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1. บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
จากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยมีการประมาณกันว่า ในทุกๆ หนึง่ ชัว่ โมงจะมีผ้ เู สียชีวิตบนถนนถึง
3 คน ทําให้ สถิติจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนในแต่ละปี สูงถึงกว่า 13,000 รายต่อปี (สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ, 2553) ก่อให้ เกิดความสูญเสียถึงชีวิตในกลุม่ วัยรุ่นและวัยทํางานเป็ นอันดับที่หนึง่ และเป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับห้ าในทุกกลุ่มอายุ รองจากโรคเอดส์ โรคเส้ นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน (WHO, 2006)
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ดําเนินมาตรการเพื่อเสริ มสร้ างความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ รถใช้
ถนนอย่างเต็มที่ แต่ตวั เลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง สิง่ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ นโยบายและ
มาตรการหลายๆ ด้ านเน้ นไปที่การรณรงค์และการให้ ความรู้ ประชาชน แต่ที่ผ่านมายังพบว่าการแก้ ปัญหา
เฉพาะผู้ขบั ขี่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนได้ ซึง่ ในเรื่ อง
นี ้ Dr. William Haddon ศาสตราจารย์ทางด้ านความปลอดภัยทางถนน เคยกล่าวไว้ ว่า มาตรการที่ดีที่สดุ ที่
จะลดความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุทางถนน คือ การบังคับใช้ กฎหมายและการปรับปรุงสภาพถนน (O’Neill,
2002) เช่ น เดี ย วกัน กับ นโยบายของคณะกรรมการการขนส่ง ประเทศออสเตรเลี ย ได้ เ สนอไว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศว่า ปั จจัยที่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตลงได้ มากที่สดุ คือ การ
ยกระดับความปลอดภัยของถนน เพราะจะสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้ ถึง 50% (ATC, 2001)
ในประเทศไทย จากสถิติอบุ ตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงในปี พ.ศ.2550 - 2552 พบว่ากว่า 40% เป็ น
อุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง ซึง่ รวมทังอุ
้ บตั ิเหตุจากการชนวัตถุข้างทางและการพลิกควํ่าเมื่อรถ
เสียหลักหลุดออกจากถนน ส่งผลให้ มีสดั ส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุประเภทดังกล่าวมากกว่าหนึ่งในสาม
ของอุบตั เิ หตุทงหมด
ั้
นอกจากนัน้ ผลการศึกษาเรื่ องอันตรายข้ างทาง ใน “โครงการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน” โดยศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย พบว่าปั ญหาในการป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ อง
กับอันตรายข้ างทางบนทางหลวงในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเขต
ปลอดภัย (Clear Zone) ความจําเป็ นและประสิทธิภาพของอุปกรณ์กนั ้ รู ปแบบการติดตัง้ และการ
บํารุ งรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายพื ้นที่ที่มีอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้น แต่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข
้ ยชีวิตอยูบ่ อ่ ยครัง้
อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุถึงขันเสี

โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบ
ั ผูใ ชทาง

1

จากปั ญหาดังกล่าว สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย
(TARC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญและความเร่ งด่วนในการแก้ ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากอันตรายข้ างทาง จึงได้ เสนอ “โครงการศึกษาอันตรายข้ างทางเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ ทาง” เพื่อเป็ นการยกระดับความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ ทางในประเทศไทย
1.2 เปาหมายและวัตถุประสงค
เป้าหมายหลักของโครงการนี ้ คือ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของการติดตังอุ
้ ปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภัย คือ 1) อุปกรณ์กน:
ั ้ ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรี ต 2) อุปกรณ์ข้างทาง: ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และหลักนําทาง 3) อุปกรณ์ลดความรุ นแรง เพื่อลดโอกาสและความ
รุ นแรงของอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง และเพิ่มทัศนวิสยั การมองเห็นของผู้ใช้ ถนนในยามคํ่า
คืน ให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานสากล พร้ อมทังมี
้ วตั ถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี ้
1. เพื่อประเมินสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง และระบบความปลอดภัยของ
อุปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรงของกรมทางหลวงในปั จจุบนั
2. เพื่อศึกษาประเภทของอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้างทาง และอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพและระดับชันของทางหลวงในประเทศไทย
้
3. เพื่อทดสอบติดตัง้ พร้ อมทังติ
้ ดตามและประเมินประสิทธิ ภาพของอุปกรณ์ กนั ้ อุปกรณ์ ข้างทาง และ
อุปกรณ์ลดความรุนแรงต่างๆ
4. เพื่อจัดทําข้ อเสนอแนะถึงรูปแบบ วัสดุ และความเหมาะสมของตําแหน่งการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์
ข้ างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง แก่โครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย พร้ อมทังจั
้ ดทําข้ อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการออกแบบ ตรวจสอบ และบํารุ งรักษาอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้างทาง
และอุปกรณ์ลดความรุนแรงดังกล่าว
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1.3 กรอบการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานและกรอบการทํางานของโครงการในแต่ละขันตอน
้
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบการทํางานในแต่ ละขัน้ ตอน
กิจกรรม
ประเมินสภาพปั ญหาใน
ปั จจุบนั

เนือ้ งาน
สถานการณ์และข้ อมูลฐานของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
รูปแบบและการติดตังของอุ
้
ปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ข้างทางในปั จจุบนั

การศึกษาประเภทของ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล

ประเภทของอุปกรณ์กน:
ั ้ ราวกันอันตราย และกําแพงคอนกรี ต
ประเภทของอุปกรณ์ข้างทาง: ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ
จราจร เสาป้าย และหลักนําทาง
ประเภทของอุปกรณ์ลดความรุ นแรง

ข้ อมูล
1. สถิติอบุ ตั ิเหตุบนทางหลวง
2. ข้ อมูลจากแขวงการทาง
1. แบบก่อสร้ างกรมทางหลวง
2. ข้ อมูลจากการสํารวจการ
ออกแบบและติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและ
ั้
อุปกรณ์ข้างทางในปั จจุบนั
-

การศึกษาความ
เหมาะสมของวัสดุ
ตําแหน่ง และมาตรฐาน
ในการติดตัง้

ทําการศึกษาวัสดุ และประเภทของอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทังศึ
้ กษา
และจัดทํามาตรฐานและแบบมาตรฐานสําหรับประเทศไทย

1. มาตรฐานที่มีอยู่ในปั จจุบนั
2. ข้ อมูลและมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์
และติดตังจากประเทศต่
้
างๆ
3. สถิติอบุ ตั ิเหตุบนทางหลวง
4. ข้ อมูลจากแขวงการทาง

คัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษาและ
ทดสอบวัสดุ อุปกรณ์

พื ้นที่ที่เกิดอุบตั ิเหตุรถหลุดออกจากถนนบ่อยครัง้ และมีการชนกับ
อุปกรณ์ข้างทาง
ติดตังราวกั
้
นอันตราย และอุปกรณ์ลดความรุ นแรง
ทําการทดสอบความพึงพอใจของแบบมาตรฐานใหม่จากผู้ใช้ ทาง
และความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ พร้ อมตรวจสอบภาคสนาม
Accident Investigation (กรณีเกิดอุบตั ิเหตุ)
สรุปรูปแบบอุปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรง
ที่เหมาะสมสําหรับโครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย
ข้ อแนะนําสําหรับแผนการบํารุ งดูแลรักษา
จัดทําข้ อเสนอแนะ วัสดุ วิธีการออกแบบ มาตรฐาน รูปแบบ
มาตรฐานที่เหมาะสม และเหตุอนั ควรในการเลือกใช้ ที่เหมาะสมแก่
กรมทางหลวง
สรุปรายการจุดเสี่ยงที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางบ่อยครัง้ ที่ควร
ได้ รับการติดตังอุ
้ ปกรณ์อํานวยความปลอดภัย

-

ติดตามและประเมินผล

จัดทําข้ อเสนอแนะ
แก่กรมทางหลวง
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1. สถิติอบุ ตั ิเหตุบนทางหลวง
2. การสํารวจพื ้นที่จริ ง

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง
-

TARC และ
ผู้ผลิต
TARC และ
ผู้ผลิต
TARC และ
ผู้ผลิต
TARC

ผู้ผลิต
กรมทางหลวง
และ TARC
กรมทางหลวง
และ TARC
TARC
TARC

TARC
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1.4 แผนการดําเนินงาน
กรอบการดําเนินงาน

3

ระยะเวลา (เดือน)
6
9

12

ประเมินสภาพปั ญหาในปั จจุบนั
- สถานการณ์และข้ อมูลฐานของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
- รูปแบบและการติดตังของอุ
้
ปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้างทาง และ
อุปกรณ์ลดความรุนแรงในปั จจุบนั
การศึกษาประเภทของอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
การศึกษาความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และมาตรฐานในการ
ติดตัง้
- ตําแหน่งในการติดตัง้
- ชนิด วัสดุ และประเภทของอุปกรณ์ที่ติดตัง้
- รูปแบบในการติดตัง้
คัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษาและทดสอบอุปกรณ์ วัสดุ
การติดตามและประเมินผล
- การประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
- การประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความ
รุนแรง
- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ทาง ต่อการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสง
สว่างและสัญญาณไฟจราจร
- การสืบค้ นสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
จัดทําข้ อเสนอแนะแก่กรมทางหลวง
- ข้ อแนะนําแผนการบํารุงรักษา
- รายการจุดเสี่ยงที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางบ่อยครัง้ ที่ควร
ได้ รับการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
การประชุม สัมมนา และถ่ายทอดองค์ความรู้
- ประชุมคณะกรรมการกํากับฯ
- ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
- สัมมนา
การจัดทํารายงาน
- รายงานการศึกษาขันต้
้ น
- รายงานความก้ าวหน้ า
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
- รายงานฉบับสมบูรณ์
- รายงานสรุปสําหรับผู้บริ หาร
- คูม่ ือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและสิ
ั้
่งอํานวยความปลอดภัย
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- จํานวนผู้เสียชีวิตและ/หรื อผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทางลดลง
- เกิ ดการพัฒ นาต้ น แบบของอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้า งทาง และอุปกรณ์ ล ดความรุ นแรง รวมถึ ง การ
ออกแบบการติดตังที
้ ่ได้ มาตรฐานในระดับสากล
- การพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้ าหน้ าที่ของกรมทางหลวงในเรื่ องความปลอดภัยทางถนน
- กรมทางหลวงมีแผนการดําเนินงานในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ดงั กล่าว ในพื ้นที่ที่มีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ประเภทนี ้เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ พร้ อมทังระบบประเมิ
้
นผลที่เหมาะสม
- จัดทํามาตรฐานการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ และแบบมาตรฐานของตําแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
อุปกรณ์ ข้างทาง และอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพของถนนและปริ มาณ
การจราจรในปั จจุบนั
- กรมทางหลวงสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางในโครงข่ายทางหลวง

2. ประเมินสภาพปญหาในปจจุบัน
2.1 สถานการณและขอมูลฐานของอุบัติเหตุอันตรายขางทาง
ในการศึกษาส่วนนี ้จะเป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์อบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในปั จจุบนั ทังในส่
้ วนที่เป็ น
ภาพรวมของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง เช่น พื ้นที่เกิดเหตุ ลักษณะการเกิดเหตุ และรู ปแบบการเกิด
เหตุ เป็ นต้ น รวมไปถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง นอกจากนี ้ การ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการพัฒนาเครื่ องมือในการวิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์อบุ ตั ิเหตุ
ถือเป็ นสิ่งที่จําเป็ น เพื่อให้ เข้ าใจถึงสถานการณ์ และปั ญหาของอุบตั ิเหตุได้ ชัดเจนยิ่งขึ ้น และนําไปสู่การ
กําหนดพื ้นที่ศกึ ษาสําหรับการศึกษาในกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ
ดังนัน้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ กําหนดกรอบการดําเนินงานออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ การศึกษาสถานการณ์
อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในปั จจุบนั และการพัฒนาเครื่ องมือในการวิเคราะห์ และนําเสนอสถานการณ์
อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง
2.1.1 การศึกษาสถานการณ์ อุบัตเิ หตุอันตรายข้ างทางในปั จจุบัน
อุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง เช่น อุบตั ิเหตุประเภทรถคันเดียว และอุบตั ิเหตุท่ีมีการชนกับ
อุปกรณ์ ข้างทาง เป็ นอุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรงและก่อให้ เกิดความสูญเสียถึงชีวิตหรื อบาดเจ็บสาหัส ซึ่งมี
สัดส่วนมากเป็ นอันดับหนึง่ ของอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา จากปั ญหาดังกล่าวนี ้
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จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่กรมทางหลวงจะต้ องดําเนินการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน เพื่อลดความสูญเสียในด้ าน
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม ซึง่ เป็ นผลอันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง
อย่างไรก็ตาม การแก้ ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางจําเป็ นต้ องทราบถึงสถานการณ์หรื อปั ญหา รวมถึง
สถานการณ์ ความรุ นแรงของอุบัติเหตุอันตรายข้ า งทางที่ เกิ ดขึน้ ข้ อมูลดังกล่า วจะเป็ นพื น้ ฐานในการ
กําหนดขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงทางด้ านความปลอดภัยของสภาพข้ างทาง รวมไป
ถึงการกําหนดมาตรการหรื อวิธีดําเนินการในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับการศึกษาสถานการณ์ อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในส่วนนี ้ คณะที่ปรึ กษาได้ ใช้ รูปแบบและวิธีการ
วิเคราะห์ ใ นลัก ษณะเดีย วกับการวิเ คราะห์ อุบัติเ หตุอัน ตรายข้ า งทางของ “โครงการต่อเนื่ องศูน ย์ วิจัย
อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้ านความปลอดภัยทางถนน” โดยใช้
ฐานข้ อมูลอุบตั เิ หตุบนทางหลวง จากสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ในการวิเคราะห์
คณะที่ปรึ กษาได้ วิเคราะห์ข้อมูลอุบตั ิเหตุที่เกิดบนทางหลวงระหว่างปี พ.ศ.2544 - 2552 พบว่ามีจํานวน
อุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นทังหมด
้
134,994 ครัง้ และมีอบุ ตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ องกับอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง (อุบตั ิเหตุรถ
คันเดียว/อุบตั ิเหตุรถชนกับอุปกรณ์ ข้างทาง) 49,745 ครัง้ คิดเป็ น 37% ของอุบตั ิเหตุทงั ้ หมด ในแง่ของ
ความรุ นแรงพบว่ามีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง 4,508 ราย คิดเป็ น 26% ของผู้เสียชีวิตจาก
อุบตั ิเหตุบนทางหลวงทังหมด
้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอุบตั ิเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
อันตรายข้ างทางระหว่างปี พ.ศ.2544 - 2552
ตารางที่ 2 จํานวนอุบัตเิ หตุและจํานวนผู้เสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุอันตรายข้ างทางปี พ.ศ.2544 - 2552
อุบัตเิ หตุทงั ้ หมด
ปี
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
รวม

อุบัตเิ หตุอนั ตรายข้ างทาง
อุบัตเิ หตุ

จํานวน
อุบัตเิ หตุ

จํานวน
ผู้เสียชีวติ

จํานวน

15,341
15,066
15,171
18,547
16,287
12,918
13,655
14,336
13,673
134,994

2,212
2,265
2,023
2,324
2,169
1,647
1,605
1,513
1,378
17,136

5,125
5,595
6,098
6,165
6,350
4,680
5,141
5,362
5,229
49,745

เทียบกับ
อุบัตเิ หตุทงั ้ หมด
33%
37%
40%
33%
39%
36%
38%
37%
38%
37%

โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบ
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ผู้เสียชีวติ
เทียบกับ
จํานวน
อุบัตเิ หตุทงั ้ หมด
515
23%
507
22%
541
27%
593
26%
547
25%
436
26%
481
30%
441
29%
447
32%
4,508
26%
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อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ซึ่ง อาจเป็ นผลอัน เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทางหลวงที่เกิดขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เช่น การก่อสร้ างถนน
เพิ่มเติม การขยายช่องจราจร การปรับเปลี่ยนสภาพผิวจราจร การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ข้างทางต่างๆ เพิ่มเติม
เป็ นต้ น และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการศึกษาและประเมินสถานการณ์ อบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในปั จจุบนั
คณะที่ปรึ กษาจึงเลือกวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอบุ ตั ิเหตุบนทางหลวง 3 ปี ย้ อนหลัง คือ ระหว่าง พ.ศ.2550 ั้
41,664 ครัง้ หรื อคิด
2552 และพบว่ามีอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้น 15,732 ครัง้ จากอุบตั ิเหตุทงหมด
เป็ น 38% ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางยังมีสดั ส่วนสูงถึง 1 ใน 3 (30%) ของจํานวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทกุ ประเภทที่เกิดขึ ้นบนทางหลวง

การศึกษาลักษณะทั่วไปของอุบตั เิ หตุอันตรายข้ างทาง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอบุ ตั ิเหตุบนทางหลวง 3 ปี ย้ อนหลัง คือ ระหว่าง พ.ศ.2550 – 2552 พบว่ามี
อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้น 15,732 ครัง้ จากอุบตั ิเหตุทงหมด
ั้
41,664 ครัง้ หรื อคิดเป็ น 38% ส่วน
จํ านวนผู้เสียชี วิตจากอุบัติเหตุอันตรายข้ างทางยังมีสัดส่วนสูงถึงหนึ่งในสาม (30%) ของอุบัติเหตุทุก
ประเภทที่เกิดขึ ้นบนทางหลวง สามารถสรุปตามปั จจัยที่สําคัญต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก มีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุและอัตราการเสียชีวิตจากอันตรายข้ างทาง
(ต่อความยาวถนน 2 ช่องจราจร) สูงสุด คือ 1.54 ครัง้ ต่อกิโลเมตร (5,332 ครัง้ ) และ 0.008 ครัง้
ต่อกิโลเมตร (2,641 ครัง้ ) ตามลําดับ
2. บริ เ วณทางตรงและทางโค้ ง มี จํ า นวนอุบัติเ หตุ (55.6% และ 23.0% ตามลํา ดับ ) และจํ า นวน
ผู้เสียชีวิต (52.8% และ 31.6% ตามลําดับ) ของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางสูงกว่าบริ เวณที่
เกิดเหตุลกั ษณะอื่นๆ (ทางแยก จุดกลับรถ เป็ นต้ น)
3. จากการจํ าแนกการเกิ ดอุบตั ิเหตุอันตรายข้ างทางตามช่วงเวลาที่ เกิ ดเหตุ พบว่าทุกช่วงเวลามี
จํานวนที่ค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ยกเว้ นช่วงเวลา 18:00 - 00:00 มีจํานวนอุบตั ิเหตุตํ่าสุด (3,099
ครัง้ ) แต่เมื่อพิจารณาจํานวนผู้เสียชีวิตกลับพบว่าในช่วงเวลา 12:00 - 18:00 และ 00:00 - 06:00
มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าช่วงเวลา 06:00 - 12:00 และ 18:00 - 00:00 ถึงเกือบ 2 เท่า
4. อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางประเภทชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (35.8%) มีจํานวนอุบตั ิเหตุสงู สุด ในขณะ
ที่อบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางประเภทเสียหลักหลุดออกนอกเส้ นทางและเกิดการพลิกควํ่า มีจํานวน
ผู้เสียชีวิตมากที่สดุ (51.1%)
5. รถกระบะมีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางสูงที่สดุ (0.140 ครัง้ ต่อล้ านคัน-กิโลเมตร) แต่
เมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิตแล้ วกลับพบว่ารถโดยสารมีอตั ราการเสียชีวิตสูงสุด (0.032 รายต่อ
ล้ านคัน-กิโลเมตร)
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6. ถนนที่มีจํานวนช่องจราจรมากกว่า 4 ช่องจราจรมีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางสูงที่สดุ
(1.273 ครัง้ ต่อกิโลเมตร) แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิต พบว่าถนน 4 ช่องจราจร มีอตั ราการ
เสียชีวิตสูงสุด (0.073 รายต่อกิโลเมตร) ซึง่ ใกล้ เคียงกับถนนมากกว่า 4 ช่องจราจร (0.071 รายต่อ
กิโลเมตร)

การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุอันตรายข้ างทาง
สํ า หรั บ การศึก ษาในส่ ว นนี ้ คณะที่ ป รึ ก ษาประยุก ต์ ใ ช้ ห ลัก การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง รวมถึงการวิเคราะห์หาปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ระดับความรุนแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง โดยใช้ ข้อมูลอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นบนทาง
หลวงระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2552 ซึง่ ข้ อมูลอุบตั เิ หตุจํานวนทังหมด
้
41,664 รายนี ้ ถูกคัดเลือกเฉพาะข้ อมูล
ที่มีการบันทึกข้ อมูลต่างๆ ครบถ้ วนสมบูรณ์เพียง 33,576 ราย มาทําการวิเคราะห์ เพื่อลดความผิดพลาด
และความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ ทางสถิติ การศึกษานี ้ใช้ วิธีการวิเคราะห์ ทางสถิติแบบ Logistic
Regression ซึง่ รายละเอียดของผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
1. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ตอ่ การเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง ได้ แก่ ช่วงเวลากลางคืน ถนนที่มีการ
แบ่งแยกทิศทางการจราจร ถนนที่มีจํานวนช่องจราจรน้ อย ทางหลวงหมายเลข 1 2 และ 3 หลัก
ถนนพื ้นผิวลาดยาง บริ เวณช่วงทางโค้ ง สภาพอากาศฝนตก และรถทุกประเภท
2. อุบัติ เ หตุอัน ตรายข้ า งทางมัก เกิ ด ในช่ ว งเวลากลางคื น มากกว่ า ช่ ว งเวลากลางวัน เนื่ อ งจาก
ช่วงเวลากลางวันมีปริ มาณการจราจรค่อนข้ างหนาแน่น ทําให้ รถใช้ ความเร็วตํ่า ประกอบกับมีทศั น
วิสยั ในการขับขี่ดีกว่า จึงทําให้ มีโอกาสที่จะเกิดอุบตั เิ หตุได้ น้อยกว่าช่วงเวลากลางคืน
3. อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางมักเกิดบนถนนที่มีการแบ่งแยกทิศทางการจราจรมากกว่าถนนที่ไม่มีการ
แบ่งแยกทิศทางการจราจร เนื่องจากถนนที่มีการแบ่งแยกทิศทางการจราจรอย่างชัดเจน ผู้ขบั ขี่
สามารถใช้ ความเร็วสูงได้ จึงทําให้ มีโอกาสที่จะเกิดอุบตั เิ หตุได้ มากขึ ้น
4. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางมักเกิดบนถนนที่มีจํานวนช่องจราจรน้ อย มากกว่าถนนที่มีจํานวนช่อง
จราจรมาก เนื่องจากระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ข้างทางหรื อสิ่งอันตรายข้ างทางต่างๆ กับรถที่เสีย
หลักมีระยะใกล้ กนั มากกว่า จึงทําให้ มีโอกาสที่จะเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางสูง
5. อุบตั ิเหตุอันตรายข้ างทางมักเกิดบนทางหลวงหมายเลข 1 2 หรื อ 3 หลักสูงกว่าทางหลวง
หมายเลข 4 หลัก และทางหลวงหมายเลข 1 หลัก มีโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
สูงสุด
6. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางมักเกิดบนถนนพื ้นผิวลาดยางสูงกว่าพื ้นผิวถนนประเภทอื่นๆ เช่น ถนน
คอนกรี ต ถนนลูกรัง เป็ นต้ น เนื่องจากพื ้นผิวทางหลวงส่วนใหญ่เป็ นพื ้นผิวลาดยาง
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7. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางมักเกิดบนถนนที่เป็ นช่วงทางโค้ งมากกว่าบริ เวณอื่นๆ เช่น ทางตรง ทาง
แยก เป็ นต้ น เนื่องจากบริ เวณทางโค้ ง หากผู้ขบั ขี่ใช้ ความเร็ วไม่เหมาะสม ประกอบกับทางโค้ งที่มี
การออกแบบไม่ปลอดภัย และ/หรื อผิวถนนมีคา่ ความเสียดทานที่ไม่เพียงพอ อาจทําให้ รถมีโอกาส
เสียหลักหลุดออกนอกเส้ นทางได้ มากขึ ้น
8. อุบัติเหตุอันตรายข้ างทางมักเกิ ดในสภาพอากาศฝนตกมากกว่าสภาพอากาศปกติ เนื่ องจาก
สภาพอากาศฝนตกพืน้ ผิวถนนจะมีความลื่น ทํ าให้ รถเสียหลักหลุดออกนอกเส้ นทางและเกิ ด
อุบตั เิ หตุได้ ง่ายขึ ้น
9. อุบัติ เ หตุอัน ตรายข้ า งทางมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด กับ รถเก๋ ง รถกระบะ และรถโดยสารมากกว่ า
รถบรรทุก และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างรถทัง้ 3 ประเภท พบว่ารถกระบะมีโอกาสในการ
เกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางสูงสุด

การศึก ษาปั จจั ย ที่มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ระดั บ ความรุ น แรงและดั ช นี ค วามรุ น แรงของ
อุบตั เิ หตุอันตรายข้ างทาง
การศึกษาในส่วนนีใ้ ช้ ข้อมูลอุบตั ิเหตุชุดเดียวกันกับการวิเคราะห์ หาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในข้ างต้ น โดยคณะที่ปรึกษาทําการคัดกรองเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นอุบตั ิเหตุอนั ตราย
14,812 ราย มาวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ตอ่ ระดับความรุ นแรงและดัชนีความ
ข้ างทาง ทังหมด
้
รุ นแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 รู ปแบบหลักๆ ได้ แก่ 1) การ
วิเคราะห์ หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุอันตรายข้ างทาง 2) การ
วิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อดัชนีความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง สําหรับการ
วิเคราะห์ในแบบที่ 1 จะประยุกต์ใช้ หลักการทางเศรษฐมิตแิ บบ Ordered Logistic Regression ซึง่ เป็ นการ
วิเคราะห์แบบ Multivariable โดยตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
อันตรายข้ างทาง จะถูกพิจารณาและแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่มีทรัพย์สิน
เสียหายเพียงอย่างเดียว (Property Damage Only, PDO) อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ
เล็กน้ อย (Slight Injury Accident) อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บสาหัส (Serious Injury
Accident) และอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่มีผ้ เู สียชีวิต (Fatal Accident) ในขณะที่ตวั แปรอิสระ
(Independent Variable) จะใช้ ตวั แปรเดียวกันกับการวิเคราะห์ หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง และตัวแปรอิสระอื่นๆ เพิ่มเติม
ผลการศึกษาดังกล่าวสรุปตามหัวข้ อที่สําคัญต่างๆ ได้ ดงั นี ้
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1. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางประเภทรถชนกับอุปกรณ์ ข้างทางต่างๆ เช่น เสาไฟ ป้ายจราจร ต้ นไม้
เป็ นต้ น มีแนวโน้ มที่จะมีระดับความรุนแรงและดัชนีความรุนแรงน้ อยกว่าอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง
ประเภทรถเสียหลักพลิกควํ่า
2. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดในช่วงเวลากลางคืนมีแนวโน้ มที่จะมีระดับความรุ นแรงและดัชนี
ความรุนแรงสูงกว่าในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากในช่วงเวลากลางคืนรถสามารถใช้ ความเร็ วได้ สงู
ประกอบกับทัศนวิสยั ในการขับขี่ที่ถกู จํากัด รวมไปถึงความเหนื่อยล้ าของผู้ขบั ขี่ในระยะทางไกลๆ
ในช่วงเวลากลางคืน จึงทําให้ มีโอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุสงู และมีโอกาสที่จะได้ รับบาดเจ็บในระดับ
ที่มีความรุนแรงสูงเช่นกัน
3. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดบนถนนที่มีจํานวนช่องจราจรน้ อย มีแนวโน้ มที่จะมีระดับความ
รุ นแรงและดัชนีความรุ นแรงสูงกว่าอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดบนถนนที่มีจํานวนช่องจราจร
มาก เนื่องจากระยะห่างระหว่างรถที่เสียหลักกับวัตถุอนั ตรายข้ างทางมีระยะสันกว่
้ า ดังนันโอกาส
้
ที่รถเสียหลักหลุดออกนอกเส้ นทางไปชนกับอุปกรณ์ข้างทางต่างๆ หรื อเกิดการพลิกควํ่ามีคอ่ นข้ าง
สูง
4. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงหมายเลข 2 หลัก มีระดับความรุ นแรงและดัชนี
ความรุนแรงสูงกว่าทางหลวงหมายเลข 1 หรื อ 4 หลัก
5. อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดบนช่วงถนนที่เป็ นทางโค้ ง มีแนวโน้ มที่จะมีระดับความรุ นแรงและ
ดัชนีความรุ นแรงสูงกว่าอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดขึ ้นในบริ เวณอื่นๆ เช่น ทางตรง ทางแยก
เป็ นต้ น
6. อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดขึ ้นกับรถโดยสารจะมีระดับความรุนแรงและดัชนีความรุนแรงสูงสุด
เนื่องจากรถโดยสารมีการบรรทุกผู้โดยสารเป็ นจํานวนมาก เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุเสียหลักหลุดออกนอก
เส้ นทางชนกับอุปกรณ์ข้างทางหรื อเกิดการพลิกควํ่า ก็จะทําให้ เกิดความสูญเสียค่อนข้ างมากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรถประเภทอื่นๆ
จากการศึกษาลักษณะทัว่ ไปของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง ผลการวิเคราะห์ทําให้ ทราบถึงลักษณะ
ทัว่ ไปของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่เกิดขึ ้นบนทางหลวง เช่น จํานวนอุบตั ิเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต
อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง โดยจําแนกตาม
ปั จจัยต่างๆ เช่น ประเภททางหลวง ลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุ ช่วงเวลา ประเภทรถ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ จาก
การวิเคราะห์ หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง รวมไปถึงการวิเคราะห์ หา
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความรุนแรงและดัชนีความรุนแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่ได้ แสดง
ไว้ ข้างต้ น โดยการประยุกต์หลักการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์นนั ้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ช่วยให้ เข้ าใจ
ถึงรู ปแบบ องค์ประกอบหรื อปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมไปถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ระดับความรุ นแรงและดัชนีความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางบนทางหลวงในประเทศไทย
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สําหรับการวิเคราะห์ หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความรุ นแรงและดัชนีความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ
อันตรายข้ างทาง แม้ ว่าการวิเคราะห์ ทงั ้ สองแบบจะมีการประยุกต์ใช้ หลักการทางสถิติที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ประเภทและลักษณะของตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยการวิเคราะห์แบบแรกเป็ นการ
ประยุกต์ใช้ หลักการทางสถิติแบบ Ordered Logistic Regression ในขณะที่การวิเคราะห์แบบที่สองจะ
ประยุกต์ใช้ หลักการทางสถิติแบบ Linear Regression โดยการวิเคราะห์ทงั ้ 2 แบบใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทงั ้ 2 แบบ พบว่ามีความใกล้ เคียงกันและมีแนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกัน
ดัง นัน้ ผลการศึก ษาดัง กล่ า วสามารถใช้ เ ป็ นข้ อ มูล พื น้ ฐานในการกํ า หนดแผนงานหรื อ ขอบเขตการ
ดําเนินงานโครงการ เช่น การกําหนดเส้ นทางสําหรับการเก็บข้ อมูลภาคสนาม การกําหนดขอบเขตพื ้นที่
ศึกษา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ผลการศึกษาดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อกรมทางหลวง โดยเฉพาะหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงในเรื่ องของการดําเนินงานทางด้ านความปลอดภัยทางถนนบนทางหลวง ได้ แก่ สํานัก
อํา นวยความปลอดภัย สามารถนํ า ผลการศึก ษาดัง กล่าวไปใช้ เ ป็ นข้ อมูลเบื อ้ งต้ น สํา หรั บ การกํ า หนด
แผนการดําเนินงานทางด้ านความปลอดภัยทางถนนรวมไปถึงการแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุประเภทอุบตั ิเหตุ
อันตรายข้ างทางที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงได้ ตอ่ ไปในอนาคต
2.1.2 การพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ และนําเสนอสถานการณ์ อุบัตเิ หตุอันตรายข้ างทาง
ในการวิเคราะห์หาพื ้นที่ ช่วงถนน หรื อบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง อาจทําได้
ค่อนข้ างยาก เนื่องจากช่วงถนนที่พิจารณามีระยะทางที่หลากหลาย ไม่สามารถทราบได้ วา่ พื ้นที่หรื อบริ เวณ
ช่วงใดของถนน ที่เป็ นจุดที่มีความเสี่ยงหรื อมีโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางมาก และสาเหตุ
อีกประการหนึ่งคือ ขันตอนในการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลจากฐานข้ อมูลโดยตรงมีความยุ่งยาก ซับซ้ อน และใช้
เวลาในการวิเคราะห์คอ่ นข้ างมาก
ดังนันการทํ
้
างานในส่วนนี ้ คณะที่ปรึ กษาได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือในการแสดงข้ อมูลอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
โดยประยุกต์ใช้ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System หรื อ GIS) เข้ ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ฐานข้ อมูลอุบตั ิเหตุ พร้ อมทังพั
้ ฒนาระบบการนําเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ สามารถมองเห็น
ภาพรวมของสถานการณ์อบุ ตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางได้ อย่างชัดเจน รวมไปถึงสามารถรับรู้ถึงปั ญหาที่แท้ จริ ง
ที่เกิดขึ ้นในบริ เวณหรื อพื ้นที่ดงั กล่าว ซึ่งนําไปสู่การกําหนดมาตรการหรื อการดําเนินงานแก้ ไข ในบริ เวณ
างานนี ้มีกรอบการ
พื ้นที่ที่เป็ นจุดเสี่ยงซึ่งอาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางได้ โดยในขันตอนการทํ
้
ดําเนินงานดังต่อไปนี ้
การพัฒนาฐานข้ อมูลอุบัตเิ หตุอันตรายข้ างทาง
คณะที่ปรึ กษาได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือ (Tools) ในการวิเคราะห์ อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเพิ่มเติมจาก
สถาปั ตยกรรมเดิมของ HAIMS (Highway Accident Information Management System) เพื่อให้ สามารถ
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วิเคราะหห์และแสดงบริิ เวณหรื อพืนที
้น ่ที่มีความเสีสี่ยงต่อการเกิกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างททางโดยเฉพาะะได้ โดย
คัดเลือกรหัสการชน 3 กลุม่ ได้ แก่ อุบตั ิเหตุบนนทาง อุบตั ิเหตตุนอกทางบนนทางตรง และะอุบตั ิเหตุนอกทางบน
อ
ทางโค้ ง
คณะที่ปปรึ กษาได้ พฒนาเครื
ฒ
ั
่ องมือในการวิ
อ
เครราะห์ อุบตั ิเหตุ
ห อันตรายข้ างทางเพิ่มเติติมจากระบบบเว็บไซต์
รายงานออุบตั ิเหตุบนททางหลวง (HAIMS) เดิม โโดยมีการนําเสนอข้ อมูลอุบัติเหตุอนั ตรรายข้ างทางใในรูปแบบ
ของจุดที่เกิดอุบตั ิเหตุตุอนั ตรายข้ างทางและช่
ง
วงงถนนที่มีควาามเสี่ยงต่อกาารเกิดอุบตั ิเห ตุอนั ตรายข้ างทาง
า
ซึง่
คํานึงถึงความสะดวกกสบายของผู้ใช้
ใ งานในรูปแแบบที่เข้ าใจง่ายด้
า วยการเพิพิ่มเมนูยอ่ ย ดังแสดงในรูปที
ป ่1

รู ปที่ 1 หน้ าแสดงเมนูย่อยยในการนําเสนอข้ อมูลอันตรายข้
ต
างทาง

จากรู ปที่ 2 การนนําเสนอข้ อมูลจุดที่เกิดอุบบัติเหตุอนั ตรรายข้ างทางบบนแผนที่นนั ้ ทางด้ านซ้ ายของการ
ย
แสดงผลล จะมีเมนูของงการนําเสนออข้ อมูลอันตรรายข้ างทางเพิพิ่มเติมจากเดิดิม 3 เมนู คือ เมนูอบุ ตั ิเหตตุข้างทาง
เมนูช่วงถถนนที่มีจํานววนและความมเสี่ยงต่อการ เกิดอุบตั ิเหตุอันตรายข้ างทาง และเมนูนูอปุ กรณ์ข้างทาง
ง โดย
จะเป็ นลัลักษณะของ  เพื่อให้ ผ้ ใช้
ใู งานสามารรถเลือกการแแสดงผลข้ อมูลได้ ตามต้ องงการ และในนส่วนของ
เมนูช่วงถนนที่มีจํานวนและความ
น
มเสี่ยงต่อกา รเกิดอุบตั ิเหตุ
ห อนั ตรายข้ างทางจะปร
า
ะกอบด้ วยเมมนูย่อย 6
ประเภท ได้ แก่ จํานวนอุบตั ิเหตุ จํานวนผู้บาดเจ็บ จํานวนผูผู้เสียชีวิต อัตราอุบตั ิเหตุตต่่ อปริ มาณการเดินทาง
น และอัตตราผู้เสียชีวิตต่อปริมาณกาารเดินทาง ดังั รูปที่ 2
อัตราผู้บบาดเจ็บต่อปริรมาณการเดินทาง
ทัง้ 3 เมนนูนนั ้ จะมีการรแสดงข้ อมูลที่ครอบคลุมหหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้

รู ปที่ 2 แสดงเมนูยย่ อยในการเลืลือกแสดงผลข้ อมูล
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1. อุบัตเิ หตุข้างทาง
เมนูอบุ ตั เิ หตุข้างทาง เป็ นการแสดงผลข้ อมูลจุดที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางแบบรายปี โดยผู้ใช้ สามารถ
เลือกการแสดงผลแบบละเอียดได้ โดยการคลิกที่ กรองข้ อมูล จะปรากฏหน้ าต่างขึ ้นมาให้ ผ้ ูใช้ งานเลือก
รายละเอียดในการแสดงผลที่เหมาะสมและตรงต่อความต้ องการได้ มากยิ่งขึ ้น โดยแบ่งออกเป็ น 2 เมนูย่อย
ได้ แก่ ประเภทลักษณะการชน (รหัสการชน) และประเภทของอุปกรณ์ข้างทาง ซึง่ ผู้ใช้ งานสามารถคลิก 
เพื่อเลือกเฉพาะข้ อมูลอุบตั ิเหตุข้างทางที่ต้องการแสดงผลได้ และคลิกที่ปมปิ
ุ่ ดเพื่อดูการแสดงผลบนแผนที่
ต่อไป โดยรายละเอียดของเมนูยอ่ ยดังกล่าว สามารถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ประเภทลักษณะการชน
สามารถจําแนกตามประเภทลักษณะการชน (รหัสการชน) โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
- อุบตั เิ หตุบนทาง (On Path) ได้ แก่ อันตรายข้ างทางรหัส 604 และ 605
- อุบตั เิ หตุนอกทางบนทางตรง (Off Path on Straight) ได้ แก่ อันตรายข้ างทางรหัส 700-710
- อุบตั เิ หตุนอกทางบนทางโค้ ง (Off Path on Curve) ได้ แก่ อันตรายข้ างทางรหัส 800-806
1.2 ประเภทของอุปกรณ์ ข้างทาง
ประเภทของอุปกรณ์ ข้างทางในที่นี ้หมายถึงอุปกรณ์ ข้างทางที่เป็ นทรัพย์สินของกรมทางหลวงและได้ รับ
ความเสียหายจากการชนอันเกิดจากอันตรายข้ างทาง แบ่งได้ เป็ น 12 ประเภท ตามลักษณะของอุปกรณ์
ข้ างทางที่ได้ รับความเสียหาย ได้ แก่
-

ไม่มีความเสียหาย
ป้ายจราจร/ป้ายทางหลวง
ราวกันอันตราย/รัว้ ริมทาง/หลักกันโค้ ง/อุปกรณ์กนั ชน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
อุปกรณ์สญ
ั ญาณและสัญญาณไฟจราจร
ผิวจราจร/คันทาง

-

สะพาน
หลักกิโลเมตร/หลักเขตทาง
เกาะ/อุปกรณ์กนกลางถนน
ั้
ต้ นไม้
ศาลาทางหลวง
อื่นๆ

ทังนี
้ ้ การนําเสนอข้ อมูลจุดที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางบนแผนที่นนั ้ จะใช้ สญ
ั ลักษณ์  ในการแสดง
ระดับความเสียหายของอันตรายข้ างทางแต่ละประเภทโดยจะใช้ สีตา่ งๆ ตามระบบ HAIMS เดิม ได้ แก่
- สีเขียว หมายถึง ไม่มีผ้ เู สียชีวิตหรื อได้ รับบาดเจ็บ
- สีเหลือง หมายถึง มีผ้ บู าดเจ็บเล็กน้ อย
- สีส้ม หมายถึง มีผ้ บู าดเจ็บสาหัส
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- สีแดง หมายถึง มีผ้ เู สียชีวิต
และเพื่อให้ สามารถเข้ าใจข้ อมูลอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในแต่ละตําแหน่งได้ ง่ายขึ ้น ผู้ใช้ สามารถนําเมาส์
ไปชี ้ที่สญ
ั ลักษณ์ในตําแหน่งที่ต้องการ ซึง่ จะมีข้อความอธิบายความหมายของสัญลักษณ์นนั ้ และเมื่อคลิ๊ก
ที่สญ
ั ลักษณ์ก็จะปรากฏข้ อความแสดงรายละเอียดของอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางที่ตําแหน่งนันๆ
้ เพิ่มเติม
2. ช่ วงถนนที่มีจาํ นวนและความเสี่ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุอันตรายข้ างทาง
เมนูเกี่ยวกับช่วงถนนที่มีจํานวนและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทาง เป็ นการนําเสนอข้ อมูล
ความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละตอนควบคุมของกรมทางหลวง โดยมีการคํานวณเป็ นรายปี เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามผลทางด้ านการปรับปรุ งความปลอดภัยทางถนนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
แบ่งการนําเสนอเป็ นดัชนีชี ้วัดในการรายงานปั ญหาและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง ทัง้ 6
ประเภท ตามลักษณะของการคํานวณ ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

จํานวนอุบตั เิ หตุ (Number of Accidents)
จํานวนผู้บาดเจ็บ (Number of Injuries)
จํานวนผู้เสียชีวิต (Number of Fatalities)
อัตราอุบตั เิ หตุตอ่ ปริ มาณการเดินทาง (Number of Accidents per VKT)
อัตราผู้เสียชีวติ ต่อปริมาณการเดินทาง (Number of Fatalities per VKT)
อัตราผู้บาดเจ็บต่อปริมาณการเดินทาง (Number of Injuries per VKT)

ปริ มาณการเดินทาง (Vehicle Kilometer Travelled, VKT) ข้ างต้ น หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่ใช้ ทาง
หลวงตามระยะทางหลวงภายใน 1 ปี โดยมีวิธีการคํานวณ คือ
VKT (คัน-กม.) = AADT (คันต่อวัน) x ระยะทาง (กม.) x 365 วัน
ในแต่ละปี กรมทางหลวงได้ ทําการสํารวจปริ มาณจราจร (Average Annual Daily Traffic, AADT) ตาม
ตําแหน่งสํารวจบนทางหลวงแต่ละเส้ นทางรวมจํานวนทังสิ
้ ้น 2,416 ตําแหน่ง แต่ในตอนควบคุมบางแห่งมี
ตําแหน่งสํารวจ AADT มากกว่าหนึ่งตําแหน่ง โดยมีตอนควบคุมที่มีตําแหน่งสํารวจ AADT สองตําแหน่ง
ทังหมด
้
213 ตอนควบคุม และมีตอนควบคุมที่มีตําแหน่งสํารวจ AADT สามตําแหน่งทังหมด
้
14 ตอน
ควบคุม ดังนัน้ ในการคํานวณปริ มาณการเดินทางของตอนควบคุมที่มีตําแหน่งสํารวจ AADT มากกว่าหนึ่ง
ตําแหน่งนัน้ คณะที่ปรึ กษาจึงได้ พฒ
ั นาวิธีการคํานวณปริ มาณการเดินทางด้ วยการตัดแบ่งความยาวช่วง
ถนนที่ครอบคลุมตําแหน่งสํารวจ AADT นันๆ
้ ตามทางแยก
หลังจากคํานวณหาปริ มาณการเดินทางได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสรุประดับของความเสี่ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุจากการคํานวณดัชนีชี ้วัดทัง้ 6 ประเภทข้ างต้ น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
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ระดับคววามรุ นแรงขอองระบบ HAIMS เดิม แลละแต่ละระดับั จะใช้ สีในการแสดงผลทีที่แตกต่างกัน ดังแสดง
ผลสรุปกการวิเคราะห์ของปี
ข พ.ศ.25553 ในรูปที่ 3

รู ปที่ 3 ตัวอย่ างผลลการวิเคราะห์ห์ ช่วงถนนที่มีจจํานวนและคววามเสี่ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หหตุอันตรายข้ างทาง
า

2.2 รูปปแบบและการรติดตั้งของงอุปกรณกั้นและอุปกรรณขางทางใในปจจุบัน
การดําเนินินงานด้ านคความปลอดภภัยในอดีตที่ผผ่านมาของกกรมทางหลวงง โดยเฉพาะะในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความปลลอดภัยจากอัอันตรายข้ างททางนันยั
้ งคงมีมีข้อจํากัด เนืนื่องจากการอออกแบบและะการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ป กนั ้
และอุปกกรณ์ ข้างทางงยังคงเป็ นไปปตามรู ปแบบบที่ ดําเนินกาารมาในอดีต ทํ า ให้ หลัก เเกณฑ์ ในการเลือกใช้
อุปกรณ์์ต่างๆ เหล่านี ้มีความแตกต่างและหลาากหลายในแต่ละพื ้นที่ หลลายกรณีพบวว่าแม้ จะมีการเลือกใช้
อุปกรณ์กกันและอุ
้
ปกรรณ์ข้างทางประเภทเดียวกักัน แต่ก็ยงั มีข้ข้อถกเถียงเรื่องรู
อ ปแบบแลละตําแหน่งกาารติดตังที
้ ่
ถูกต้ องแและเหมาะสมที่ยังคงแตกกต่างกัน นออกจากนัน้ เมืมื่อพิจารณาถึถึงโครงสร้ าง ของอุปกรณ์
ณ์ เหล่านัน้
พบว่ารูปปแบบและการติดตังโดยทั
้
วั่ ไปเน้ นไปที่ ความแข็งแรงงของอุปกรณ์
ณ์หรื อโครงสร้ าางเป็ นหลัก ซึง่ ถือว่ามี
ความเหมาะสม หากกพิจารณาในแง่ของงานด้ านโยธาก่อสร้
ส าง แต่หากพพิจารณาในแแง่ของวิศวกรรรมความ
ปลอดภัยั ทางถนนแล้ล้ วนัน้ อุปกรณ์ หลายชนิดดกลับส่งผลใให้ เกิดความรุรุ นแรงต่ออุบั ติเหตุที่อาจจจะเกิดขึ ้น
นํามาซึง่ ความสูญเสียต่
ย อชีวิตและทรัพย์สนิ ของงผู้ประสบอุบตั เิ หตุ
ดังนัน้ เพืพื่อเป็ นการรับทราบถึ
บ
งสภาาพปั ญหาที่เกิ ดขึ ้นในปั จจุบัน กิจกรรมนีนี ้จึงเน้ นไปที่กการศึกษารูปแบบและ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนและอุ
นั ้
ปกรณ
ณ์ ข้างทางของงกรมทางหลลวงในปั จจุบนั เพื่อรับทราาบถึงความเหมาะสม
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ปั ญ หา หรื อ ข้ อ จํ า กัด อัน จะนํ า ไปสัง เคราะห์ แ ละพัฒ นารู ป แบบของอุป กรณ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมและ
ก่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางในกิจกรรมอื่นๆ ถัดไป
2.2.1 การศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ และ
อุปกรณ์ ข้างทางของกรมทางหลวง
1. ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรีต
1.1) ราวกันอันตราย (Guardrail) (กรมทางหลวง, 2537)
ราวกันอันตรายลักษณะจะเป็ นรางเหล็กลูกฟูกตัว W ซึง่ วัสดุที่ใช้ ผลิตต้ องมีคณ
ุ สมบัติยืดหยุ่นเมื่อได้ รับแรง
ปะทะจากยานพาหนะ ดังนันราวกั
้
นอันตรายจะต้ องมีระยะการยืดตัวของวัสดุที่มากพอต่อการป้องกันการ
ปะทะกับสิ่งกีดขวางข้ างทางและทําให้ ยานพาหนะหยุดโดยไม่ไถลออกข้ างทางหรื อกลับเข้ าสูถ่ นนได้ อย่าง
ปลอดภัย
ปั จจุบนั รู ปแบบการติดตังและมาตรฐานของอุ
้
ปกรณ์ ได้ ระบุในแบบมาตรฐานงานก่อสร้ างทาง (กรมทาง
หลวง, 2537) ซึ่งกําหนดคุณสมบัติเบื ้องต้ นของวัสดุ (ความหนาและนํ ้าหนักสังกะสีเคลือบตํ่าสุด) และ
คุณสมบัติทางด้ านวิศวกรรม (กําลังดึงประลัยตํ่าสุดและร้ อยละการยืดตัวตํ่าสุด) รวมถึงการตรวจสอบ
ข้ อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ของวัสดุ ส่วนการปรับปรุ งปลายราวกันอันตราย
(End Treatment) แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ปลายราวกันอันตรายแบบที่ 1 (W-Beam Guardrail
Approach Type I) และปลายราวกันอันตรายแบบที่ 2 (W-Beam Guardrail Approach Type II)
1.2) กําแพงคอนกรี ต (Concrete Barriers)
กําแพงคอนกรี ตเป็ นอุปกรณ์ กัน้ แบบแข็ง (Rigid System) ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ กันในปั จจุบนั โดยแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้ างทางแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ กําแพงคอนกรี ตแบบที่ 1 (Concrete Barrier
Type I) ชนิดติดตังข้
้ างทาง และกําแพงคอนกรี ตแบบที่ 2 (Concrete Barrier Type II) ชนิดติดตังเกาะ
้
้ ้นที่ที่มีคนั ทางค่อนข้ างชัน
กลาง นอกจากนัน้ ยังมีกําแพงคอนกรี ตแบบที่ 1 ประเภทพิเศษ สําหรับติดตังในพื
กํ าแพงคอนกรี ตทัง้ สองประเภทจะมี ระดับความสูงจากผิวทางประมาณ 80 ซม. แต่มี ข้อจํ ากัดในการ
ก่อสร้ าง เนื่องด้ วยฐานรากของอุปกรณ์กนประเภทนี
ั้
้ต้ องใช้ เนื ้อที่มากกว่าประเภทอื่นๆ ดังนัน้ ในบริ เวณที่
คันทางแคบเกินไปอาจไม่สามารถติดตังได้
้ ซึง่ การก่อสร้ างกําแพงคอนกรี ตสามารถทําได้ หลายวิธี เช่น การ
หล่อในที่ (Cast-In-Situ) หรื อการหล่อสําเร็ จ (Pre-Cast) ซึ่งได้ กําหนดคุณสมบัติเบือ้ งต้ น ของวัสดุ
คุณสมบัติทางด้ านวิศวกรรมและการตรวจสอบข้ อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
ของวัสดุ
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2. การแนะนําการปลูกต้ นไม้ ในเขตทางหลวง
จากข้ อมูลอุบตั ิเหตุบนทางหลวง นอกเหนือจากการเกิดอุบตั ิเหตุประเภทรถชนรถแล้ ว อุบตั ิเหตุประเภทรถ
หลุดออกจากถนนแล้ วชนกับต้ นไม้ ข้างทางก็มกั เกิดขึ ้นประจํา ทังนี
้ ้ยังรวมถึงอุบตั ิเหตุรถชนกับสิ่งกีดขวาง
หรื อสิ่งปลูกสร้ างข้ างทางที่ติดตังไว้
้ ในตําแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ เสาป้าย
ต้ นไม้ ยืนต้ นที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางมากกว่า 10 ซม. รางระบายนํ า้ ปากท่อลอดทางหลวง ตอม่อ
สะพาน และอื่นๆ ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ ทาง สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง จึง
ได้ จดั ทํา “แบบแนะนําการปลูกต้ นไม้ ในเขตทางหลวง (กรมทางหลวง 2552)” โดยรายละเอียดข้ อแนะนําจะ
ประกอบด้ วย
-

แบบแนะนําการคํานวณเขตปลอดภัยด้ านข้ างทาง
แบบแนะนําระยะและความสูงและระยะห่างการปลูกต้ นไม้ เพื่อการมองเห็น (Sight Distance)
แบบแนะนําการปลูกต้ นไม้ บริ เวณเขตทาง 40 เมตร
แบบแนะนําการปลูกต้ นไม้ บริเวณเขตทาง 60-80 เมตร
แบบแนะนําการปลูกต้ นไม้ บริ เวณทางแยกระดับราบ
แบบแนะนําการปลูกต้ นไม้ บริ เวณทางแยกต่างระดับ

3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง (กรมทางหลวง, 2522; กรมทางหลวง, 2535; กรมทางหลวง, 2539)
งานไฟฟ้าแสงสว่าง เป็ นลักษณะงานที่ประกอบด้ วยการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและ
จัดหาชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่ องยึดโคมไฟ เสาไฟฟ้าพร้ อมอุปกรณ์ เช่น สายไฟใต้ ดิน อุปกรณ์
สวิทซ์ และอุปกรณ์อื่นๆ งานด้ านการซ่อมบํารุง การประกอบติดตังอุ
้ ปกรณ์ การบรรจบกระแสไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้านครหลวงหรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการทดสอบระบบทังหมด
้
เพื่อให้ การติดตังเป็
้ นไปตาม
ข้ อกําหนดระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
3.1) เหตุอันควร (Warrants)
การเลือกใช้ ประเภทของไฟฟ้าแสงสว่าง และการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างจะพิจารณาจากเหตุอนั ควรต่อการ
ติดตัง้ โดยได้ แบ่งการติดตังเป็
้ น 2 ประเภทหลัก
1. การติดตังแบบต่
้
อเนื่อง (Continuous Lighting) เป็ นการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนถนนที่ยาวติดต่อกัน
้
อนั ควร ดังนี ้
ตังแต่
้ 500 เมตรขึ ้นไป โดยพิจารณาการติดตังจากเหตุ
- ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน (AADT) ตังแต่
้ 25,000 คัน ขึ ้นไป
- พื ้นที่ใกล้ เคียงมีแสงสว่างส่องจ้ ามาก ซึง่ รบกวนการมองเห็นของผู้ขบั ขี่
- ปริมาณคนเดินเท้ าสูงในเวลากลางคืน
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- เป็ นช่วงทางสันๆ
้ น้ อยกว่า 1 กม. ระหว่างบริเวณที่ตดิ ตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง
2. การติดตังเฉพาะบริ
้
เวณ (Specific Lighting) มีเงื่อนไขในการเลือกบริ เวณติดตังดั
้ งนี ้
- บริ เ วณที่ มี ก ารจราจรสับ สน เช่ น ทางแยกสัญ ญาณไฟจราจร ทางข้ า ม หรื อ ทางม้ า ลายที่ มี
สัญญาณไฟจราจร และบริ เวณทางหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพทันทีทนั ใด
- บริ เวณที่ มีลกั ษณะทางเรขาคณิ ตที่ไม่ปลอดภัย เช่น ทางโค้ งที่ มีระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ
บริ เวณที่มีแนวในทางราบไม่ตอ่ เนื่อง หรื อบริ เวณที่มีทางลาดชันมาก
- บริ เวณอื่นๆ ที่มีเหตุสมควร เช่น บริ เวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บริ เวณที่มีอตั ราการเกิด
อุบตั ิเหตุในเวลากลางคืนต่อกลางวันมากกว่า 2.0 บริ เวณที่ได้ ศึกษาแล้ วพบว่าไฟฟ้าแสงสว่าง
สามารถลดอุบตั เิ หตุในเวลากลางคืนได้
3.2) โครงสร้ างเสา ความเร็วลม และฐานราก
โครงสร้ างเสาไฟฟ้าในเขตทางหลวงทําจากวัสดุที่เป็ นเหล็กกล้ า ยึดติดกับฐานแบบยึดแน่น เสาควรมีช่อง
ปิ ดเปิ ดที่มีขนาดพอเหมาะต่อการบํารุงรักษา และส่วนของเสาที่อยู่เหนือพื ้นดินต้ องตรง ไม่เอียงหรื อเฉออก
จากแนวตรงเกิน 2.1 มม./ม. โดยทัว่ ไปแล้ ว เสาที่มีขนาดสูงตังแต่
้ 20 ม. ขึ ้นไป จะถูกให้ นิยามว่า “เสาสูง
(High Mast)” โครงสร้ างของเสาสูงจะต้ องมีเครื่ องดึง และอุปกรณ์ใช้ ดงึ สําหรับหย่อนกระเช้ าดวงโคมมาสู่
ระดับพื ้นดินโดยสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย เพื่อบํารุงรักษาและสามารถดึงโคมไฟฟ้ากลับสูต่ ําแหน่งเดิม
ได้ ส่วนเสาประเภท “กิ่งโคม” จัดเป็ นโครงสร้ างที่แข็งแรง เพราะจะต้ องรักษาสภาวะของดวงโคมให้ อยู่ได้
โดยปราศจากการเคลื่อนไหว ในการติดตังกิ
้ ่งโคมจะต้ องทํามุม 15 องศากับแนวราบ
วัสดุที่ใช้ ทําเสาไฟฟ้าและกิ่งโคมบนทางหลวงจะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมดังนี ้
- เหล็กกล้ าที่นํามาใช้ ต้องทําการอาบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนตามกรรมวิธีของ ASTM A 525-76 ทัง้
ภายในและภายนอก
- ปริ มาณของสังกะสีเคลือบต้ องไม่น้อยกว่า
550 ก./ตร.ม.
- ความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า
4
มม.
- ความต้ านทานแรงประลัยไม่น้อยกว่า
44
กก./มม2
- จุดครากไม่น้อยกว่า
25
กก./มม2
- การยืดไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 21
โครงสร้ างเสาต้ องมีการออกแบบที่เป็ นมาตรฐานสากล คือ การออกแบบโมเมนต์ดดั ให้ ใช้ ความเร็ วลม
เท่ากับ 60 กม./ชม. ที่ความสูง 10 ม. เหนือระดับพื ้นดิน โดยยอมให้ มีการเบี่ยงเบนที่ปลายเสาไม่เกินร้ อย
ละ 7.5 ของความสูง โดยที่เสาจะต้ องมีความหน่วงต่อการแกว่งเนื่องจากแรงลม
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งานฐานรากในการก่อสร้ างให้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดรายละเอียดควบคุมการก่อสร้ างทาง
หลวง และการเทฐานรากให้ เทครัง้ เดียว โดยเหลือส่วนบนของฐานรากไว้ 5 ซม.สําหรับปรับระดับ กรณีที่ไม่
สามารถก่อสร้ างตามแบบได้ การแก้ ไขแบบจะต้ องได้ รับการเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมก่อน
3.3) โคมไฟฟ้าและการกระจายแสง
โคมไฟฟ้า (Lantern) หมายถึง ดวงโคมที่ประกอบด้ วยหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ อุปกรณ์หกั เหแสง อุปกรณ์
สะท้ อนแสง อุปกรณ์กระจายแสงของหลอดไฟ โดยรายละเอียดทางด้ านวัสดุศาสตร์ มีดงั นี ้
- โคมไฟฟ้าต้ องทําด้ วยโลหะผสมที่เบาและทนต่อการผุกร่ อน สีที่ใช้ ต้องเป็ นแบบอบเคลือบ ออกสี
เทา
- อุปกรณ์สะท้ อนแสง ต้ องเป็ นแบบชุบเงาและทํามาจากอลูมิเนียมที่ผา่ นกระบวนการแอไนด์ไดซ์
- อุปกรณ์หกั เหแสง (ฝาครอบ) ถ้ าทํามาจากอะคริ ลิคโปร่งใส ไม่มวั เนื่องจากการเปลี่ยนสี ภายใน 5
ปี แรกของการใช้ งาน
- ดวงโคมต้ องเป็ นชนิด Cut-Off หรื อ Semi-Cut-Off ตามแบบหรื อข้ อกําหนดพิเศษ
3.4) ตําแหน่ งและระยะติดตัง้
- ความสูงของดวงโคมต้ องไม่ตํ่ากว่า 7.5 เมตร และไม่เกิน 12 เมตร ซึ่งเป็ นระยะที่ประหยัดและ
เหมาะสม ในการติดตังดวงโคมจะมี
้
รูปแบบการติดตังอยู
้ ่ 4 แบบ
- ระยะติดตังเสาไฟฟ
้
้ าทางหลวง แบ่งเป็ นนอกเมืองและในเมืองหรื อเขตชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
้
างจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร แต่ในกรณีไม่มี
- ถนนในเขตนอกเมือง ให้ ทําการติดตังเสาห่
ไหล่ทาง ให้ ติดตังห่
้ างจากขอบผิวทางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เว้ นแต่บริ เวณดังกล่าวเป็ นพื ้นที่จํากัด
หรื อบริ เวณสะพาน ระยะห่างอาจลดลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร
- ถนนในเขตเมืองหรื อเขตชุมชนที่มีขอบทางเป็ นคันหิน ระยะห่างน้ อยที่สดุ ระหว่างเสาและขอบทาง
ประมาณ 1.5 เมตร แต่สามารถลดลงได้ ตามเปอร์ เซ็นต์ความลาดหลังทางเข้ าหาคันหิน
3.5) หลักการออกแบบตําแหน่ งของดวงโคม
ในทางปฏิบตั ิ ให้ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูง ระยะยื่น และมุมเอียงของดวงโคม ส่วนความสูง
และระยะห่างระหว่างดวงโคม ให้ พิจารณาจากความกว้ างของคันทาง ชนิดของการติดตัง้ และชนิดของการ
กระจายแสง ส่วนในกรณีที่มีการติดตังดวงโคมตามขอบทางโค้
้
งด้ านนอก ให้ พิจารณาระยะห่างของดวง
โคม จากความสูงดวงโคมและรัศมีโค้ งเป็ นหลัก
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3.6) ประเภทของหลอดไฟฟ้า
การเลือกหลอดไฟจะต้ องพิจารณาหลายด้ าน ได้ แก่ ประสิทธิภาพของหลอด อายุการใช้ งาน ความคงทน
ต่ออุณหภูมิ เป็ นต้ น หลอดไฟชนิดที่ใช้ งานติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนทางหรื อถนนมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.

