้สิน้ เช่น NCHRP 350 ของสหรัฐอเมริกา AS/NZS3845 
ของออสเตรเลีย (พฒันาจาก NCHRP 350) รวมถึงมาตรฐานอ่ืนๆ ของประเทศในสหภาพยโุรป ทัง้นี ้ผล
จากการประชมุของ International Road Federation (IRF) ในปี ค.ศ.2008 ได้ระบวุ่า หากประเทศใดยงัไม่
มีมาตรฐานการทดสอบอปุกรณ์กัน้ สามารถเลือกใช้มาตรฐาน NCHRP 350 หรือ EN 1317 ได้ เน่ืองจาก
ถือเป็นมาตรฐานท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุดในขณะนี  ้อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีข้อกําหนดในการ
พฒันามาตรฐานการทดสอบความปลอดภยัของอปุกรณ์กัน้แตอ่ยา่งใด 

อยา่งไรก็ตาม แนวทางในการปรับปรุงอนัตรายข้างทางด้วยวิธีท่ี 1 2 3 5 และ 6 นัน้ แม้จะมีการดําเนินการ
โดยหน่วยงานปฏิบตัอิยูบ้่าง แตย่งัไมถ่กูระบเุป็นข้อกําหนดของกรมทางหลวงอย่างชดัเจน การวิเคราะห์ใน
หวัข้อถดัไปจงึจะนําเสนอการวเิคราะห์ถงึแนวทางในการปรับปรุงอนัตรายข้างทางด้วยวิธีการตดิตัง้อปุกรณ์
กัน้ โดยจะมุง่เน้นไปท่ีการเลือกใช้ การตดิตัง้ และการปรับปรุงปลายอปุกรณ์กัน้เป็นหลกั 
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3.4 การปรบัปรุงอันตรายขางทางดวยการติดตัง้อุปกรณกัน้ 

จากการสรุปรายละเอียดการใช้อปุกรณ์กัน้ดงัแสดงในตารางที่ 11 นัน้ แม้ประเทศไทยจะยงัไม่มีมาตรฐาน
ในการทดสอบการชน แตไ่ด้มีการกําหนดมาตรฐานของอปุกรณ์กัน้ไว้ในแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้าง 
พ.ศ.2537 ระหวา่ง Sheet No. 34-43  

ตารางที่ 11 รายละเอียดการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ของประเทศต่างๆ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; AUSTROADS, 
2005) 

รายละเอียดการใช้อุปกรณ์กัน้ US AUS FI FR DE GB NL ES SE TH
ความยาว x x x x x x x x x x
ความสงู x x x x x x x x x x
การติดตัง้ตามแนวยาวของถนน  x x x x x x x x x x
ความยาวสว่นปลาย  x x x x x x x x  x
ระยะจากขอบถนน x x x x x x x x x 
ระยะหา่งจากวตัถอุนัตราย x x x x x x x x x x
การปรับปรุงสว่นปลาย  x x x x x x x x x x
หมายเหต:ุ US=สหรัฐอเมริกา   AUS=ออสเตรเลีย   FI=ฟินแลนด์   FR=ฝร่ังเศส   DE=เยอรมนั  

GB=สหราชอาณาจกัร   NL=เนเธอร์แลนด์   ES=สเปน   SE=สวีเดน   TH=ไทย 

นอกจากนัน้ คณะท่ีปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์รูปแบบการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ เพ่ือประเมินถึงความสอดคล้อง
และความแตกต่าง เปรียบเทียบระหว่างแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางในประเทศไทย กับรูปแบบการ
ติดตัง้ของประเทศต่างๆ และสรุปประเด็นท่ีพบเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานการติดตัง้อปุกรณ์
กัน้ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

1) ความยาวของอุปกรณ์กัน้  

หวัใจสําคญัในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ คือ จะต้องป้องกนัไม่ให้รถท่ีเสียหลกัหลดุออกจากถนนเข้าไปชนกบั
วตัถอุนัตรายนัน้ๆ ดงันัน้ อปุกรณ์กัน้จะต้องถกูติดตัง้ให้ครอบคลมุวตัถอุนัตรายด้วยความยาวท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้รถชนกบัอปุกรณ์กัน้หากรถหลดุออกจากถนนในระยะใกล้กบัวตัถอุนัตราย หรือให้รถเลยออกไปไม่
ชนกบัอปุกรณ์กัน้และวตัถอุนัตรายหากรถหลดุออกจากถนนในระยะไกลกบัวตัถอุนัตราย ซึง่คณะท่ีปรึกษา
ได้สรุปวิธีการคํานวณความยาวของอปุกรณ์กัน้ (x) จาก Roadside Design Guide (รูปที่ 10) โดย
พิจารณาจาก 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ระยะของวตัถอุนัตรายด้านไกล (LA) และระยะท่ีรถหลดุออกจากถนน
แล้วไม่ชนวตัถอุนัตราย (LR) ซึ่งคํานวณมาจากปัจจยัรองอ่ืนๆ ได้แก่ ความเร็วออกแบบ ปริมาณจราจร 
ตําแหน่งของวตัถอุนัตรายด้านใกล้ (L3) ระยะห่างจากขอบถนน (L2) การผายออกของอปุกรณ์กัน้ (a และ 
b) และ Shy Line 
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2) ปลายอุปกรณ์กัน้ 

ปลายอปุกรณ์กัน้เป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัอีกส่วนหนึ่ง แบบมาตรฐานการก่อสร้างงานทางกําหนดปลาย
ราวอนัตรายไว้ 2 ประเภท และปลายกําแพงคอนกรีต 6 ประเภท โดยทกุประเภทเป็นปลายอปุกรณ์กัน้แบบ
กดลงดิน (Turned-Down) ทัง้หมด แตท่ัง้นี ้AASHTO ได้ประเมินประสิทธิภาพของอปุกรณ์ลกัษณะท่ีเป็น
เนินทัง้ราวกนัอนัตรายและกําแพงคอนกรีตไว้ใน Roadside Design Guide (1996) ไว้วา่ 

“จากการทดสอบการชนหลายครั้ง เนินราวกนัอนัตรายไม่เหมาะทีจ่ะนํามาใชบ้น
ถนนทีมี่ปริมาณจราจรและความเร็วสูง หากบริเวณใดที่มีการติดตัง้อยู่แล้ว ควร
จะไดร้บัการแกไ้ขในโครงการปรบัปรุงถนนหรือโครงการซ่อมแซมอปุกรณ์ต่างๆ” 

นอกจากนัน้ ยงัได้แนะนําให้ใช้ปลายอุปกรณ์กัน้ดงักล่าวเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีความเร็วต่ํากว่า 60 กม./ชม. 
หรือในพืน้ท่ีท่ีมีเขตทางจํากดัเท่านัน้ 

3.5.5 สรุปการวิเคราะห์ 

จากการวิเคราะห์เร่ืองการจัดการความปลอดภัยของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางนี  ้ยังพบช่องว่างและ
ข้อจํากดัของการดําเนินการในประเทศไทยอยู่หลายประเด็น เช่น การนิยามความหมายของ Clear Zone 
การกําหนดวตัถอุนัตรายข้างทาง เหตอุนัควรในการเลือกใช้อปุกรณ์กัน้ และการออกแบบติดตัง้อปุกรณ์กัน้ 
ดงัสรุปในตารางที่ 12 

ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนนี  ้ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือแนะนําการติดตัง้
อปุกรณ์กัน้และสิง่อํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง โดยจะมุง่เน้นให้คูมื่อฉบบัใหม่มีความครบถ้วน
ตามข้อกําหนดในระดบัสากลและมีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดในบทท่ี 4  
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ตารางที่ 12 สรุปข้อค้นพบในการปรับปรุงอันตรายข้างทางในประเทศไทย 
หวัข้อ ข้อค้นพบ

Clear Zone มีการนิยามความหมายของ Clear Zone แตไ่มไ่ด้ระบถุึงความปลอดภยัข้างทาง 
อนัตรายข้างทาง ยงัไมไ่ด้มีการกําหนดอนัตรายข้างทางไว้โดยเฉพาะ แตส่ามารถอ้างอิงจากเหตอุนัควรในการติดตัง้

ราวกนัอนัตรายได้ 
เหตอุนัควรในการติดตัง้
อปุกรณ์กัน้ 

มีเหตอุนัควรในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ด้วยเกณฑ์ท่ีแตกตา่งจากประเทศอ่ืนๆ คอ่นข้างมาก เช่น 
ความสงูคนัทาง 5 เมตร (ต่ํากวา่เพียงประเทศองักฤษเทา่นัน้) หรือรัศมีทางโค้ง 150 เมตร (รัศมี
น้อยกวา่ทกุประเทศ) เป็นต้น 

ประเภทอปุกรณ์กัน้ มีการเลือกใช้ประเภทอปุกรณ์กัน้ท่ีคอ่นข้างจํากดั โดยมีแบบมาตรฐานให้เลือกใช้อยูเ่พียง 2 
ประเภท ได้แก่ ราวกนัอนัตรายและกําแพงคอนกรีต หรือเรียกได้วา่มีการใช้งานเฉพาะอปุกรณ์กัน้
แบบยืดหยุ่นและแบบแขง็ 

มาตรฐานอปุกรณ์กัน้ ยงัไมมี่การทดสอบมาตรฐานการชน
ความยาวอปุกรณ์กัน้ ใช้คา่คงท่ีตามมาตรฐาน แตมี่ความยาวท่ีคอ่นข้างสัน้ และบางครัง้ไมเ่พียงพอท่ีจะป้องกนั

อบุติัเหตไุด้ 
ปลายอปุกรณ์กัน้ ปลายอปุกรณ์กัน้แบบกดลงดินก่อให้เกิดอนัตรายตอ่รถท่ีเสียหลกัเข้าไปชนได้ 

 

4. การศึกษาความเหมาะสมของวัสดุ ตําแหนง และมาตรฐานในการติดตั้ง 

4.1 การจัดทําขอกําหนดและคูมือแนะนําการตดิตั้งอุปกรณกั้นและส่ิงอํานวยความปลอดภัย  

คณะท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมลูทัง้หมดและสรุปผลการศกึษาถึงหลกัการและแนวทางในการติดตัง้อปุกรณ์
กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง จากมาตรฐานหรือแนวทางของต่างประเทศ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําอปุกรณ์เหล่านัน้มาปรับใช้เพ่ือจดัทําข้อเสนอแนะแก่กรมทางหลวง 
โดยสามารถสรุปข้อกําหนดหรือข้อแนะนําในการเลือกใช้ประเภทของอุปกรณ์กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง และ
อปุกรณ์ลดความรุนแรง รวมถึงรูปแบบมาตรฐานในการติดตัง้ท่ีเหมาะสมสําหรับทางหลวงในประเทศไทย 
แยกออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่ 

- อปุกรณ์กัน้ 
- อปุกรณ์ลดความรุนแรง 
- ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

- สญัญาณไฟจราจร
- ป้ายจราจร 
- หลกันําทาง 

โดยรายละเอียดเอกสารเก่ียวกบั ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง สญัญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และหลกันําทาง 
สามารถสรุปได้ดงัแสดงในตารางที่ 13 ถึง ตารางที่ 16 
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ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อแนะนําการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 

หวัข้อ เนือ้หา 
1. บทนํา - วตัถปุระสงค์ของการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหลวง

- ปัจจยัตอ่การมองเหน็ของผู้ใช้ทางหลวง 
- นิยามและคําจํากดัความ งานไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหลวง 

2. เหตอุนัควรในการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง - การติดตัง้แบบตอ่เน่ือง 
- การติดตัง้เฉพาะบริเวณ 

3. วสัดแุละอปุกรณ์ - ฐานราก (Foundations)
- เสา (Pole) และ ฐานเสา (Pole Base) 
- เสาที่มีฐานแบบ Breakaway 
- ก่ิงโคม (Bracket) 
- โคมไฟฟ้า (Lanterns)  

4. ข้อกําหนดการติดตัง้เสาไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหลวง - ข้อกําหนดด้านระยะหา่งจากขอบไหลท่าง หรือคนัหิน
- ข้อกําหนดการคํานวณหาระยะหา่งระหวา่งช่วงเสา 
- ระยะหา่งช่วงเสาในบริเวณทางโค้ง 
- ระยะหา่งช่วงเสาในบริเวณทางแยก 

5. ประเภทหลอดไฟสําหรับงานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 

- หลอดฟลอูอเรสเซนต์
- หลอดเมทลัฮาไลด์ 
- หลอดปรอทความดนัไอสงู 
- หลอดโซเดียมความดนัไอต่ํา 
- หลอดโซเดียมความดนัไอสงู 
- หลอดแอลอีดี 

6. ชนิดของการกระจายแสง - การกระจายแสงระนาบด่ิง
- การกระจายแสงด้านข้าง 
- การควบคมุการกระจายแสง 

7. รูปแบบการติดตัง้ดวงโคม - การติดตัง้ดวงโคมแบบก่ิงเด่ียวติดด้านเดียว 
- การติดตัง้ดวงโคมแบบก่ิงเด่ียวติดตรงข้าม 
- การติดตัง้ดวงโคมแบบก่ิงเด่ียวติดสลบั 
- การติดตัง้ดวงโคมแบบติดก่ิงคูเ่กาะกลาง 
- รูปแบบการติดตัง้ดวงโคมแบบเสาสงู 

8. ข้อจํากดัในการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
9. การตรวจสอบความปลอดภยัอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งบนทาง
หลวง 
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ตารางที่ 14 รายละเอียดข้อแนะนําการตดิตัง้สัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง 
หวัข้อ เนือ้หา 

1. บทนํา - สญัญาณไฟจราจรบนทางหลวง 
- ข้อดีและข้อเสียของการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรบนทางหลวง 
- ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ของการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

2. เหตอุนัควรในการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร - ปริมาณจราจร 8 ชัว่โมงตอ่วนั
- ปริมาณจราจร 4 ชัว่โมงตอ่วนั 
- ปริมาณจราจรในชัว่โมงเร่งดว่น 
- ปริมาณคนข้ามถนน 
- การเดินข้ามถนนบริเวณสถานศกึษา 
- การประสานสญัญาณไฟจราจร 
- สถิติอบุติัเหต ุ
- โครงข่ายถนน 
- ทางแยกใกล้กบัจดุตดัทางรถไฟ 

3. ระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร - ระบบตัง้เวลาแน่นอน
- ระบบควบคมุสญัญาณไฟแบบเปล่ียนแปลงตามปริมาณ

จราจร  
- ระบบควบคมุสญัญาณไฟแบบปรับเปลีย่นอตัโนมติั  
- ระบบสญัญาณไฟจราจรแบบนบัเวลาถอยหลงั  

4. วสัดแุละอปุกรณ์สญัญาณไฟจราจร - ชนิดดวงโคมสญัญาณไฟจราจร 
- ขนาดของดวงโคมสญัญาณไฟจราจร 

5. รูปแบบดวงโคมสญัญาณไฟจราจร 
 

- แบบสามดวงโคม
- แบบสามดวงโคมคู ่
- แบบสี่ดวงโคม (L-Types) 

6. ตําแหน่งติดตัง้ดวงโคมสญัญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก - ตําแหน่งการติดตัง้โคมสญัญาณไฟจราจร 
- รูปแบบการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรหลกัและรอง 

7. ข้อกําหนดการติดตัง้เสาสญัญาณไฟจราจร - การติดตัง้ดวงโคมสญัญาณไฟจราจรบนเสาธรรมดา
- การติดตัง้ดวงโคมสญัญาณไฟจราจรบนเสาแขวนสงู 

8. ข้อจํากดัในการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 
9. การตรวจสอบและบํารุงรักษาสญัญาณไฟจราจร
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ตารางที่ 15 รายละเอียดข้อแนะนําทั่วไปเก่ียวกับป้ายจราจรบนทางหลวง 
หวัข้อ เนือ้หา 

1. บทนํา - วตัถปุระสงค์ของการติดตัง้ป้ายจราจร  
- หลกัการปฏิบติัโดยทัว่ไป  

2. ป้ายจราจรแบบแขวนสงู - เหตอุนัควรในการติดตัง้ป้ายจราจรแบบแขวนสงูชนิดแขน
ย่ืนประเภทของป้ายจราจร 

-  เหตอุนัควรในการติดตัง้ป้ายจราจรแบบแขวนสงูชนิดคร่อม
ผิวจราจร 

3. มาตรฐานและรูปแบบแผ่นป้ายจราจร - การเลือกใช้มาตรฐานป้ายจราจร  
- ประเภทของป้ายจราจร  
- มาตรฐานการออกแบบป้ายจราจร  
- การให้แสงสวา่งและการใช้วสัดสุะท้อนแสงบนป้ายจราจร  
- มาตรฐานวสัดสุําหรับป้ายจราจร 

4. ข้อแนะนําสําหรับการเลือกรูปแบบ ขนาดในการติดตัง้เสา
ป้ายจราจร 

- เสาป้ายขนาดใหญ่ (Large Roadside Signs) 
- เสาป้ายขนาดเลก็ (Small Roadside Signs) 
- เสาป้ายขนาดเลก็ชนิดเสาเหลก็รูปตวั U (U-Channel Steel 

Post) 
- เสาป้ายขนาดเลก็ชนิดเสาไม้ (Wood Post) 
- เสาเหลก็ทอ่เหลี่ยม (Square Steel Tube) 
- การติดตัง้เสาป้ายแบบข้อยดึด้านหลงั (Sign Backing)  
- เสาป้ายจราจรแบบแขวนสงู 

5. หลกัในการติดตัง้ป้ายจราจรทัว่ไป 
 

- ข้อกําหนดในการติดตัง้เสาหรือป้ายจราจร 
- ข้อกําหนดความสงูของป้ายจราจร 
- ระยะติดตัง้ตามแนวขวางของป้ายจราจร 
- ตําแหน่งของการติดตัง้ป้ายจราจร 

6. ระบบการบริหารจดัการป้ายจราจร - การจดัทําฐานข้อมลูป้ายจราจร  
- การตรวจสอบป้ายจราจร 
- การป้องกนัและบาํรุงรักษาอย่างตอ่เน่ือง 
- การซอ่มแซมและการเปล่ียนใหม ่
- การรายงานและบนัทกึผลอย่างสม่ําเสมอ  

7. ข้อจํากดัในการติดตัง้ป้ายจราจร 
8. การซอ่มแซมและบํารุงรักษาป้ายจราจร 
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ตารางที่ 16 รายละเอียดข้อแนะนําทั่วไปเก่ียวกับหลักนําทางบนทางหลวง 
หวัข้อ เนือ้หา 

1. บทนํา - วตัถปุระสงค์และเหตอุนัควรในการติดตัง้หลกันําทาง
- ชนิดหลกันําทาง  

2. การเลือกชนิดหลกันําทาง
3. หลกัการติดตัง้หลกันําทางทัว่ไป - การติดตัง้วตัถสุะท้อนแสงบนหลกันําทาง 

- ระยะติดตัง้ตามแนวขวางของหลกันําทางข้อกําหนดความ
สงูหลกันําทาง 

- ข้อกําหนดระยะหา่งในการติดตัง้หลกันําทาง  
บริเวณทางตรง 
บริเวณทางโค้ง 
บริเวณทางตรงท่ีเป็นทางขึน้เนิน 
บริเวณท่ีเปลีย่นกายภาพถนน 
บริเวณท่ีมีวตัถขุ้างทางท่ีมีความยาวไมเ่กิน 5 เมตร 

4. ข้อจํากดัในการติดตัง้หลกันําทาง 
5. การซอ่มแซมและบํารุงรักษาหลกันําทาง 
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4.2 ขอแนะนําในการตดิตั้งอุปกรณกั้น 

เน่ืองจากกรมทางหลวงยงัไม่เคยมีการรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ไว้อย่างเป็นทางการ 
คูมื่อแนะนําการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้และสิง่อํานวยความปลอดภยัในบทท่ี 3 จงึได้รับการออกแบบใหม่ทัง้หมด 
6 หวัข้อ โดยมีเนือ้หาดงัแสดงในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 รายละเอียดคู่มือแนะนําในการคัดเลือกและตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ 
หวัข้อ เนือ้หา

1. เหตอุนัควรในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ - เหตอุนัควรในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ข้างทาง
- เหตอุนัควรในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้สําหรับเกาะกลาง 

2. ประเภทอปุกรณ์กัน้ - ประเภทอปุกรณ์กัน้ข้างทางสําหรับประเทศไทย
- การเลือกใช้อปุกรณ์กัน้ข้างทางและอปุกรณ์กัน้เกาะกลางสําหรับประเทศไทย 
- มาตรฐานการทดสอบการชนของอปุกรณ์กัน้ 

3. การออกแบบและติดตัง้อปุกรณ์กัน้ - ระยะหา่งจากขอบทาง (Lateral offset from the edge-of-travelled way)
- ระยะยืดหยุ่น (Deflection Distance)  
- ผลกระทบจากพืน้ท่ีข้างทาง (Terrain Effects)  
- อตัราการผายออกของอปุกรณ์กัน้ (Flare Rate)  
- ความยาวในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ (Length of Need) 

4. การออกแบบและติดตัง้ปลายอปุกรณ์กัน้ - ปลายอปุกรณ์กัน้ประเภทไมมี่ลิขสทิธ์ิ (Non-Proprietary Terminal)  
- ปลายอปุกรณ์กัน้ประเภทมีลิขสิทธ์ิ (Proprietary Terminal) 

5. การออกแบบและติดตัง้ราวสะพานและ
จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์กัน้และราว
สะพาน 

- จดุเช่ือมตอ่สําหรับราวกนัอนัตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรีตแบบหน้า
ตรงในบริเวณท่ีเป็นจดุเช่ือมตอ่  

- จดุเช่ือมตอ่สําหรับราวกนัอนัตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรีตแบบหน้า
ตรง โดยใช้ W-Beam Rub Rail  

- จดุเช่ือมตอ่สําหรับ Nested Thrie-Beam และกําแพงคอนกรีตแบบหน้าตรง 
- จดุเช่ือมตอ่สําหรับ Nested Thrie-Beam และกําแพงคอนกรีตแบบผายออก 

6. การตรวจสอบและบํารุงรักษา - การตรวจสอบสภาพการใช้งานทัว่ไปของอปุกรณ์กัน้ 
- การซอ่มแซมบํารุงรักษาอปุกรณ์กัน้ 
- การจดัเก็บและเปลี่ยนอะไหลส่ํารอง (Material Storage) 
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4.3 ขอแนะนําการติดตัง้อุปกรณลดความรุนแรง 

เน่ืองจากกรมทางหลวงยงัไม่เคยมีการรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัการติดตัง้อปุกรณ์ลดความรุนแรงไว้อย่าง
เป็นทางการ คู่มือแนะนําการติดตัง้อุปกรณ์กัน้และสิ่งอํานวยความปลอดภยัในบทท่ี 4 จึงได้รับการ
ออกแบบใหมท่ัง้หมด 5 หวัข้อ โดยมีเนือ้หาดงัแสดงในตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อแนะนําในการคัดเลือกและตดิตัง้อุปกรณ์ลดความรุนแรง 
หวัข้อ เนือ้หา

1. เหตอุนัควรในการติดตัง้อปุกรณ์ลดความรุนแรง
2. ประเภทอปุกรณ์ลดความรุนแรง - คณุสมบติัของอปุกรณ์ลดความรุนแรง  

- มาตรฐานการชนของอปุกรณ์ลดความรุนแรง  
- การขึน้ทะเบียนอปุกรณ์ลดความรุนแรง  
- การเลือกประเภทอปุกรณ์ลดความรุนแรง 
- ราคา 

3. การติดตัง้อปุกรณ์ลดความรุนแรง - พืน้ท่ีติดตัง้
- คนัหิน (Curb) 
- ความลาดเอียง  
- พืน้ผิว (Surface) 
- โครงสร้างตา่งระดบั 
- รอยตอ่ของโครงสร้างสะพาน 
- ทิศทางในการติดตัง้  
- เคร่ืองหมายจราจร 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตัง้ 

4. การบํารุงรักษา - การตรวจสอบสภาพการใช้งานทัว่ไป
- การซอ่มแซมเม่ือเกิดการชน  
- การจดัเก็บและเปลี่ยนอะไหลส่ํารอง  
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5. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและทดสอบวัสดุ อุปกรณ 
กระบวนการท่ีสําคญัประการหนึ่ง คือ การทดสอบติดตัง้จริง พร้อมทัง้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ของอปุกรณ์กัน้ และอปุกรณ์ลดความรุนแรง โดยมุ่งหวงัท่ีจะศกึษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การออกแบบและติดตัง้อปุกรณ์อย่างละเอียด ดงันัน้ เพ่ือให้กิจกรรมนีส้มบรูณ์และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ คณะท่ีปรึกษาจึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา โดยจะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
สถานการณ์และข้อมูลฐานของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางในกิจกรรมท่ีผ่านมา รวมทัง้พิจารณาความ
เหมาะสมในการติดต่อประสานงาน การตรวจสอบภาคสนาม ตลอดจนการติดตามประเมินผลตลอดช่วง
ระยะเวลาของโครงการ  

สําหรับเกณฑ์ในการเลือกพืน้ท่ีติดตัง้นัน้ คณะท่ีปรึกษาได้วิเคราะห์หาความเส่ียงของการเกิดอุบตัิเหตุ
อันตรายข้างทาง เพ่ือนํามาใช้พิจารณาเลือกตําแหน่งติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสถิติ
อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางปี พ.ศ.2550 - 2552 โดยเน้นเลือกตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์กัน้ในถนนบริเวณทาง
โค้งเป็นหลกั ซึง่ควรเป็นถนนทางโค้งท่ีมีความถ่ีในการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางมาก และมีความน่าจะ
เป็นท่ีจะเกิดอบุตัิเหตขุ้างทางสงูท่ีสดุ ทัง้นี ้ จะมีการพิจารณาประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อมลู
อบุตัเิหตดุ้วย เช่น ประเภทของชัน้ทาง ลกัษณะทางกายภาพของทางหลวง ลกัษณะข้างทาง สภาพอากาศ 
และปริมาณจราจร เป็นต้น  

ประเภทของอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรงท่ีจะนํามาใช้ในการตดิตัง้นี ้จะเป็นประเภทของอปุกรณ์
ท่ีผา่นการทดสอบการชน ท่ีคํานงึถึงประเภทของยานพาหนะท่ีพุง่เข้าชน นํา้หนกัยานพาหนะ ความเร็วท่ีชน 
และมมุชน โดยอปุกรณ์กัน้ท่ีเลือกนํามาติดตัง้ได้ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั
ของประเภทเกาหลี (Korean Standard) ส่วนอปุกรณ์ลดความรุนแรงได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั NCHRP 350 และ EN 1317  

5.1 พื้นท่ีศึกษาและทดสอบอุปกรณกั้น 

5.1.1 พืน้ที่ศึกษา 

หลังจากท่ีคํานึงถึงความเป็นไปได้จากผลการประเมินท่ีชัดเจน หลังคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษาและคัดเลือก
ประเภทอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรงท่ีมีความเหมาะสมแล้ว การดําเนินงานในกิจกรรมนี ้จะเป็น
การติดตัง้อุปกรณ์ดงักล่าวบนพืน้ท่ีทดสอบจริง โดยเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบในการติดตัง้อุปกรณ์
ดังกล่าวได้อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์การติดตัง้ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยในกิจกรรมท่ีผ่านมา
ทัง้หมด ผนวกกบัข้อแนะนําหรือประสบการณ์การใช้ประเภทอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรงท่ีผ่าน
มาในตา่งประเทศ รวมถึงงบประมาณท่ีได้จดัสรรไว้ในกิจกรรมนี ้ 
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ราวกนัอนัตรายประเภทนีป้ระกอบไปด้วยการใช้ Thrie-Beam ซึง่เป็นแผ่นเหล็กรีดท่ีมีรูปตดัลกัษณะเป็น 3 
ลอน ขนาดความกว้าง 506 มม. ความลกึ 83 มม. ระยะต่อทาบระหว่างแผ่น Thrie-Beamจะใช้ Bolts 
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 16 มม. จํานวน 12 ตวั เสาแบบแข็งท่ีใช้สําหรับราวกนัอนัตรายแบบ Thrie-Beam 
เป็นเสาเหล็กประเภท W 150 x 13.5 มีความสงูของเสา 1.98 ม. ราวกนัอนัตรายประเภทนีจ้ะมีความสงู
จากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพืน้ดิน (Rail Height) ประมาณ 550 มม. และมีการใช้ตวั Block out ท่ี
ทําจากไม้ขนาดความยาว 430 มม. เสริมท่ีระหวา่งเสาและราวกนัอนัตราย 

สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพนัน้ทําได้โดยการเพิ่มระยะความสงูจากตําแหน่งกึ่งกลางแผ่นราวถึงพืน้ดิน 
(Rail Height) เป็น 610 มม. และมีการใช้ตวั Blockout เหลก็ขนาด M360x25.6 หรือ W360x32.9 ความสงู 
355 มม. เสริมเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงท่ีเสาแต่ละต้น เม่ือมีการเสริม Blockout แล้วจะทําให้ระยะห่าง
ระหว่างเสาและราวกนัอนัตรายอยู่ท่ี 360 มม. ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ล้อรถใหญ่ชนเข้ากบัตวัเสา ส่วนตวั 
Blockout จะมีการตดัมมุความลกึประมาณ 150 มม. ทํามมุ 40 องศาท่ีด้านลา่งของตวั Blockout เพ่ือลด
ความรุนแรงขณะท่ีรถขนาดเลก็พุง่ชนเสาแข็งประเภทนี ้ดงัแสดงในรูปที่ 16  

 
รูปที่ 16 รูปตัดและรายละเอียดของราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam โดยใช้เสาแบบแขง็และราวกันอันตราย

แบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสทิธิภาพ โดยใช้เสาแบบแขง็ 

เน่ืองจากท่ีผ่านมายงัไม่เคยมีการนําราวกันอนัตรายแบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิภาพ มาใช้ใน
ประเทศไทย คณะท่ีปรึกษาจึงได้นําเข้าราวกันอนัตรายประเภทนีม้าจากต่างประเทศ ราวกันอนัตรายท่ี
เลือกนํามาติดตัง้นัน้ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน Korea Standard โดยทําการทดสอบท่ี Korean 
Expressway Cooperation และรับรองโดย Expressway and Transportation Research Institute ซึง่
เป็นสถาบนัของประเทศเกาหลีท่ีรับรองการทดสอบการชนท่ีเช่ือถือได้ตามมาตรฐาน สถาบนัการทดสอบ
การชนแห่งนีไ้ด้รับการรับรองจากมาตรฐานสหภาพยโุรป (Conformité Européenne) คือเป็นสถาบนัท่ี
สามารถรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนและออกใบรับรอง CE Certificate ได้  
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มาตรฐานการทดสอบการชนตาม Korea Standard ท่ีรับรองโดยสถาบนั Korean Expressway 
Cooperation นัน้มีความเทียบเท่ากับมาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350 แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะท่ีปรึกษาได้ทําการเปรียบเทียบขัน้ตอนและเกณฑ์ท่ีใช้ในการทดสอบพบว่ามีความ
เหมือนกนักบัมาตรฐานการทดสอบการชน NCHRP 350 โดยระดบัการชนท่ี SB3 จาก Korean Standard 
สามารถเปรียบเทียบได้กบัมาตรฐานการชนท่ีระดบั TL-4  

5.2 พื้นท่ีศึกษาและทดสอบอุปกรณลดความรุนแรง 

5.2.1 พืน้ที่ศึกษา 

อุปกรณ์ลดความรุนแรงเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยดูดซับแรงกระแทกของอุบัติเหตุในบริเวณท่ีมีสถิติ
อบุตัเิหตรุถชนวตัถขุ้างทางและเป็นจดุท่ีผู้ขบัข่ีอาจเกิดความสบัสนในการเลือกช่องจราจร การเลือกพืน้ท่ีใน
การติดตัง้อปุกรณ์นีจ้ึงพิจารณาเฉพาะเจาะจงพืน้ท่ี Gore Area เป็นหลกั แต่ทัง้นี ้เน่ืองจากฐานข้อมลู
อุบตัิเหตุในประเทศไทยยงัไม่ได้ระบุรายละเอียดเจาะจงตําแหน่งท่ีรถชนกับวตัถุข้างทางในระดบัเชิงลึก 
คณะท่ีปรึกษาจึงคดัเลือกพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพืน้ท่ีศึกษา เพ่ือความเหมาะสมในการ
ติดตามประเมินผล โดยทําการสอบถามไปยงัแขวงการทางกรุงเทพ แขวงการทางอยุธยา แขวงการทาง
ปทมุธานี แขวงการทางนครปฐม และสํานกังานบํารุงทางนนทบรีุ เพ่ือรับทราบถึงตําแหน่งท่ีเหมาะสมแก่
การติดตัง้อปุกรณ์ลดความรุนแรง และเพ่ือให้การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม คณะท่ี
ปรึกษาจงึได้นําเสนอผลการคดัเลือกและขอความเห็นชอบจากทัง้คณะกรรมการกํากบัการศกึษาและคณะ
ผู้ เช่ียวชาญของกรมทางหลวง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบตัิ ข้อกําหนด
ต่างๆ รวมทัง้ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดต่อประสานกับหน่วยงานในพืน้ท่ีได้รับ
ทราบก่อนการตดิตัง้จริง 

จากผลการศึกษาในหวัข้อท่ี 4 เร่ืองความเหมาะสมของวสัด ุตําแหน่งและมาตรฐานในการติดตัง้อปุกรณ์
กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรง คณะท่ีปรึกษาได้จดัทํา “คู่มือแนะนําการติดตัง้อปุกรณ์กัน้และสิ่งอํานวย
ความปลอดภยั” ขึน้ จากนัน้คณะท่ีปรึกษาฯ จงึเร่ิมทําการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษาท่ีเหมาะสมสําหรับการติดตัง้
อปุกรณ์ลดความรุนแรงท่ีเหมาะสมกบัโครงการ โดยอ้างอิงหลกัเกณฑ์ในการเลือกพืน้ท่ีติดตัง้และประเภท
ของอปุกรณ์ท่ีจะทําการตดิตัง้จากคูมื่อฉบบัดงักลา่ว 

คณะท่ีปรึกษาได้นําเสนอหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกตําแหน่งและประเภทอปุกรณ์ในการประชุมหารือกับ
คณะผู้ เช่ียวชาญของกรมทางหลวงเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555 ซึง่คณะผู้ เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็น
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เม่ือพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ทางคณะท่ีปรึกษาฯ ได้
สรุปตําแหน่งในการตดิตัง้อปุกรณ์ลดความรุนแรง 6 จดุ ดงัแสดงในตารางที่ 20 
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แม้การติดตัง้อุปกรณ์ลดความรุนแรงจะช่วยลดความรุนแรงจากอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ (ลดโอกาสการ
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสั) แต่โอกาสในการเกิดอบุตัิเหตยุงัคงไม่เปล่ียนแปลงหากทําการติดตัง้อปุกรณ์
ดงักลา่วเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ได้ทําการปรับปรุงสภาพกายภาพใดๆ ดงันัน้ คณะท่ีปรึกษาจึงได้จดัทําแผน
ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ Gore Area ทัง้ 6 จดุ เพ่ือสง่มอบให้กบัแขวงการทางกรุงเทพ แขวงการทาง
นครปฐม แขวงการทางปทมุธานี และสํานกังานบํารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดความปลอดภยัแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึน้  

5.2.2 ประเภทอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่ใช้ทดสอบ 

คณะท่ีปรึกษาได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการเลือกอปุกรณ์ตาม “คูมื่อแนะนําการติดตัง้อปุกรณ์กัน้และสิ่งอํานวย
ความปลอดภยั” โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิของอปุกรณ์กัน้ควบคู่ไปกบัความเร็วของการจราจรบนถนน
เส้นนัน้ๆ ดงันัน้ จึงสามารถเลือกประเภทอปุกรณ์ลดความรุนแรง ได้แก่อปุกรณ์ประเภทดดูซบัพลงังาน 
(Energy Absorbing Device) ท่ีมีคณุสมบตัิ Non-Gating และ Redirective โดยจะมีการติดตัง้อปุกรณ์ท่ี
ผ่านการทดสอบการชนท่ีความเร็ว 80 กม./ชม. จํานวน 5 ตวั และอุปกรณ์ท่ีผ่านการทดสอบการชนท่ี
ความเร็ว 100 กม./ชม. จํานวน 1 ตวั รายละเอียดของอปุกรณ์ลดความรุนแรงทัง้ 2 แบบ มีดงันี ้

1) TRACCTM (Trinity Attenuating Crash Cushion) 

เป็นอปุกรณ์ลดความรุนแรงท่ีมีคณุสมบตัิ Redirective และ Non-Gating (รูปที่ 17) ซึง่ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐาน NCHRP 350 ท่ีระดบั TL-3 และได้รับรองมาตรฐานจาก Federal Highway 
Administration (FHWA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชิน้ส่วนหลกัของอปุกรณ์ลดความรุนแรงประเภทนี ้
ประกอบไปด้วยฐานรับแรงด้านหลงั ราวรับแรงกระแทกด้านข้าง ควบคมุการเคล่ือนท่ีเม่ือถกูยบุตวัด้วยราง
เหลก็บริเวณฐานด้านลา่ง 
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6. การติดตามและประเมินผล 

6.1 การประเมินความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ 

การติดตัง้อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรงจะได้รับการประเมินความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญของ
กรมทางหลวง ทัง้ในแง่ของการคดัเลือกพืน้ท่ีและตําแหน่งท่ีจะติดตัง้ การคดัเลือกประเภทของอปุกรณ์ท่ีจะ
ตดิตัง้ รวมถึงรูปแบบและวิธีการตดิตัง้ ซึง่จะแบง่การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญเป็น 2 ระยะ คือ 

1) การประเมินความเหมาะสมก่อนดาํเนินการตดิตัง้ คณะท่ีปรึกษาได้ประชมุร่วมกบัคณะผู้ เช่ียวชาญ
ของกรมทางหลวง เพ่ือระดมความคดิเห็นและหาข้อสรุปในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การคดัเลือกพืน้ท่ี
และตําแหน่งท่ีจะติดตัง้ ประเภทของอุปกรณ์และรูปแบบวิธีการติดตัง้ท่ีเหมาะสม โดยมีผลสรุปจากการ
ประชมุทัง้สองครัง้ ดงันี ้

1. การประชมุครัง้ท่ีหนึ่ง วนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 มีความคิดเห็นร่วมกนัในการคดัเลือกพืน้ท่ี
ศกึษา ดงันี ้

- ควรจดัเตรียมร่างข้อกําหนดในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้/อปุกรณ์ลดความรุนแรงก่อน เพ่ือให้
พืน้ท่ีศกึษามีความสอดคล้องตามข้อกําหนด 

- ควรเลือกตดิตัง้ในจดุท่ีแก้ปัญหาด้าน Geometry หรือมาตรการอ่ืนๆ ไมไ่ด้แล้ว 
- ควรเลือกอปุกรณ์จากผู้ผลติมากกวา่ 1 แห่ง 
- หลงัจากตดิตัง้แล้ว ให้ทําการโอน/สง่มอบให้หน่วยงานยอ่ย (แขวงการทาง) รับผิดชอบเลย 
- หากมีการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั ควรให้มีผลการศกึษาเสร็จสิน้

ก่อนท่ีจะแจ้งผู้ผลติ เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆท่ีคาดไมถ่ึง 

2. การประชุมครัง้ท่ีสอง วนัท่ี 26 มกราคม 2555 ได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการศึกษาความ
เหมาะสมของวสัด ุตําแหน่ง และมาตรฐานในการตดิตัง้ ดงันี ้

- เห็นชอบกับแนวทางในการจดัทําคู่มือแนะนําการติดตัง้อุปกรณ์กัน้และสิ่งอํานวยความ
ปลอดภยั โดยมีการนําเสนอในลกัษณะแผนผงั เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 

- เปรียบเทียบแนวทางในการนําเสนอกบัคูมื่ออ่ืนๆ ในระดบัสากล 
- สรุปรูปแบบของอปุกรณ์ลดความรุนแรงอย่างกว้างๆ หลีกเล่ียงการระบปุระเภทหรือย่ีห้อ

ของอปุกรณ์ 
- ศกึษาเกณฑ์ในการพิจารณาสดัสว่นรถขนาดใหญ่เพิ่มเตมิ 
- ศกึษาเกณฑ์ในการพิจารณาความเร็วและมมุชน 
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เส่ียงท่ีอาจเกิดอบุตัิเหตขุ้างทาง เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีควบคมุและเป็นตวัแทนในกรณีท่ีไม่มีการติดตัง้อปุกรณ์ฯ 
สําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริเวณท่ีมีการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ ตามคําแนะนําของโครงการ  

ทัง้นี ้ด้วยข้อจํากดัเร่ืองระยะเวลาในการดําเนินโครงการนี ้ทําให้การประเมินประสิทธิภาพของการติดตัง้
อุปกรณ์ดงักล่าวอาจจะยงัไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนนัก ดงันัน้ คณะท่ีปรึกษาจะยังคงติดตามและวิเคราะห์
ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ภายหลังสิน้สุดระยะเวลาของโครงการ (15 
พฤษภาคม 2556)  

6.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชทาง ตอการติดตั้งไฟฟาแสงสวางและสัญญาณไฟ
จราจร 

การสํารวจความคิดเห็นของผู้ ใช้ทางเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสญัญาณไฟจราจร มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ ขับข่ีต่อคุณภาพอุปกรณ์ข้างทางทัง้ 2 ประเภท โดยในการศึกษานีจ้ะ
พิจารณาประเดน็ด้านความสอ่งสวา่งและความชดัเจนตอ่การมองเห็นเป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

พืน้ที่ดาํเนินการสาํรวจ 

การศกึษานีไ้ด้ทําการสํารวจความพงึพอใจใน 5 จงัหวดัตามภมูิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยพิจารณาเลือก
จงัหวดัท่ีเป็นเมืองศนูย์กลางอนัดบัต้นๆ ของแต่ละภมูิภาค นอกจากนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
การสํารวจ จงัหวดัท่ีคดัเลือกจะต้องมีลกัษณะการติดตัง้ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างหลากหลายรูปแบบตามท่ี
กรมทางหลวงเลือกใช้อยู่ในปัจจุบนั ซึง่จงัหวดัท่ีได้ดําเนินการสํารวจ ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบรีุ นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร  