High-Pressure Sodium Lamp
Low Pressure Sodium Lamp
Mercury Vapour Lamp
Metal Halide Lamp
Fluorescent Lamp

สําหรับ Low-Pressure Sodium Lamp ไม่นิยมใช้ ในปั จจุบนั เนื่องจากมีการให้ สีที่ไม่ถกู ต้ อง และไฟฟ้าที่
ส่องสว่างในเวลากลางคืนตามถนนของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้ หลอดไฟแบบ High Pressure Sodium
เนื่องจากสีที่ได้ จะเพี ้ยนจากความเป็ นจริ งไม่มากและยังให้ การมองเห็นที่ชดั เจน
4. สัญญาณไฟจราจร (กรมทางหลวง, 2523; กรมทางหลวง, 2530; กรมทางหลวง, 2539)
สัญญาณไฟจราจรเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ บริ หารจัดการปริ มาณจราจรบริ เวณแยก เพื่อจัดสรรเวลาในการเคลื่อน
ตัวของรถที่ทางแยก ซึง่ จะเปิ ดสัญญาณให้ เพียงทิศทางหนึ่งสามารถผ่านแยกได้ โดยทิศทางอื่นๆ ต้ องหยุด
รอ ซึง่ การออกแบบติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยกนัน้ ต้ องพิจารณาข้ อมูลที่สําคัญดังนี ้
- ข้ อมูลจํานวนช่องจราจร และปริ มาณจราจรในชัว่ โมงเร่งด่วนบนทางสายหลัก (รวมปริมาณรถทัง้ 2
ทิศทาง) และปริ มาณจราจรบนทางสายรอง (ทิศทางที่มีปริมาณจราจรสูงสุด)
- จํานวนอุบตั เิ หตุบริเวณทางแยกใน 12 เดือน มีจํานวน 5 ครัง้ หรื อมากกว่า
สัญญาณไฟจราจรที่มีการออกแบบที่ดี จะช่วยลดการติดขัดของการจราจรและลดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางแยก
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1) มาตรฐานหัวสัญญาณไฟจราจร
หัวสัญญาณไฟจราจร จะต้ องผลิตจากวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพหรื อได้ รับคําแนะนําทางวิศวกรรม โดยขนาดของหัว
สัญญาณที่มีลกั ษณะเป็ นตัวอักษรต้ องมีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มม. แต่ต้องไม่มากกว่า 300
มม.
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เลนส์ของดวงโคมของชุดหัวไฟสัญญาณต้ องทํามาจากวัสดุโพลีคาร์ บอเนตโปร่ งแสงหรื อวัสดุอะคริ ลิคโปร่ง
แสง ทนความร้ อนสูง ไม่แตกง่าย และไม่เป็ นอันตรายเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ และต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่าเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 200 มม. เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- เมื่อติดตังกั
้ บแขนหรื อคานของเสาสูง (Mast Arm หรื อ Overhead) ให้ มีขนาดไม่น้อยกว่าเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มม.
- เมื่อเป็ นดวงโคมที่มีลกู ศรกํากับให้ มีขนาดไม่น้อยกว่าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ไม่วา่ จะติดตังไว้
้
กับเสาชนิดใด
- เมื่อกําหนดไว้ ในแบบให้ เป็ นอย่างอื่น
4.2) ระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรจําแนกตามวิธีควบคุมการจราจรได้ 2 ประเภทดังนี ้
1. แบบตังเวลาล่
้
วงหน้ า (Fixed Time Control) คือ รูปแบบสัญญาณไฟจราจรที่มีการออกแบบควบคุม
การจราจรไว้ แน่นอน โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
- Single Program Control เป็ นระบบที่ตงเวลาไว้
ั้
ลว่ งหน้ า โดยมีรอบสัญญาณไฟเขียว เหลือง แดง
คงที่ เหมาะกับทางแยกที่มีปริ มาณการจราจรใกล้ เคียงกันในแต่ละช่วงเวลาของวัน
- Multiple Program Control เป็ นระบบที่เหมาะกับทางแยกที่มีปริ มาณจราจรในแต่ละช่วงเวลา
แตกต่า งกัน มาก โดยทั่ว ไปจะใช้ 3 โปรแกรม สํา หรั บช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ว นเช้ า และเย็ น และนอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน
2. แบบรอบสัญญาณไฟเปลี่ยนตามปริ มาณจราจร (Vehicle Actuated Control) คือ รู ปแบบสัญญาณไฟ
จราจรที่จะปรับเปลี่ยนเฟสและเวลารอบสัญญาณไฟให้ สมั พันธ์ กบั ปริ มาณจราจร โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ย่อย คือ
- Semi-Traffic Actuated Control เป็ นระบบที่มีการควบคุมช่วงเวลาของไฟเขียวให้ ยาวขึ ้นหากมี
ปริ มาณจราจรเข้ าสูท่ างแยกมาก โดยระบบจะถูกควบคุมด้ วยตัวดักสัญญาณอัตโนมัติ (Detector)
เฉพาะถนนสายรอง
ั ญาณไฟเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของไฟเขียวให้ ยาว
- Full-Traffic Actuated Control เป็ นระบบที่สญ
ขึ ้น ถ้ ามีปริ มาณจราจรเข้ าสู่ทางแยกมาก โดยระบบจะถูกควบคุมด้ วยตัวดักสัญญาณอัตโนมัติ
(Detector) ทังสองทิ
้
ศทาง
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4.3) ตําแหน่ งและระยะติดตัง้
- สัญญาณไฟหลักจะติดตังเลยจากตํ
้
าแหน่งเส้ นหยุดรถไปอย่างน้ อย 1.0 เมตร หากมีเกาะกลางอาจจะ
พิจารณาติดตังสั
้ ญญาณไฟหลักชุดที่สองด้ านขวา
- ตําแหน่งติดตังสั
้ ญญาณไฟเสริ มจะขึ ้นกับกายภาพของทางแยก หากติดตังบนเกาะกลางตํ
้
าแหน่งที่
ติดตังจะพิ
้ จารณาระยะห่างจากขอบคันหินเป็ นสําคัญ
- ความสูงของหัวไฟสัญญาณที่ติดตัง้ หากไม่ได้ กําหนดไว้ ในแบบให้ เป็ นอย่างอื่น จะต้ องเป็ นไปตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
- กรณีติดตังกั
้ บแขนหรื อคานของเสาสูง ส่วนล่างสุดของ Backing Board จะต้ องสูงจากผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
้ บเสาธรรมดาหรื อต้ นเสาของเสาสูง ส่วนล่างสุดของ Backing Board จะต้ องสูง
- กรณีติดตังกั
จากไหล่ทางหรื อทางเท้ าอย่างน้ อย 2.50 เมตร
5. ป้ายจราจร (กรมทางหลวง, 2531; กรมทางหลวง, 2537)
ประเภทของป้ายจราจรสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ งานได้ ดงั นี ้
1. ป้ายบังคับ (Regulatory Sign) เป็ นเสมือนข้ อบังคับหรื อคําสัง่ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางปฏิบตั ิตาม ทังนี
้ ้ จะใช้
ร่วมกับการบังคับตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะของป้าย
จะมีมิตเิ ป็ นรูปแปดเหลี่ยมหรื อวงกลม ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะคําสัง่ ที่บงั คับ
2. ป้ายเตือน (Warning Sign) เป็ นป้ายสําหรับแนะนําต่อผู้ใช้ ทางให้ ทราบถึงสภาพถนน ที่จะก่อให้ เกิด
อันตรายต่อผู้ขบั ขี่ ขนาดและมิตขิ องป้ายเตือน
3. ป้ายแนะนํา (Route Marker) เป็ นป้ายสําหรับแนะนําผู้ใช้ ทางให้ ทราบถึงทิศทางการเดินทาง รวมถึง
การแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อมูลสําคัญในการเดินทาง เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถเดินทางสูจ่ ดุ หมายปลายทางได้
โดยสะดวก ถูกต้ อง และปลอดภัย ขนาดและมิตขิ องป้ายเตือน
ลักษณะการใช้ งานของป้ายจราจรกับเงื่อนไขของรูปแบบ สี ขนาด สัญลักษณ์ มิติของตัวเลข ตัวอักษร เส้ น
ขอบป้าย และการส่องสว่างหรื อการสะท้ อนแสง จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดมาตรฐานกรมทางหลวง
5.1) งานติดตัง้ ป้ายทั่วไป
- ระยะในการติดตังป
้ ้ ายจราจรล่วงหน้ าจําเป็ นต้ องสัมพันธ์ กบั ความเร็ วในการขับขี่ เพื่อเตือนผู้ขบั ขี่
ต่อการใช้ ความเร็ ว
- การปั กหรื อติดตังป
้ ้ ายจราจร โดยปกติทางหลวง 2 ช่องจราจร จะติดตังป
้ ้ ายทางด้ านซ้ ายของผิว
จราจร ยกเว้ นป้ายเขตห้ ามแซง

โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบ
ั ผูใ ชทาง

22

- กรณีทางหลวงที่ช่องจราจรสําหรับรถวิ่งทิศทางเดียวกันตังแต่
้ 2 ช่องจราจรขึ ้นไป โดยมีเกาะกลาง
แบ่งทิศทางจราจร ควรพิจารณาติดตังป
้ ้ ายเพิ่มทางด้ านขวาที่เกาะกลาง เพื่อช่วยให้ ผ้ ขู บั ขี่ที่วิ่งช่อง
จราจรด้ านขวาสุดสามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ ชดั เจนขึ ้น
้ ้ ายเพิ่มทางด้ านขวา เพื่อ
- กรณีทางหลวงที่จดั การจราจรให้ เดินรถทางเดียว ควรพิจารณาติดตังป
ช่วยให้ ผ้ ขู บั ขี่ที่วิ่งช่องจราจรด้ านขวาสุดสามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ ชดั เจนขึ ้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการสะท้ อนแบบกระจกเงา (Mirror Reflection) จากป้าย การติดตังป
้ ้ าย
จราจรทุก ป้ ายจะต้ อ งปั ก เข้ า หาทิ ศ ทางการจราจร โดยเบนออกจากแนวที่ ตัง้ ฉากการจราจร
ประมาณ 5 องศา
- การติดตังในช่
้ วงทางโค้ ง จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงการมองเห็นป้ายของผู้ขบั ขี่เป็ นสําคัญ
- ไม่ควรติดตังป
้ ้ ายบังคับหรื อป้ายเตือนเกินหนึ่งป้าย ยกเว้ นป้ายเตือนความเร็ วที่ใช้ ติดตังร่้ วมกับ
ป้ายเตือนอื่นๆ
- การติดตังป
้ ้ ายบังคับและป้ายเตือนร่วมกันจะต้ องเป็ นป้ายที่มีความหมายเสริ มกัน
- ป้ายหยุดให้ ตดิ ตังเดี
้ ่ยว
5.2) ข้ อกําหนดระยะความสูงของป้ายจราจร
- การติดตังป
้ ้ ายจราจร เขตพื ้นที่ทางในเมือง ส่วนขอบล่างสุดของป้ายทังป
้ ้ ายเดียวหรื อเกิน 1 ป้าย
จะต้ องสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 2 เมตร
- การติดตังป
้ ้ ายจราจรนอกเมือง ขอบล่างสุดของป้ายต้ องสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 1.50
เมตร และกรณีตดิ ตังป
้ ้ ายในแนวดิง่ เกิน 1 ป้าย ขอบล่างสุดของป้ายจะสูงจากระดับผิวจราจรอย่าง
น้ อย 1.20 เมตร
- บนทางหลวงพิเศษ หรื อบริ เวณที่มีสิ่งกีดขวางระดับการมองเห็นของผู้ขบั ขี่ ที่เป็ นป้ายเดี่ยวหรื อมี
ป้ายอื่นประกอบต้ องมีความสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 2.00 เมตร
- ป้ายเตือนสิง่ กีดขวาง ให้ ขอบล่างสุดของป้ายสูงจากระดับผิวจราจร 0.50 เมตร
5.3) ข้ อกําหนดระยะติดตัง้ ป้ายจราจรตามแนวขวาง
- การติดตังป
้ ้ ายจราจรข้ างทางหลวงต้ องติดตังห่
้ างจากขอบคันหิน (Curb) หรื อราวกันอันตราย
(Guardrail) ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และระยะจากขอบป้ายจราจรที่ใกล้ สดุ ต้ องห่างจากขอบผิว
จราจรอย่างน้ อย 4 เมตร เว้ นแต่ลกั ษณะกายภาพของขอบทางไม่เอื ้อต่อการติดตังตามข้
้
อกําหนด
้ างกันอย่างน้ อย
- บนทางหลวงนอกเมือง ป้ายจราจรสองป้ายที่มีวตั ถุประสงค์ตา่ งกันควรจะติดตังห่
60 เมตร แต่หากเป็ นป้ายแนะนํา ควรติดตังห่
้ างกันอย่างน้ อย 100 เมตร
- กรณีทางหลวงพิเศษจะติดตังป
้ ้ ายจราจร แยกเป็ น 2 กรณี
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- กรณีตดิ ตังทางด้
้
านซ้ าย ต้ องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้ อย 4.00 เมตร
- กรณีตดิ ตังทางด้
้
านขวา ต้ องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้ อย 3.00 เมตร
- กรณีป้ายที่ไม่มีประโยชน์ตอ่ การจราจรโดยตรง เช่น ป้ายบอกสถานที่ ให้ ติดตังห่
้ างจากขอบผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
- กรณีถนนในเขตเมือง ต้ องมีระยะห่างจากสันขอบทางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
- กรณีที่จะต้ องใช้ ราวกันเสาป
้
้ ายจราจรแขวนสูง ราวกันนั
้ นจะต้
้ องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้ อย
ที่สดุ เท่ากับความกว้ างของไหล่ทาง หรื อห่างจากสันขอบทางอย่างน้ อย 0.30 เมตร
5.4) ข้ อกําหนดเสาป้ายจราจรข้ างทาง
- เสาป้ายจราจรข้ างทางจะแบ่งเป็ น 2 ขนาด คือ เสาป้ายข้ างทางขนาดใหญ่ (Large Roadside
Signs) และเสาป้ายข้ างทางขนาดเล็ก (Small Roadside Signs)
- ส่วนใหญ่เป็ นเสาที่ทํามาจากคอนกรี ตที่กําลังอัด 210 ksc มีระยะการบ่มที่ 28 วัน
- เสาป้ายคอนกรี ตชนิดเสาเดี่ยว จะมีหน้ าตัด 0.12 x 0.12 เมตร เหมาะสําหรับการติดตังป
้ ้ ายบังคับ
ป้ายเตือน และป้ายบอกหมายเลขทางหลวง
- เสาป้ายคอนกรี ตชนิดเสาคู่ จะมีหน้ าตัด 0.15 x 0.15 เมตร เหมาะกับการติดตัง้ ถ้ าหากขนาดป้าย
ไม่เกิน 2 ตารางเมตร และ 4 ตารางเมตร
5.5) เหตุอันควรพิจารณาติดตัง้ ป้ายจราจรแบบแขวนสูง
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ ทางสามารถมองเห็ นป้ายได้ ชัดเจนมากขึน้ กรณี บนทางหลวงมีความกว้ างหรื อจํานวนช่อง
จราจรมากและปริ มาณจราจรหนาแน่น การติดตังป
้ ้ ายจราจรแบบแขวนสูงจะลดข้ อจํากัดดังกล่าวได้ โดย
การติดตังป
้ ้ ายจราจรแบบแขวนสูง มีเหตุอนั ควรในการเลือกตําแหน่งติดตังดั
้ งนี ้
- กรณีที่ต้องการใช้ ป้ายจราจรกํากับรถให้ เดินทางตามช่องจราจรแต่ละช่องให้ ถกู ต้ อง
- กรณีเส้ นทางเป็ นบริเวณทางต่างระดับที่มีการออกแบบซับซ้ อน
- กรณีที่มีทางแยกต่างระดับบนทางหลวงที่ห่างกันน้ อยกว่า 2 กม.
- กรณีที่ไม่สามารถติดตังป
้ ้ ายข้ างทางได้
- กรณีที่มีช่องทางเดินรถทิศทางเดียว ตังแต่
้ 3 ช่องจราจรขึ ้นไป และมีปริ มาณจราจรที่สงู ทําให้ เป็ น
อุปสรรคต่อการมองเห็นของผู้ขบั ขี่
- กรณี ที่ ม องเห็ น ป้ ายจราจรข้ า งทางไม่ชัด เจน เนื่ อ งจากสองข้ า งทางมี ไ ฟส่อ งสว่ า งมากหรื อ มี
อุปสรรคอื่นๆ
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5.6) การบํารุงรักษาป้ายจราจร
- ป้ายจราจรทุกป้ายจะต้ องรักษาไว้ ให้ อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาด และสามารถอ่านชัดเจนทุก
เวลา ป้ายจราจรซึง่ เกิดการชํารุดเสียหายต้ องเปลี่ยนทันที
- กรณีของการทําความสะอาดป้าย ได้ กําหนดไว้ อย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
- การตรวจสอบการมองเห็นป้ายจะต้ องมีการปฏิบต
ั ทิ งในเวลากลางวั
ั้
นและกลางคืน
6. หลักนําทาง (กรมทางหลวง, 2533; กรมทางหลวง, 2537)
หลักนําทาง หมายถึง หลักไม้ คอนกรี ต โลหะ หรื ออโลหะอื่นๆ ซึ่งเมื่อทาหรื อติดเป้าสะท้ อนแสงแล้ วมี
คุณสมบัติสะท้ อนแสงให้ มองเห็นได้ อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนเมื่อฉายด้ วยไฟสูงมาตรฐานรถยนต์ทวั่ ไป
ซึง่ หลักนําทางที่ใช้ กนั ทัว่ ไปจะแยกเป็ น 2 ประเภทหลัก แบ่งตามวัสดุที่นํามาใช้ งาน คือ หลักแท่งคอนกรี ต
(Concrete Type) หลักแบบอ่อนตัว (Flexible Type)
หลักนําทางที่ติดตังบนถนนในความรั
้
บผิดชอบของกรมทางหลวง มีมาตรฐานการติดตังโดยให้
้
มีความสูง
ของวัตถุสะท้ อนแสงอยู่สงู จากผิวจราจรไม่น้อยกว่า 70 ซม. และไม่เกิน 125 ซม. หลักนําทางจะต้ องติดตัง้
ให้ ห่างจากขอบไหล่ทาง 30 ซม. และการติดตังที
้ ่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่งต้ องสูงจากผิวจราจรเท่ากันและห่าง
จากขอบทางเดินรถเท่ากันโดยตลอด บริเวณที่มีเหตุอนั ควรในการติดตังหลั
้ กนําทางมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.

บริ เวณทางโค้ งแนวราบ (Horizontal Curve) และโค้ งแนวดิง่ (Vertical Curve)
บริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้ างของผิวจราจร
บริ เวณที่ต้องการนําทางเพื่อไม่ให้ รถหลุดออกจากคันทางหรื อในบริเวณทางแยกที่สบั สน
บริ เวณอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุชนอุปกรณ์งานทาง และช่วยในการนําทางด้ วย เช่น ก่อนถึงสะพาน
โดยการติดตังหลั
้ กนําทางก่อนถึงสะพานจะช่วยนําทางให้ รถเข้ าสู่ช่องทางได้ ถกู ต้ อง เป็ นการป้องกัน
อุบตั เิ หตุรถชนราวสะพานหรื อตกสะพาน

2.2.2 การสํารวจแนวทางในการเลือกใช้ อุปกรณ์ กัน้ และอุปกรณ์ ข้างทาง จากหน่ วยงานกลางและ
หน่ วยงานปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ของวิศวกรผู้ออกแบบ
้
้ คณะที่ปรึกษาได้ ทําการสํารวจแนวทางในการเลือกใช้ อปุ กรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์
การดําเนินงานในขันตอนนี
ข้ างทางจากหน่วยงานกลางและหน่วยงานปฏิบตั ิในพื ้นที่ของวิศวกรผู้ออกแบบ โดยสอบถามความคิดเห็น
ของเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานในระดับเขตและแขวงการทาง ถึงปั จจัยในการ
เลือกใช้ อปุ กรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ข้างทาง แนวทางหรื อมาตรฐานที่ใช้ ในการเลือกตําแหน่งที่จะติดตัง้ รวมถึง
การพิจารณารู ปแบบในการติดตัง้ อุปกรณ์ สําหรั บโครงการก่อสร้ างใหม่ โครงการที่ อยู่ในระหว่างการ

โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบ
ั ผูใ ชทาง

25

ปรับปรุ ง งานป้องกันจุดเสี่ยงอันตราย งานแก้ ไขจุดที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางบ่อยครัง้ รวมไปถึงงาน
ซ่อมแซมและบํารุงดูแลรักษา
จํานวนตัวอย่างที่ได้ จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานของกรมทางหลวง จํานวนทังสิ
้ ้น 145 คน
แบ่งเป็ น สํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง/ศูนย์สร้ างทาง/สํานักก่อสร้ างทาง/ศูนย์สร้ างทางและบูรณะ
สะพาน จากผลการสํารวจผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการออกแบบติดตัง้ หรื อผู้ที่มีสว่ นในการตัดสินใจเลือกใช้
อุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ข้างทางในปั จจุบนั ที่ปรึกษาได้ ทําการสรุ ปผลการสํารวจ โดยแยกเป็ น 4 ประเด็น
หลัก ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งานอุปกรณ์ กนั ้ และอุปกรณ์ ข้างทาง ได้ แก่ ตําแหน่งในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ การ
เลือกใช้ ประเภทของอุปกรณ์ รู ปแบบการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ปั ญหาในการติดตังและแนวทางในการซ่
้
อมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ์ และในส่วนของการรายงานผล ได้ แยกตามประเภทของอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1) อุปกรณ์ กนั ้
อุปกรณ์กนในการศึ
ั้
กษานี ้ ได้ แก่ ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรี ต มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้
รถหลุดออกจากถนนจนเกิดการพลิกควํ่าหรื อชนเข้ ากับวัตถุอื่นๆ ซึง่ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์กนจะขึ
ั้
้นอยู่
กับตําแหน่งและพื ้นที่ในการติดตัง้ การเลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์กนั ้ และรูปแบบในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเป็
ั้ น
สําคัญ
ข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจโดยการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการออกแบบติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้ หรื อมีสว่ นในการตัดสินใจเลือกใช้ อปุ กรณ์กนั ้ สรุปเป็ นหัวข้ อได้ ดงั นี ้
ตําแหน่ งในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
ผลการสํารวจแนวทางในการเลือกตําแหน่ งและพื้นที่ในการติดตัง้ อุปกรณ์กนั ้ ในปจั จุบนั สามารถสรุป
ภาพรวมได้ดงั นี้
- เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่เลือกที่จะติดตังอุ
้ ปกรณ์กนในตํ
ั ้ าแหน่งทางโค้ ง บริ เวณเชื่อมต่อ
ราวสะพาน บริ เวณทางเขา และบริ เวณที่เป็ นทางร่วมทางแยก หรื อตําแหน่งที่เป็ นจุดเสี่ยงอันตราย
- ในกรณีพื ้นที่ที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนอยู
ั ้ ่ในบริ เวณทางโค้ ง พบว่า เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ โดยคํานึงถึงความลาดชันคันทางและรัศมีโค้ ง
เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ความสูงคันทางและเขตปลอดภัย แต่ในกรณีที่มีวตั ถุอนั ตรายข้ าง
ทางอยู่ในบริ เวณทางโค้ ง เจ้ าหน้ าที่ กรมทางหลวงกลับไม่ได้ ระบุถึงความจํ าเป็ นในการติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้ ซึง่ ผลจากการสํารวจในประเด็นดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวทางการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ที่
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทางฉบับปี 2537 ว่าในกรณีทางโค้ งราบ
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การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนจะมี
ั้
การพิจารณาค่ารัศมีโค้ ง ความลาดชันคันทาง และความสูงคันทางเป็ น
องค์ประกอบเดียว และ/หรื อองค์ประกอบร่วม
- ในกรณีพื ้นที่ที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์กนเป็
ั ้ นบริเวณเชื่อมต่อราวสะพาน พบว่าเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วน
้ ปกรณ์ กัน้ โดยคํานึงถึงความชันคันทางเป็ น
ใหญ่จะเลือกใช้ หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาติดตังอุ
อันดับแรก รองลงมาคือความสูงคันทาง
- ในกรณีพื ้นที่ที่ติดตังเป็
้ นทางเขา พบว่าเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่จะติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ โดย
พิจารณาจากความลาดชันคันทางและความสูงคันทางเป็ นสําคัญ
- ในกรณีพื ้นที่ที่ติดตังเป็
้ นบริ เวณทางร่ วมทางแยก และ/หรื อตําแหน่งที่เป็ นจุดเสี่ยงอันตราย พบว่า
ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเขตปลอดภัย อย่างไรก็ ตาม เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่ไม่
สามารถอธิบายได้ อย่างชัดเจนว่าเขตปลอดภัยถูกกําหนดขึ ้นจากหลักเกณฑ์ใด
เป็ นที่สงั เกตว่า เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่คํานึงถึงวัตถุอนั ตรายข้ างทางอยูใ่ นลําดับท้ ายๆ เมื่อต้ องมี
การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
ผลการสํารวจแนวทางในการเลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์ กนในปั
ั้
จจุบนั ซึ่งสามารถสรุ ปข้ อค้ นพบโดยรวมได้
ดังนี ้
- ความสูงคันทาง ความชันคันทาง บริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงข้ างทางบ่อยครัง้ และบริ เวณช่วง
ทางโค้ ง ราบ เป็ นหลัก เกณฑ์ สํ า คัญ ที่ ถูก นํ า มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาเลื อ กประเภทอุป กรณ์ กัน้ ที่
นํามาใช้
้ ปกรณ์กนั ้ ทัง้ 2 ประเภท โดย
- ความสูงคันทาง เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ใช้ พิจารณาเลือกติดตังอุ
พบว่า บริ เวณที่มีความสูงคันทางไม่สงู มาก เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่จะเลือกพิจารณา
ติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ ประเภทราวกันอันตราย ซึ่งแบบมาตรฐานสําหรั บงานก่อสร้ างทางได้ ระบุว่า
ความสูงคันทางที่ มากกว่า 5 เมตรแต่ไม่เกิน 7 เมตร ถูกจัดให้ เป็ นตําแหน่งที่ควรติดตังราวกั
้
น
อันตราย ส่วนในบริ เวณที่มีความลาดชันคันทางสูงมาก เช่น ทางเขา หรื อเหวลึก เจ้ าหน้ าที่กรมทาง
าแพงคอนกรี ต
หลวงส่วนใหญ่จะเลือกพิจารณาติดตังอุ
้ ปกรณ์กนประเภทกํ
ั้
- ความลาดชันคันทาง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเลือกติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ พบว่าบริ เวณที่
มีความลาดชันคันทางตํ่า เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะพิจารณาเลือกติดตังอุ
้ ปกรณ์กนประเภทราว
ั้
กันอันตราย โดยแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทางได้ ระบุว่า ความลาดชันคันทางที่มากกว่า
1V:3H ถูกจัดให้ เป็ นตําแหน่งที่ควรติดตังราวกั
้
นอันตราย
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- สําหรับบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงข้ างทางบ่อยครัง้ เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะพิจารณาเลือก
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนประเภทกํ
ั้
าแพงคอนกรี ต แต่สําหรับพื ้นที่ที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนประเภทราวกั
ั้
น
อันตรายอยู่แล้ ว แต่เมื่อยังมีอุบตั ิเหตุเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ราวกันอันตรายจะถูกเปลี่ยนเป็ นกํ าแพง
คอนกรี ต
- ในบริ เวณช่ว งทางโค้ ง ราบ ผู้ถูก สัม ภาษณ์ จ ะเลื อ กพิ จ ารณาติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ ประเภทราวกัน
อันตราย โดยหลักเกณฑ์ ที่ใช้ พิจารณาดังกล่าว จะสอดคล้ องกับข้ อกําหนดตามแบบมาตรฐาน
สําหรับงานก่อสร้ างทางฉบับปี 2537 ที่ระบุว่า บริ เวณโค้ งราบที่มีดินถมสูงกว่า 5 เมตร (และมี
ความลาดชันคันทางมากกว่า 1V:3H) และ/ หรื อทางโค้ งราบที่มีรัศมีโค้ งน้ อยกว่า 150 เมตร ถือ
นอันตราย
ตําแหน่งที่มีเหตุอนั ควรให้ ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์กนประเภทราวกั
ั้
ความยาวในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
ผลการสํารวจแนวทางการกําหนดความยาวของอุปกรณ์กนั ้ เพื่อป้องกันวัตถุข้างทางในปั จจุบนั สรุปได้ ดงั นี ้
- เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง / สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนใหญ่ ให้ ข้อคิดเห็นว่า มีการพิจารณาตามแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง โดยข้ อความ
เบื ้องต้ นที่อ้างอิงจากแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง ได้ กําหนดความยาวของการติดตัง้
อุปกรณ์กนทั
ั ้ ง้ 2 ประเภท เพื่อป้องกันวัตถุข้างทางไว้ เช่นกัน
- ผลการสํารวจเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานบางสํานักทางหลวง พบว่าจะพิจารณาจากแนวทางอื่นๆ เช่น
การพิจารณาจากสภาพหน้ างานจริ งในการก่อสร้ าง เป็ นแนวทางสําคัญในการกําหนดความยาว
ของอุปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันวัตถุข้างทางในปั จจุบนั
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานบางสํานักทางหลวง ให้ ข้อคิดเห็นว่ามีการพิจารณาทัง้ 2 แนวทาง คือ การ
พิจารณาตามแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทางและการพิจารณาจากสภาพหน้ างานจริ งใน
การก่อสร้ าง เป็ นแนวทางในการกํ าหนดความยาวของอุปกรณ์ กัน้ เพื่อป้องกันวัตถุข้างทางใน
ปั จจุบนั
ผลการสํารวจแนวทางการกําหนดความยาวของอุปกรณ์กนั ้ เพื่อป้องกันคันทางที่มีความลาดชันสูง (NonRecovery Embankment) พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง / สํานักงานทางหลวงและใน
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ ให้ ข้อคิดเห็นไว้ 2 แนวทาง คือ การพิจารณาตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้ างทาง และการพิจารณาจากสภาพหน้ างานจริ งในการก่อสร้ าง แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคูม่ ือ
มาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง พ.ศ.2537 ไม่ได้ ระบุถึงการกําหนดความยาวในการติดตัง้ เพื่อป้องกัน
คันทางที่มีความลาดชันสูง
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ระยะห่ างระหว่ างขอบไหล่ ทางถึงอุปกรณ์ กัน้ และระยะยืดหยุ่นระหว่ างราวกันอันตรายถึงวัตถุข้าง
ทาง
การพิจารณาข้ อกําหนดระยะห่างระหว่างขอบไหล่ทางถึงอุปกรณ์กนนั
ั ้ น้ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้ าง
ทางไม่ได้ ระบุข้อกําหนดดังกล่าวไว้ แต่ผลจากการสัมภาษณ์กลับพบว่า เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงส่วนใหญ่
ระบุว่าการกําหนดระยะห่างได้ อ้างอิงตามแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง และมีเจ้ าหน้ าที่กรมทาง
ั ้ ่ 50 ซม.
หลวงบางส่วน ระบุวา่ ได้ ใช้ ระยะห่างระหว่างขอบไหล่ทางถึงอุปกรณ์กนที
สําหรับการตรวจสอบและพิจารณาระยะยืดหยุ่นระหว่างราวกันอันตรายถึงวัตถุข้างทาง พบว่า เจ้ าหน้ าที่
กรมทางหลวงส่วนใหญ่ ไม่มีการตรวจสอบและพิจารณาระยะยืดหยุน่ ซึง่ ในแบบมาตรฐานงานก่อสร้ างทาง
ก็ไม่มีการกํ าหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาและตรวจสอบระยะยืดหยุ่นไว้ เช่นเดียวกัน การเชื่ อมต่อกับราว
สะพานหรื อกําแพงคอนกรี ต
ผลการสํารวจรู ปแบบการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ เชื่อมต่อกับราวสะพาน พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานัก
ทางหลวง / สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่จะพิจารณารู ปแบบการติดตัง้
ตามแนวทางที่สอง คือ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ ฝั่ งที่รถวิ่งเข้ าหาสะพาน โดยรู ปแบบการจัดการด้ านปลายของ
อุปกรณ์ กัน้ จะพิจ ารณาตามแบบมาตรฐาน และในกรณี มี พื น้ ที่ ท างเท้ า บริ เวณช่ ว งสะพาน เจ้ า หน้ า ที่
้ ปกรณ์กนเชื
ั ้ ่อมต่อกับราวสะพาน โดยติดตัง้
ผู้ปฏิบตั งิ านในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีรูปแบบการติดตังอุ
อุปกรณ์กนในแนวที
ั้
่เสมอกับทางเท้ า เพื่อป้องกันยานพาหนะวิ่งชนบริ เวณทางเท้ า
ปั จจัยการเลือกรู ปแบบ การจัดการปลายราวกันอันตรายแบบหัวกดลงดิน
ผลการสํารวจเหตุผลการเลือกใช้ รูปแบบการจัดการปลายราวกันอันตรายแบบหัวกดลงดิน (Turned Down)
พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วน
ใหญ่ ระบุเหตุผลของการจัดการปลายราวกันอันตรายแบบหัวกดลงดินไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ทาง
เพราะลักษณะปลายแบบหัวกดลงดินจะช่วยลดความรุนแรงจากการปะทะในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจาก
ทิศทางรถที่พงุ่ เข้ าหาจะไม่ปะทะกับปลายราวกันอันตรายโดยตรง
รูปแบบการจัดการด้ านปลายของกําแพงคอนกรีต
ผลการสํารวจรูปแบบการจัดการด้ านปลายกําแพงคอนกรี ต สรุปได้ ดงั นี ้
- เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนใหญ่ได้ ให้ ข้อมูลรูปแบบการจัดการด้ านปลายของกําแพงคอนกรี ตทังหมด
้
4 รูปแบบ คือ แบบ
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Approach ด้ านเดียว แบบ Approach ทัง้ 2 ด้ าน ไม่มี Approach ทังด้
้ านหัวและด้ านปลาย และ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์สะท้ อนแสงบริเวณปลายกําแพงคอนกรี ต
- เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนใหญ่ระบุถึง 2 รู ปแบบหลักที่ใช้ ในการจัดการด้ านปลายของกํ าแพงคอนกรี ต คือ แบบ
Approach ด้ านเดียว และแบบ Approach ทัง้ 2 ด้ าน
- เจ้ าหน้ าที่ผ้ ป
ู ฏิบตั ิงานในบางสํานักทางหลวง ได้ ระบุถึงรู ปแบบหลักที่ใช้ ในการจัดการด้ านปลาย
ของกําแพงคอนกรี ตว่าเป็ นแบบ Approach ทัง้ 2 ด้ าน
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนที
ั ้ ่พบอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า
- ปั ญหาและข้ อจํากัดเกิดจากการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบดบั
ั้
งทางเข้ า-ออกของผู้ที่อยูอ่ าศัยในชุมชน การ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนผิ
ั ้ ดวิธี การยึดฐานของอุปกรณ์กนั ้ ข้ อจํากัดของพื ้นที่ และปั ญหาเรื่ องงบประมาณ
- ปั ญหาการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนบดบั
ั้
งทางเข้ า-ออกของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน เป็ นปั ญหาหลักที่พบใน
ทุก สํ า นัก ทางหลวง/สํ า นัก งานทางหลวง ซึ่ง ผลจากการสัม ภาษณ์ พ บว่า แนวทางที่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบตั ิงานในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา คือการปรับเปลี่ยนหรื อ
เคลื่อนย้ ายตําแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ ให้ เหมาะสมตามสภาพการใช้ งานจริ ง โดยต้ องไม่บดบัง
ทางเข้ า-ออกของชุมชน
การซ่ อมบํารุ งและดูแลรักษาอุปกรณ์ กัน้
การตรวจสอบและบํา รุ ง รั ก ษาหลัง การติดตัง้ อุป กรณ์ กัน้ เป็ นอี ก หนึ่ง ปั จจัย ที่ ต้อ งพิจารณา เพราะการ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุ งอย่างสมํ่าเสมอจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งาน ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่
พบว่าแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง และ/หรื อหมวดการทางเป็ นผู้ดําเนินการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์กนั ้ โดย
หมวดการทางจะเป็ นผู้ตรวจสอบในสายทางที่รับผิดชอบ และเมื่อพบการชํารุ ดเสียหายของอุปกรณ์ กัน้
จะแจ้ งไปยังแขวงการทางเพื่อดําเนินการซ่อมบํารุงต่อไป ยกเว้ นในกรณีโครงการก่อสร้ างใหม่ หรื อโครงการ
ปรับปรุงเส้ นทาง แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง และ/หรื อหมวดการทางจะให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นผู้ดําเนินการ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ รวมถึงการซ่อมบํารุงและปรับปรุงในกรณีเกิดการเสียหายหรื อชํารุดในช่วงระหว่างประกัน
คุณภาพงานด้ วยเช่นกัน (ส่วนใหญ่ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สง่ มอบงาน)
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้ าในการซ่อมบํารุ ง ส่วนใหญ่เกิดจากขันตอนของเอกสาร
้
ในการส่งเรื่ องขอเบิก
งบประมาณซ่อมบํารุ งจากส่วนกลาง และความล่าช้ าจะใช้ เวลานานเพิ่มขึ ้นหากความเสียหายนันเกิ
้ ดขึ ้น
โดยมีคกู่ รณี เพราะต้ องผ่านกระบวนการฟ้องร้ องตามกฎหมาย
2) อุปกรณ์ ข้างทาง: ไฟฟ้าแสงสว่ าง
ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็ นอุปกรณ์ข้างทางที่ให้ ความส่องสว่าง ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถมองเห็นเส้ นทาง รวมไปถึง
อุปสรรคต่างๆ ขณะขับขี่ในเวลากลางคืน ส่งผลให้ เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ปั จจุบนั หลักเกณฑ์ใน
การติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนทางหลวง จะพิจารณาจากปั จจัยหลายด้ าน เช่น ตําแหน่งการติดตัง้ รู ปแบบ
และมาตรฐานการติดตัง้ เป็ นต้ น
จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้ องถึงข้ อปฏิบตั ิในการออกแบบ ติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างใน
ปั จจุบนั สรุปได้ ดงั นี ้
ตําแหน่ งในการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่ าง
จากแนวทางการพิ จ ารณาตํ า แหน่ ง ที่ มี เ หตุอัน ควรต่อ การติ ด ตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่ า งบนทางหลวง พบว่ า
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่
จะพิจารณา จากปั จจัยต่อไปนี ้ 1) ย่านชุมชนที่เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ย (83%) 2) ทางโค้ งอันตราย (24%) 3) จุด
กลับรถ (11%) 4) บริ เวณที่มีการร้ องขอจากชุมชนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (10%) และตําแหน่งพื ้นที่อื่นๆ
(7%) เช่น บริ เวณที่มีปริ มาณคนเดินเท้ าสูง สถานที่สําคัญ เป็ นต้ น โดยผลการดําเนินการจริ งมีแนวทางที่
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือมาตรฐาน (กรมทางหลวง, 2539)
รูปแบบการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่ าง
ลักษณะการติดตัง้ ดวงโคม
มาตรฐานการติดตังเสาไฟฟ
้
้ านัน้ มีหลายรู ปแบบ จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานในสํานักทาง
หลวง / สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ถึงข้ อพิจารณาในการเลือกรูปแบบการติดตัง้
ดวงโคมและลักษณะประเภทเสาไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ สรุปได้ ดงั ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการสํารวจแนวทางในการเลือกติดตัง้ ดวงโคม
ลักษณะการติดตัง้
ข้ อพิจารณาทั่วไปในการติดตัง้
ดวงโคม
ถนน 2 ช่องจราจรแบบวิ่งสวนทาง
กิ่งเดี่ยวด้ านเดียว
เหตุผลอื่นๆ
ไม่ระบุเหตุผล
ถนนที่มีหลายช่องจราจร
เกาะกลางกว้ าง การติดตังอาจฝากไว้
้
กบั เสาของการไฟฟ้าฯ
กิ่งเดี่ยวฝั่ งตรงข้ าม
ถนน 4 ช่องจราจรแบบสวนทาง แบ่งการจราจรแบบเกาะสี
เหตุผลอื่นๆ
ไม่ระบุเหตุผล
ถนน 2 ช่องจราจรแบบวิ่งสวนทาง
แบ่งการจราจรแบบเกาะสี
กิ่งเดี่ยวติดสลับ
ถนนที่มีหลายช่องจราจร
เหตุผลอื่นๆ
ไม่ระบุเหตุผล
ถนนที่มีหลายช่องจราจร และมีเกาะกลางแคบ
กิ่งคู่
เหตุผลอื่นๆ
ไม่ระบุเหตุผล

จํานวน

เปอร์ เซ็นต์

59
6
13
15
7
6
8
6
7
6
5
2
6
75
4
6

76%
8%
36%
17%
14%
19%
27%
23%
19%
8%
88%
5%

ข้ อพิจารณาระยะห่ างระหว่ างช่ วงเสาไฟฟ้าแสงสว่ าง
จากผลการสํารวจ พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวงและในสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จะพิจารณาระยะห่างระหว่างช่วงเสาไฟฟ้าอยู่ 3 แนวทางหลัก คือ 1) เลือกใช้
ระยะห่างที่ประมาณ 35-40 เมตร (46%) 2) พิจารณาตามแบบและ/หรื อคูม่ ือมาตรฐานของกรมทางหลวง
(25%) และ 3) เลือกใช้ ระยะห่างที่ไม่เกิน 35 เมตร (18%) และคูม่ ือการออกแบบทาง หลักสูตรที่ 1 (กรม
ทางหลวง, 2539) ได้ ระบุปัจจัยสําคัญที่ใช้ คํานวณระยะห่างระหว่างช่วงเสาไฟฟ้าแสงสว่างไว้ ดงั นี ้ ความ
สว่างเฉลี่ยในแนวราบตํ่าสุดชนิดของหลอดไฟช่วงแขน (Outreach) กําลังไฟฟ้า ความสูงของเสา และความ
กว้ างถนน จึงสรุปได้ วา่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฎิบตั ฯิ ใช้ แนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ในข้ อกําหนด (โดยทัว่ ไปความสูงเสาไฟฟ้าจะเลือกใช้ ที่ 9 และ/หรื อ 12 เมตร)
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาข้ อ กํ า หนดระยะห่ า งของช่ ว งเสาไฟฟ้ าแสงสว่ า งกับ ไหล่ ท าง พบว่ า เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิ บัติง านในสํา นัก ทางหลวง /สํ า นัก งานทางหลวงและในสังกัด หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องส่ว นใหญ่ จะ
พิจารณาระยะห่างการติดตังเสาไฟฟ
้
้ ากับไหล่ทางอยู่ 2 แนวทาง คือ พิจารณาติดตังที
้ ่ระยะห่างจากขอบ
ไหล่ทางอย่างน้ อย 50 ซม. (62%) และพิจารณาระยะห่างตามแบบและ/หรื อคู่มือมาตรฐานของกรมทาง
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หลวง (29%) ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกําหนดในการติดตังตามคู
้
่มือมาตรฐานได้ ระบุระยะห่างการติดตังเสา
้
ไฟฟ้าบริ เวณนอกเมืองไว้ ว่าต้ องห่างจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ในกรณีไม่มีไหล่ทางจะกําหนดให้
ติดตังห่
้ างจากขอบผิวทางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (กรมทางหลวง, 2522)
ประเภทหลอดไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า
การพิ จ ารณาเลื อ กประเภทหลอดไฟและกํ า ลัง ส่อ งสว่า ง เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านในสํ า นัก ทางหลวง /
สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ พิจารณาเลือกใช้ หลอดโซเดียมความดันไอ
สูง (High Pressure Sodium (HPS)) กําลังส่องสว่าง 250 วัตต์ (99%) และหลอด HPS กําลังส่องสว่าง
400 วัตต์ (18%) ซึง่ พบว่าแนวทางการเลือกใช้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั (กรมทางหลวง,
2539)
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
บางส่วน ได้ ระบุความสัมพันธ์ ระหว่างความสูงเสาไฟฟ้ากับกําลังส่องสว่าง โดยที่หลอด HPS กําลังส่อง
้ บเสาไฟฟ้าที่มีความสูง 9 เมตร และส่วนหลอด HPS กําลังส่องสว่าง 400
สว่าง 250 วัตต์ จะเลือกติดตังกั
วัตต์ จะเลือกติดตังกั
้ บเสาไฟฟ้าที่มีความสูง 12 เมตร ซึง่ ข้ อกําหนดในคูม่ ือมาตรฐาน ได้ ระบุความสูงของ
ดวงโคมต้ องสูงอย่างน้ อย 7.5 เมตร และไม่เกินกว่า 12 เมตร (กรมทางหลวง, 2522 และ 2535 (ฉบับแปล))
สําหรับการเลือกใช้ ประเภทการกระจายแสงของดวงโคมนัน้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/
สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่เลือกใช้ แบบ Cut Off โดยเมื่อพิจารณาข้ อ
กําหนดการติดตังพบว่
้ าแนวทางการเลือกใช้ ประเภทการกระจายแสงมีความสอดคล้ องกับมาตรฐานที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั (กรมทางหลวง, 2522 และ 2535(ฉบับแปล))
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่ าง
ปั ญหาและอุปสรรคในการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างที่ พบในปั จจุบัน คือข้ อจํ ากัดด้ านพื น้ ที่ ติดตัง้ หน้ างาน
้
ง้ ต้ องเปิ ดผิวทาง
(26%) เช่น ความกว้ างของเขตทาง รองมาคือข้ อจํากัดอื่นๆ เช่น งานติดตังสายไฟบางครั
ทําให้ ผิวทางไม่สวยงาม (19%) การขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างข้ างทาง เช่น หม้ อแปลง สายไฟฟ้า (14%)
และการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสายไฟฟ้าแรงสูง (14%)
การซ่ อมบํารุ งและดูแลรั กษาไฟฟ้าแสงสว่ าง
้ ้ าแสงสว่างต้ องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มีสภาพ
การตรวจสอบและบํารุ งรักษาหลังการติดตังไฟฟ
การใช้ งานที่เหมาะสม และจากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง
และในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ พบว่าแต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน แต่
ความถี่ของการตรวจสอบส่วนใหญ่จะประมาณ 1 เดือน/ครัง้ หรื อ 2-3 เดือน/ครัง้ (เว้ นแต่มีการแจ้ งเหตุจาก
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ประชาชน/ผู้ใช้ ทาง) แนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบและซ่อมบํารุ ง คือ หมวดการทางจะทําหน้ าที่
ตรวจสอบตามสายทางที่รับผิดชอบ และเมื่อพบการชํารุ ดเสียหายจะแจ้ งมายังแขวงการทาง/สํานักงาน
บํารุ งทาง จากนัน้ หน่วยงานจราจรสงเคราะห์ หรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง จะเป็ นผู้ดําเนินการซ่อมบํารุ ง
ยกเว้ นกรณีโครงการก่อสร้ างใหม่หรื อโครงการปรับปรุ งเส้ นทาง แขวงฯ และ/หรื อหมวดการทาง จะให้ ผ้ ู
รับจ้ างเป็ นผู้ดําเนินการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างและซ่อมแซม กรณีเกิดการเสียหายหรื อชํารุ ดในช่วงประกัน
คุณภาพงาน (ส่วนใหญ่ภายใน 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน)
กรณีที่ดวงโคมและเสาไฟฟ้าเกิดการชํารุดเสียหายด้ วยสาเหตุของการเสื่อมสภาพจะใช้ เวลาซ่อมไม่นาน แต่
ถ้ าเสียหายจากอุบตั ิเหตุและมีคู่กรณี จะใช้ เวลาค่อนข้ างนาน เพราะต้ องผ่านกระบวนการฟ้องร้ องตาม
กฎหมาย สําหรับความถี่ในการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งนัน้ แต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางในการปฏิบตั ิที่
แตกต่างกัน แต่หากมีการแจ้ งจากผู้ใช้ ทางโดยตรง จะได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
กล่าวโดยสรุ ป จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สัง กัด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่า ในปั จ จุบัน เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การติด ตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่า งตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงเป็ นหลัก แต่จะพบปั ญหาและข้ อจํากัดบางประการ คณะที่ปรึกษาได้ สรุ ป ดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดที่พจิ ารณาตามมาตรฐานและผลสรุ ปที่ได้ จากการสัมภาษณ์
การติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่ าง