วิธีการและช่วงเวลาสาํรวจ 

การสํารวจอาศยัวิธีการสมัภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ขบัข่ีแยกตามประเภทยานพาหนะ โดย
การสํารวจข้อมูลครัง้นีไ้ด้แบ่ง กลุ่มผู้ ขบัข่ียานพาหนะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ รถตู้ และรถบรรทกุ นอกจากนีเ้พ่ือให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ได้พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
คณะท่ีปรึกษาฯ จงึแบง่ช่วงเวลาสํารวจไว้ดงันี ้

- ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง จะดําเนินการสํารวจเฉพาะช่วงเวลาค่ํา เพียงช่วงเดียว 
- สญัญาณไฟจราจร จะดําเนินการสํารวจใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลากลางวนั และช่วงเวลาค่ํา  
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รูปแบบการสาํรวจ 

ในเบือ้งต้น พืน้ท่ีสํารวจจะถกูแยกตามประเภทของอปุกรณ์ข้างทาง คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและสญัญาณ
ไฟจราจร โดยพืน้ท่ีสํารวจทัง้ 2 บริเวณนีจ้ะไม่ใช่ตําแหน่งเดียวกนั และกลุม่ตวัอย่างท่ีสํารวจก็จะไม่ใช่กลุม่
ผู้ขบัข่ีชดุเดียวกนั  

กรณีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คณะท่ีปรึกษาได้เลือกพืน้ท่ีสํารวจ โดยแบ่งตามลกัษณะการติดตัง้ก่ิงดวงโคม 
ซึ่งมีทัง้หมด 5 ตําแหน่ง ดงันัน้ จงัหวดัท่ีทําการเก็บกลุ่มตวัอย่างจะต้องสํารวจข้อมลูทัง้หมด 5 ตําแหน่ง 
โดยตําแหน่งท่ีสมัภาษณ์จะเลือกช่วงถนนท่ีมีการติดตัง้ดวงโคมแบบนัน้ๆโดยเฉพาะ เช่น การสมัภาษณ์
ความคิดเห็นของดวงโคมท่ีติดตัง้แบบก่ิงเด่ียวด้านเดียว ก็ได้คดัเลือกช่วงถนนท่ีมีการติดตัง้แบบก่ิงเด่ียว
ด้านเดียว เพ่ือให้ได้ความคดิเห็นท่ีถกูต้องมากท่ีสดุ และแตล่ะจดุสํารวจ จะทําการสมัภาษณ์ 200 ตวัอย่าง
แยกตามประเภทยานพาหนะ  

นอกจากนี  ้การเลือกจุดสํารวจข้อมูลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ได้มีการกําหนดข้อแนะนําเพิ่มเติม ไว้ดังนี ้
ลกัษณะการตดิตัง้ดวงโคมทัง้ 5 รูปแบบ จะต้องตดิตัง้หลอดไฟประเภทหลอดโซเดียมความดนัไอสงู (HPS) 
ซึ่งกรมทางหลวงใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั และมีรูปแบบของการกระจายแสงเป็นชนิด Cut-Off โดย
รูปแบบการติดตัง้ดวงโคมในลกัษณะท่ี 1- 4 จะเลือกสํารวจในตําแหน่งท่ีมีกําลงัส่องสว่าง 250 วตัต์ แต่
หากกรณีเป็นการตดิตัง้ดวงโคมแบบเสาสงูนัน้จะเลือกท่ีกําลงัสอ่งสวา่ง 400 วตัต์ 

กรณีสญัญาณไฟจราจร การเลือกพืน้ท่ีสํารวจใน 5 จงัหวดั จะเลือกทางแยกท่ีติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
จํานวน 2 ทางแยกตอ่ 1 จงัหวดั แบง่เป็นทางแยกในเขตเมือง 1 ทางแยก และทางแยกในเขตชานเมือง 1 
ทางแยก ซึง่ไม่ได้จํากดัว่าเป็น ทางแยก 3 ขาหรือ ทางแยก 4 ขา โดยทําการสํารวจทัง้หมด 10 ทางแยก 
จํานวนตวัอยา่งทัง้หมดรวม 4,000 ตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตาม ทางแยกท่ีเลือกสํารวจจะมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

- ต้องเป็นทางแยกท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
- หลอดไฟจราจรท่ีตดิตัง้ ต้องเป็นหลอดไฟ ชนิด LED 
- ทางแยกในเขตเมือง จะพิจารณาทางแยกท่ีมีลกัษณะเป็นชมุชนเมือง มีปริมาณการจราจรบริเวณ

ทางแยกคอ่นข้างสงู  
- ทางแยกนอกในเขตชานเมือง จะพิจารณาทางแยกท่ีมีลักษณะเป็นชุมชนบริเวณชานเมือง มี

ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกไมส่งูมาก 
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การออกแบบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามได้ถกูออกแบบให้สอดคล้องวตัถปุระสงค์ของการสํารวจ โดยข้อคําถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลกั สว่นท่ี 1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของผู้ขบัข่ี ได้แก่ เพศ อาย ุประเภทยานพาหนะ ประสบการณ์ขบัข่ีและข้อมลู
ด้านการเดินทางในเส้นทางท่ีสํารวจ ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมลูส่วนความคิดเห็นของผู้ขบัข่ีต่อระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง และสญัญาณไฟจราจร ซึง่ประเด็นคําถามหลกั จะมุ่งประเด็นเร่ืองการมองเห็นและคณุภาพความ
ชัดเจนของการส่องสว่างทัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสญัญาณไฟจราจร รวมถึงการจัดจังหวะรอบ
สญัญาณไฟจราจร โดยคําถามส่วนท่ี 2 นี ้ลกัษณะการตอบจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้คะแนนระดบัความพงึพอใจ  

ผลการศึกษา  

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ขบัข่ีต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสญัญาณไฟจราจร ได้วิเคราะห์ผลและ
นําเสนอตามลําดบัตอ่ไปนี ้1) จํานวนกลุ่มตวัอย่างผู้ขบัข่ีท่ีสํารวจ 2) กราฟแสดงคา่เฉล่ียเปรียบเทียบแยก
ตามวตัถปุระสงค์การสํารวจ 3) ผลการวิเคราะห์ทางสถิตท่ีิมีนยัสําคญัตามวตัถปุระสงค์การสํารวจ  

ประเดน็สําคญัท่ีได้จากผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ขบัข่ีท่ีมีตอ่คณุภาพการสอ่งสว่างของระบบไฟฟ้า
แสงสวา่ง แยกตามรูปแบบการตดิตัง้ดวงโคมบนทางหลวง และประเภทยานพาหนะ มีดงันี ้ 

- ผู้ขบัข่ีจะพึงพอใจต่อคณุภาพการส่องสว่างของไฟฟ้าบนทางหลวงท่ีมีลกัษณะการติดตัง้ดวงโคม
แบบก่ิงคูม่ากท่ีสดุ ( x=3.50, S.D.=0.83) และลกัษณะการติดตัง้ดวงโคมแบบเสาสงูมีความพึง
พอใจรองมา ( x=3.35, S.D.=0.96) ซึง่อาจเป็นไปได้ ท่ีผู้ขบัข่ีมองว่าเม่ือขบัข่ีบนทางหลวงท่ีมีการ
ติดตัง้ลักษณะแบบก่ิงคู่และแบบเสาสูง ความส่องสว่างจะเพียงพอต่อการมองเห็นเส้นทาง
มากกว่าลกัษณะการติดตัง้ในรูปแบบอ่ืน ในขณะท่ีลกัษณะการติดตัง้แบบติดก่ิงเด่ียวด้านเดียว 
กลุม่ผู้ขบัข่ีจะพงึพอใจน้อยท่ีสดุ ( x=2.92, S.D.=0.73) ซึง่อาจเป็นไปได้ ท่ีผู้ขบัข่ีมองว่า บริเวณท่ี
มีการติดตัง้ในลักษณะดังกล่าวยังมีความสว่างไม่เพียงพอต่อการมองเห็นขณะขับข่ี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการตดิตัง้ในรูปแบบอ่ืน 

- ผู้ขบัข่ีจะมีความพงึพอใจต่อการมองเห็นผิวทางท่ีชดัเจนในช่วงกลางคืน บนทางหลวงท่ีติดตัง้ดวง
โคมแบบก่ิงคูม่ากท่ีสดุ ( x=3.35, S.D.=0.91) ในขณะท่ีการติดตัง้แบบติดก่ิงเด่ียวด้านเดียวจะพงึ
พอใจน้อยท่ีสดุ ( x=2.73, S.D.=0.71) เม่ือเปรียบเทียบกบัการติดตัง้ในรูปแบบอ่ืน จากผลสํารวจ
ภาพรวมข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจต่อการมองเห็นผิวทางท่ีชดัเจนในช่วงกลางคืน จะมี
แนวโน้มการตอบท่ีสอดคล้องกบัประเด็นข้อคําถามเร่ืองคณุภาพการส่องสว่างของไฟฟ้าบนทาง
หลวง ดงันัน้จงึอาจเป็นไปได้ ท่ีผู้ขบัข่ีมองวา่ ถ้าความสอ่งสวา่งของไฟฟ้าบนทางหลวงมีเพียงพอ ก็
ยอ่มมีผลตอ่การมองเห็นผิวทางท่ีชดัเจนขึน้ด้วยเช่นกนั 
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ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ขบัข่ี ถึงความเหมาะสมของการจดัเฟสสญัญาณไฟจราจร สามารถสรุป
ข้อค้นพบของกลุม่ตวัอยา่งได้ ดงันี ้ 

- ผู้ขบัข่ีจะมีความพงึพอใจตอ่ความเหมาะสมของการจดัเฟสสญัญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกใน
เขตเมือง ( x=3.58, S.D.=0.85) มากกว่าในเขตชานเมือง ( x=3.43, S.D.=0.77) ซึง่แนวโน้ม
ดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องกันในทางปฏิบัติ เน่ืองด้วย ทางแยกในเขตเมือง ส่วนใหญ่แล้ว 
ระยะห่างระหว่างทางแยกท่ีอยู่ติดกันค่อนข้างใกล้กัน ดงันัน้ จังหวะรอบสญัญาณไฟจราจรจะ
พิจารณาปริมาณจราจรท่ีเข้าสูท่างแยกเป็นเกณฑ์ เพ่ือไม่ให้เกิดการหยดุรอของยานพาหนะ ท่ีเกิน
กวา่ความจจุนไปรบกวนในทางแยกถดัไป ในขณะเดียวกนั ทางแยกในเขตชานเมืองสว่นใหญ่แล้ว 
ระยะห่างระหว่างทางแยกท่ีติดกนัค่อนข้างไกลกนั ดงันัน้ จงัหวะรอบสญัญาณไฟจราจรจะมีการ
ตัง้ขอบเขตเวลาการให้เฟสไฟไว้ลว่งหน้า ด้วยเง่ือนไขดงักลา่วนีอ้าจจะเป็นผลให้เกิดความพงึพอใจ
ท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งการจดัเฟสไฟสญัญาณ ของทางแยกในเขตเมืองและเขตชานเมือง  

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ ขบัข่ี ต่อความเหมาะสมของการติดตัง้ตําแหน่งเสาท่ีสมัพันธ์กับการ
มองเห็นดวงไฟสญัญาณ สามารถสรุปข้อค้นพบของกลุม่ตวัอยา่งได้ ดงันี ้ 

- โดยภาพรวมแล้ว กลุม่ผู้ขบัข่ีจะพงึพอใจตอ่ความเหมาะสมของการตดิตัง้ตําแหน่งเสาท่ีสมัพนัธ์กบั
การมองเห็นดวงไฟสญัญาณ บริเวณทางแยกในเขตเมือง ( x=3.60, S.D.=0.81) มากกว่าเขตชาน
เมือง ( x=3.57, S.D.=0.82) เพียงเล็กน้อย โดยมีแนวโน้มความพึงพอใจท่ีใกล้เคียงกนั ซึง่อาจ
เป็นไปได้ ท่ีในทางปฏิบตัิระยะและตําแหน่งติดตัง้ของเสาสญัญาณไฟจราจรท่ีติดตัง้แบบธรรมดา 
(ด้านใกล้และด้านไกล) หรือท่ีติดแบบเสาสงู ได้ทําการติดตัง้ตามข้อกําหนดบนมาตรฐานเดียวกนั 
ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นทางแยกสญัญาณไฟจราจรในเขตเมืองและเขตชานเมือง ผลท่ีได้จึงค่อนข้าง
ใกล้เคียงกนั 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ ขับข่ี ต่อความสว่างของดวงไฟสัญญาณ โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา
กลางวนัและกลางคืน สามารถสรุปประเดน็สําคญัได้ ดงันี ้

- ผู้ขบัข่ีจะมีความพึงพอใจต่อความสว่างของดวงไฟสญัญาณในช่วงเวลากลางคืน มากกว่าเม่ือ
เทียบกับช่วงเวลากลางวนั ทัง้ทางแยกท่ีอยู่ในเขตเมืองและเขตชานเมือง และเม่ือพิจารณาจาก
คา่เฉล่ียรวม พบว่าความพงึพอใจตอ่ทางแยกทัง้ 2 บริเวณและ 2 ช่วงเวลา มีแนวโน้มแตกตา่งกนั
ในระดบัท่ีไมส่งูมากนกั  

ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ขบัข่ี ถึงคณุภาพความสวา่งของดวงไฟสญัญาณในช่วงเวลากลางวนัและ
กลางคืน ท่ีระยะ 100 เมตร เม่ือขบัข่ีห่างจากเสาสญัญาณไฟจราจร สามารถสรุปประเดน็สําคญัได้ดงันี ้
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- เม่ือข้อคําถามจํากัดระยะท่ีใกล้กับดวงไฟสญัญาณมากขึน้ ผู้ขบัข่ีจะสามารถพิจารณาถึงความ
สว่างของดวงไฟสญัญาณได้อย่างถกูต้องและชดัเจนยิ่งขึน้ ซึง่โดยภาพรวมแล้ว พบว่าความสว่าง
ของดวงไฟสัญญาณช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เ ม่ือระบุระยะห่างจากตําแหน่งดวง
ไฟสัญญาณ ผู้ ขับข่ีกลับมีแนวโน้มความพึงพอใจน้อยลงกว่าเม่ือไม่มีการระบุระยะห่างจาก
ตําแหน่งดวงไฟสญัญาณ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผู้ใช้ทางท่ี
ขับข่ียานพาหนะต่างประเภทกัน จะมีความพึงพอใจต่อความสว่างช่วงเวลากลางวันของดวง
ไฟสัญญาณท่ีระยะห่าง 100 เมตร ทัง้ในเขตเมือง (p<0.05) และเขตชานเมือง (p<0.001) ท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสถิติในช่วงเวลา
กลางคืน มีผลอยา่งมีนยัสําคญัท่ีสอดคล้องกบัช่วงเวลากลางวนั 

- เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างทางแยกสัญญาณไฟจราจรในเขตเมืองและเขตชานเมือง 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ขบัข่ีต่อความสว่างช่วงเวลากลางวนัของดวงไฟสญัญาณท่ีระยะห่าง 
100 เมตร ไม่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ระหว่างทางแยกทัง้ 2 ประเภท (p>0.05) 
เช่นเดียวกัน การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสถิติในช่วงเวลากลางคืน (p>0.05) ไม่มีผลอย่างมี
นยัสําคญัท่ีสอดคล้องกบัช่วงเวลากลางวนั 

ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ทางเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและสญัญาณไฟจราจรท่ีตดิตัง้อยู่ใน
ปัจจบุนั สามารถสรุปประเดน็สําคญัได้ดงันี ้

- ผู้ขบัข่ียานพาหนะส่วนใหญ่มีความพงึพอใจต่อการติดตัง้ดวงโคมแบบติดก่ิงคู่มากท่ีสดุ รองลงมา
ได้แก่ การติดตัง้ดวงโคมแบบเสาสูง ในขณะท่ีมีความพึงพอใจต่อการติดตัง้ดวงโคมแบบติดก่ิง
เด่ียวด้านเดียวน้อยท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การตดิตัง้ดวงโคมแบบตดิก่ิงเด่ียวสลบั 

- ตําแหนง่ทางโค้งและทางร่วม ทางแยก ถือเป็น 2 ตําแหน่งแรกท่ีผู้ขบัข่ีให้ความสําคญัและเห็นควร
ตอ่การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งมากท่ีสดุ 

- ผู้ขบัข่ียานพาหนะสว่นใหญ่มีความพงึพอใจตอ่ความเหมาะสมของการจดัเฟสสญัญาณไฟจราจร
ของทางแยกในเขตเมืองมากกวา่ทางแยกในเขตชานเมือง 

- ผู้ขบัข่ียานพาหนะทัง้ในเขตเมืองและเขตชานเมือง มีความคดิเห็นท่ีไมแ่ตกตา่งในประเดน็เร่ือง
ความเหมาะสมของการตดิตัง้ตําแหน่งเสาท่ีสมัพนัธ์กบัการมองเห็นขณะขบัข่ี 

- ผู้ขบัข่ีมีความพงึพอใจตอ่ความสวา่งของดวงไฟสญัญาณในช่วงเวลากลางคืนสงูกวา่ในช่วงเวลา
กลางวนัอยา่งชดัเจน ทัง้ทางแยกในเขตเมืองและเขตชานเมือง  

- ผู้ขบัข่ีมีความพงึพอใจตอ่ความสวา่งของหลอดสญัญาณไฟจราจรชนิด LED โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เม่ือขบัข่ีในช่วงเวลากลางคืน  
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จากข้อสรุปข้างต้น สามารถเสนอเป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกับรูปแบบการติดตัง้ดวงโคมของระบบ
ไฟฟ้าแสงสวา่งและความพงึพอใจตอ่สญัญาณไฟจราจร ดงันี ้

- ทุกสายทางท่ีมีการติดตัง้ดวงโคมในรูปแบบต่างๆ ควรมีกําหนดรอบระยะเวลาเพ่ือทําการสํารวจ
หรือตรวจสอบความสอ่งสวา่งของหลอดไฟ หรืออาจจะมีการสร้างเครือข่ายชมุชนเพ่ือให้มีการแจ้ง
เหตขุดัข้องกรณีไฟฟ้าแสงสว่างดบั โดยเฉพาะสายทางท่ีมีการติดตัง้ดวงโคมแบบก่ิงเด่ียวติดด้าน
เดียว และก่ิงเดียวตดิสลบัอาจจะมีการตรวจสอบถ่ีกวา่รูปแบบอ่ืนๆ 

- นอกเหนือจากการตรวจสอบความสว่างของไฟฟ้าบนทางหลวง องค์ประกอบโดยรอบท่ีช่วยเพิ่ม
การมองเห็นของผู้ขบัข่ี เช่น ความชดัเจนของป้ายจราจรและผิวทาง ควรมีการกําหนดรอบเวลาใน
การตรวจสอบด้วยเช่นกนั 

- การติดตัง้หลอดสญัญาณไฟจราจรแบบชนิด LED ถือได้ว่าช่วยเพิ่มทัศนวิสยัในการมองเห็น
สัญญาณไฟจราจรแก่ผู้ ขับข่ีเป็นอย่างมาก ดังนัน้ หากมีปัญหาขัดข้อง ผู้ รับผิดชอบควรมีการ
ตรวจสอบอยา่งเร่งดว่น เพ่ือไมใ่ห้ผู้ขบัข่ีบริเวณทางแยกเกิดความสบัสนจนก่อให้เกิดอบุตัเิหต ุ 

- เม่ือครบอายกุารใช้งาน ควรมีการกําหนดแนวทางการบํารุงรักษาหรือเปล่ียนหลอดไฟสญัญาณ
ชนิด LED เพ่ือให้ผู้ขบัข่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้  

6.4 การสบืคนสาเหตุของอุบัติเหตุ (Accident Investigation) 

การสืบค้นสาเหตุของอุบัติเหตุเป็นการบ่งชีถ้ึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและจากพยานท่ีเห็นเหตุการณ์ แล้วนํามา
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้เกิดอุบตัิเหตุขึน้ โดยกระบวนการสืบค้นจะเร่ิมจากการตรวจสอบสถานท่ีเกิด
อบุตัิเหตอุย่างละเอียด เพ่ือรวบรวมหลกัฐานท่ีเกิดขึน้จากอบุตัิเหต ุเช่น รอยล้อ รอยเบรค หรือชิน้สว่นของ
รถยนต์ท่ีแตกหกั แล้วทําการมองเหตกุารณ์ในลกัษณะย้อนกลบั ซึ่งจะทําให้ทราบถึงสาเหตท่ีุแท้จริงของ
อบุตัเิหต ุเพ่ือตอบคําถามท่ีวา่อบุตัเิหตเุกิดขึน้ได้อยา่งไร 

นอกจากนีก้ระบวนการฟืน้ฟูสภาพการเกิดอบุตัิเหต ุยงัสามารถเปรียบเทียบลกัษณะของการเกิดอบุตัิเหตุ
ก่อนและหลงัการติดตัง้อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรงได้อีกด้วย ซึ่งกระบวนการนีจ้ะช่วยให้การ
ประเมินผลการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรงมีประสทิธิภาพและชดัเจนมากยิ่งขึน้  

ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ในบริเวณท่ีได้ทําการติดตัง้อปุกรณ์กัน้หรืออปุกรณ์ลดความรุนแรง เช่น 
รถเสียหลกัหลดุออกจากถนน ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากเสร็จสิน้โครงการ (15 พฤษภาคม 2556) 
คณะท่ีปรึกษาจะดําเนินการสืบค้นสาเหตขุองอบุตัิเหตแุละการบาดเจ็บ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการ
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ติดตัง้อุปกรณ์กัน้หรืออุปกรณ์ลดความรุนแรง โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระดบัความรุนแรงของ
อบุตัเิหตท่ีุคาดวา่จะเกิดขึน้หากไมมี่การตดิตัง้อปุกรณ์กัน้หรืออปุกรณ์ลดความรุนแรงในบริเวณดงักลา่ว  

7. จัดทําขอเสนอแกกรมทางหลวง 

7.1 สรุปรูปแบบอุปกรณเพื่อความปลอดภัยท่ีเหมาะสมสําหรับโครงขายทางหลวงในประเทศ
ไทยและจัดทําขอเสนอแนะแกกรมทางหลวง 

ข้อเสนอแนะในส่วนนีไ้ด้สรุปรวบรวมมาจากผลการดําเนินกิจกรรมทัง้หมด โดยคณะท่ีปรึกษาจดัทําเป็น 
“คู่มือแนะนําการติดตัง้อุปกรณ์กัน้และสิ่งอํานวยความปลอดภยั” โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ วสัด ุการ
เลือกใช้ประเภทของอปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์ข้างทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรง รวมถึงรูปแบบมาตรฐานใน
การติดตัง้ท่ีเหมาะสมสําหรับทางหลวงในประเทศไทย จากอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัทัง้หมด 6 ประเภท 
ได้แก่ 

1. อปุกรณ์กัน้ 
2. อปุกรณ์ลดความรุนแรง 
3. ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
4. สญัญาณไฟจราจร 
5. ป้ายจราจร 
6. หลกันําทาง 

7.2 ขอแนะนําในการบํารุงรักษาอุปกรณเพื่อความปลอดภยั 

การบํารุงรักษาอปุกรณ์กัน้ อปุกรณ์ข้างทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรงเหลา่นีใ้ห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเกิดความปลอดภยัต่อผู้ ใช้ทาง นบัเป็นหน้าท่ีหลกัสําคญัประการหนึ่งของกรมทางหลวง การจัดทํา
แผนการบํารุงรักษาอปุกรณ์ท่ีชํารุดอนัเน่ืองมาจากการใช้งานหรือได้รับความเสียหายจากอบุตัิเหตท่ีุอาจ
เกิดขึน้จงึเป็นภารกิจหลกัอนัดบัต้นของกรมทางหลวง ซึง่รับผิดชอบโดยสํานกัอํานวยความปลอดภยั ดงันัน้ 
การดําเนินงานในส่วนนี ้คณะท่ีปรึกษาได้เสนอวิธีการในการจดัทําแผนการบํารุงรักษาอปุกรณ์ข้างทางท่ี
ชํารุดหรือได้รับความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอบุตัเิหตท่ีุชนกบัอปุกรณ์ข้างทาง ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัทําทะเบียนประวตัิอปุกรณ์ข้างทางเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการบํารุงรักษาอปุกรณ์ข้างทาง 
รวมถึงใช้ในการวางแผนการติดตัง้อปุกรณ์ และการจดัสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมในแตล่ะปี 
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2. สํารวจและตรวจสอบสภาพอปุกรณ์ข้างทางอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูบนัทึกไว้ในทะเบียน
ประวตัอิปุกรณ์ สําหรับการวางแผนบํารุงรักษาปกตแิละการซอ่มแซมเม่ือเกิดความเสียหายเกิดขึน้ 

3. ดําเนินการตามแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์ ดงัแสดงใน “คู่มือแนะนําการติดตัง้อุปกรณ์กัน้และสิ่ง
อํานวยความปลอดภยั” 

นอกจากนัน้ ในโครงการนีค้ณะท่ีปรึกษาได้จดัทําฐานข้อมลูรายการอปุกรณ์ข้างทางอย่างเป็นระบบ รวมไป
ถึงข้อมลูรายละเอียดต่างๆ ของอปุกรณ์ และถกูนํามาเช่ือมโยงกบัแผนท่ีระบบภมูิสารสนเทศ (GIS) ท่ีได้
พฒันาขึน้ เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูในการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง และผลการ
วิเคราะห์ดงักลา่วจะนําไปกําหนดลําดบัความสําคญัของพืน้ท่ีท่ีควรได้รับการปรับปรุงหรือซอ่มแซมอปุกรณ์
ข้างทาง พร้อมทัง้แสดงผลการวิเคราะห์ผ่านทางแผนท่ีระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณา
จดัทําแผนการบํารุงรักษาของอปุกรณ์ข้างทางตา่งๆ ได้  

รายละเอียดของอปุกรณ์ข้างทางท่ีได้จากการสํารวจในพืน้ท่ีศึกษาทัง้ 4 พืน้ท่ี จะสรุปในภาคผนวกและ
นําเสนอในรายงานฉบบัสมบรูณ์ตอ่ไป 

7.3 สรุปรายการจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบัติเหตุอันตรายขางทางบอยครั้งท่ีควรไดรับการติดตั้งหรือ
ปรับปรุงอุปกรณอํานวยความปลอดภัย 

ในขัน้ตอนนี ้คณะท่ีปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์หาพืน้ท่ีจดุเส่ียงท่ีเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางบ่อยครัง้
บนโครงขา่ยทางหลวงจากการประยกุต์ใช้ระบบแผนท่ีภมูิสารสนเทศท่ีจะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ พร้อม
ทัง้แสดงพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุข้างทาง เพ่ือช่วยให้กรมทางหลวงนํามาประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุงความปลอดภยัข้างทาง  

ผลจากการวิเคราะห์ช่วงถนนช่วงถนนท่ีมีจํานวนและความเส่ียงต่อการเกิดอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางจาก
หวัข้อท่ี 2 ได้คดัเลือกช่วงถนนท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ และสามารถนํามาสรุปจดุ
ท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขความปลอดภยัข้างทางทัง้หมด 170 ตอนควบคมุ ดงัแสดงรายละเอียดในบท
ท่ี 7 ของรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
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7.4 รางแผนแมบทการจัดการความปลอดภัยบริเวณขางทาง  
(Roadside Safety Management)  

โครงการศกึษาอนัตรายข้างทาง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัให้กบัผู้ ใช้ทาง มีเป้าหมายหลกัเพ่ือ
พฒันามาตรฐานความปลอดภยัของการติดตัง้อุปกรณ์กัน้ อุปกรณ์ข้างทาง และอปุกรณ์ลดความรุนแรง 
เพ่ือความปลอดภยัให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล ซึง่นบัว่าเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีสําคญัสว่นหนึ่ง
ของการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง (Roadside Safety Management)  

จากสถิตขิองกรมทางหลวงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา พบวา่มีจํานวนอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางคดิเป็นสดัสว่น
สงูถึงกวา่ร้อยละ 40 ของอบุตัเิหตบุนทางหลวงทัง้หมด อีกทัง้ยงัเป็นอบุตัิเหตท่ีุมีความรุนแรงและก่อให้เกิด
ความสญูเสียถึงขัน้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับอุบตัิเหตลุกัษณะอ่ืน ดงันัน้ การ
กําหนดนโยบายและมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางดงักลา่วนีอ้ย่างเป็นระบบ 
จงึเป็นสิง่จําเป็นท่ีกรมทางหลวงควรดําเนินการอยา่งเร่งดว่น 

เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้ทางมีการ
ดําเนินงานต่อไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และความชดัเจนเป็นรูปธรรม คณะท่ีปรึกษาจึงได้จดัทํา
ร่างแผนแม่บทการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง (Roadside Safety Management) เพ่ือเป็น
แนวทางให้กรมทางหลวงพิจารณาดําเนินการในลําดบัตอ่ไป ดงันี ้ 

7.4.1 บทนํา  

อบุตัิเหตทุางถนนเป็นสาเหตอุนัดบัต้นของการบาดเจ็บและสญูเสียชีวิตของประชาชนในประเทศไทยมา
อย่างต่อเน่ืองกว่าทศวรรษ จากสถิติอบุตัิเหตทุางถนนท่ีรวบรวมโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในช่วงเวลา 10 
ปีท่ีผ่านมา ระบวุ่าอบุตัิเหตทุางถนนท่ีเกิดขึน้ได้คร่าชีวิตคนไทยกว่าหม่ืนชีวิตในแต่ละปี โดยอีกหลายแสน
คนได้รับบาดเจ็บรักษาตวัในโรงพยาบาล และจํานวนไม่น้อยท่ีต้องกลายเป็นบุคคลพิการทุพพลภาพ อนั
ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจ การสญูเสียรายได้ ภาระ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ประเมินได้เป็นมลูคา่ความสญูเสียในเชิงเศรษฐศาสตร์ปีละหลายแสนล้านบาท 

ด้วยเหตุนี  ้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน จึงได้พยายามแสวงหา
แนวทางและดําเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตทุางถนน ทัง้ด้านการให้การศกึษา 
(Education) ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย (Enforcement) และ ด้านวิศวกรรม (Engineering) โดยปัจจบุนั
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนถือเป็น “วาระแห่งชาต”ิ ซึง่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคญัของ
ปัญหาดงักลา่วและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2553 กําหนดให้ปี 2554-2563 
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เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน (Decade of Action for Road Safety) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลด
อตัราผู้ เสียชีวิตให้ต่ํากวา่ 10 คนตอ่ประชากรหนึง่แสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 

แม้ว่าสถิติท่ีผ่านมาระบวุ่าจํานวนผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตทุางถนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่
เม่ือพิจารณาความรุนแรง (Severity) ของอบุตัิเหตทุางถนนท่ีเกิดขึน้กลบัพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่าง
น่าวิตก ด้วยข้อมลูสถิติท่ีระบไุว้อย่างชดัเจนนีเ้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรเน้นหนกัให้ความสําคญัต่อ
การดําเนินนโยบายและมาตรการ “ลดความรุนแรง” ของอบุตัเิหตท่ีุจะเกิดขึน้บนท้องถนน 

สภาพอนัตรายข้างทาง (Roadside Hazards) นบัว่าเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทําให้อบุตัิเหตทุางถนนมี
ความรุนแรง โดยมักเป็นสาเหตุหลกัอย่างหนึ่งท่ีทําให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้ ขับข่ีหรือ
ผู้ โดยสารท่ีประสบอบุตัเิหตทุางถนน อาทิเช่น อบุตัเิหตรุถเสียหลกัตกข้างทางและพลกิคว่ํา หรืออบุตัิเหตรุถ
เสียหลกัชนกบัวตัถอุนัตรายข้างทาง เช่น เสาไฟ เสาป้าย ต้นไม้ อาคารระบายนํา้ สิ่งปลกูสร้างต่างๆ ฯลฯ 
ทัง้นี ้จากข้อมลูสถิติของกรมทางหลวงในช่วงเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมา ระบุว่ามีอุบตัิเหตอุนัตรายข้างทางใน
ลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้เป็นจํานวนมาก คิดเป็นสดัสว่นสงูกว่าร้อยละ 40 ของอบุตัิเหตทุัง้หมดท่ีเกิดขึน้บน
ทางหลวง อีกทัง้ยงัเป็นอุบตัิเหตุท่ีมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียถึงขัน้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
สาหสัมากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่งของอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้บนทางหลวงทัง้หมด โดยใน 100 ครัง้ท่ีเกิดอุบตัิเหตุ
อนัตรายข้างทาง จะมีจํานวนผู้ เสียชีวิตราว 10 - 12 คน  

ด้วยเหตุนี ้กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานสงักัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลกัในการก่อสร้าง
ปรับปรุงและดแูลรักษาโครงข่ายทางหลวงทัว่ประเทศ เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจน
การเดินทางสัญจรของผู้ ใช้ทาง มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทางดงักล่าวอย่างเร่งด่วน จึงได้จดัทําแผนแม่บทการจดัการ
ความปลอดภยับริเวณข้างทาง (Roadside Safety Management) ซึง่เป็นมาตรการลดความรุนแรงของ
อบุตัเิหตทุางถนนท่ีมีประสทิธิภาพและได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลายในระดบัสากล เพ่ือกําหนดกระบวน
ทศัน์และทิศทางในการพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางให้มีความปลอดภยัแก่ผู้ ใช้ทาง
อยา่งเป็นระบบและชดัเจนเป็นรูปธรรม มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

7.4.2 วิสัยทศัน์ 

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางหลวงไปสูร่ะดบัสากล ด้วยการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 

7.4.3 พันธกิจ 

สนบัสนนุการพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางอยา่งมีประสทิธิภาพแบบบรูณาการ 
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7.4.4 ประเดน็ยุทธศาสตร์การจัดการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 

การจัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้ทางหลวง 
จะต้องดําเนินการพร้อมกันไปในหลายด้านและอย่างเป็นระบบ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีจะต้อง
ดําเนินการ รวม 3 ประเดน็ ได้แก่ 

1) การพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางให้เกิดความปลอดภยัแก่ผู้ใช้ทาง  
2) การพฒันาระบบข้อมลูและองค์ความรู้สําหรับการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
3) การเสริมสร้างความเข้าใจของผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรผู้ เก่ียวข้องใน

การจดัการสภาพความปลอดภยับริเวณข้างทาง 

โดยเป้าประสงค์และกลยทุธ์หลกัในการขบัเคลื่อนของแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ ได้แสดงสรุปไว้ในตารางที่ 
21   
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ตารางที่ 21 แผนแม่บทการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง (Roadside Safety Management) 
วสิัยทัศน์    ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางหลวงไปสูร่ะดบัสากล ด้วยการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
พันธกจิ     สนบัสนนุการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทางอยา่งมีประสทิธิภาพแบบบรูณาการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลักและแนวทางการขับเคลื่อน 
1. การพฒันาและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมบริเวณข้าง
ทางให้เกิดความปลอดภยัแก่
ผู้ใช้ทาง  

- ลดความสญูเสียจาก
อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง 

- ยกระดบัมาตรฐานความ
ปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้ทาง 

1.1 สง่เสริมการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยับริเวณข้างทางของทางหลวงที่เปิดใช้งานแล้ว 
- จดัทําแผนการดําเนินการปรับปรุงสภาพอนัตรายข้างทาง 
- ปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณสําหรับบํารุงรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรง 
เพื่อให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

1.2 สง่เสริมการออกแบบบริเวณข้างทางที่มีความปลอดภยั  
- พฒันาคูม่ือการออกแบบสภาพข้างทางที่ปลอดภยั (Roadside Design Guideline) 
- สนบัสนนุการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการออกแบบอปุกรณ์ข้างทางให้สามารถลดความรุนแรงของอบุตัิเหต ุ 

(Forgiving Roadside Features) 
1.3 พฒันาแนวทางและวิธีการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทางให้เป็นมาตรฐาน 

- พฒันาคูม่ือการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
- พฒันาคูม่ือมาตรฐานการเลือกใช้และติดตัง้อปุกรณ์กัน้และอปุกรณ์ลดความรุนแรง 
- สง่เสริมงานวิจยัและคิดค้นนวตักรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการสภาพความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลักและแนวทางการขับเคลื่อน 
2. การพฒันาระบบข้อมลูและ

องค์ความรู้สําหรับการจดัการ
ความปลอดภยับริเวณข้าง
ทาง 

- การวางแผนและจดัการ
ความปลอดภยับริเวณข้าง
ทางเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

2.1 สนบัสนนุให้มีการพฒันาเครื่องมือในการวิเคราะห์และจดัทําแผนการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
- พฒันาแนวทางการประเมินสภาพอนัตรายข้างทาง (Roadside Hazard Rating) 
- พฒันาแนวทางการคาดการณ์อบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง 
- พฒันาแนวทางการจดัทําลําดบัความสําคญัของการจดัการสภาพความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
- ศกึษาวิเคราะห์ต้นทนุ-ประสทิธิผล (Cost-Effectiveness) ของการจดัการสภาพความปลอดภยับริเวณข้างทางด้วย
วิธีการตา่งๆ 

2.2 สนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบข้อมลูเพื่อการวางแผนและจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
- พฒันาระบบฐานข้อมลูสถิติอบุตัิเหตอุนัตรายข้างทาง 
- พฒันาระบบฐานข้อมลูสภาพอนัตรายข้างทาง 
- พฒันาระบบข้อมลูทะเบียนและประวตัิการบํารุงรักษาของอปุกรณ์กัน้ในระดบัสํานกัทางหลวง 
- พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสภาพความปลอดภยับริเวณข้างทางในระดบัสํานกัทางหลวง 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อทบทวนความสําเร็จและบทเรียนปัญหาอปุสรรค 

3. การเสริมสร้างความเข้าใจ
ของผู้ ที่มีสว่นได้สว่นเสียและ
เพิ่มศกัยภาพของบคุลากร
ผู้ เกี่ยวข้องในการจดัการ
สภาพความปลอดภยับริเวณ
ข้างทาง 

- การจดัการความปลอดภยั
บริเวณข้างทางได้รับการ
สนบัสนนุทัง้เรื่อง
งบประมาณและการ
ดําเนินงาน 

- บคุลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถจดัการสภาพความ
ปลอดภยับริเวณข้างทางได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.1 สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัและหน่วยงานภายนอกตระหนกัถงึความสําคญัของการจดัการปัญหาอบุตัิเหตอุนัตรายข้าง
ทาง 
- จดัสมัมนาหวัข้อ “การจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง เพื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้ทาง” 

3.2 พฒันาความสามารถของบคุลากรผู้ เกี่ยวข้องในการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
- พฒันาหลกัสตูรและจดัฝึกอบรมเรื่องการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
- สง่เสริมกิจกรรมการจดัการความรู้ (Knowledge Management) และชมุชนนกัปฏิบตัิ (Community of Practice)  
ในเรื่องการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทาง 

- สง่เสริมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจดัการความปลอดภยับริเวณข้างทางจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ใน
ตา่งประเทศ 
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7.5 แนวคิดการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขางทาง 

จากร่างแผนแม่บทการจัดการความปลอดภยับริเวณข้างทางท่ีได้เสนอแนะไว้ในหัวข้อท่ีผ่านมา เพ่ือให้
ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางสามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรม คณะท่ีปรึกษาจึงเสนอแนวคิดเบือ้งต้นสําหรับการจดัทําแผนการดําเนินงานโครงการ
ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยับริเวณข้างทาง เพ่ือให้สํานกัอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง นําไป
พิจารณาเป็นแนวทางในการนําเสนอและจดัทําคําของบประมาณตอ่ไป ดงัสรุปไว้ในตารางที่ 22 

ตารางที่ 22 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณข้างทาง 
ช่ือโครงการ โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยับริเวณข้างทาง 
ระยะเวลา 4 ปี (2557 - 2560) 
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางหลวงไปสูร่ะดบัสากล ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

บริเวณข้างทางให้มีความปลอดภยั 
2. เพ่ือลดความรุนแรงและการสญูเสียชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ใช้ทางจากอบุติัเหตบุนทางหลวง 

หลกัเกณฑ์การพิจารณา - เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลกัและสายสําคญัท่ีมีปริมาณจราจรไมน้่อยกวา่ 4,000 คนัตอ่วนั 
- เป็นเส้นทางท่ีมีความสงูและความลาดชนัของคนัทางสงู 
- เป็นเส้นทางท่ีมีสิง่กีดขวางหรือวตัถอุนัตรายข้างทางอยูใ่นระยะเขตปลอดภยั 
- เป็นเส้นทางท่ีมีอบุติัเหตอุนัตรายข้างทางเกิดขึน้บอ่ยครัง้ 

รูปแบบของกิจกรรม โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยับริเวณข้างทางควรมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสภาพอนัตรายข้างทาง ได้แก่  
1. การรือ้ถอนวตัถอุนัตรายบริเวณข้างทาง 
2. การรือ้ย้ายวตัถอุนัตรายไปอยูน่อกบริเวณเขตปลอดภยัด้านข้างทาง 
3. การปรับเปล่ียนแก้ไขรูปแบบหรือลกัษณะของวตัถอุนัตรายข้างทางหรือสภาพแวดล้อมอนัตราย

ข้างทาง เพ่ือลดโอกาสท่ีรถเสียหลกัจะเข้าไปชน หรือลดความรุนแรงหากมีรถเสียหลกัเข้าไปชน   
4. การติดตัง้อปุกรณ์กัน้ เช่น ราวกนัอนัตราย กําแพงคอนกรีต เพ่ือป้องกนัมิให้รถหลดุออกนอกถนน 

หรือชนเข้ากบัวตัถอุนัตรายข้างทาง 
 

สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการนัน้ ท่ีปรึกษาได้ประมาณการงบประมาณเฉพาะในส่วนของ
กิจกรรมการตดิตัง้อปุกรณ์กัน้ โดยอาศยัขัน้ตอนตามรูปที่ 27 เพ่ือประมาณการระยะทางติดตัง้อปุกรณ์กัน้ 
ดงัสรุปได้ตอ่ไปนี ้ 



 

โครงการศึก

รูปที

1) กําห
หลกั
พบว

2) วิเคร
ถนน
นําเส

3) จัดลํ
คดัเลื
ประ

กษาอันตรายขางทา

ที่ 27 ขัน้ตอ

หนดขอบเขต
ก 2 หลกั และ
วา่มีระดบัควา
ราะห์ข้อมลูส
นท่ีมีจํานวนแ
สนอในหวัข้อ
- จํานวนอุ
- จํานวนผู้
- จํานวนผู้
- อตัราอบุั
- อตัราผู้บ
- อตัราผู้ เสี
ลําดับความส
ลือกเฉพาะช่ว
เภทหนึง่ในหั