มาตรฐาน
กรมทางหลวง *

ผลสรุ ปที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์

ตําแหน่งติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง
- บริ เวณชุมชนที่มีอบุ ตั ิเหตุจราจรเกิดขึ ้นบ่อยครัง้
x
x
- บริ เวณทางโค้ งที่เป็ นจุดเสี่ยงอันตราย
x
x
- บริ เวณจุดกลับรถ
x
x
- บริ เวณที่มีการร้ องขอจากประชาชนหรื อหน่วยงาน
x
- ตําแหน่งพื ้นที่อื่นๆ เช่น สถานที่สําคัญ บริเวณที่มีคนเดินเท้ ามาก
x
ระบบติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง
- ติดตังแบบต่
้
อเนื่อง
x
x
- ติดตังเฉพาะบริ
้
เวณ
x
x
ลักษณะการติดตังและรู
้
ปแบบการติดตังเสาไฟฟ
้
้า
- ติดตังกิ
้ ่งเดี่ยวแบบด้ านเดียว
x
x
- ข้ อพิจารณาทัว่ ไปในการติดตัง้
x
- ติดตังกิ
้ ่งเดี่ยวแบบฝั่ งตรงข้ าม
x
x
- ข้ อพิจารณาทัว่ ไปในการติดตัง้
x
- ติดตังกิ
้ ่งเดี่ยวแบบสลับ
x
x
- ข้ อพิจารณาทัว่ ไปในการติดตัง้
x
- ติดตังกิ
้ ่งคูท่ ี่เกาะกลาง
x
x
- ข้ อพิจารณาทัว่ ไปในการติดตัง้
x
- ติดตังแบบเสาสู
้
ง
x
x
- ข้ อพิจารณาทัว่ ไปในการติดตัง้
x
ระยะห่างระหว่างช่วงเสาในการติดตัง้
- พิจารณาจากการคํานวณด้ วยการใส่ตวั แปรดังนี ้ ความสว่างเฉลี่ยในแนวราบตํ่าสุด ชนิดของ
x
x
หลอดไฟ ช่วงแขน(Outreach) กําลังไฟฟ้า ความสูงของเสา ความกว้ างถนน
- ที่ระยะไม่เกิน 35 เมตร
x
- ที่ระยะประมาณ 35-40 เมตร
x
ระยะห่างจากไหล่ทาง หรื อขอบผิวทางถึงเสาไฟฟ้า
- พิจารณาที่ระยะห่างไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร นับจากไหล่ทางและ/หรื อไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร นับ
x
x
จากขอบผิวทาง
- พิจารณาความเข้ มของการส่องสว่าง
x
ชนิดของหลอดไฟที่เลือกใช้ และกําลังไฟฟ้า (วัตต์)
- HPS 250 วัตต์ ที่ความสูงเสา 9 เมตร
x
x
- HPS 400 วัตต์ ที่ความสูงเสา 12 เมตร
x
x
ประเภทการกระจายแสงของดวงโคม
- แบบ Cut Off
x
x
- แบบ Semi Cut Off
x
- แบบ LED
x
ปั ญหาและ/หรื อข้ อจํากัดในการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง
- การขโมยอุปกรณ์ติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง
- ข้ อจํากัดอื่นๆ อาทิเช่น งานดันสายบางครัง้ ต้ องเปิ ดผิวทาง ทําให้ ผิวทางไม่สวยงาม
- การติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างในพื ้นที่ใกล้ กบั สายไฟฟ้าแรงสูง
- การติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
- ปั ญหาเรื่ องงบประมาณ
- ข้ อจํากัดเรื่ องพื ้นที่ตดิ ตังหน้
้ างาน
ข้ อแนะนํา
- มาตรฐานทดสอบความส่องสว่างควรสอดคล้ องกับสภาพการมองเห็นจริ งของผู้ใช้ ทาง
- การติดตังควรพิ
้
จารณาความเหมาะสมและการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ข้างเคียง
*
หมายเหตุ ข้ อกําหนดและมาตรฐานทัว่ ไป งานติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2535 (ฉบับแปล)
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3) อุปกรณ์ ข้างทาง: สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจร เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดการระบบจราจรบริ เวณทางแยก โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวจะจัด
เวลาสัญญาณไฟเขียวให้ กบั ยานพาหนะที่มาจากด้ านต่างๆ ของทางแยกอย่างเหมาะสม หลักการออกแบบ
และติดตังระบบสั
้
ญญาณไฟจราจรนัน้ จะพิจารณาจากปั จจัยหลายๆ ด้ านเป็ นองค์ประกอบเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ
จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ กรมทางหลวงที่เกี่ ยวข้ องถึงข้ อปฏิบัติในการออกแบบ ติดตัง้ สัญญาณไฟ
จราจรในปั จจุบนั สรุปได้ ดงั นี ้
เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
จากแนวทางการพิ จ ารณาทางแยกที่ มี เ หตุอัน ควรต่อ การติ ด ตัง้ สัญ ญาณไฟจราจร พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ จะ
พิจารณาทางแยกที่มีปริ มาณจราจรหนาแน่น (80%) เป็ นสําคัญ รองมาคือทางแยกที่เป็ นจุดเสี่ยงอันตราย
(47%) และทางแยกที่มีการร้ องขอจากหน่วยงานหรื อชุมชน (13%) ซึง่ ผลการสํารวจมีแนวทางที่สอดคล้ อง
กับ หลัก พิ จ ารณาเหตุอัน ควรในตํ า แหน่ง ที่ ติด ตัง้ สัญ ญาณไฟจราจรที่ กํ า หนดไว้ ใ นคู่มื อ ออกแบบทาง
หลักสูตรที่ 1 (กรมทางหลวง, 2539)
เหตุอันควรในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
สําหรับการออกแบบรอบสัญญาณไฟจราจร พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง /สํานักงานทาง
หลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้สํารวจข้ อมูลปริ มาณจราจรบริ เวณทางแยกและ
ส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สํานักทางหลวง และ/หรื อหน่วยงานส่วนกลางเป็ นผู้ออกแบบรอบสัญญาณไฟ และ
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่จากสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงบางแห่งได้ ระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับการ
ออกแบบรอบสัญญาณไฟจราจร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ 2 แนวทาง คือ กรณีทางแยกเดี่ยว ที่ปริ มาณจราจร
ไม่ก ระทบกับ ทางแยกบนถนนสายหลัก สํ า นัก ทางหลวง/สํ า นัก งานทางหลวงจะเป็ นผู้อ อกแบบรอบ
สัญญาณไฟจราจรเอง แต่กรณีที่ปริ มาณจราจรกระทบต่อทางแยกบนถนนสายหลัก ทางหน่วยงานจะเป็ น
ผู้สํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นที่จําเป็ นต่อการออกแบบและนําส่งข้ อมูลทังหมดให้
้
สํานักอํานวยความปลอดภัยเป็ น
ผู้ออกแบบ
สําหรับการเลือกใช้ ระบบสัญญาณไฟจราจร พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง /สํานักงานทาง
หลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ จะเลือกใช้ 2 รู ปแบบ คือ แบบตังเวลาล่
้
วงหน้ า (Fixed
Time Control) และแบบรอบสัญญาณไฟเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ (Vehicle Actuated Control)
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ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรที่พบอยู่ในปั จจุบนั พบว่าส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้ าน
ความเหมาะสมของพื ้นที่ติดตัง้ (31%) รองมาคือความไม่ปลอดภัย การลัดวงจรของไฟสัญญาณ (15%)
และปั ญหาการออกแบบรอบสัญญาณไฟจราจรไม่เหมาะสม (13%)
การซ่ อมบํารุ งและดูแลรั กษาสัญญาณไฟจราจร
การตรวจสอบและบํารุ งรักษาสัญญาณไฟจราจรหลังการติดตัง้ เป็ นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ มีสภาพใช้ งานที่เหมาะสม จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงาน
ทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ พบว่าแขวงการทาง/สํานักงานบํารุ งทาง และ/หรื อ
หมวดการทางเป็ นผู้ดําเนินการซ่อมบํารุ งเอง โดยแต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางปฏิบตั ิที่คล้ ายกัน คือ กรณี
เกิดความเสียหายต่อดวงไฟสัญญาณ จะเร่ งดําเนินการซ่อมให้ พร้ อมใช้ งานเร็ วที่สดุ หรื อภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังได้ รับแจ้ ง แต่กรณีที่อยูใ่ นระหว่างประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้ างจะเป็ นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
กล่าวโดยสรุ ป จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
้ ญญาณไฟจราจรตามแบบ
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พบว่าเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงได้ ดําเนินการติดตังสั
มาตรฐานของกรมทางหลวงเป็ นหลัก แต่จะพบปั ญหาและข้ อจํากัดบางประการ โดยคณะที่ ปรึ กษาได้
สรุปผลการเปรี ยบเทียบการดําเนินการติดตังในปั
้ จจุบนั ของเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงกับมาตรฐาน ดังตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดที่พจิ ารณาตามมาตรฐานและผลสรุ ปที่ได้ จากการสัมภาษณ์
มาตรฐาน
ผลสรุ ปที่ได้ จาก
การติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
*,**,***
กรมทางหลวง
การสัมภาษณ์
ตําแหน่งติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
- ทางแยกที่มีจํานวนอุบตั ิเหตุ 5 ครัง้ หรื อมากกว่าใน 1 ปี โดยพิจารณาเป็ นจุด
x
x
เสี่ยง
- ทางแยกที่ปริมาณจราจรต่อชัว่ โมงบนทางเอกรวม 2 ทิศทางอยูท่ ี่ 900 หรื อ
x
x
มากกว่า
- ทางแยกที่มีปริมาณคนเดินเท้ าข้ ามทางในชัว่ โมงเร่งด่วนอยูท่ ี่ 200 หรื อ
x
มากกว่า
- ทางแยกที่มีการร้ องขอจากชุมชน
x
- ทางแยกที่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายจราจรบ่อยครัง้
x
รูปแบบระบบสัญญาณไฟจราจร
- แบบตังเวลาล่
้
วงหน้ า (Fixed Time Control)
x
x
- แบบรอบสัญญาณไฟเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณ (Vehicle Actuated Control)
x
x
ข้ อกําหนดการติดตังเสาสั
้
ญญาณไฟจราจร
- กรณีเสาไฟสัญญาณจราจรแบบเสาธรรมดา ส่วนล่างสุดของ Backing Board
x
x
จะต้ องสูงจากไหล่ทางหรื อทางเท้ าอย่างน้ อย 2.50 เมตร
- พิจารณาความเหมาะสมจากสภาพจริงในการปฏิบตั ิงาน
x
- กรณีเสาไฟสัญญาณจราจรแบบแขวนสูง ส่วนล่างสุดของ Backing Board
x
x
จะต้ องสูงจากระดับผิวจราจรอย่างน้ อย 5.50 เมตร
- พิจารณาความเหมาะสมจากสภาพจริงในการปฏิบตั ิงาน
x
การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาสัญญาณไฟจราจร
- แขวง และ/หรื อหมวดการทางเป็ นผู้ดําเนินการซ่อมบํารุง
- กรณีเกิดความเสียหายต่อดวงไฟสัญญาณ จะเร่งดําเนินการซ่อมแซมให้ พร้ อมกลับมาใช้ งานเร็วที่สดุ
ปั ญหา และ/หรื อข้ อจํากัดในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
- ความไม่เหมาะสมของพื ้นที่ติดตัง้
- การออกแบบรอบสัญญาณไฟไม่เหมาะสม
- การปรับเปลี่ยนรอบสัญญาณไฟโดยตํารวจจราจร
- ความไม่ปลอดภัย กรณีการลัดวงจรของไฟสัญญาณ
หมายเหตุ * คูม่ ือการออกแบบทาง หลักสูตรที่ 1 เล่มที่ 2 พ.ศ.2539 ฝ่ ายฝึ กอบรมด้ านโยธา กองฝึ กอบรม กรมทางหลวง
**
ข้ อกําหนดและมาตรฐานทัว่ ไปงานติดตังไฟสั
้ ญญาณจราจรและไฟกะพริ บบนทางหลวง พ.ศ.2523 และ พ.ศ.2530 (ฉบับแปล)
***
คูม่ ือความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานติดตังไฟสั
้ ญญาณจราจรตามรูปแบบและ Special Provision ที่ปรับปรุงใหม่
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4) อุปกรณ์ ข้างทาง: เสาป้าย
ป้ายจราจร เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ ควบคุม แนะนํา และให้ ข่าวสารแก่ผ้ ใู ช้ ทาง มีข้อพิจารณาในการติดตัง้ เช่น
ความสูง ระยะติดตังตามแนวขวางของป
้
้ ายจราจร ตําแหน่งการติดตังบริ
้ เวณริ มถนน เป็ นต้ น และจากการ
สัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการตัดสินใจ และ/หรื อการออกแบบติดตัง้ สรุ ปได้
ดังนี ้
รูปแบบการติดตัง้ เสาป้าย
จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ในการพิจารณาระยะติดตังเสาป
้ ้ ายห่างจากขอบไหล่ทาง สันขอบทางหรื อราวกัน้ และความสูง
ของป้ายจากขอบถนน พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานส่วนใหญ่พิจารณาตามแบบมาตรฐาน 2 เล่ม คือ แบบ
มาตรฐานงานก่อสร้ างทาง พ.ศ.2537 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (เล่มส้ ม) และคู่มือเครื่ องหมาย
ควบคุมการจราจร ภาค 1 พ.ศ.2531 (เล่มเขียว)
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
บางส่วนมีความชํานาญในการระบุระยะห่างและความสูงที่ใช้ ในการปฏิบตั ิจริ งได้ ตรงตามข้ อกําหนดใน
คู่มือมาตรฐาน คือระยะห่างตําแหน่งเสาป้ายห่างจากขอบไหล่ทางพิจารณาที่อย่างน้ อย 0.6 เมตร (15%)
้
า 1 ป้ายบนเสาเดียวกัน
และความสูงป้ายจากขอบผิวจราจรที่ระยะ 1.5 เมตร และ กรณีมีการติดตังมากกว่
จะใช้ ที่ระยะ 1.2 เมตร (14%)
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตัง้ เสาป้าย
ปั ญหาและอุปสรรคในการติดตังเสาป
้ ้ ายที่พบอยู่ในปั จจุบนั พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการติดตังเสาป
้ ้ าย
บริ เวณที่พกั อาศัยและบดบังร้ านค้ า ต้ องปรับเปลี่ยนตําแหน่งติดตัง้ (23%) และข้ อจํากัดของพื ้นที่ติดตัง้
หน้ างาน เช่น ความกว้ างของเขตทาง คันทางสูง (23%)
การซ่ อมบํารุ งและดูแลรั กษาเสาป้าย
การตรวจสอบและบํารุ งรักษาหลังการติดตังเสาป
้ ้ ายเป็ นสิ่งที่ต้องดําเนินการสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มีสภาพการ
ใช้ งานที่เหมาะสม จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ระบุว่าหน่วยงานจราจรสงเคราะห์ แขวงการทาง/สํานักงานบํารุ งทาง และ
้ ้ าย
หมวดการทาง เป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งอุปกรณ์เสาป้าย ยกเว้ นกรณีโครงการติดตังป
จราจรใหม่หรื อโครงการปรับปรุ งป้ายจราจร แขวงการทางจะให้ ผ้ ูรับจ้ างเป็ นผู้ดําเนินการติดตังเสาป
้ ้ าย
และซ่อมแซม ปรับปรุ ง กรณีเสียหายหรื อชํารุ ดในช่วงรับประกันผลงาน (ส่วนใหญ่ภายใน 2 ปี นับจากวันที่
ส่งมอบงาน)
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สําหรับความถี่ในการตรวจสอบเสาป้าย คู่มือมาตรฐานไม่ได้ ระบุความถี่ในการตรวจสอบไว้ เพียงแต่ต้อง
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอทังในช่
้ วงเวลากลางวันและกลางคืน
สํา หรั บ แนวทางปฏิ บัติ ใ นการบํา รุ ง รั ก ษาป้ ายจราจร เช่ น การทาสี ทํ า ความสะอาดป้ ายจราจร คู่มื อ
มาตรฐานระบุวา่ ป้ายจราจรทุกป้ายจะได้ รับการบํารุงรักษาอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
กล่าวโดยสรุ ป จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พบว่าในปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงได้ ดําเนินการติดตังเสาป
้ ้ ายตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวงเป็ นหลัก แต่ยังพบปั ญหาและข้ อจํ ากัดบางประการ คณะที่ ปรึ กษาได้ สรุ ป
รูปแบบการดําเนินการติดตังเสาป
้ ้ ายในปั จจุบนั ของเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวง รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลเปรี ยบเทียบระหว่ างหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดที่พจิ ารณาตามมาตรฐานและผลสรุ ปที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์
การติดตัง้ เสาป้าย

มาตรฐาน
กรมทางหลวง *,**

ระยะห่างจากขอบไหล่ทาง สันขอบทางหรื อราวกัน้
- พิจารณาตามแบบมาตรฐานเล่มส้ ม และ/หรื อคูม่ ือควบคุมเครื่ องหมายจราจร เล่มเขียว
x
- พิจารณาที่ระยะไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
x
- พิจารณาที่ระยะห่างตํ่ากว่า 0.60 เมตร
ความสูงของป้ายจากขอบถนน
- พิจารณาตามแบบมาตรฐานเล่มส้ ม และ/หรื อคูม่ ือควบคุมเครื่ องหมายจราจร เล่มเขียว
x
- พิจารณาที่ความสูงเสาป้ายที่ระยะ 1.5 เมตร และกรณีป้ายมากกว่า 1 ป้าย
x
ในเสาเดียวกัน จะใช้ ที่ระยะ 1.2 เมตร
การตรวจสอบเสาป้ายหลังการติดตัง้
- ความถี่ มากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน
- ความถี่ 1 เดือนต่อครัง้
- ความถี่ 3 เดือนต่อครัง้
- ความถี่ 6 เดือนต่อครัง้
- ความถี่ 1 ปี ตอ่ ครัง้
- อื่นๆ เช่น ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
x
การบํารุงรักษาหลังการติดตัง้
- แขวง และ/หรื อหมวดการทางเป็ นผู้ดแู ลหลังหมดระยะประกันคุณภาพงาน
- ทําความสะอาดและบํารุงรักษา ปี ละ 1 ครัง้
- ทําความสะอาดและบํารุงรักษา ปี ละ 2 ครัง้
x
- ทําความสะอาดและบํารุงรักษาช่วงเทศกาล
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตังเสาป
้ ้ าย
- ติดตังเสาป
้ ้ ายบริ เวณพื ้นที่พกั อาศัย บดบังพื ้นที่ค้าขาย
- ข้ อจํากัดด้ านความกว้ างของเขตทาง คันทางสูง และ/หรื อความจําเป็ นในการเปลี่ยนตําแหน่งติดตังป
้ ้ ายหน้ างาน
- ติดตังเสาป
้ ้ ายบดบังการมองเห็นของผู้ใช้ ทาง
ข้ อแนะนํา
- การติดตังป
้ ้ ายก่อนเข้ าสูท่ างแยก ต้ องพิจารณาติดตังตามลํ
้
าดับความสําคัญของป้าย
- ถ้ าเป็ นทางเข้ าสูว่ งเวียน ควรเลือกใช้ ป้ายแบบแผนที่
- บางตําแหน่งไม่ควรติดตังป
้ ้ ายมากเกินไป เพราะจะทําให้ ผ้ ใู ช้ ทางสับสน
*
หมายเหตุ แบบมาตรฐานงานก่อสร้ างทาง พ.ศ.2537 กรมทางหลวง
**
คูม่ ือเครื่ องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 พ.ศ.2531 กรมทางหลวง
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x
x
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x
x
x
x
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5) อุปกรณ์ ข้างทาง: หลักนําทาง
หลัก นํ า ทาง เป็ นอุป กรณ์ ข้ า งทางที่ ช่ ว ยให้ ผ้ ูใ ช้ ท างทราบถึ ง ลัก ษณะกายภาพถนนข้ า งหน้ า เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงช่วงถนนจากทางตรงเป็ นทางโค้ ง การนําทางยานพาหนะก่อนถึงสะพานเพื่อเข้ าสู่ช่องจราจร
ได้ ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการตัดสินใจ และ/หรื อการกําหนดตําแหน่ง
ติดตังหลั
้ กนําทาง สรุปได้ ดงั นี ้
ตําแหน่ งในการติดตัง้ หลักนําทาง
จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ พบว่าตําแหน่งที่มีการพิจารณาติดตังหลั
้ กนําทางมากที่สดุ ได้ แก่ ช่วงบริ เวณทางโค้ ง
ราบ (95%) ซึง่ เป็ นจุดที่มีการเปลี่ยนลักษณะทางเรขาคณิตของช่วงถนน จึงจําเป็ นต้ องมีการนําทางให้ แก่
ผู้ใช้ ทางเข้ าโค้ งได้ อย่างปลอดภัย รองลงมาคือช่วงบริ เวณสะพาน (11%) ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของไหล่ทางที่อาจเป็ นอันตราย ต้ องติดตังหลั
้ กนําทางเพื่อช่วยนําทางรถเข้ าสู่ช่อง
จราจรและป้องกันการชนกับราวสะพาน โดยผลจากการสํารวจแสดงให้ เห็นถึงแนวทางและวัตถุประสงค์ใน
้ กนําทาง ที่ได้ ระบุไว้
การติดตังที
้ ่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกําหนด ตําแหน่งที่มีเหตุอนั ควรในการติดตังหลั
ในแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง (กรมทางหลวง, 2533; กรมทางหลวง, 2537) ส่วนประเภทหลัก
นําทางที่เลือกใช้ พบว่าเจ้ าหน้ าที่ส่วนใหญ่ยงั คงใช้ หลักนําทางประเภทเสาคอนกรี ต ซึง่ เจ้ าหน้ าที่บางส่วน
ได้ ให้ เหตุผลของการเลือกใช้ หลักนําทางประเภทเสาคอนกรี ตด้ วยสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
- พื ้นที่ตดิ ตังเป็
้ นเขา
- แขวงการทางสามารถผลิตเองได้
- หน่วยงานมีเฉพาะเสาแบบคอนกรี ต
รูปแบบการติดตัง้ หลักนําทาง
ผลสํารวจการพิจารณาข้ อกําหนดในการติดตังหลั
้ กนําทาง พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง /
สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ (92%) ได้ พิจารณาเลือกระยะห่างระหว่าง
หลักนําทางตามแบบมาตรฐานงานสําหรับก่อสร้ างทางที่กําหนดไว้ โดยในทางปฏิบตั ิได้ มีข้อกําหนดรัศมี
โค้ งที่สอดคล้ องกับระยะห่างระหว่างหลักนําทางแนบมากับแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง ส่วน
้ กนํ าทางจากขอบไหล่ทาง พบว่าเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิบัติงานในสํานักทางหลวงและในสังกัด
ระยะติดตังหลั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ (79%) ได้ พิจารณาเลือกใช้ ระยะ 30 ซม. ตามแบบมาตรฐานสําหรับงาน
ก่อสร้ างทางที่กําหนดไว้

โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบ
ั ผูใ ชทาง

42

ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตัง้ หลักนําทาง
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตังหลั
้ กนําทางที่พบอยู่ในปั จจุบนั พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็ นข้ อจํากัดด้ านการ
ติดตังในบริ
้
เวณใกล้ ทางเชื่อมเข้ า-ออกหมู่บ้าน (23%) และปั ญหาด้ านการฝั งฐานรากหลักนําทางไม่
แข็งแรง (21%)
การซ่ อมบํารุ งและดูแลรั กษาหลักนําทาง
การตรวจสอบและบํารุ งรักษาหลังการติดตังหลั
้ กนําทางเป็ นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มี
สภาพใช้ งานที่เหมาะสม จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง /สํานักงานทางหลวง
และในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ พบว่าแขวงและ/หรื อหมวดการทาง จะเป็ นผู้ติดตังหลั
้ กนําทาง
จากนันหมวดจะเป็
้
นผู้ดแู ลและตรวจสอบในสายทางที่รับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นจะแจ้ งไปยัง
แขวงการทางเพื่อดําเนินการซ่อมบํารุง ยกเว้ นในกรณีโครงการก่อสร้ างใหม่หรื อโครงการปรับปรุงขยายงาน
้ กนําทาง และซ่อมแซม
ทางขนาดใหญ่ แขวงและ/หรื อหมวดการทางจะให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นผู้ดําเนินการติดตังหลั
ปรับปรุ ง กรณีเกิดการเสียหายหรื อชํารุ ดในช่วงระหว่างประกันคุณภาพงาน (ส่วนใหญ่ภายใน 2 ปี นับจาก
วันที่สง่ มอบงาน)
สําหรับความถี่ในการตรวจสอบหลักนําทางหลังการติดตังในคู
้ ่มือมาตรฐานไม่ได้ ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม แต่
ละสํ า นัก ทางหลวงจะมี แ นวทางปฏิ บัติ ที่ แ ตกต่า งกัน โดยเจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านในสํ า นัก ทางหลวง/
สํานักงานทางหลวงและในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ จะมีการตรวจสอบที่ความถี่ 6 เดือนต่อครัง้
(27%) และบางส่วนระบุวา่ มีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ แต่ไม่ได้ ระบุระยะเวลาที่แน่นอน
สําหรับการบํารุ งรักษาหลักนําทาง เช่น ทําความสะอาด ทาสีหลักนําทาง แต่ละหน่วยงานจะมีความถี่ใน
การปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและในสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่จะดําเนินการบํารุงรักษา และทาสีหลักนําทางปี ละ 2 ครัง้ (53%)
กล่าวโดยสรุ ป จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานในสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวงและใน
้ กนําทางตามแบบมาตรฐาน
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พบว่าในปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่ได้ ดําเนินการติดตังหลั
ของกรมทางหลวงเป็ นหลัก แต่จะพบปั ญหาและข้ อจํากัดบางประการ คณะที่ปรึ กษาได้ สรุ ปรู ปแบบการ
ดําเนินการติดตังหลั
้ กนําทางในปั จจุบนั ของเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวง ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลเปรี ยบเทียบระหว่ างหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดที่พจิ ารณาตามมาตรฐานและผลสรุ ปที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์
การติดตัง้ หลักนําทาง

มาตรฐาน
กรมทางหลวง *,**

ผลสรุ ปที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

ชนิดของหลักนําทาง
- เสาคอนกรี ต
- เสายืดหยุ่น
ตําแหน่งติดตัง้
- บริ เวณทางโค้ งราบ
- บริ เวณช่วงสะพาน
- บริ เวณทางร่วม ทางแยกที่สบั สน
กรณีติดตังทางโค้
้
งราบ
- ระยะห่างช่วงเสาหลักนําทาง จะพิจารณาจากรัศมีโค้ ง
ระยะติดตังห่
้ างจากขอบไหล่ทาง
- ที่ระยะ 30 ซม.
- ที่ระยะ 40 ซม.และ/หรื อที่ระยะ 50 – 60 ซม.
การตรวจสอบหลักนําทางหลังการติดตัง้
- ความถี่ 6 เดือนต่อครัง้
- ความถี่อย่างน้ อย 1 เดือนต่อครัง้
- ความถี่ 1 ปี ต่อครัง้
- ความถี่ 3 เดือนต่อครัง้
- การตรวจด้ วยความถี่อื่นๆ เช่น ตรวจสอบสมํ่าเสมอ
การบํารุงรักษาหลังการติดตัง้
- แขวงและ/หรื อหมวดการทางเป็ นผู้ดแู ลหลังหมดระยะประกันคุณภาพงาน
- ทาสีและบํารุงรักษาปี ละ 2 ครัง้
- ทาสีและบํารุงรักษาปี ละ 1 ครัง้
- ทาสีและบํารุงรักษา3 เดือนต่อครัง้
- ทาสีและบํารุงรักษา4 เดือนต่อครัง้
ปั ญหาและข้ อจํากัดในการติดตังหลั
้ กนําทาง
- การติดตังในบริ
้
เวณใกล้ ทางเข้ า-ออกหมูบ่ ้ าน
- การฝั งฐานรากหลักนําทางไม่แข็งแรง
ข้ อแนะนํา
- ความแข็งแรงของเสาคอนกรี ตจะเพิ่มความรุนแรงของอุบตั ิเหตุจากการชน
- ในอนาคตอาจเลือกใช้ เสาที่ผลิตด้ วยเซรามิค
- ในอนาคตอาจเลือกใช้ เสาชนิดยืดหยุ่น เช่น เสาที่ผลิตด้ วยวัสดุยางสังเคราะห์

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

หมายเหตุ * แบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ างทาง พ.ศ.2537 กรมทางหลวง
**
คูม่ ือเครื่ องหมายควบคุมการจราจร ภาค 2 เครื่ องหมายจราจร พ.ศ.2533 กรมทางหลวง
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2.2.3 สํารวจอุปกรณ์ ท่ ตี ดิ ตัง้ แล้ วในปั จจุบัน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงสภาพปั ญหาอันตรายข้ างทางบนทางหลวงในปั จจุบนั คณะที่ปรึ กษาได้ ทําการ
สํารวจอุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ข้างทางที่ตดิ ตังในบริ
้
เวณพื ้นที่ศกึ ษาตามที่คดั เลือกไว้ ในหัวข้ อ 2.1.2 และได้
ทําการรวบรวมข้ อมูลที่สําคัญในการจัดการความปลอดภัยข้ างทางผ่านกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) พืน้ ที่ศึกษา
คณะที่ ป รึ ก ษาได้ นํ า ข้ อมู ล อุ บั ติ เ หตุ มาแยกพิ จ ารณาตามแขวงการทางหรื อ สํ า นั ก งานบํ า รุ ง ทาง
โดยประมาณการความรับผิดชอบจากแผนที่ GIS ว่าครอบคลุมขนาดพื ้นที่เท่าไหร่ และในการพิจารณา
คัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษาของโครงการ คณะที่ปรึกษาได้ ทําการวิเคราะห์หาจํานวนอุบตั ิเหตุและจํานวนผู้ประสบ
เหตุของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง พร้ อมจําแนกตามระดับความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่
เกิดขึ ้น
ข้ อมูลจํานวนอุบตั ิเหตุและจํานวนผู้ประสบเหตุข้างต้ น ยังแสดงถึงระดับความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตราย
ข้ างทางของแต่ละแขวงการทางไว้ ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร คณะที่ปรึ กษาจึงได้ ใช้ “ดัชนีความรุ นแรง (Severity
Index)” ซึง่ หมายถึงสัดส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตต่อจํานวนอุบตั ิเหตุ 100 ครัง้ และ “ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality
Index)” ซึ่งหมายถึงสัดส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตต่อจํานวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ มาเป็ นดัชนีชี ้วัดถึง
ระดับความรุนแรงของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในแต่ละพื ้นที่ เพื่อประเมินถึงสถานการณ์ความรุ นแรงของ
อุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น
จากผลการคํานวณหาค่าดัชนีความรุนแรง (Severity Index) และค่าดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index)
ของสถิตขิ ้ อมูลอุบตั เิ หตุบนทางหลวง ระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2552 จําแนกตามแขวงการทาง คณะที่ปรึกษา
ได้ เลือกแขวงการทางที่มีค่าดัชนีความรุ นแรงและดัชนีการเสียชีวิตของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางสูงสุดมา
เปรี ยบเทียบกัน นอกจากนัน้ ยังได้ พิจารณาถึงเกณฑ์ในการเลือกอื่นๆ โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ในการ
ดําเนินงานของโครงการ สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
- พืน้ ที่ ศึกษากระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ เกิ ดความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศ
- พื ้นที่ศกึ ษาควรอยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักทางหลวงหลายๆ สํานัก
- เลื อ กเส้ น ทางในพื น้ ที่ ศึก ษาเฉพาะทางหลวงหมายเลข 1 หลัก 2 หลัก และ 3 หลัก เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะทั่วไปของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง จําแนกตาม
ประเภทสายทาง (หมายเลขทางหลวง)
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- พื ้นที่ศกึ ษามีพื ้นที่รวมกันแล้ วไม่ตํ่ากว่า 20,000 ตร.กม.
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจํานวนอุบตั ิเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต ดัชนีความรุ นแรง ดัชนีการเสียชีวิต และ
เกณฑ์ในการเลือกพื ้นที่ดําเนินงานข้ างต้ น คณะที่ปรึ กษาจึงเลือกพื ้นที่ศึกษา 4 แขวงการทาง/สํานักงาน
บํารุงทาง จาก 4 สํานักทางหลวง ได้ แก่ สน.บท. พิษณุโลกที่ 2 แขวงการทางยโสธร แขวงการทางปราจีนบุรี
และแขวงการทางชุมพร
2) ศึกษากระบวนการในการจัดเก็บข้ อมูลองค์ ประกอบถนน
เพื่อให้ การจัดเก็บข้ อมูลอุปกรณ์ข้างทางในกิจกรรมนี ้มีความสอดคล้ องกับการจัดเก็บข้ อมูลในระดับสากล
คณะที่ ปรึ ก ษาจึง ได้ ทําการรวบรวมและศึก ษาข้ อมูลรายงานและการศึกษาที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งผลจากการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเก็บข้ อมูลทรัพย์สินในเขตทาง พบว่าไม่มีวิธีที่จะให้ ผลแม่นยํามากที่สดุ ด้ วยวิธี
เดียว ขึ ้นอยู่กับทรัพยากรและเทคโนโลยีในการเก็บข้ อมูลแต่ละประเภทเป็ นหลัก แต่เนื่องจากเทคโนโลยี
Global Positioning System (GPS) ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมในการจัดเก็บ
ั้
ปกรณ์
ข้ อมูลตําแหน่งติดตัง้ ผนวกกับการใช้ อปุ กรณ์วดั เพื่อเก็บข้ อมูลระยะและขนาดของอุปกรณ์กนและอุ
ข้ างทาง สําหรับโครงการนี ้ คณะที่ปรึกษาจึงเลือกใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทรัพย์สนิ ในเขตทางในภาคสนาม และ
บันทึกข้ อมูลในสํานักงาน
3) พัฒนา Methodology ในการจัดเก็บข้ อมูลอุปกรณ์ กัน้ และอุปกรณ์ ข้างทาง
เนื่องจากการศึกษานี ้มุง่ เน้ นไปที่การศึกษาอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง การจัดเก็บข้ อมูลภาคสนามจึงมุ่งเน้ น
้ ง้
ไปที่อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับอันตรายข้ างทาง คณะที่ปรึ กษาจะทําการประเมินถึงรู ปแบบในการติดตังทั
อุปกรณ์ กนั ้ และอุปกรณ์ ข้างทางเป็ นหลัก และจะมีการออกแบบแบบฟอร์ มเฉพาะสําหรับโครงการนี ้ ใน
เบื ้องต้ น แบบฟอร์ มดังกล่าวประกอบด้ วยชุดข้ อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้ แก่ ข้ อมูลการจราจรและข้ อมูลลักษณะ
ทางกายภาพของถนน ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบทาง และข้ อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้าง
ทาง และอุปกรณ์ลดความรุ นแรง พร้ อมทังตํ
้ าแหน่งติดตัง้ โดยรายละเอียดของอุปกรณ์ตา่ งๆ จะสอดคล้ อง
กับบทที่ 3 เรื่ องการศึกษาประเภทของอุปกรณ์ที่เหมาะสมในระดับสากล
4) สํารวจข้ อมูลภาคสนาม
ผลจากการรวบรวมข้ อมูลในหัวข้ อย่อยที่ 2 และ 3 จะทําให้ ทราบว่ากระบวนการในการเก็บข้ อมูล
ภาคสนามด้ วยวิธีใดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ และข้ อมูลที่ต้องการในภาคสนามเพิ่มเติมคือข้ อมูลใด เพื่อให้
ข้ อมูลในกระบวนการนี ้มีความถูกต้ องและเกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ สงู สุด คณะที่ปรึกษาจําเป็ นจะต้ อง
ทําการสํารวจและบันทึกตําแหน่งของอุปกรณ์ข้างทางในพื ้นที่จริ ง โดยใช้ อปุ กรณ์วดั ที่เหมาะสมตามแต่ละ
สภาพพื ้นที่ และข้ อมูลดังกล่าวนี ้จะใช้ ในการคํานวณเขตปลอดภัย และการพิจารณาว่าอุปกรณ์หรื อวัตถุ
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ข้ างทางนนันๆ
้ เป็ นอันตรายข้
ต างทางงหรื อไม่ และะอุปกรณ์กนที
ั ้ ที่ติดตังอยู
้ ่ในปั จจุบนั นันเพี
้ พียงพอสําหรัรับป้องกัน
วัตถุอนั ตตรายข้ างทางที่มีอยูห่ รื อไมม่
ชนิดของงอุปกรณ์และะข้ อมูลที่จะดําเนิ
า นการสํารรวจในภาคสนนามแบ่งออกกเป็ น 3 ประะเภท ซึง่ วิธีการสํารวจ
สามารถแบ่งตามชนิดของข้
ด อมูลได้ด้ ดงั นี ้
4.1) วิธีกการสํารวจเกก็บข้ อมูลสําหรั
า บอันตราายข้ างทางแบบตําแหน่ งเดี
ง ่ ยว (Poinnt Hazard)
การดําเนินินการเก็บข้ อมูลโดยทําการบั
ก นทึกค่าาที่อ่านได้ จากกเครื่ องวัดตําแหน่
า ง ณ จุดดที่อยู่บนเส้ นไหล่
น ทาง
และทํ า กการวัด ระยะะทางไปที่ ตัววัต ถุพ ร้ อมทัทัง้ เก็ บ ภาพของวัต ถุ และะทํ า การบัน ทึ ก รายละเอียดต่า งๆ
(Descripption) ดังแสดดงในรูปที่ 4