างเพ่ือยกระดับมา

อนการประม

การดําเนินก
ะ 3 หลกั ซึง่จา
ามเส่ียงของอุ
ถิติอบุตัิเหตอุ
และความเส่ี
 7.3 โดยอาศั
อบุตัเิหต ุ
ผู้บาดเจ็บ 
ผู้ เสียชีวิต 
บตัเิหตตุอ่ปริม
บาดเจ็บตอ่ปริ
สียชีวิตตอ่ปริ
สําคัญเพ่ือคั
วงถนนท่ีมีระ
หวัข้อท่ี 2   

ตรฐานความปลอ

าณการระยะ

ารเฉพาะบน
ากผลการวิเค
อบุตัเิหตอุนัตร
อนัตรายข้างท
ยงต่อการเกิ
ศยัการวิเคราะ

มาณการเดนิท
รมาณการเดนิ
มาณการเดนิ
ัดเลือกช่วงถ
ะดบัความเส่ีย

อดภัยใหกบัผูใชทา

ะทางตดิตัง้อ

นทางหลวงสา
คราห์ข้อมลูอบุ
รายข้างทางสู
ทางจากระบบ
กิดอุบัติเหตุอั
ะห์ข้อมลูและ

ทาง 
นทาง 
นทาง 
ถนนท่ีควรได้
ยงมากและมา

าง 

อุปกรณ์กัน้เ

ายประธานแ
บตัิเหตบุนทา
สงู  
บ HAIMS ใน
อันตรายข้างท
ะคํานวณดชันี

ด้รับการปรับ
ากท่ีสดุ ตามผ

พื่อจัดทาํคาํ

และทางหลวง
างหลวงโดยใช

นระดบัตอนค
ทางท่ีควรได้
นชีว้ดัตา่งๆ ได้

ปรุงสภาพอั
ผลการคํานวณ

าของบประม

งสายรองหม
ช้แบบจําลอง

ควบคมุ เพ่ือค้
้ รับการปรับป
ด้แก่ 

อันตรายข้างท
ณดชันีชีว้ดัป

9

 

มาณ 

มายเลข 1 
งทางสถิต ิ

ค้นหาช่วง
ปรุง ดังท่ี

ทาง โดย
ระเภทใด

95 
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4) จากช่วงถนนท่ีควรได้รับการปรับปรุงสภาพอนัตรายข้างทาง ทําการประมาณระยะทางติดตัง้อปุกรณ์
กัน้เฉพาะพืน้ท่ีในเขตนอกเมือง โดยอาศยัข้อมูลจากแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะของสภาพอนัตรายข้างทางของทางหลวงในประเทศไทยจากการสํารวจเก็บข้อมลูใน
พืน้ท่ีศึกษา 4 แขวงการทาง/สํานักบํารุงทางจาก 4 สํานักทางหลวงครอบคลุมทุกภูมิภาค ตามท่ี
นําเสนอในหวัข้อท่ี 2   

5) คดัเลือกประเภทของอุปกรณ์กัน้ตามแนวทางใน “คู่มือแนะนําการติดตัง้อุปกรณ์กัน้และสิ่งอํานวย
ความปลอดภัย” ท่ีพัฒนาขึน้ในโครงการนี  ้โดยอาศัยข้อมูลพืน้ฐานของช่วงถนนท่ีควรได้รับการ
ปรับปรุงสภาพอนัตรายข้างทางประกอบด้วย 

- ความเร็วอิสระ (Free Flow Speed) ท่ีเปอร์เซนต์ไทล์ 85 (V85) จากการประมาณการ 
- สดัสว่นยานพาหนะขนาดใหญ่ (%HV) จากข้อมลูสถิติปริมาณจราจรของกรมทางหลวง (หาก 

%HV มากกวา่ 28% เท่ากบั “สงู” หาก %HV น้อยกวา่ 28% เท่ากบั “ต่ํา”) 
- สภาพภมูิประเทศข้างทาง (ท่ีราบหรือภเูขา) จากภาพถ่ายทางอากาศ 

โดยประเภทของอปุกรณ์กัน้แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ราวกนัอนัตรายรูป Thrie-Beam แบบเสาแข็ง (Strong Post Thrie-Beam) ราวกนัอนัตราย
รูป Thrie-Beam แบบเสาแข็งและเพิ่มประสทิธิภาพ (Modified Strong Post Thrie-Beam) หรือกําแพง
คอนกรีตขนาดความสงู 80 ซม. 
กลุ่มที่ 2 ราวกนัอนัตรายรูปตวั W แบบเสาแข็ง (Strong Post W-Beam) 
กลุ่มที่ 3 กําแพงคอนกรีตขนาดความสงู 100 ซม. 

ด้วยขัน้ตอนตามแนวทางข้างต้น คณะท่ีปรึกษาได้ประมาณการระยะทางติดตัง้อปุกรณ์กัน้เพ่ือจดัทําคําขอ
งบประมาณ จําแนกตามช่วงถนนท่ีควรปรับปรุงสภาพอนัตรายข้างทาง ดงัแสดงในตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 การประมาณการระยะทางตดิตัง้อุปกรณ์กัน้เพื่อจัดทาํคาํของบประมาณ จาํแนกตามช่วงถนนที่ควรปรับปรุงสภาพอันตรายข้างทาง 

หมายเลข 
ทางหลวง 

ตอน
ควบคุม 

กม. 
เริ่มต้น 

กม. 
สิน้สุด 

ประมาณการระยะทาง
ตดิตัง้ (กม.) รวม

สองทศิทาง 
V85 %HV 

ลักษณะ 
ภมูปิระเทศ 
ข้างทาง 

ประเภทของอุปกรณ์กัน้ 

Strong Post Thrie-Beam  
Modified Strong Post Thrie-Beam 
หรือ Concrete Barrier 80 cm 

Strong Post 
W-Beam 

Concrete  
Barrier 100 cm 

1 201 27+710 51+820 32 >70 สงู ที่ราบ X

1 302 79+000 107+210 42 >70 สงู ที่ราบ X

1 1400 417+787 457+413 70 >70 สงู ที่ราบ X

1 1600 492+631 524+941 50 >70 สงู ที่ราบ X

2 1200 419+636 450+455 36 >70 ตํ่า ที่ราบ X

3 1100 276+700 324+300 80 >70 ตํ่า ที่ราบ X

4 1400 435+902 462+418 54 >70 สงู ที่ราบ X

4 2800 853+473 885+652 50 >70 ตํ่า ภเูขา X

4 3700 1127+201 1157+670 12 >70 ตํ่า ภเูขา X

4 3800 1157+670 1197+465 28 >70 สงู ที่ราบ X

9 202 37+756 58+869 42 >70 สงู ที่ราบ X

35 201 30+275 53+875 38 >70 สงู ที่ราบ X

41 100 0+000 34+560 68 >70 ตํ่า ที่ราบ X

41 501 128+926 171+931 86 >70 สงู ที่ราบ X

41 900 235+309 238+670 6 >70 สงู ที่ราบ X

41 1100 53+840 86+930 64 >70 ตํ่า ที่ราบ X

108 300 65+150 88+100 18 >70 ตํ่า ที่ราบ X

304 700 30+794 55+362 50 <70 สงู ภเูขา X

344 300 62+600 102+181 68 >70 ตํ่า ที่ราบ X

414 101 0+000 24+315 26 >70 ตํ่า ที่ราบ X
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สําหรับแผนการดําเนินการเพ่ือจดัทําคําของบประมาณเฉพาะกิจกรรมการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ คณะท่ีปรึกษา
ได้ประมาณการโดยจําแนกตามกลุ่มประเภทของอุปกรณ์กัน้ คิดเป็นวงเงินงบประมาณดําเนินการใน
ระยะเวลา 4 ปี รวมทัง้สิน้ 2,456 ล้านบาท ดงัสรุปในตารางที่ 24 

ตารางที่ 24 แผนการดาํเนินการเพ่ือจัดทาํคาํของบประมาณเฉพาะกจิกรรมการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ 

กลุ่มประเภทของอุปกรณ์กัน้ 
ประมาณ
ระยะทาง
ตดิตัง้ (กม.) 

ประมาณราคา
ต่อหน่วย 

(บาท/เมตร) 

เสนอขอจดัตัง้งบประมาณโครงการ 
)ล้านบาท(  

2557 2558 2559 2560 รวม

ราวกนัอนัตรายรูป Thrie-Beam แบบ
เสาแขง็ (Strong Post Thrie-Beam) 
ราวกนัอนัตรายรูป Thrie-Beam แบบ
เสาแขง็และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
(Modified Strong Post Thrie-
Beam) หรือ กําแพงคอนกรีตขนาด
ความสงู 80 ซม. 

224 3,000 336 336 336 336 1,344

ราวกนัอนัตรายรูปตวั W แบบเสาแข็ง 
(Strong Post W-Beam) 

180 2,000 180 180 180 180 720

กําแพงคอนกรีตขนาดความสูง 100 
ซม. 

56 3,500 98 98 98 98 392

รวม 460 614 614 614 614 2,456

 

ทัง้นี ้เน่ืองจากการดําเนินโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยับริเวณข้างทาง ยงัครอบคลมุกิจกรรม
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ ดงันัน้ กรมทางหลวงควรดําเนินการสํารวจสอบถามไปยงัสํานกั
ทางหลวงต่างๆ เก่ียวกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาสภาพอนัตรายข้างทางด้วยแนวทางเลือกอ่ืน 
นอกเหนือจากการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ เพ่ือนํามารวบรวมและจดัทําคําของบประมาณสําหรับการดําเนินงาน
รวมทัง้โครงการตอ่ไป   

7.6 ขอเสนอแนะมาตรการเชิงรกุในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกับผูใชทาง 

โครงการศกึษาเก่ียวกบัอบุตัเิหตอุนัตรายข้างทางในครัง้นี ้นบัวา่เป็นก้าวยา่งท่ีสําคญัของกรมทางหลวงท่ีมุง่
ไปสูก่ารพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางให้มีความปลอดภยัแก่ผู้ ใช้ทางมากยิ่งขึน้อย่าง
เป็นรูปธรรมในอนาคต แต่ทัง้นี ้นอกจากการดําเนินการดงักล่าวซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงรับเพ่ือลดความ
รุนแรงของอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้บนทางหลวงแล้ว มาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการเกิดอุบตัิเหตบุนทางหลวง 
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เป็นสิ่งท่ีควรได้รับการพฒันาและดําเนินการเช่นเดียวกนั เพ่ือให้การยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัแก่
ผู้ใช้ทางทกุประเภทเป็นไปอยา่งสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพ 

จากประสบการณ์ในการศกึษาและค้นคว้าวิจยัด้านอบุตัิเหตทุางถนนในประเทศไทยของศนูย์วิจยัอบุตัิเหตุ
แห่งประเทศไทยในฐานะท่ีปรึกษาของโครงการนี ้พบว่ายงัมีปัญหาสําคญัท่ีก่อให้เกิดสภาพความเส่ียงต่อ
การเกิดอบุตัิเหตบุนทางหลวงท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในปัจจบุนั ซึง่กรมทางหลวงควรพิจารณาดําเนินการศกึษา
ในเชิงลกึ เพ่ือให้เข้าใจในสภาพปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขใน 2 ประเดน็ท่ีสําคญั ได้แก่   

1. ปัญหาการจดัการเข้าออก (Access Management) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบนทางหลวงสายหลกัและ
สายสําคญั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสญัจรทัง้ในเร่ืองความคลอ่งตวั (Mobility) และความปลอดภยั 
(Safety) ตวัอย่างเช่น การเช่ือมทางเข้าออกพืน้ท่ีข้างทางท่ีขาดการควบคุม ปัญหาทางเช่ือม
บริเวณทางแยกและจุดตดัทางแยกต่างระดบั จุดเปิดกลบัรถบนทางหลวงสายหลกัท่ีกลายเป็น
ลกัษณะของทางแยก เป็นต้น  

2. ปัญหาอบุตัิเหตจุากการใช้ความเร็วบนทางหลวง (Speeding-Related Crashes) โดยปัญหาการ
ใช้ความเร็วของผู้ขบัข่ียานพาหนะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่โอกาสการเกิดอบุตัเิหตแุละความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ ซึ่งตามความเข้าใจทั่วไปคิดว่าเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีบังคับใช้
กฎหมายเพียงอย่างเดียว  เ น่ืองจากเก่ียวข้องพฤติกรรมของผู้ ขับข่ีและข้อกฎหมายตาม
พระราชบญัญตัทิางหลวง แตต่ามหลกัการท่ีถกูต้องและแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นสากลนัน้ การจดัการ
และควบคมุความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง (Speed Control and Management) เป็น
ภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลถนนเช่นเดียวกนั อาทิเช่น การใช้มาตรการทางกายภาพเพ่ือ
ลดความเร็วของยานพาหนะท่ีเข้าสู่เขตชุมชน การติดตัง้กล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัต ิ
(Automated Speed Camera) ฯลฯ 

8. การนําเสนอผลงาน 

8.1 รายงานผลการศึกษา 

ในการศึกษานี ้คณะท่ีปรึกษาจะจัดส่งรายงานผลการศึกษาและผลผลิตของโครงการเสนอต่อกรมทาง
หลวง ดงัสรุปในตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 การจัดส่งรายงานผลการศกึษา 
รายงาน จาํนวน วันที่จัดส่ง 

รายงานการศกึษาขัน้ต้น (Inception Report) 10 เลม่ 22 เมษายน 2554 
รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
- ครัง้ท่ี 1 
- ครัง้ท่ี 2 
- ครัง้ท่ี 3 

 
10 เลม่ 
10 เลม่ 
10 เลม่ 

 
22 มิถนุายน 2554 
22 กนัยายน 2554 

15 กมุภาพนัธ์ 2554* 
ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ (Draft Final Report) 10 เลม่ 12 เมษายน   2555 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 20 เลม่ 15 พฤษภาคม 2555 
รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) 20 เลม่ 15 พฤษภาคม 2555 
คูมื่อแนะนําการติดตัง้อปุกรณ์กัน้และสิง่อํานวยความปลอดภยั 
พร้อมสําเนาเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  

200 ชดุ 15 พฤษภาคม 2555 

หมายเหต:ุ * การดําเนินงานตัง้แตร่ายงานความก้าวหน้าครัง้ท่ี 3 ถกูเล่ือนออกไป เน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติภยัพิบติั 

8.2 การสัมมนา 
ผลท่ีได้จากการศึกษาในกิจกรรมท่ีผ่านมาทัง้หมดได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการในการสัมมนา ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายของการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงได้รับทราบถึง
รายละเอียดของโครงการในทุกๆ ขัน้ตอน ตลอดจนผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีคณะท่ีปรึกษาได้
นําเสนอให้กบักรมทางหลวง  

การสมัมนาเชิงวิชาการ “โครงการศกึษาอนัตรายข้างทาง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัให้กบัผู้ ใช้
ทาง” จดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องคทัลียา 2 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้ เข้าร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 138 คน ประกอบด้วยบคุลากรจากกรมทางหลวง 110 คน และจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ 28 คน โดยกําหนดการสมัมนาและภาพบรรยากาศในการสมัมนาแสดงในตารางที่ 26 และรูปที่ 28 
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ตารางที่ 26 กาํหนดการสัมมนา 
เวลา หัวข้อและวทิยากร 

09:00 - 09:15 รายงานความเป็นมาของโครงการ 
รศ.ดร.กณัวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จดัการศนูย์วิจยัอบุติัเหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

09:15 – 09:30 ประธานกลา่วเปิดงาน 
นายวิษณ ุตนัเรืองศิลป์ วิศวกรใหญ่ด้านอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 

09:30 – 10:00 สถานการณ์ของอบุติัเหตอุนัตรายข้างทางในประเทศไทย 
รศ.ดร.กณัวีร์ กนิษฐ์พงศ์ 

10:00 – 10:30 การพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์อบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง 
นายอโุฆษ แปลงประสพโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
นายศาสตราวฒิุ พลบรูณ์ ศนูย์วิจยัอบุติัเหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

10:30 – 10:45 อาหารวา่ง 
10:45 – 11:45 ข้อแนะนําในการเลือกใช้และติดตัง้อปุกรณ์กัน้ (Barrier) และอปุกรณ์ลดความรุนแรง (Crash Cushion) 

รศ.ดร.กณัวีร์ กนิษฐ์พงศ์ และนายศาสตราวฒิุ พลบรูณ์ 
11:45 – 12:00 ซกัถาม 
12:00 – 13:15 รับประทานอาหาร 
13:15 – 15:00 ข้อแนะนําในการเลือกใช้และติดตัง้อปุกรณ์ข้างทาง ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ป้ายจราจร สญัญาณ

ไฟจราจร และหลกันําทาง 
ผศ.ดร.ถิรยทุธ ลิมานนท์ ศนูย์วิจยัอบุติัเหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

15:00 – 16:00 อาหารวา่ง พร้อมซกัถาม 
16:00 ปิดการสมัมนา 
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ทัง้นี ้คณะท่ีปรึกษาได้ทําการประเมินผลผู้ เข้าร่วมสมัมนาใน 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ ความรู้ (ก่อนและหลงั
เข้ารับการสมัมนา) เนือ้หาการสมัมนา การนําไปใช้ และความเหมาะสมอ่ืนๆ โดยการประเมินผลของการ
สมัมนาและข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมการสมัมนาครัง้นีแ้สดงรายละเอียดในตารางที่ 27 และ 28 

ตารางที่ 27 ผลการประเมนิการสัมมนา 
หัวข้อที่ประเมนิ คะแนน 

ความรู้ 
1. ก่อนเข้ารับการสมัมนา ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัหวัข้อนีใ้นระดบัใด 2.34 
2. หลงัเข้ารับการสมัมนา ทา่นมีความรู้เก่ียวกบัหวัข้อนีใ้นระดบัใด 3.14 
เนือ้หาในการสัมมนา 
3. ถ่ายทอดเนือ้หาได้เข้าใจและชดัเจน 3.20 
4. เทคนิคในการนําเสนอ 2.99 
5. การรักษาเวลา 3.16 
การนําไปใช้ 
6. เนือ้หาในการสมัมนาสอดคล้องกบัความต้องการของทา่น 3.10 
7. ความรู้ท่ีได้สามารถไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน 3.14 
ความเหมาะสมอ่ืนๆ 
8. โดยภาพรวมทา่นมีความพงึพอใจตอ่การสมัมนาครัง้นีเ้พียงใด 3.14 
หมายเหต ุ  1=ควรปรับปรุง     2=พอใช้     3=ดี     4=ดีมาก 
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ตารางที่ 28 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
เนือ้หาในการสัมมนา 
- การเกิดอบุติัเหตคุวรวิเคราะห์สาเหตวุา่เกิดเน่ืองจากอะไร และการแก้ไขปัญหาควรจะเป็น Flow Chart ในการปรับปรุง
แก้ไข จนสดุท้ายคือป้องกนั ทัง้นี ้เพ่ือบอกให้แก่ผู้อา่นได้เข้าใจเก่ียวกบัความปลอดภยัและสาเหต ุตลอดจนการแก้ไขและ
ป้องกนั 
- อยากให้เพิ่มเติมถงึการประยกุต์ใช้งานกบัการแก้ไขจดุอนัตราย (Black Spot) เช่น ยกกรณีศกึษาตา่งๆ ขัน้ตอนการ
ประยกุต์ใช้ท่ีชดัเจน 
- ระยะ Clear Zone ต้องพิจารณาให้ดี เพราะมกัจะเกิดปัญหาในการออกแบบ เพราะปกติออกแบบ 1V:2H เน่ืองจากคา่
ก่อสร้าง เสถียรภาพตา่งๆ หากจะต้องออกแบบ 1V:3H ให้พิจารณาระยะ Clear Zone วา่เพียงพอกบัเขตทางหรือไม ่
- ในสว่นของการติดตัง้ป้าย เสาไฟฟ้าแสงสวา่ง และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั ควรจะอ้างอิงจากอปุกรณ์และ
การทํางานของไทยเอง หากอ้างอิงจากตา่งประเทศในสว่นของมาตรฐานในการติดตัง้ ชิน้สว่น อปุกรณ์ ยงัหา่งไกลกนัอยู่
มาก เม่ือเทียบกบัตา่งประเทศ 
- ควรมีการศกึษาอปุกรณ์ท่ีสามารถผลติในหน่วยงานได้เอง 
- การ์ดเรลท่ีจะติดตัง้เพ่ือป้องกนัต้นไม้หรือวตัถสุองข้างทาง หากติดตลอดสองข้างทางต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
น่าจะทดลองหาวสัดหุรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือทดแทนการ์ดเรล 
- อปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยั “หลกันําทาง” ควรดําเนินการศกึษาอปุกรณ์บนผิวทางด้วย เช่น เหตอุนัควรและข้อ
ระมดัระวงัในการติดตัง้ บริเวณใดห้ามติดตัง้ เพราะปัจจบุนัติดกนัเตม็ท้องถนนไปหมด เช่น Road stud 

การนําไปใช้ 
- ควรจดัข้อมลูแจกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในรูป CD/DVD เพ่ือเพิ่มความครบถ้วนของเนือ้หา 
- อยากได้ไฟล์งานพรีเซนต์ท่ีดาวน์โหลดได้ในหน้าเวบไซด์ของสํานกัอํานวยความปลอดภยั 
- อยากให้สรุปเป็นคูมื่อแล้วนํามาเป็นสว่นเสริมเพิ่มจากคูมื่อของกรมทางหลวง น่าจะเป็นสว่นดีเป็นอยา่งย่ิง 
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
- อปุกรณ์บางชิน้น่าจะมีการนําตวัอยา่งมาให้ดใูนห้องสมัมนาด้วย เพ่ือให้ผู้ ร่วมสมัมนามีสว่นร่วมในการศกึษา 
-  โครงการนีมี้ประโยชน์กบัผู้ใช้ทางเป็นอยา่งมาก ซึง่เนือ้หาจะเก่ียวกบัทางหลวงเป็นสว่นใหญ่ หากมีโอกาสอยากได้
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัทางดว่นด้วย เพราะข้อจํากดัของขอบทาง โครงสร้างตา่งๆ อปุกรณ์ติดตัง้ตา่งๆ อาจจะไมส่ามารถ 
Relocate ได้ 
- หากเป็นไปได้ อยากให้เพิ่มชัว่โมงการสมัมนา เพ่ือทราบรายละเอียดท่ีชดัเจนและนําเสนอตวัอยา่งให้มากกวา่เดิม 
- เวลาในการฝึกอบรมควรมากกว่านี ้เพราะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและต้องใช้ในการปฏิบติังาน 
- อยากให้จดัการอบรมสมัมนาอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 



เอกสารอางอิง 
AASHTO (2006) Roadside Design Guide, American Association of State Highway and Transportation Officials 
AASHTO (2009) Guide for Selecting Location and Designing Traffic Barriers, American Association of State Highway and 

Transportation Officials  
Alberta Infrastructure and Transportation (2007) Roadside Design Practices for Alberta - An Update on Barriers, Guardrail, Clear 

Zone, etc., Alberta Canada 
AUSTROADS (2010) The Guide to Road Design: Part 6: Roadside Design, Safety and Barriers. Austroads Ltd, Sydney, Australia. 
CEN (2000) Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash 

cushions, Comite Europeen De Normalisation (CEN) or European Committee for Standardization. 
CIE (2007) Publ. 115 – 2007 Recommendations for the Lighting of Motorized Traffic. 
Development of Infrastructure Energy and Resources (2007) Road Safety Barriers Design Guide Part A 
DMR QLD, Road Planning and Design Manual, Sections 8.1, Department of Main Roads, Queensland, Brisbane, Australia, 2000. 
FHWA (2009) Manual on Uniform of Traffic Control Devices for Streets and Highways, Federal Highway Administrator, America, 

2009. 
Hutchinson, J.W. and Kennedy, T.W. (1996) Medians of Divided Highways-- Frequency and Nature of Vehicle Encroachments, 

Engineering Experiment Station Bulletin 487, University of Illinois 
ITD (2008) Guidelines for Crash Cushions & Barrier End Treatments, Idaho Transportation Department. 
Main Roads (2007) Assessment of Roadside Hazards, Road and Traffic Engineering Technology and Environment Directorate  
NCHRP (2004) National Cooperative Highway Research Report 500: Guidance for Implementation of the AASHTO Strategic 

Highway Safety Plan, Transportation Research Board, National Research Council, Washington D.C. 
Montana Department of Transportation (2004) Road Design Manual, Chapter 14, Roadside Safety.  
ODOT (2009) Standard Guidelines for Product Review: Impact Attenuator, Oregon Department of Transportation. 
ODOT (2011) Standard Guidelines for Product Review: Impact Attenuator Attribute Checklist, Oregon Department of 

Transportation. 
Powers, R.D., Hall, J.W., Hall, L.E., Turner, D.S., The “Forgiving Roadside” Design of Roadside Elements. Transportation 

Research Board. 13:1 – 13:7. 2007.   
RISER (Roadside Infrastructure for Safer European Roads), Summary of European Design Duidelines for Roadside 

Infrastructure, Europe. 2006.  
Ross, H.E., Sicking, D.L., Zimmer, R.A., and Michie, J.D. (1993) National Cooperative Highway Research Program Report 350: 

Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features, Transportation Research Board, 
National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C. 

Stockmer, A., (2007) Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, E-street Workshop. 
Traffic Signal Part 14, Manual of Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), Queensland Government Department of Main Roads, 

America, 2003. 
Traffic Control Devices for General Use, Manual of Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), America, 2003. 
TRB (2004) Transportation Research Board State of the Art Report 9: Utilities and Roadside Safety, Transportation Research 

Board, The National Academic, Washington D.C. 
UDOT (2012) Guidelines for Crash Cushions & Barrier End Treatments, Utah Department of Transportation. 
WSDOT (2011) Impact Attenuator System Selection, Washington State Department of Transportation. 



Zegeer, Charles V., and Martin R. Parker, Jr. (1984) “Effect of Traffic and Roadway Features on Utility Pole Accidents.” 
Transportation Research Record 970, Transportation Research Board. pp. 65–76. 

กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน คูมื่อมาตรฐานการป้องกนัอบุติัภยัทางถนน 
กรมทางหลวง (2522) ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหลวง 
กรมทางหลวง (2523) ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดตัง้ไฟสญัญาณจราจรและไฟกะพริบบนทางหลวง 
กรมทางหลวง (2530) ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดตัง้ไฟสญัญาณจราจรและไฟกะพริบบนทางหลวง  
กรมทางหลวง (2531) คูมื่อเคร่ืองหมายควบคมุการจราจร ภาค 1  
กรมทางหลวง (2533) คูมื่อเคร่ืองหมายควบคมุการจราจร ภาค 2 เคร่ืองหมายจราจร (Markings) 
กรมทางหลวง (2535) ข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งบนทางหลวง ฝ่ายวางโครงการ สํานกัวางแผน   
กรมทางหลวง (2537) แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง 
กรมทางหลวง (2539) คูมื่อการออกแบบทาง หลกัสตูรท่ี 1 เลม่ท่ี 2 ฝ่ายฝึกอบรมด้านโยธา กองฝึกอบรม  
กรมทางหลวง (2552) แบบแนะนําการปลกูต้นไม้ในเขตทางหลวง สํานกัสํารวจและออกแบบ 
กรมทางหลวง (2554) คูมื่อการใช้อปุกรณ์ควบคมุการจราจรบริเวณทางโค้ง เลม่ท่ี 5 สํานกัมาตรฐานและประเมินผล 
กรมทางหลวงชนบท (2551) คูมื่อและมาตรฐานอปุกรณ์ และระบบอํานวยความปลอดภยับนทางหลวงชนบท เลม่ท่ี 1 
กรมทางหลวงชนบท (2551) คูมื่อและมาตรฐานอปุกรณ์ และระบบอํานวยความปลอดภยับนทางหลวงชนบท เลม่ท่ี 2  
สนข (2547) คูมื่อมาตรฐานความปลอดภยัการจราจรและขนสง่ ภาคท่ี 1 (เลม่ท่ี 1) สํานกังานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง่ 
สนข (2547) คูมื่อมาตรฐานความปลอดภยัการจราจรและขนสง่ ภาคท่ี 1 (เลม่ท่ี 3) สํานกังานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง่ 
สนข (2547) คูมื่อมาตรฐานอปุกรณ์เสริมความปลอดภยั ภาคท่ี 1 (เลม่ท่ี 2) สํานกังานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง่ 
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