รู ปที่ 4 ภาพวิธีการเก็บข้ อมูลสําหรั บออันตรายข้ างททางแบบตําแห
หน่ งเดี่ยว (Poiint Hazard)

4.2) วิธีกการสํารวจเกก็บข้ อมูลสําหรั
า บอันตราายข้ างทางแบบต่ อเนื่อง (Continuouus Hazard)
การดําเนินินการเก็บข้ อมู
อ ลโดยบันทึกค่าที่อา่ นได้ด้ จากเครื่ องวัดตํ
ด าแหน่ง ณ จุดที่อยูบ่ นเส้ส้ นไหล่ทาง จากนั
จ นจะ
้
วัดระยะทางไปที่วตั ถุตวั แรก และเเก็บข้ อมูลโดยยทําการบันทึกค่าที่อ่านได้ด้ จากเครื่ องวัดั ตําแหน่ง ณ จุดที่อยู่
บนเส้ นไไหล่ทาง และะจะวัดระยะททางไปที่วตั ถุตตัวสุดท้ ายขอองวัตถุแบบต่อเนื่อง พร้ อมมทังเก็
้ บภาพพของวัตถุ
และทํากการบันทึกรายยละเอียดต่างๆ ดังแสดงในนรู ปที่ 5 ในกการเก็บค่า Sppacing ของวัวัตถุย่อยจะทําการเก็บ
ข้ อมูลในนกรณีที่มีความห่างเป็ นระยยะคงที่
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รู ปที่ 5 ภาพ
พวิธีการเก็บข้ อมูลสําหรั บออันตรายข้ างททางแบบต่ อเนื่อง (Continuoous Hazard)

4.3) วิธีกการสํารวจเก็บข้ อมูลสําหรั
า บลักษณ
ณะทางกายภภาพที่ต้องเก็็บข้ อมูล ได้ ้ แก่ ความชันคั
น นทาง
และควาามสูงคันทางง
โดยจะทํทําการเก็บข้ อมูลทุกๆ 5000 เมตร หรื อช่ วงที่มีการเปลี่ยนแปลงคววามชันคันทาางที่สามารถสังเกตได้
พร้ อมทํ าการบัน ทึก ค่า ที่ อ่ า นได้ จากเครื
จ
่ อ งวััด ตํ า แหน่ ง ณ จุด ที่ อ ยู่บนเส้ น ไหล่ท าางและถ่ า ยรูรู ป บัน ทึ ก
รายละเอีอียดต่างๆ (Description) ดัดงแสดงในรูปปที่ 6

รู ปปที่ 6 ภาพวิธการเก็
ีก บข้ อมูลสสําหรั บความชชันคันทางและะความสูงคันททาง

5) บันทึกึ และจัดเก็บลงในระบบ
บ
บ HAIMS 20012 Roadsidde Hazards
โปรแกรมม HAIMS 20012 Roadside Hazardds ที่ได้ พฒ
ั นาเพิ
น ่มเติมนัน้ ได้ มีการพัฒ
ฒนาต่อยอดจจากระบบ
HAIMS ในปั จจุบนั โดยใช้
โ
ฟังก์ชนพื
นั่ ้นฐานของงโปรแกรม Drupal และระบบ HAIMSS 2010 ซึง่ ในระบบที
ใ
่
ป ข้าง
พัฒนาเพิพิ่มเติมนี ้จะมีมีผ้ เู กี่ยวข้ อง คือ เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลววง จะเป็ นผู้ทีท่ใี ช้ ระบบในกการนําเข้ าอุปกรณ์
ทางและข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบ และเจ้จ้ าหน้ าที่สํารววจอุปกรณ์ จะะเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่สํารวจอุปกรณ์
ป ข้าง
ทางเพื่อนนําข้ อมูลมาเขข้ าสูร่ ะบบ
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การออกกแบบฐานข้้ อมูล
การออกแบบฐานข้ อมูมลสามารถออธิบายความสสัมพันธ์ของแแต่ละตารางได้ ด้วยแผนภาาพ ER Diaggram ดัง
รูปที่ 7

รู ปที่ 7 ER Diagram
D
ของรระบบ HAIMSS 2012 Roadsside Hazards

ป ่ 8) ระบบบสามารถแสสดงข้ อมูลบนนระบบภูมิสารสนเทศ
า
(GIIS) เพื่อระบุบุตําแหน่ง
ในการใช้ช้ งานนัน้ (รู ปที
อุป กรณ์
ณ์ กัน้ และอุป กรณ์
ก ข้ า งทางง และตํ า แหหน่ ง บนโครง ข่ า ยทางหลวงที่ มี ก ารติ ดตัง้ อุป กรณ
ณ์ กัน้ แล้ ว
นอกจากกนี ้ระบบฐานขข้ อมูลอุปกรณ
ณ์ข้างทาง (Rooadside Feaatures Invenntory) ยังสามมารถช่วยจัดเก็บข้ อมูล
ตําแหน่ง ประเภท แลละจํานวนของงอุปกรณ์กนแ
ั ้ และอุปกรณ์ข้างทางทุกชินของกรมทาง
้น
หลวงได้ อีกด้้ วย
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รู ปปที่ 8 หน้ าแสดงเมนูย่อยในนการนําเสนอข้ อมูลในเมนูอุอปกรณ์ ข้างททาง

ในการนําเสนอข้ อมูลอุ
ล ปกรณ์ข้างททางบนแผนทีที่นนั ้ จะใช้ สญลั
ญ
ั กษณ์ตา่ งๆ ที่สื่อความมหมายถึงอุปกรณ์
ก นนๆ
ั้
ในการแสสดงผลอุปกรรณ์ข้างทางแตต่ละประเภท เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าใจในแแต่ละตําแหน่นงได้ ง่ายขึ ้น ดัดงรู ปที่ 9
เมื่อนําเมมาส์ไปชี ้ที่สญลั
ญ
ั กษณ์ในตําแหน่งที่ต้องงการ จะมีคําอธิบายความมหมายของสัญ
ั ลักษณ์นนั ้ และเมื่อ
คลิก ที่ สัญ ลัก ษณ์ จ ะปรากฏข้
ะ
อความแสดงรา
ค
ายละเอี ย ดขของอุบัติเ หตุุอัน ตรายข้ า งงทางที่ ตํ า แหหน่ ง นัน้ ๆ
เพิ่มเติมดด้ วย

รู ปที่ 9 หน้ าจอแผนที
จ
่ แสดดงจุดที่ตงั ้ ของอุปกรณ์ ท่ ไี ด้ทํทาการสํารวจ
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3. ศึกษาประเภทของอุปกรณที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
คณะที่ปรึ กษาได้ ทําการวิเคราะห์ถึงรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยข้ างทางของแต่ละประเทศ และทํา
การเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการจัดการสําหรับประเทศไทยในปั จจุบนั เพื่อให้ ทราบถึงความสอดคล้ องหรื อ
ความแตกต่างในการพิจารณาเขตปลอดภัย เกณฑ์ในการกําหนดอันตรายข้ างทาง แนวทางในการป้องกัน
อันตรายข้ างทาง และการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ ที่เหมาะสม เพื่อรวบรวมสรุ ปประเด็นปั จจัยที่สําคัญในการ
พัฒนาความปลอดภัยข้ างทางสําหรับประเทศไทยต่อไปในอนาคต
3.1 เขตปลอดภัย (Clear Zone หรือ Safety Zone)
แนวทางในการพิจารณาความปลอดภัยข้ างทางโดยทัว่ ไปนัน้ จะทําการตรวจสอบพื ้นที่ข้างทางว่ามีความ
ปลอดภัยเพียงใด หากมีรถเสียหลักหลุดออกจากถนน โดยพื ้นที่ข้างทางดังกล่าวเรี ยกว่า “เขตปลอดภัย”
(Clear Zone ในสหรัฐอเมริ กา/ออสเตรเลีย หรื อ Safety Zone ในสหภาพยุโรป) ซึง่ ในแต่ละประเทศให้
นิยามที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 8 ซึง่ มีวิธีการคํานวณ Clear Zone โดยพิจารณาจากปริ มาณ
จราจร ความเร็ วในการออกแบบ หรื อความชันคันทาง ซึ่งในแต่ละประเทศมีรายละเอียดการคํานวณที่
แตกต่างกันออกไป
ตารางที่ 8 คํานิยามของ เขตปลอดภัยในแต่ ละประเทศ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; AUSTROADS, 2005)
US พื ้นที่ข้างทางนับตังแต่
้ ช่องจราจรที่มีความปลอดภัยสําหรับรถที่หลุดออกจากถนน
AUS โดยทัว่ ไป วัตถุข้างทางต่างๆ ควรติดตังอยู
้ ห่ า่ งจากขอบไหล่ทางอย่างน้ อย 1 เมตร
FI พื ้นที่วา่ งเปล่าที่ปราศจากสิง่ กีดขวางใดๆ
FR พื ้นที่ที่ปราศจากสิง่ กีดขวางใดๆ โดยออกแบบเพื่อลดความรุ นแรงหากเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้น
DE พื ้นที่วา่ งเปล่าที่ปราศจากสิง่ กีดขวางใดๆ
GB พื ้นที่วา่ งเปล่าที่ไม่ควรมีสงิ่ กีดขวางใดๆ แต่หากพบสิง่ กีดขวาง ควรมีการป้องกันโดยการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ โดย
มีการบังคับใช้ บนทางพิเศษหรื อทางสายหลักเป็ นหลัก
NL พื ้นที่ราบเรี ยบที่ปราศจากสิง่ กีดขวาง อันจะก่อให้ เกิดความเสียหายกับรถที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ES พื ้นที่ที่ปราศจากสิง่ กีดขวาง วัตถุหรื อความชันที่อนั ตราย โดยนับรวมไหล่ทางและพื ้นที่ข้างทางเข้ าไปด้ วย ใน
กรณีที่ไม่จําเป็ นต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
SE พื ้นที่วา่ งเปล่าที่ปราศจากสิง่ กีดขวาง
CAN พื ้นที่ปลอดภัยข้ างทางที่ปราศจากสิง่ กีดขวาง โดยนับตังแต่
้ ขอบช่องจราจรเป็ นหลัก
TH ระยะที่เริ่มวัดตังแต่
้ ขอบผิวจราจรเป็ นต้ นไป
หมายเหตุ:

US=สหรัฐอเมริ กา AUS=ออสเตรเลีย FI=ฟิ นแลนด์ FR=ฝรั่งเศส DE=เยอรมัน
GB=สหราชอาณาจักร NL=เนเธอร์ แลนด์ ES=สเปน SE=สวีเดน TH=ไทย
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3.2 อันตรายขางทาง
ทัง้ นี ้ ปั จจัย ที่ จ ะบ่งบอกได้ ว่า พื น้ ที่ ข้า งทางมี ความปลอดภัย จํ า เป็ นจะต้ องตรวจสอบว่า พื น้ ที่ ข้า งทาง
ดังกล่าวว่าเป็ น “อันตรายข้ างทาง (Roadside Hazards)” หรื อไม่ โดยพิจารณาสภาพข้ างทางและวัตถุข้าง
ทางดังแสดงรายละเอียดของแต่ละประเทศในตารางที่ 9 ซึง่ มีการแบ่งอันตรายข้ างทางออกเป็ น 2 ประเภท
คือ อันตรายข้ างทางต่อเนื่อง และอันตรายข้ างทางตําแหน่งเดี่ยว
ทังนี
้ ้ เกณฑ์ในการพิจารณาอันตรายข้ างทางของประเทศไทยดังที่สรุ ปในตารางที่ 9 รวบรวมจากแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้ างทาง พ.ศ.2537 ซึง่ ระบุเหตุอนั ควรในการติดตังราวกั
้
นอันตรายไว้ ดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พื ้นที่ข้างทางที่อาจมีความอันตราย
ความสูงคันทางมากกว่า 5.00 เมตร (สูงสุด 7.00 เมตร) และความชันคันทางมากกว่า 1V:3H
ทางลงเนินที่มีความชันมากกว่า 6% และมีความสูงคันทางมากกว่า 3.00 เมตร
แหล่งนํ ้าข้ างทางที่มีความลึกจากผิวถนนมากกว่า 1.50 เมตร
โค้ งแนวราบที่มีรัศมีโค้ งน้ อยกว่า 150 เมตร
อันตรายข้ างทางอื่นๆ เช่น แม่นํ ้า เหว หิน ที่มีแนวโน้ มที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รถที่หลุดออก
จากถนน ซึง่ จะต้ องพิจารณาควบคูก่ นั ระหว่างงบประมาณและความปลอดภัย

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ในการพิจารณาอันตรายข้ างทางของประเทศต่างๆ ดังแสดงในตารางข้ างต้ นแล้ ว พบว่า
ประเทศไทยยังมีข้อจํากัดและไม่ได้ พิจารณาปั จจัยดังกล่าวในการออกแบบถนนอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น คํา
นิยามของเขตปลอดภัย ที่ไม่ได้ เอ่ยถึงสิ่งกีดขวางหรื อวัตถุอนั ตรายข้ างทาง รวมถึงวัตถุข้างทางอื่นๆ เช่น
คลองระบายนํ ้า เสาป้าย หรื อต้ นไม้ ซึ่งถื อเป็ นอันตรายข้ างทางที่มีระดับความรุ นแรงสูงหากรถเสียหลัก
หลุดออกจากถนน สอดคล้ องกับผลการศึกษาอุบตั เิ หตุในเชิงลึกจากโครงการต่อเนื่องศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุแห่ง
ประเทศไทยที่พบว่าอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางที่มีผ้ ูเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในตําแหน่งที่ไม่มีการติดตัง้
อุปกรณ์กนใดๆ
ั้
(TARC, 2009)
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ตารางที่ 9 เกณฑ์ ในการพิจารณาอันตรายข้ างทางของประเทศต่ างๆ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; AUSTROADS, 2005)
อันตรายข้ างทาง
อันตรายข้ างทางต่ อเนื่อง
รางระบายนํ ้า
คันทาง
แนวหินบริเวณคันทาง
กําแพงกันดิน
ต้ นไม้ กลุม่
ทางลงเนิน
อันตรายข้ างทางตําแหน่ งเดี่ยว
ต้ นไม้
ตอไม้ (ความสูง)
กําแพง สิง่ ก่อสร้ าง
เสาสาธารณูปโภค
เสาป้าย
โครงสร้ างเสาป้าย
เสาป้ายขนาดใหญ่
เสาไฟฟ้าแบบสูง
เสาไฟฟ้า
เสาไฟจราจร
เสาอื่นๆ
เสาป้าย
หิน
ตอม่อสะพาน
ทางเข้ าอุโมงค์
สะพานลอย
ฝาบ่อพักนํ ้า
ทางโค้ ง
คลอง สระนํ ้า

หมายเหตุ:

US

AUS

FI

FR

DE

GB

NL

ES*

SE

TH

>1V:3H
>1V:3H

yes
1.5m: >1V:3H

0.5m ; >1V:3H
2m ; >1V:3H
7:01

yes
yes
yes

yes
>1V:8H
yes

yes
yes
yes

5m; >1V:3H

yes

yes

yes
6m ; >1V:1H
>1V:2H และ <1.5m
yes
yes

>1V:3H
yes
No

yes

0.5m ; >1V:4H
4m ; >2V:3H
yes
yes
yes

yes

yes
6% และคันทางสูง 3m

>10cm
>10cm
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

>10cm
yes
yes
>8cm
>6.5cm

yes
yes
>6.5 cm

yes
yes

>10cm
Yes
yes
yes
yes

yes
>11.4cm
yes
0.11
yes
yes

>10cm
>20cm
<0.7m
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

>7cm
Yes
yes
yes

yes
Yes
yes
yes
yes
yes

>50cm

>8cm

>15cm

>10cm

yes
yes
yes
yes
yes
yes

yes

yes
yes
>0.09
>0.09 <1.5 m จากพื ้น
<10 m จากขอบถนน
yes
>15cm
>0.09
>0.09
yes

yes
yes

yes
yes

yes
yes
yes

yes

yes
yes

yes

yes
yes

yes
yes
yes

yes

yes
yes

yes
yes

yes
R<850 คันทางสูง 3m
yes

1m

yes
R<1500m
yes

yes

R<150m
>1.50m

US=สหรัฐอเมริ กา AUS=ออสเตรเลีย FI=ฟิ นแลนด์ FR=ฝรั่งเศส DE=เยอรมัน GB=สหราชอาณาจักร NL=เนเธอร์ แลนด์ ES=สเปน SE=สวีเดน TH=ไทย
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3.3 แนวทางในการปรับปรุงอันตรายขางทาง
หากมีการตรวจสอบพบว่ามีอนั ตรายข้ างทางอยู่ในเขตปลอดภัยแล้ วนัน้ จําเป็ นจะต้ องมีการปรับปรุ งข้ าง
ทางเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุและ/หรื อลดความรุ นแรงจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้น เช่น การรื อ้ ย้ าย
เพิ่มการมองเห็น ออกแบบใหม่ หรื อใช้ วสั ดุที่ปลอดภัย ดังสรุปในตารางที่ 10 แต่หากไม่สามารถทําการ
ปรับปรุ งตามแนวทางดังกล่าวได้ ก็จําเป็ นจะต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ รถที่เสียหลักหลุดออก
จากถนนไปชนกับวัตถุอนั ตราย หรื อป้องกันไม่ให้ รถพลิกควํ่าตกถนน ซึง่ ประเทศไทยใช้ กระบวนการติดตัง้
อุปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันอันตรายข้ างทางนี ้เพียงกระบวนการเดียวเท่านัน้
ตารางที่ 10 แนวทางในการปรั บปรุ งอันตรายข้ างทางของประเทศต่ างๆ (AASHTO, 2006; RISER, 2006;
AUSTROADS, 2005)
การปรั บปรุ งอันตรายข้ างทาง
1. รื อ้ วัตถุข้างทาง
2. ย้ ายวัตถุข้างทาง
3. ใช้ อปุ กรณ์ข้างทางที่สามารถแตกหักหรื อเสียหายได้
4. ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนป
ั ้ ้ องกันวัตถุข้างทาง
5. เพิ่มการมองเห็นให้ กบั วัตถุข้างทาง
6. ออกแบบวัตถุข้างทางให้ มีความปลอดภัย
หมายเหตุ:

US AUS FI FR DE GB NL
x
x
x x x
x x
x
x
x x x
x x
x
x
x
x x
x
x
x x x
x x
x
x
x x x
x x
x
x x x
x x

ES
x
x
x
x

SE TH
x
x
x
x x
x
x

US=สหรัฐอเมริ กา AUS=ออสเตรเลีย FI=ฟิ นแลนด์ FR=ฝรั่งเศส DE=เยอรมัน
GB=สหราชอาณาจักร NL=เนเธอร์ แลนด์ ES=สเปน SE=สวีเดน TH=ไทย

เกณฑ์ในการเลือกใช้ อปุ กรณ์กนเพื
ั ้ ่อป้องกันอันตรายข้ างทางจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ ้นอยู่กบั
มาตรฐานในการออกแบบและมาตรฐานในการทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์กนั ้ ซึง่ ประเทศในกลุ่ม
พัฒนาแล้ วมีมาตรฐานการทดสอบของตนเองทังสิ
้ ้น เช่น NCHRP 350 ของสหรัฐอเมริ กา AS/NZS3845
ของออสเตรเลีย (พัฒนาจาก NCHRP 350) รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ของประเทศในสหภาพยุโรป ทังนี
้ ้ ผล
จากการประชุมของ International Road Federation (IRF) ในปี ค.ศ.2008 ได้ ระบุว่า หากประเทศใดยังไม่
มีมาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์กนั ้ สามารถเลือกใช้ มาตรฐาน NCHRP 350 หรื อ EN 1317 ได้ เนื่องจาก
ถื อเป็ นมาตรฐานที่ มีความสมบูรณ์ ที่สุดในขณะนี ้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีข้อกํ าหนดในการ
พัฒนามาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์กนแต่
ั ้ อย่างใด
อย่างไรก็ตาม แนวทางในการปรับปรุ งอันตรายข้ างทางด้ วยวิธีที่ 1 2 3 5 และ 6 นัน้ แม้ จะมีการดําเนินการ
โดยหน่วยงานปฏิบตั อิ ยูบ่ ้ าง แต่ยงั ไม่ถกู ระบุเป็ นข้ อกําหนดของกรมทางหลวงอย่างชัดเจน การวิเคราะห์ใน
้ ปกรณ์
หัวข้ อถัดไปจึงจะนําเสนอการวิเคราะห์ถงึ แนวทางในการปรับปรุงอันตรายข้ างทางด้ วยวิธีการติดตังอุ
กัน้ โดยจะมุง่ เน้ นไปที่การเลือกใช้ การติดตัง้ และการปรับปรุงปลายอุปกรณ์กนเป็
ั ้ นหลัก
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3.4 การปรับปรุงอันตรายขางทางดวยการติดตัง้ อุปกรณกน
ั้
จากการสรุปรายละเอียดการใช้ อปุ กรณ์กนดั
ั ้ งแสดงในตารางที่ 11 นัน้ แม้ ประเทศไทยจะยังไม่มีมาตรฐาน
ในการทดสอบการชน แต่ได้ มีการกําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์กนไว้
ั ้ ในแบบมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้ าง
พ.ศ.2537 ระหว่าง Sheet No. 34-43
ตารางที่ 11 รายละเอียดการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ ของประเทศต่ างๆ (AASHTO, 2006; RISER, 2006; AUSTROADS,
2005)
รายละเอียดการใช้ อุปกรณ์ กัน้
ความยาว
ความสูง
การติดตังตามแนวยาวของถนน
้
ความยาวส่วนปลาย
ระยะจากขอบถนน
ระยะห่างจากวัตถุอนั ตราย
การปรับปรุงส่วนปลาย
หมายเหตุ:

US
x
x
x
x
x
x
x

AUS
x
x
x
x
x
x
x

FI
x
x
x
x
x
x
x

FR
x
x
x
x
x
x
x

DE
x
x
x
x
x
x
x

GB
x
x
x
x
x
x
x

NL
x
x
x
x
x
x
x

ES
x
x
x
x
x
x
x

SE
x
x
x
x
x
x

TH
x
x
x
x
x
x

US=สหรัฐอเมริ กา AUS=ออสเตรเลีย FI=ฟิ นแลนด์ FR=ฝรั่งเศส DE=เยอรมัน
GB=สหราชอาณาจักร NL=เนเธอร์ แลนด์ ES=สเปน SE=สวีเดน TH=ไทย

นอกจากนัน้ คณะที่ปรึกษาได้ ทําการวิเคราะห์รูปแบบการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ เพื่อประเมินถึงความสอดคล้ อง
และความแตกต่าง เปรี ยบเทียบระหว่างแบบมาตรฐานงานก่อสร้ างทางในประเทศไทย กับรู ปแบบการ
ติดตังของประเทศต่
้
างๆ และสรุปประเด็นที่พบเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการติดตังอุ
้ ปกรณ์
กันที
้ ่เหมาะสมต่อไป
1) ความยาวของอุปกรณ์ กัน้
หัวใจสําคัญในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ คือ จะต้ องป้องกันไม่ให้ รถที่เสียหลักหลุดออกจากถนนเข้ าไปชนกับ
วัตถุอนั ตรายนันๆ
้ ดังนัน้ อุปกรณ์กนจะต้
ั้
องถูกติดตังให้
้ ครอบคลุมวัตถุอนั ตรายด้ วยความยาวที่เหมาะสม
เพื่อให้ รถชนกับอุปกรณ์กนหากรถหลุ
ั้
ดออกจากถนนในระยะใกล้ กบั วัตถุอนั ตราย หรื อให้ รถเลยออกไปไม่
ชนกับอุปกรณ์กนและวั
ั้
ตถุอนั ตรายหากรถหลุดออกจากถนนในระยะไกลกับวัตถุอนั ตราย ซึง่ คณะที่ปรึกษา
ได้ สรุปวิธีการคํานวณความยาวของอุปกรณ์กนั ้ (x) จาก Roadside Design Guide (รู ปที่ 10) โดย
พิจารณาจาก 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ระยะของวัตถุอนั ตรายด้ านไกล (LA) และระยะที่รถหลุดออกจากถนน
แล้ วไม่ชนวัตถุอนั ตราย (LR) ซึ่งคํานวณมาจากปั จจัยรองอื่นๆ ได้ แก่ ความเร็ วออกแบบ ปริ มาณจราจร
ตําแหน่งของวัตถุอนั ตรายด้ านใกล้ (L3) ระยะห่างจากขอบถนน (L2) การผายออกของอุปกรณ์กนั ้ (a และ
b) และ Shy Line
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รู ปที่ 10 ความยาววและระยะต่ างงๆ ในการติดตั
ด ง้ อุปกรณ์ กนั ้ (AASHTO, 22006)

ในประเททศไทย พบว่า การกําหนดดความยาวขอองราวกันอันตรายตามแบบ
ต
บมาตรฐานง านก่อสร้ างททาง (รู ปที่
11) ถูกกกําหนดไว้ เพียงปั จจัยเดียว
ย ได้ แก่ ระยยะที่ราวกันอันั ตรายห่างจจากวัตถุอนั ต รายด้ านใกล้ล้ (X) ซึ่ง
กําหนดไไว้ ว่า หากระยยะ X มีคา่ ระหหว่าง 0.50 - 1.50 เมตร ระยะ
ร Y จะเท่ากับ 4.00 เมมตร แต่หากรระยะ X มี
ค่าระหว่าง 1.50 - 3.00 เมตร ระยะ Y จะเท่าากับ 8.00 เมมตร จึงสรุปได้ ว่า ความยาาวของราวกันอั
น นตราย
ตามแบบบมาตรฐานงาานก่อสร้ างทาางมีคา่ เท่ากับ 16 เมตร หรืรื อ 20 เมตร

หมายเหตตุ
NOTE 4 รระยะ X และ Y กําหนดดังนี ้
4.1 หาก X = 0.50
0 - 1.50 เมตร ให้ Y = 4 เมมตร และระยะหห่างระหว่างเสาา 2 เมตร
4.2 หาก X = 1.50
1 - 3.00 เมตร ให้ Y = 8 เมมตร และระยะหห่างระหว่างเสาา 2 เมตร
รู ปที่ 11 การกกําหนดความยยาวราวกันอันตราย
น
(กรมทาางหลวง, 25377)
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2) ปลายอุปกรณ์ กัน้
ปลายอุปกรณ์กนเป็
ั ้ นส่วนประกอบที่สําคัญอีกส่วนหนึ่ง แบบมาตรฐานการก่อสร้ างงานทางกําหนดปลาย
ราวอันตรายไว้ 2 ประเภท และปลายกําแพงคอนกรี ต 6 ประเภท โดยทุกประเภทเป็ นปลายอุปกรณ์กนแบบ
ั้
กดลงดิน (Turned-Down) ทังหมด
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ AASHTO ได้ ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลกั ษณะที่เป็ น
เนินทังราวกั
้
นอันตรายและกําแพงคอนกรี ตไว้ ใน Roadside Design Guide (1996) ไว้ วา่
“จากการทดสอบการชนหลายครั้ง เนิ นราวกันอันตรายไม่เหมาะทีจ่ ะนํามาใช้บน
ถนนที ม่ ี ปริ มาณจราจรและความเร็ วสูง หากบริ เวณใดที ่มีการติ ดตัง้ อยู่แล้ว ควร
จะได้รบั การแก้ไขในโครงการปรับปรุงถนนหรื อโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ”
นอกจากนัน้ ยังได้ แนะนําให้ ใช้ ปลายอุปกรณ์กนั ้ ดังกล่าวเฉพาะในพื ้นที่ที่มีความเร็ วตํ่ากว่า 60 กม./ชม.
หรื อในพื ้นที่ที่มีเขตทางจํากัดเท่านัน้
3.5.5 สรุ ปการวิเคราะห์
จากการวิเ คราะห์ เ รื่ องการจัด การความปลอดภัย ของอุบัติเ หตุอัน ตรายข้ า งทางนี ้ ยัง พบช่อ งว่า งและ
ข้ อจํากัดของการดําเนินการในประเทศไทยอยู่หลายประเด็น เช่น การนิยามความหมายของ Clear Zone
การกําหนดวัตถุอนั ตรายข้ างทาง เหตุอนั ควรในการเลือกใช้ อปุ กรณ์กนั ้ และการออกแบบติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
ดังสรุปในตารางที่ 12
ข้ อค้ นพบที่ ได้ จากการวิเคราะห์ ในขัน้ ตอนนี ้ ได้ ถูกใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคู่มือแนะนํ าการติดตัง้
อุปกรณ์กนและสิ
ั้
ง่ อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง โดยจะมุง่ เน้ นให้ คมู่ ือฉบับใหม่มีความครบถ้ วน
ตามข้ อกําหนดในระดับสากลและมีความเป็ นไปได้ ในการนํามาใช้ งานจริ งในประเทศไทย ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดในบทที่ 4
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ตารางที่ 12 สรุ ปข้ อค้ นพบในการปรั บปรุ งอันตรายข้ างทางในประเทศไทย
หัวข้ อ
Clear Zone
อันตรายข้ างทาง
เหตุอนั ควรในการติดตัง้
อุปกรณ์กนั ้
ประเภทอุปกรณ์กนั ้

มาตรฐานอุปกรณ์กนั ้
ความยาวอุปกรณ์กนั ้
ปลายอุปกรณ์กนั ้

ข้ อค้ นพบ
มีการนิยามความหมายของ Clear Zone แต่ไม่ได้ ระบุถึงความปลอดภัยข้ างทาง
ยังไม่ได้ มีการกําหนดอันตรายข้ างทางไว้ โดยเฉพาะ แต่สามารถอ้ างอิงจากเหตุอนั ควรในการติดตัง้
ราวกันอันตรายได้
มีเหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนด้
ั ้ วยเกณฑ์ทแี่ ตกต่างจากประเทศอื่นๆ ค่อนข้ างมาก เช่น
ความสูงคันทาง 5 เมตร (ตํ่ากว่าเพียงประเทศอังกฤษเท่านัน)
้ หรื อรัศมีทางโค้ ง 150 เมตร (รัศมี
น้ อยกว่าทุกประเทศ) เป็ นต้ น
มีการเลือกใช้ ประเภทอุปกรณ์กนที
ั ้ ค่ อ่ นข้ างจํากัด โดยมีแบบมาตรฐานให้ เลือกใช้ อยูเ่ พียง 2
ประเภท ได้ แก่ ราวกันอันตรายและกําแพงคอนกรี ต หรื อเรี ยกได้ วา่ มีการใช้ งานเฉพาะอุปกรณ์กนั ้
แบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง
ยังไม่มีการทดสอบมาตรฐานการชน
ใช้ คา่ คงที่ตามมาตรฐาน แต่มีความยาวที่คอ่ นข้ างสัน้ และบางครัง้ ไม่เพียงพอที่จะป้องกัน
อุบตั ิเหตุได้
ปลายอุปกรณ์กนแบบกดลงดิ
ั้
นก่อให้ เกิดอันตรายต่อรถที่เสียหลักเข้ าไปชนได้

4. การศึกษาความเหมาะสมของวัสดุ ตําแหนง และมาตรฐานในการติดตั้ง
4.1 การจัดทําขอกําหนดและคูมือแนะนําการติดตั้งอุปกรณกั้นและสิ่งอํานวยความปลอดภัย
คณะที่ปรึกษาได้ รวบรวมข้ อมูลทังหมดและสรุ
้
ปผลการศึกษาถึงหลักการและแนวทางในการติดตังอุ
้ ปกรณ์
กัน้ อุป กรณ์ ข้ า งทาง และอุป กรณ์ ล ดความรุ น แรง จากมาตรฐานหรื อ แนวทางของต่า งประเทศ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําอุปกรณ์เหล่านันมาปรั
้
บใช้ เพื่อจัดทําข้ อเสนอแนะแก่กรมทางหลวง
โดยสามารถสรุ ปข้ อกําหนดหรื อข้ อแนะนําในการเลือกใช้ ประเภทของอุปกรณ์ กัน้ อุปกรณ์ ข้างทาง และ
อุปกรณ์ลดความรุ นแรง รวมถึงรู ปแบบมาตรฐานในการติดตังที
้ ่เหมาะสมสําหรับทางหลวงในประเทศไทย
แยกออกเป็ น 6 หัวข้ อ ได้ แก่
- อุปกรณ์กนั ้
- อุปกรณ์ลดความรุนแรง
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- สัญญาณไฟจราจร
- ป้ายจราจร
- หลักนําทาง

โดยรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และหลักนําทาง
สามารถสรุปได้ ดงั แสดงในตารางที่ 13 ถึง ตารางที่ 16
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ตารางที่ 13 รายละเอียดข้ อแนะนําการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่ างบนทางหลวง
หัวข้ อ
1. บทนํา

2. เหตุอนั ควรในการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่าง
3. วัสดุและอุปกรณ์

4. ข้ อกําหนดการติดตังเสาไฟฟ
้
้ าแสงสว่างบนทางหลวง

5. ประเภทหลอดไฟสําหรับงานไฟฟ้าแสงสว่าง

6. ชนิดของการกระจายแสง

7. รูปแบบการติดตังดวงโคม
้

-

เนือ้ หา
วัตถุประสงค์ของการติดตังไฟฟ
้ ้ าแสงสว่างบนทางหลวง
ปั จจัยต่อการมองเห็นของผู้ใช้ ทางหลวง
นิยามและคําจํากัดความ งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
การติดตังแบบต่
้
อเนื่อง
การติดตังเฉพาะบริ
้
เวณ
ฐานราก (Foundations)
เสา (Pole) และ ฐานเสา (Pole Base)
เสาที่มีฐานแบบ Breakaway
กิ่งโคม (Bracket)
โคมไฟฟ้ า (Lanterns)
ข้ อกําหนดด้ านระยะห่างจากขอบไหล่ทาง หรื อคันหิน
ข้ อกําหนดการคํานวณหาระยะห่างระหว่างช่วงเสา
ระยะห่างช่วงเสาในบริ เวณทางโค้ ง
ระยะห่างช่วงเสาในบริ เวณทางแยก
หลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดเมทัลฮาไลด์
หลอดปรอทความดันไอสูง
หลอดโซเดียมความดันไอตํ่า
หลอดโซเดียมความดันไอสูง
หลอดแอลอีดี
การกระจายแสงระนาบดิ่ง
การกระจายแสงด้ านข้ าง
การควบคุมการกระจายแสง
การติดตังดวงโคมแบบกิ
้
่งเดี่ยวติดด้ านเดียว
การติดตังดวงโคมแบบกิ
้
่งเดี่ยวติดตรงข้ าม
การติดตังดวงโคมแบบกิ
้
่งเดี่ยวติดสลับ
การติดตังดวงโคมแบบติ
้
ดกิ่งคูเ่ กาะกลาง
รูปแบบการติดตังดวงโคมแบบเสาสู
้
ง

8. ข้ อจํากัดในการติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่าง
9. การตรวจสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบนทาง
หลวง
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ตารางที่ 14 รายละเอียดข้ อแนะนําการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง
หัวข้ อ
1. บทนํา

2. เหตุอนั ควรในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร

3. ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร

4. วัสดุและอุปกรณ์สญ
ั ญาณไฟจราจร
5. รูปแบบดวงโคมสัญญาณไฟจราจร

6. ตําแหน่งติดตังดวงโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก
7. ข้ อกําหนดการติดตังเสาสั
้
ญญาณไฟจราจร

-

เนือ้ หา
สัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง
ข้ อดีและข้ อเสียของการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรบนทางหลวง
ข้ อพิจารณาอื่นๆ ของการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
ปริ มาณจราจร 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ปริ มาณจราจร 4 ชัว่ โมงต่อวัน
ปริ มาณจราจรในชัว่ โมงเร่งด่วน
ปริ มาณคนข้ ามถนน
การเดินข้ ามถนนบริ เวณสถานศึกษา
การประสานสัญญาณไฟจราจร
สถิติอบุ ตั ิเหตุ
โครงข่ายถนน
ทางแยกใกล้ กบั จุดตัดทางรถไฟ
ระบบตังเวลาแน่
้
นอน
ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเปลีย่ นแปลงตามปริ มาณ
จราจร
ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลีย่ นอัตโนมัติ
ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง
ชนิดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร
ขนาดของดวงโคมสัญญาณไฟจราจร
แบบสามดวงโคม
แบบสามดวงโคมคู่
แบบสี่ดวงโคม (L-Types)
ตําแหน่งการติดตังโคมสั
้
ญญาณไฟจราจร
รูปแบบการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรหลักและรอง
การติดตังดวงโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรบนเสาธรรมดา
การติดตังดวงโคมสั
้
ญญาณไฟจราจรบนเสาแขวนสูง

8. ข้ อจํากัดในการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
9. การตรวจสอบและบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร
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ตารางที่ 15 รายละเอียดข้ อแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับป้ายจราจรบนทางหลวง
หัวข้ อ
1. บทนํา
2. ป้ายจราจรแบบแขวนสูง

-

3. มาตรฐานและรูปแบบแผ่นป้ายจราจร

4. ข้ อแนะนําสําหรับการเลือกรู ปแบบ ขนาดในการติดตังเสา
้
ป้ายจราจร
-

5. หลักในการติดตังป
้ ้ ายจราจรทัว่ ไป

6. ระบบการบริ หารจัดการป้ายจราจร

-

เนือ้ หา
วัตถุประสงค์ของการติดตังป
้ ้ ายจราจร
หลักการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
เหตุอนั ควรในการติดตังป
้ ้ ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดแขน
ยื่นประเภทของป้ายจราจร
เหตุอนั ควรในการติดตังป
้ ้ ายจราจรแบบแขวนสูงชนิดคร่อม
ผิวจราจร
การเลือกใช้ มาตรฐานป้ายจราจร
ประเภทของป้ายจราจร
มาตรฐานการออกแบบป้ายจราจร
การให้ แสงสว่างและการใช้ วสั ดุสะท้ อนแสงบนป้ายจราจร
มาตรฐานวัสดุสําหรับป้ายจราจร
เสาป้ายขนาดใหญ่ (Large Roadside Signs)
เสาป้ายขนาดเล็ก (Small Roadside Signs)
เสาป้ายขนาดเล็กชนิดเสาเหล็กรูปตัว U (U-Channel Steel
Post)
เสาป้ายขนาดเล็กชนิดเสาไม้ (Wood Post)
เสาเหล็กท่อเหลี่ยม (Square Steel Tube)
การติดตังเสาป
้ ้ ายแบบข้ อยึดด้ านหลัง (Sign Backing)
เสาป้ายจราจรแบบแขวนสูง
ข้ อกําหนดในการติดตังเสาหรื
้
อป้ายจราจร
ข้ อกําหนดความสูงของป้ายจราจร
ระยะติดตังตามแนวขวางของป
้
้ ายจราจร
ตําแหน่งของการติดตังป
้ ้ ายจราจร
การจัดทําฐานข้ อมูลป้ายจราจร
การตรวจสอบป้ายจราจร
การป้องกันและบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
การซ่อมแซมและการเปลี่ยนใหม่
การรายงานและบันทึกผลอย่างสมํ่าเสมอ

7. ข้ อจํากัดในการติดตังป
้ ้ ายจราจร
8. การซ่อมแซมและบํารุงรักษาป้ายจราจร
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ตารางที่ 16 รายละเอียดข้ อแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับหลักนําทางบนทางหลวง
หัวข้ อ
1. บทนํา
2. การเลือกชนิดหลักนําทาง
3. หลักการติดตังหลั
้ กนําทางทัว่ ไป

เนือ้ หา
- วัตถุประสงค์และเหตุอนั ควรในการติดตังหลั
้ กนําทาง
- ชนิดหลักนําทาง
- การติดตังวั
้ ตถุสะท้ อนแสงบนหลักนําทาง
- ระยะติดตังตามแนวขวางของหลั
้
กนําทางข้ อกําหนดความ
สูงหลักนําทาง
- ข้ อกําหนดระยะห่างในการติดตังหลั
้ กนําทาง
บริ เวณทางตรง
บริ เวณทางโค้ ง
บริ เวณทางตรงที่เป็ นทางขึ ้นเนิน
บริ เวณที่เปลีย่ นกายภาพถนน
บริ เวณที่มีวตั ถุข้างทางที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร

4. ข้ อจํากัดในการติดตังหลั
้ กนําทาง
5. การซ่อมแซมและบํารุงรักษาหลักนําทาง
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4.2 ขอแนะนําในการติดตั้งอุปกรณกั้น
เนื่องจากกรมทางหลวงยังไม่เคยมีการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนไว้
ั ้ อย่างเป็ นทางการ
คูม่ ือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและสิ
ั้
ง่ อํานวยความปลอดภัยในบทที่ 3 จึงได้ รับการออกแบบใหม่ทงหมด
ั้
6 หัวข้ อ โดยมีเนื ้อหาดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 รายละเอียดคู่มือแนะนําในการคัดเลือกและติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
หัวข้ อ
1. เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
2. ประเภทอุปกรณ์กนั ้

3. การออกแบบและติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้

4. การออกแบบและติดตังปลายอุ
้
ปกรณ์กนั ้
5. การออกแบบและติดตังราวสะพานและ
้
จุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กนและราว
ั้
สะพาน

6. การตรวจสอบและบํารุงรักษา

-

เนือ้ หา
เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง
เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนสํ
ั ้ าหรับเกาะกลาง
ประเภทอุปกรณ์กนข้
ั ้ างทางสําหรับประเทศไทย
การเลือกใช้ อปุ กรณ์กนข้
ั ้ างทางและอุปกรณ์กนเกาะกลางสํ
ั้
าหรับประเทศไทย
มาตรฐานการทดสอบการชนของอุปกรณ์กนั ้
ระยะห่างจากขอบทาง (Lateral offset from the edge-of-travelled way)
ระยะยืดหยุ่น (Deflection Distance)
ผลกระทบจากพื ้นที่ข้างทาง (Terrain Effects)
อัตราการผายออกของอุปกรณ์กนั ้ (Flare Rate)
ความยาวในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ (Length of Need)
ปลายอุปกรณ์กนประเภทไม่
ั้
มีลิขสิทธิ์ (Non-Proprietary Terminal)
ปลายอุปกรณ์กนประเภทมี
ั้
ลิขสิทธิ์ (Proprietary Terminal)
จุดเชื่อมต่อสําหรับราวกันอันตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรี ตแบบหน้ า
ตรงในบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่อมต่อ
จุดเชื่อมต่อสําหรับราวกันอันตราย (W-Beam) และกําแพงคอนกรี ตแบบหน้ า
ตรง โดยใช้ W-Beam Rub Rail
จุดเชื่อมต่อสําหรับ Nested Thrie-Beam และกําแพงคอนกรี ตแบบหน้ าตรง
จุดเชื่อมต่อสําหรับ Nested Thrie-Beam และกําแพงคอนกรี ตแบบผายออก
การตรวจสอบสภาพการใช้ งานทัว่ ไปของอุปกรณ์กนั ้
การซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์กนั ้
การจัดเก็บและเปลี่ยนอะไหล่สํารอง (Material Storage)
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4.3 ขอแนะนําการติดตัง้ อุปกรณลดความรุนแรง
เนื่องจากกรมทางหลวงยังไม่เคยมีการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุ นแรงไว้ อย่าง
เป็ นทางการ คู่มือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนและสิ
ั้
่งอํานวยความปลอดภัยในบทที่ 4 จึงได้ รับการ
ออกแบบใหม่ทงหมด
ั้
5 หัวข้ อ โดยมีเนื ้อหาดังแสดงในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 รายละเอียดข้ อแนะนําในการคัดเลือกและติดตัง้ อุปกรณ์ ลดความรุ นแรง
หัวข้ อ
1. เหตุอนั ควรในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรง
2. ประเภทอุปกรณ์ลดความรุนแรง

3. การติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรง

4. การบํารุงรักษา

เนือ้ หา
-

คุณสมบัติของอุปกรณ์ลดความรุนแรง
มาตรฐานการชนของอุปกรณ์ลดความรุนแรง
การขึ ้นทะเบียนอุปกรณ์ลดความรุนแรง
การเลือกประเภทอุปกรณ์ลดความรุนแรง
ราคา
พื ้นที่ติดตัง้
คันหิน (Curb)
ความลาดเอียง
พื ้นผิว (Surface)
โครงสร้ างต่างระดับ
รอยต่อของโครงสร้ างสะพาน
ทิศทางในการติดตัง้
เครื่ องหมายจราจร
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยในการติดตัง้
การตรวจสอบสภาพการใช้ งานทัว่ ไป
การซ่อมแซมเมื่อเกิดการชน
การจัดเก็บและเปลี่ยนอะไหล่สํารอง
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5. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและทดสอบวัสดุ อุปกรณ
กระบวนการที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การทดสอบติดตังจริ
้ ง พร้ อมทังติ
้ ดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์กนั ้ และอุปกรณ์ลดความรุนแรง โดยมุ่งหวังที่จะศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การออกแบบและติดตังอุ
้ ปกรณ์อย่างละเอียด ดังนัน้ เพื่อให้ กิจกรรมนี ้สมบูรณ์และมีความเป็ นไปได้ ในทาง
ปฏิ บัติ คณะที่ ป รึ ก ษาจึง เห็ น ควรให้ มี ก ารคัด เลื อ กพื น้ ที่ ศึก ษา โดยจะพิ จ ารณาจากผลการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ และข้ อมูลฐานของอุบัติเหตุอันตรายข้ า งทางในกิ จกรรมที่ ผ่านมา รวมทัง้ พิจารณาความ
เหมาะสมในการติดต่อประสานงาน การตรวจสอบภาคสนาม ตลอดจนการติดตามประเมินผลตลอดช่วง
ระยะเวลาของโครงการ
สําหรับเกณฑ์ ในการเลือกพืน้ ที่ ติดตังนั
้ น้ คณะที่ปรึ กษาได้ วิเคราะห์ หาความเสี่ยงของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
อัน ตรายข้ า งทาง เพื่ อ นํ า มาใช้ พิ จ ารณาเลื อกตํ า แหน่ ง ติด ตัง้ อุป กรณ์ ป้ องกัน ต่า งๆ โดยใช้ ข้ อ มูล สถิ ติ
้ ปกรณ์กนในถนนบริ
ั้
เวณทาง
อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางปี พ.ศ.2550 - 2552 โดยเน้ นเลือกตําแหน่งติดตังอุ
โค้ งเป็ นหลัก ซึง่ ควรเป็ นถนนทางโค้ งที่มีความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางมาก และมีความน่าจะ
เป็ นที่จะเกิดอุบตั ิเหตุข้างทางสูงที่สดุ ทังนี
้ ้ จะมีการพิจารณาประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อมูล
อุบตั เิ หตุด้วย เช่น ประเภทของชันทาง
้
ลักษณะทางกายภาพของทางหลวง ลักษณะข้ างทาง สภาพอากาศ
และปริ มาณจราจร เป็ นต้ น
ประเภทของอุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรงที่จะนํามาใช้ ในการติดตังนี
้ ้ จะเป็ นประเภทของอุปกรณ์
ที่ผา่ นการทดสอบการชน ที่คํานึงถึงประเภทของยานพาหนะที่พงุ่ เข้ าชน นํ ้าหนักยานพาหนะ ความเร็ วที่ชน
และมุมชน โดยอุปกรณ์กนที
ั ้ ่เลือกนํามาติดตังได้
้ ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของประเภทเกาหลี (Korean Standard) ส่วนอุปกรณ์ลดความรุ นแรงได้ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย NCHRP 350 และ EN 1317
5.1 พื้นที่ศึกษาและทดสอบอุปกรณกั้น
5.1.1 พืน้ ที่ศึกษา
หลัง จากที่ คํา นึง ถึงความเป็ นไปได้ จากผลการประเมินที่ ชัดเจน หลัง คัดเลื อกพื น้ ที่ ศึกษาและคัดเลือก
ประเภทอุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรงที่มีความเหมาะสมแล้ ว การดําเนินงานในกิจกรรมนี ้ จะเป็ น
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ดงั กล่าวบนพื ้นที่ทดสอบจริ ง โดยเกณฑ์ ในการพิจารณารู ปแบบในการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ดังกล่าวได้ อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ การติดตัง้ ที่ เหมาะสมสําหรั บประเทศไทยในกิ จกรรมที่ ผ่านมา
ทังหมด
้
ผนวกกับข้ อแนะนําหรื อประสบการณ์การใช้ ประเภทอุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรงที่ผ่าน
มาในต่างประเทศ รวมถึงงบประมาณที่ได้ จดั สรรไว้ ในกิจกรรมนี ้
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คณะที่ปรึึกษาได้ ทําการรวบรวมสถิ
ก
ถิตอิ บุ ตั เิ หตุจจากระบบ HAAIMS ของสํานันกอํานวยคววามปลอดภัย กรมทาง
หลวง เป็ป็ นระยะเวลาา 3 ปี ย้ อนหหลัง (พ.ศ.25551 - 2553) คัคดเลือกเฉพาาะบริ เวณทางงโค้ ง และได้ วิเิ คราะห์
ปั จจัยอื่นนๆ ประกอบการพิจารณาาเพิ่มเติม ได้ด้ แก่ ดัชนีควาามรุ นแรง (จํานวนผู้เสียชี วิตต่ออุบตั ิเหตุ) และ
สัดส่วนออุบตั เิ หตุรถคันเดี
น ยว (Single Vehicle AAccident) จึงสามารถคัดเลือกพื ้นที่ที่มมสถิ
ี ติอบุ ตั ิเหตตุที่เหมาะ
แก่การทํทําการติดตังอ
้ อุปกรณ์กนได้
ั ้ ด้ คือ ทางหหลวงหมายเลลข 41 ดังแสดดงในรู ปที่ 12 โดยมีผลสํ
ผ ารวจ
ภาคสนาาม ดังแสดงในนตารางที่ 199 รูปที่ 13 แและรูปที่ 14

รู ปที่ 12 ตําแหน่ งทางหลวงงหมายเลข 411
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ตารางที่ 19 รายละเอียดข้
ย อมูลทางโโค้ งบนทางหลลวงหมายเลข 41
ข้ ออมูลทางโค้ ง
รายละเอียด
ปริ มาณจราจร
23,7722 คันต่อวัน
สัดส่วนรรถขนาดใหญ่
25%
การออกกแบบโค้ ง
PI STAA. 19+994.0700
Δ = 29°-59’-30” RTT
E = 14.5533
D = 133°-54’-00”
SPEED = 100
1 kph
R = 4112.220
S.E. = 0.0997 m/m
T = 1110.417
W=-m
L = 2115.767
- ควาามกว้ างช่องจรราจร 3.6 เมตร
- ควาามกว้ างไหล่ทาาง 1.5 เมตร
อันตรายยข้ างทาง
1. ต้ นไม้
ไ
- มีต้นไม้ ตลอดแนววเส้ นทาง
น านศูนย์กลางงประมาณ 17 ซม.
- เส้นผ่
- ระยยะห่างจากขอบบช่องจราจร (เส้ส้ นเหลือง) 3.8 เมตร
- ระยยะห่างระหว่าง ต้ นประมาณ 10 เมตร

ความยาาวราวกันอันตราย

2. หลักนํ
ก าทาง
- ติดตังตลอดแนวท
ทางโค้ ง
้
ประมาาณ 250 เมตร

รู ปที่ 13
1 การสํารวจจภาคสนามทาางหลวงหมายเลข 41
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รู ปที่ 14
1 ตําแหน่ งที่เเหมาะสมในกการติดตัง้ อุปกรณ์
ก กัน้

5.1.2 ปรระเภทอุปกรรณ์ กัน้ ที่ใช้ ทดสอบ
ท
้ อุปกรณ์กนร่
เมื่อพิจารณาสภาพพืพื ้นที
้ ่ศกึ ษาของการติดตังอุ
ั ้ วมกับหลักเกณ
ณฑ์ในการเลืออกใช้ ประเภททอุปกรณ์
“คู่มือเลือกใช้ช้ และติดตังอุ
้ ปุ กรณ์เพื่อค วามปลอดภัยั ” นัน้ อุปกรณ์กนที
ั ้ ่เหมา ะสมสําหรับการติ
ก ดตัง้
กันตาม
้
ณทางหลวงหหมายเลข 41 คือ ราวกันอันั ตราย Thriee-Beam แบบบเพิ่มประสิท ธิิ ภาพ โดยใช้ช้ เสาแบบ
ในบริ เวณ
แข็ง (Moodified Thriee-Beam Strrong Post GGuardrail) (รูรู ปที่ 15) ซึงผ่
ง่ านมาตรฐาานการทดสออบการชน
อ้ างอิงจาาก NCHRP 350
3 ที่ระดับ TL-4 หรื อเทียยบเท่า

รู ปที่ 15 ราวกันอันตรายแแบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิ
ป ทธิภาพ
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ราวกันอันตรายประเภทนี ้ประกอบไปด้ วยการใช้ Thrie-Beam ซึง่ เป็ นแผ่นเหล็กรี ดที่มีรูปตัดลักษณะเป็ น 3
ลอน ขนาดความกว้ าง 506 มม. ความลึก 83 มม. ระยะต่อทาบระหว่างแผ่น Thrie-Beamจะใช้ Bolts
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. จํานวน 12 ตัว เสาแบบแข็งที่ใช้ สําหรับราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam
เป็ นเสาเหล็กประเภท W 150 x 13.5 มีความสูงของเสา 1.98 ม. ราวกันอันตรายประเภทนี ้จะมีความสูง
จากตําแหน่งกึ่งกลาง W-Beam ถึงพื ้นดิน (Rail Height) ประมาณ 550 มม. และมีการใช้ ตวั Block out ที่
ทําจากไม้ ขนาดความยาว 430 มม. เสริ มที่ระหว่างเสาและราวกันอันตราย
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพนันทํ
้ าได้ โดยการเพิ่มระยะความสูงจากตําแหน่งกึ่งกลางแผ่นราวถึงพื ้นดิน
(Rail Height) เป็ น 610 มม. และมีการใช้ ตวั Blockout เหล็กขนาด M360x25.6 หรื อ W360x32.9 ความสูง
355 มม. เสริ มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่เสาแต่ละต้ น เมื่อมีการเสริ ม Blockout แล้ วจะทําให้ ระยะห่าง
ระหว่างเสาและราวกันอันตรายอยู่ที่ 360 มม. ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันไม่ให้ ล้อรถใหญ่ชนเข้ ากับตัวเสา ส่วนตัว
Blockout จะมีการตัดมุมความลึกประมาณ 150 มม. ทํามุม 40 องศาที่ด้านล่างของตัว Blockout เพื่อลด
ความรุนแรงขณะที่รถขนาดเล็กพุง่ ชนเสาแข็งประเภทนี ้ ดังแสดงในรูปที่ 16

รู ปที่ 16 รู ปตัดและรายละเอียดของราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam โดยใช้ เสาแบบแข็งและราวกันอันตราย
แบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ เสาแบบแข็ง

เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีการนําราวกันอันตรายแบบ Thrie-Beam แบบเพิ่มประสิทธิ ภาพ มาใช้ ใน
ประเทศไทย คณะที่ปรึ กษาจึงได้ นําเข้ าราวกันอันตรายประเภทนีม้ าจากต่างประเทศ ราวกันอันตรายที่
เลือกนํามาติดตังนั
้ นได้
้ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน Korea Standard โดยทําการทดสอบที่ Korean
Expressway Cooperation และรับรองโดย Expressway and Transportation Research Institute ซึง่
เป็ นสถาบันของประเทศเกาหลีที่รับรองการทดสอบการชนที่เชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน สถาบันการทดสอบ
การชนแห่งนี ้ได้ รับการรับรองจากมาตรฐานสหภาพยุโรป (Conformité Européenne) คือเป็ นสถาบันที่
สามารถรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนและออกใบรับรอง CE Certificate ได้
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มาตรฐานการทดสอบการชนตาม Korea Standard ที่รับรองโดยสถาบัน Korean Expressway
Cooperation นันมี
้ ความเทียบเท่ากับมาตรฐานการทดสอบการชนของ NCHRP 350 แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่งคณะที่ปรึ กษาได้ ทําการเปรี ยบเทียบขันตอนและเกณฑ์
้
ที่ใช้ ในการทดสอบพบว่ามีความ
เหมือนกันกับมาตรฐานการทดสอบการชน NCHRP 350 โดยระดับการชนที่ SB3 จาก Korean Standard
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั มาตรฐานการชนที่ระดับ TL-4
5.2 พื้นที่ศก
ึ ษาและทดสอบอุปกรณลดความรุนแรง
5.2.1 พืน้ ที่ศึกษา
อุปกรณ์ ลดความรุ นแรงเป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถช่วยดูดซับแรงกระแทกของอุบัติเหตุในบริ เวณที่ มี สถิ ติ
อุบตั เิ หตุรถชนวัตถุข้างทางและเป็ นจุดที่ผ้ ขู บั ขี่อาจเกิดความสับสนในการเลือกช่องจราจร การเลือกพื ้นที่ใน
ั ้ ้ เนื่องจากฐานข้ อมูล
การติดตังอุ
้ ปกรณ์นี ้จึงพิจารณาเฉพาะเจาะจงพื ้นที่ Gore Area เป็ นหลัก แต่ทงนี
อุบตั ิเหตุในประเทศไทยยังไม่ได้ ระบุรายละเอียดเจาะจงตําแหน่งที่รถชนกับวัตถุข้างทางในระดับเชิงลึก
คณะที่ปรึ กษาจึงคัดเลือกพื ้นที่ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นพื ้นที่ศึกษา เพื่อความเหมาะสมในการ
ติดตามประเมินผล โดยทําการสอบถามไปยังแขวงการทางกรุ งเทพ แขวงการทางอยุธยา แขวงการทาง
ปทุมธานี แขวงการทางนครปฐม และสํานักงานบํารุ งทางนนทบุรี เพื่อรับทราบถึงตําแหน่งที่เหมาะสมแก่
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ลดความรุ นแรง และเพื่อให้ การคัดเลือกพื ้นที่ศึกษาเป็ นไปด้ วยความเหมาะสม คณะที่
ากับการศึกษาและคณะ
ปรึกษาจึงได้ นําเสนอผลการคัดเลือกและขอความเห็นชอบจากทังคณะกรรมการกํ
้
ผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นและรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิ ข้ อกําหนด
ต่างๆ รวมทัง้ ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดต่อประสานกับหน่วยงานในพืน้ ที่ได้ รับ
ทราบก่อนการติดตังจริ
้ ง
้ ปกรณ์
จากผลการศึกษาในหัวข้ อที่ 4 เรื่ องความเหมาะสมของวัสดุ ตําแหน่งและมาตรฐานในการติดตังอุ
กันและอุ
้
ปกรณ์ลดความรุ นแรง คณะที่ปรึกษาได้ จดั ทํา “คู่มือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและสิ
ั้
่งอํานวย
ความปลอดภัย” ขึ ้น จากนันคณะที
้
่ปรึกษาฯ จึงเริ่ มทําการคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษาที่เหมาะสมสําหรับการติดตัง้
อุปกรณ์ลดความรุ นแรงที่เหมาะสมกับโครงการ โดยอ้ างอิงหลักเกณฑ์ในการเลือกพื ้นที่ติดตังและประเภท
้
ของอุปกรณ์ที่จะทําการติดตังจากคู
้
ม่ ือฉบับดังกล่าว
คณะที่ปรึ กษาได้ นําเสนอหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตําแหน่งและประเภทอุปกรณ์ ในการประชุมหารื อกับ
คณะผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ซึง่ คณะผู้เชี่ยวชาญได้ แสดงความคิดเห็น
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อพิจารณาข้ อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ทางคณะที่ปรึ กษาฯ ได้
สรุปตําแหน่งในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรง 6 จุด ดังแสดงในตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 จุดติดตัง้ บนพื
บ น้ ที่ศกึ ษาาอุปกรณ์ ลดคววามรุ นแรง
ตําแหหน่ งและผลกาารสํารวจความมเร็ว
ทางหลววงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษ
(
ม)
กิโลเมตรรที่ 43-44
ทางแยกกต่างระดับนครรชัยศรี
ความเร็ววเฉลี่ย
ความเร็ววที่ 85th%

รู ปภาพ

86 กม./ชม.
98 กม./ชม.

ทางหลววงหมายเลข 7 (มอเตอร์
(
เวย์)
กิโลเมตรรที่ 0-1
ทางแยกกต่างระดับศรี นคริ
น นทร์
ความเร็ววเฉลี่ย
ความเร็ววที่ 85th%

/
58 กม. /ชม.
65 กม. /ชม.
/
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ตําแหหน่ งและผลกาารสํารวจความมเร็ว
ทางหลววงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดี-รังสิต)
กิโลเมตรรที่ 14-15
ทางแยกกงามวงศ์วาน
ทิศทางขขาออก
ความเร็ววเฉลี่ย
ความเร็ววที่ 85th%

รู ปภาพ

63 กม. /ชม.
/
77 กม. /ชม.
/

ทางหลววงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดี-รังสิต)
กิโลเมตรรที่ 19-20
ทางแยกกหลักสี่
ทิศทางขขาเข้ า
ความเร็ววเฉลี่ย
ความเร็ววที่ 85th%

69 กม. /ชม.
/
79 กม. /ชม.
/
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ตําแหหน่ งและผลกาารสํารวจความมเร็ว
ทางหลววงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดี-รังสิต)
กิโลเมตรรที่ 19-20
ทางแยกกหลักสี่
ทิศทางขขาออก
ความเร็ววเฉลี่ย
ความเร็ววที่ 85th%

รู ปภาพ

66 กม. /ชม.
/
75 กม. /ชม.
/

ทางหลววง 3241
กิโลเมตรรที่ 4-5
ทางแยกกต่างระดับคลอองหลวง
ความเร็ววเฉลี่ย
ความเร็ววที่ 85th%

63 กม. /ชม.
/
72 กม. /ชม.
/
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แม้ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ลดความรุ นแรงจะช่วยลดความรุ นแรงจากอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ ้น (ลดโอกาสการ
เสียชีวิตหรื อบาดเจ็บสาหัส) แต่โอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุยงั คงไม่เปลี่ยนแปลงหากทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ ทําการปรับปรุ งสภาพกายภาพใดๆ ดังนัน้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ จดั ทําแผน
ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ Gore Area ทัง้ 6 จุด เพื่อส่งมอบให้ กบั แขวงการทางกรุงเทพ แขวงการทาง
นครปฐม แขวงการทางปทุมธานี และสํานักงานบํารุ งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
แก้ ไขให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนเพิ่มมากขึ ้น
5.2.2 ประเภทอุปกรณ์ ลดความรุ นแรงที่ใช้ ทดสอบ
คณะที่ปรึกษาได้ ใช้ หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ตาม “คูม่ ือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและสิ
ั้
่งอํานวย
ความปลอดภัย” โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ กนควบคู
ั้
่ไปกับความเร็ วของการจราจรบนถนน
เส้ นนันๆ
้ ดังนัน้ จึงสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง ได้ แก่อปุ กรณ์ประเภทดูดซับพลังงาน
(Energy Absorbing Device) ที่มีคณ
ุ สมบัติ Non-Gating และ Redirective โดยจะมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่
ผ่านการทดสอบการชนที่ความเร็ ว 80 กม./ชม. จํานวน 5 ตัว และอุปกรณ์ ที่ผ่านการทดสอบการชนที่
ความเร็ ว 100 กม./ชม. จํานวน 1 ตัว รายละเอียดของอุปกรณ์ลดความรุนแรงทัง้ 2 แบบ มีดงั นี ้
1) TRACCTM (Trinity Attenuating Crash Cushion)
เป็ นอุปกรณ์ลดความรุนแรงที่มีคณ
ุ สมบัติ Redirective และ Non-Gating (รู ปที่ 17) ซึง่ ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐาน NCHRP 350 ที่ระดับ TL-3 และได้ รับรองมาตรฐานจาก Federal Highway
Administration (FHWA) ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยชิ ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ลดความรุ นแรงประเภทนี ้
ประกอบไปด้ วยฐานรับแรงด้ านหลัง ราวรับแรงกระแทกด้ านข้ าง ควบคุมการเคลื่อนที่เมื่อถูกยุบตัวด้ วยราง
เหล็กบริ เวณฐานด้ านล่าง
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รู ปที่ 177 อุปกรณ์ ลดคความรุ นแรงทีที่ ผ่านการทดสสอบการชนที่ความเร็
ค
ว 100 กม./ชม.

2) Cushhion Tank Syystem
เป็ นอุปกกรณ์ลดความมรุนแรงที่มีคณสมบั
ณ
ุ
ติ Reddirective และ Non-Gatinng (รู ปที่ 188) ซึง่ ผ่านกาารทดสอบ
ตามมาตตรฐาน EN 1317-3 โดยทํทําการทดสอบบที่ Transporrt Research Laboratoryy ประเทศอังกฤษ
ก และ
ได้ รับรองงมาตรฐานสหหภาพยุโรป (Conformité
(
Européennne) หรื อ CE จาก
จ CSI Ceertification & Testing
ประเทศอิอิตาลี อุปกรณ
ณ์ลดความรุนแรงประเภท
น
นี ้มีขนาดยาวว 4.50 เมตร กว้ าง 0.80 เมมตร สูง 1.000 เมตร ใช้
สําหรับติดตังบนตํ
้ าแหหน่งที่มีความมเร็วการจราจจรไม่เกิน 80 กม./ชม.
ก

รู ปที่ 18 อุปกรณ์ ลดความรุ นแรงทีที่ผ่านการทดสสอบการชนที่ความเร็
ค
ว 80 กกม./ชม.

รูปที่ 199 ถึงรูปที่ 24 แสดงการติดตั
ด งอุ
้ ปกรณ์ลดความรุนแรรง บนทางหลววงหมายเลข 4 (ถนนเพชรรเกษม)
ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์ เวยย์) ทางหลวงหหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีดี-รังสิต) ทัง้ 3 ตําแหน่ง แลละทาง
หลวงหมมายเลข 32144 ตามลําดับ
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รู ปที่ 199 การติดตัง้ อุปกรณ์
ป ลดควาามรุ นแรง ทางงหลวงหมายเลลข 4 กม. ที่ 43-44
4
ทางแยกกต่ างระดับนคครชัยศรี

รู ปที่ 220 การติดตัง้ อุอปกรณ์ ลดความรุ นแรง ทา งหลวงหมายเเลข 7 กม.ที่ 0-1
0 ทางแยกต่ตางระดับศรี นคริ
ค นทร์

รู ปที่ 21 การติดตัง้ อุปกรณ์ ลดควาามรุ นแรง ทางงหลวงหมายเลข 31 กม.ที่ 14-15 ทางแยกงาามวงศ์ วาน (ขาาออก)
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รู ปที่ 22 การติดตัง้ อุปกรณ์ ลดคววามรุ นแรง ทาางหลวงหมายยเลข 31 กม.ที
ที่ 19-20 ทางแแยกหลักสี่ (ขาาออก)

รู ปที่ 23 การติดตังอุ
ง้ ปกรณ์ ลดคความรุ นแรง ททางหลวงหมายยเลข 31 กม.ที
ที่ 19-20 ทางแแยกหลักสี่ (ขาเข้ า)

รู ปปที่ 24 การติดตัตง้ อุปกรณ์ ลดความรุ
ด
นแรง ทางหลวง 32241 กม.ที่ 4-5 ทางแยกต่ างรระดับคลองหลลวง
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6. การติดตามและประเมินผล
6.1 การประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรงจะได้ รับการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญของ
กรมทางหลวง ทังในแง่
้
ของการคัดเลือกพื ้นที่และตําแหน่งที่จะติดตัง้ การคัดเลือกประเภทของอุปกรณ์ที่จะ
ติดตัง้ รวมถึงรูปแบบและวิธีการติดตัง้ ซึง่ จะแบ่งการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเป็ น 2 ระยะ คือ
1) การประเมินความเหมาะสมก่ อนดําเนินการติดตัง้ คณะที่ปรึกษาได้ ประชุมร่ วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ
ของกรมทางหลวง เพื่อระดมความคิดเห็นและหาข้ อสรุปในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การคัดเลือกพื ้นที่
้ ่เหมาะสม โดยมีผลสรุ ปจากการ
และตําแหน่งที่จะติดตัง้ ประเภทของอุปกรณ์ และรู ปแบบวิธีการติดตังที
ประชุมทังสองครั
้
ง้ ดังนี ้
1. การประชุมครัง้ ที่หนึ่ง วันที่ 15 สิงหาคม 2554 มีความคิดเห็นร่ วมกันในการคัดเลือกพื ้นที่
ศึกษา ดังนี ้
- ควรจัดเตรี ยมร่ างข้ อกําหนดในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กน/อุ
ั ้ ปกรณ์ลดความรุ นแรงก่อน เพื่อให้
พื ้นที่ศกึ ษามีความสอดคล้ องตามข้ อกําหนด
- ควรเลือกติดตังในจุ
้ ดที่แก้ ปัญหาด้ าน Geometry หรื อมาตรการอื่นๆ ไม่ได้ แล้ ว
- ควรเลือกอุปกรณ์จากผู้ผลิตมากกว่า 1 แห่ง
้ ว ให้ ทําการโอน/ส่งมอบให้ หน่วยงานย่อย (แขวงการทาง) รับผิดชอบเลย
- หลังจากติดตังแล้
- หากมีการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่แตกต่างจากที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ควรให้ มีผลการศึกษาเสร็ จสิ ้น
ก่อนที่จะแจ้ งผู้ผลิต เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบด้ านอื่นๆที่คาดไม่ถึง
2. การประชุมครัง้ ที่สอง วันที่ 26 มกราคม 2555 ได้ มีความคิดเห็นร่ วมกันในการศึกษาความ
เหมาะสมของวัสดุ ตําแหน่ง และมาตรฐานในการติดตัง้ ดังนี ้
- เห็นชอบกับแนวทางในการจัดทําคู่มือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ และสิ่งอํานวยความ
ปลอดภัย โดยมีการนําเสนอในลักษณะแผนผัง เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
- เปรี ยบเทียบแนวทางในการนําเสนอกับคูม่ ืออื่นๆ ในระดับสากล
- สรุ ปรู ปแบบของอุปกรณ์ ลดความรุ นแรงอย่างกว้ างๆ หลีกเลี่ยงการระบุประเภทหรื อยี่ห้อ
ของอุปกรณ์
- ศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาสัดส่วนรถขนาดใหญ่เพิ่มเติม
- ศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาความเร็วและมุมชน
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2) การปประเมินความเหมาะสมภภายหลังดําเเนินการติดตัตง้ คณะที่ปรกษาและผู
รึ
้ เชี ่ยวชาญได้ ดาเนิ
ํ นการ
ตรวจสออบความเหมาาะสมของอุปกรณ์ที่ติดตัง้ ในภาคสนามมในวันที่ 111 พฤษภาคมม 2555 ทีทางหลวง
่ท
หมายเลข 3214 กิโลเมตรที
โ
่ 4-55 ทางแยกต่าางระดับคลองงหลวง (รู ปที่ 25) เพื่อใให้ แน่ใจว่ารู ปแบบและ
้ ปกรณ์
ณ์ นนั ้ ถูกต้ องตตามมาตรฐานนสากล มีความเหมาะส
ค
สมกับสภาพพืพื ้นที่ และไม่ก่กอให้ เกิด
วิธีการติดตังอุ
า นอันตราายต่อผู้ใช้ ทางง
ความเสีย่ยงหรื อปั ญหาาด้ านความปปลอดภัยในกาารจราจร ที่อาจเป็

รู ปที่ 25 การประะเมินความเหมมาะสมในการรติดตัง้ อุปกรณ
ณ์ ลดความรุ น แรง

6.2 การประเมินปรระสิทธิภาพ
พของอุปกรณ
ณกั้นและอุปกรณลดค
ความรุนแรงง
ณ์กนและ
ั้
ความรุนนแรงจากอุบติตั ิเหตุอนั ตรายยข้ างทางที่ลดดลง จะถูกใช้ เป็ นตัวชี ้วัดถึงประสิทธิภาาพของอุปกรณ
อุปกรณ์
ณ์ ลดความรุ นแรงที่จะทําการติ
ก ดตัง้ โด ยคณะที่ปรึ กษาจะดํ
ก
าเนินการประเมิ
น
นฯ โดยการวิวิเคราะห์
เปรี ยบเทีทียบข้ อมูลอุบับติเหตุอนั ตราายข้ างทาง ทังในช่
้ วงเวลาาก่อนและหลังั การติดตังอุ
้ ปุ กรณ์ฯ ภายยใต้ กรอบ
วิธีการประเมินแบบกึกึ่งทดลอง (Q
Quasi-Experimental Appproach) โดยจะทํ
โ
าการรคัดเลือกบริเวณพื ้นที่
ศึกษาอีกกตําแหน่งหนึนึ่งที่มีความคคล้ ายคลึงกัน ในแง่ของลักั ษณะทางกายภาพ ปริ มมาณจราจรแและความ
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เสี่ยงที่อาจเกิดอุบตั ิเหตุข้างทาง เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ควบคุมและเป็ นตัวแทนในกรณีที่ไม่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ฯ
สําหรับการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับบริ เวณที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ฯ ตามคําแนะนําของโครงการ
ทังนี
้ ้ ด้ วยข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลาในการดําเนินโครงการนี ้ ทําให้ การประเมินประสิทธิภาพของการติดตัง้
อุปกรณ์ ดงั กล่าวอาจจะยังไม่ได้ ข้อสรุ ปที่ชัดเจนนัก ดังนัน้ คณะที่ปรึ กษาจะยังคงติดตามและวิเคราะห์
ประเมิ น ผลอย่ า งต่อ เนื่ อ งเป็ นระยะเวลาอย่า งน้ อ ย 1 ปี ภายหลัง สิ น้ สุด ระยะเวลาของโครงการ (15
พฤษภาคม 2556)
6.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชทาง ตอการติดตั้งไฟฟาแสงสวางและสัญญาณไฟ
จราจร
การสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ ทางเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ขับขี่ต่อคุณภาพอุปกรณ์ ข้างทางทัง้ 2 ประเภท โดยในการศึกษานีจ้ ะ
พิจารณาประเด็นด้ านความส่องสว่างและความชัดเจนต่อการมองเห็นเป็ นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พืน้ ที่ดาํ เนินการสํารวจ
การศึกษานี ้ได้ ทําการสํารวจความพึงพอใจใน 5 จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยพิจารณาเลือก
จังหวัดที่เป็ นเมืองศูนย์กลางอันดับต้ นๆ ของแต่ละภูมิภาค นอกจากนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การสํารวจ จังหวัดที่คดั เลือกจะต้ องมีลกั ษณะการติดตังดวงโคมไฟฟ
้
้ าแสงสว่างหลากหลายรู ปแบบตามที่
กรมทางหลวงเลือกใช้ อยู่ในปั จจุบนั ซึง่ จังหวัดที่ได้ ดําเนินการสํารวจ ได้ แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา
นครศรี ธรรมราช และกรุงเทพมหานคร
วิธีการและช่ วงเวลาสํารวจ
การสํารวจอาศัยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ขบั ขี่แยกตามประเภทยานพาหนะ โดย
การสํารวจข้ อมูลครัง้ นีไ้ ด้ แบ่ง กลุ่มผู้ขบั ขี่ยานพาหนะออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถตู้ และรถบรรทุก นอกจากนี ้เพื่อให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ได้ พิจารณาจากสภาพความเป็ นจริ งมากที่สดุ
คณะที่ปรึกษาฯ จึงแบ่งช่วงเวลาสํารวจไว้ ดงั นี ้
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จะดําเนินการสํารวจเฉพาะช่วงเวลาคํ่า เพียงช่วงเดียว
- สัญญาณไฟจราจร จะดําเนินการสํารวจใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลาคํ่า
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รูปแบบการสํารวจ
ในเบื ้องต้ น พื ้นที่สํารวจจะถูกแยกตามประเภทของอุปกรณ์ข้างทาง คือ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณ
ไฟจราจร โดยพื ้นที่สํารวจทัง้ 2 บริ เวณนี ้จะไม่ใช่ตําแหน่งเดียวกัน และกลุม่ ตัวอย่างที่สํารวจก็จะไม่ใช่กลุม่
ผู้ขบั ขี่ชดุ เดียวกัน
กรณีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คณะที่ปรึ กษาได้ เลือกพื ้นที่สํารวจ โดยแบ่งตามลักษณะการติดตังกิ
้ ่งดวงโคม
ซึ่งมีทงหมด
ั้
5 ตําแหน่ง ดังนัน้ จังหวัดที่ทําการเก็บกลุ่มตัวอย่างจะต้ องสํารวจข้ อมูลทังหมด
้
5 ตําแหน่ง
โดยตําแหน่งที่สมั ภาษณ์ จะเลือกช่วงถนนที่มีการติดตังดวงโคมแบบนั
้
นๆโดยเฉพาะ
้
เช่น การสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของดวงโคมที่ติดตังแบบกิ
้
่งเดี่ยวด้ านเดียว ก็ได้ คดั เลือกช่วงถนนที่มีการติดตังแบบกิ
้
่งเดี่ยว
ด้ านเดียว เพื่อให้ ได้ ความคิดเห็นที่ถกู ต้ องมากที่สดุ และแต่ละจุดสํารวจ จะทําการสัมภาษณ์ 200 ตัวอย่าง
แยกตามประเภทยานพาหนะ
นอกจากนี ้ การเลือกจุดสํารวจข้ อมูลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ได้ มีการกํ าหนดข้ อแนะนํ าเพิ่มเติม ไว้ ดังนี ้
ลักษณะการติดตังดวงโคมทั
้
ง้ 5 รูปแบบ จะต้ องติดตังหลอดไฟประเภทหลอดโซเดี
้
ยมความดันไอสูง (HPS)
ซึ่งกรมทางหลวงใช้ อยู่เป็ นส่วนใหญ่ในปั จจุบนั และมีรูปแบบของการกระจายแสงเป็ นชนิด Cut-Off โดย
รู ปแบบการติดตังดวงโคมในลั
้
กษณะที่ 1- 4 จะเลือกสํารวจในตําแหน่งที่มีกําลังส่องสว่าง 250 วัตต์ แต่
หากกรณีเป็ นการติดตังดวงโคมแบบเสาสู
้
งนันจะเลื
้
อกที่กําลังส่องสว่าง 400 วัตต์
กรณีสญ
ั ญาณไฟจราจร การเลือกพื ้นที่สํารวจใน 5 จังหวัด จะเลือกทางแยกที่ติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
จํานวน 2 ทางแยกต่อ 1 จังหวัด แบ่งเป็ นทางแยกในเขตเมือง 1 ทางแยก และทางแยกในเขตชานเมือง 1
10 ทางแยก
ทางแยก ซึง่ ไม่ได้ จํากัดว่าเป็ น ทางแยก 3 ขาหรื อ ทางแยก 4 ขา โดยทําการสํารวจทังหมด
้
จํานวนตัวอย่างทังหมดรวม
้
4,000 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ทางแยกที่เลือกสํารวจจะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
- ต้ องเป็ นทางแยกที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
- หลอดไฟจราจรที่ตดิ ตัง้ ต้ องเป็ นหลอดไฟ ชนิด LED
- ทางแยกในเขตเมือง จะพิจารณาทางแยกที่มีลกั ษณะเป็ นชุมชนเมือง มีปริ มาณการจราจรบริ เวณ
ทางแยกค่อนข้ างสูง
- ทางแยกนอกในเขตชานเมือง จะพิจารณาทางแยกที่ มีลักษณะเป็ นชุมชนบริ เวณชานเมือง มี
ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกไม่สงู มาก
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การออกแบบแบบสอบถาม
แบบสอบถามได้ ถกู ออกแบบให้ สอดคล้ องวัตถุประสงค์ของการสํารวจ โดยข้ อคําถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
หลัก ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ขบั ขี่ ได้ แก่ เพศ อายุ ประเภทยานพาหนะ ประสบการณ์ขบั ขี่และข้ อมูล
ด้ านการเดินทางในเส้ นทางที่สํารวจ ส่วนที่ 2 เป็ นข้ อมูลส่วนความคิดเห็นของผู้ขบั ขี่ต่อระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง และสัญญาณไฟจราจร ซึง่ ประเด็นคําถามหลัก จะมุ่งประเด็นเรื่ องการมองเห็นและคุณภาพความ
ชัดเจนของการส่องสว่างทัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร รวมถึงการจัดจังหวะรอบ
สัญญาณไฟจราจร โดยคําถามส่วนที่ 2 นี ้ ลักษณะการตอบจะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อยและน้ อยที่สดุ เพื่อให้ คะแนนระดับความพึงพอใจ
ผลการศึกษา
การสํารวจความพึงพอใจของผู้ขบั ขี่ต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร ได้ วิเคราะห์ ผลและ
นําเสนอตามลําดับต่อไปนี ้ 1) จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ขบั ขี่ที่สํารวจ 2) กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบแยก
ตามวัตถุประสงค์การสํารวจ 3) ผลการวิเคราะห์ทางสถิตทิ ี่มีนยั สําคัญตามวัตถุประสงค์การสํารวจ
ประเด็นสําคัญที่ได้ จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ขบั ขี่ที่มีตอ่ คุณภาพการส่องสว่างของระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง แยกตามรูปแบบการติดตังดวงโคมบนทางหลวง
้
และประเภทยานพาหนะ มีดงั นี ้
- ผู้ขบั ขี่จะพึงพอใจต่อคุณภาพการส่องสว่างของไฟฟ้าบนทางหลวงที่มีลกั ษณะการติดตังดวงโคม
้
แบบกิ่งคูม่ ากที่สดุ ( x =3.50, S.D.=0.83) และลักษณะการติดตังดวงโคมแบบเสาสู
้
งมีความพึง
พอใจรองมา ( x =3.35, S.D.=0.96) ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ที่ผ้ ขู บั ขี่มองว่าเมื่อขับขี่บนทางหลวงที่มีการ
ติ ด ตัง้ ลัก ษณะแบบกิ่ ง คู่แ ละแบบเสาสูง ความส่อ งสว่า งจะเพี ย งพอต่อ การมองเห็ น เส้ น ทาง
มากกว่าลักษณะการติดตังในรู
้ ปแบบอื่น ในขณะที่ลกั ษณะการติดตังแบบติ
้
ดกิ่งเดี่ยวด้ านเดียว
กลุม่ ผู้ขบั ขี่จะพึงพอใจน้ อยที่สดุ ( x =2.92, S.D.=0.73) ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ที่ผ้ ขู บั ขี่มองว่า บริ เวณที่
มีการติดตัง้ ในลักษณะดังกล่าวยังมี ความสว่างไม่เพียงพอต่อการมองเห็นขณะขับขี่ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการติดตังในรู
้ ปแบบอื่น
- ผู้ขบั ขี่จะมีความพึงพอใจต่อการมองเห็นผิวทางที่ชดั เจนในช่วงกลางคืน บนทางหลวงที่ติดตังดวง
้
้
ดกิ่งเดี่ยวด้ านเดียวจะพึง
โคมแบบกิ่งคูม่ ากที่สดุ ( x =3.35, S.D.=0.91) ในขณะที่การติดตังแบบติ
พอใจน้ อยที่สดุ ( x =2.73, S.D.=0.71) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการติดตังในรู
้ ปแบบอื่น จากผลสํารวจ
ภาพรวมข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจต่อการมองเห็นผิวทางที่ชดั เจนในช่วงกลางคืน จะมี
แนวโน้ มการตอบที่สอดคล้ องกับประเด็นข้ อคําถามเรื่ องคุณภาพการส่องสว่างของไฟฟ้าบนทาง
หลวง ดังนันจึ
้ งอาจเป็ นไปได้ ที่ผ้ ขู บั ขี่มองว่า ถ้ าความส่องสว่างของไฟฟ้าบนทางหลวงมีเพียงพอ ก็
ย่อมมีผลต่อการมองเห็นผิวทางที่ชดั เจนขึ ้นด้ วยเช่นกัน
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- ผู้ขบั ขี่จะมีความพึ
ว งพอใจต่อการมองเหห็นป้ายจราจจรที่ชดั เจนในนช่วงกลางคืน บนทางหลววงที่ติดตัง้
ดวงโคมแบบบเสาสูง( x =33.18, S.D.=00.94) และแบบกิ่งคู่ ( x =33.20, S.D.=00.98) มากใกลล้ เคียงกัน
ซึง่ อาจเป็ นไปปได้ ที่ลกั ษณ
ณะการติดตังแ
้ แบบกิ่งคู่และะแบบเสาสูง มีความส่องสสว่างที่เพียงพพอมายังผู้
ขับขี่ ดังนัน้ ผูผ้้ ขบั ขี่จึงสามารถมองเห็น ป้ ายจราจรได้ด้ อย่างชัดเจนน ในขณะที่ก ารติดดวงโคมมแบบติด
กิ่งเดี่ยวด้ านเดี
น ยวจะมีความพึ
ว งพอใจนน้ อยที่สดุ ( x =2.69, S.D.=0.79) เมืมื่ อเปรี ยบเทียบกั
ย บการ
ติดตังในรู
้ ปแบบอื
แ ่น โดยแนวโน้ มควาามพึงพอใจต่อลักษณะกาารติดตังดวงโ
้ โคมแบบกิ่งเดี
เ ่ยวด้ าน
เดียว ค่อนข้ างมี
า ผลสํารวจจที่สอดคล้ องกับประเด็นคําถามใน 2 ข้อแรก
- ผู้ขบั ขี่มีความมพึงพอใจต่อความสามารรถในการหลบบหลีก หากมีวัวตถุขนาดเล็กกตกบนถนนขขณะขับขี่
ในช่วงกลางคืคืน ในช่วงถนนนที่ติดตังดว
้ วงโคมแบบกิ่งคู
ง ่ ( x =3.08, S.D.=1.122) และแบบเสสาสูง ( x
=3.07, S.D.=1.00) มากกใกล้ เคียงกัน ดังนัน้ อาจเเป็ นไปได้ ที่ผ้ขัขู บั ขี่จะมีแนวโโน้ มพึงพอใจจต่อความ
้
าม 2 ลักษณ
ณะดังกล่าว ซึงช่
ง่ วยเพิ่ม
ส่องสว่างของงไฟฟ้าบนทาางหลวงที่มีรูปปแบบการติดตังดวงโคมต
ทัศนวิสยั การรมองเห็นเส้ นทางที
น
่สงู ขึ ้น ททําให้ สามารถถหลบหลีกอุปสรรคขนาด
ป
เล็กในช่วงกลลางคืนได้
เป็ นอย่างดี ในขณะที
ใ
่การรติดตังแบบติ
้
ดกิ่งเดี่ยวสลับั จะพึงพอใจจน้ อยที่สดุ ( x =2.44, S.DD.=0.91)
ซึง่ เป็ นไปได้ ทีท่ีผ้ ขู บั ขี่มองวว่าการติดกิ่งเ ดีี่ยวสลับจะททําให้ ทศั นวิสยั ในการมองงเห็นวัตถุขนาาดเล็กบน
ถนนมีคอ่ นข้ างน้ อย เมื่อเปปรี ยบเทียบกักับการติดตังใ้ ในรูปแบบอื่น
ใ
ดตัง้ ระบบไฟฟ้าแแสงสว่างบนททางหลวง
รู ปที่ 226 สรุ ปผลการสํารวจตําแหหน่งที่ควรให้ ความสําคัญในการติ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูผู้ขบั ขี่ยานพาาหนะทุกประ เภท พิจารณ
ณาบริ เวณทางงโค้ ง ( x =4.442, S.D.=0.80) และ
้ ะบบไฟฟ้า
บริ เวณททางร่วม ทางแแยก ( x =4.40, S.D.=0.79) เป็ นตําแหหน่งสําคัญ 2 อันดับแรก ที่ ควรติดตังระ
แสงสว่างงมากที่สดุ ซึงเป็
ง่ นไปได้ ทีผู่ ้ ขบั ขี่มองว่าาตําแหน่งที่กายภาพถนนมี
า
มีลกั ษณะทางงโค้ งและทางงร่วม ทาง
แยก มีคความเสี่ยงต่อการเกิ
อ
ดอุบติตั เิ หตุขณะขับบขี่สงู กว่าตําแหน่
แ งอื่นๆ ดังั นัน้ การมีระะบบไฟฟ้าแสสงสว่างที่
ย
นของผู้ขับขี่ เป็ นอี ก ปั จจัจย หนึ่ง ที่ น่าจะช่
จ ว ยลดอุบบัติเ หตุต่อ ผู้ใช้
ใ ท างได้
เพี ย งพออต่อ ทัศ นวิสัยการมองเห็
อย่างไรก็ก็ตาม ตําแหน่งอื่นๆ อาทิทิเช่น บริ เวณ
ณย่านชุมชน ถนนทางตรง
ถ
ในเขตชนบทท และบริ เวณ
ณทางต่าง
ระดับ ถูกกพิจารณาถึงความสํ
ง
าคัญเช่นกัน โดยททุกๆ ตําแหน่งมี
ง คา่ เฉลี่ยทีระดั
่ร บสูงกว่า 4 คะแนน
5.00

4.33

4.42

4.29

4.40

4.29

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ย่านชุ
า มชน

ทาางต่างระดับ

ทางโค้ ง

ทาางร่ วม ทางแยก

ทางตรงในเขขตชนบท

รู ปที่ 26 ผลการสํารวจ ตําแหน่ งงที่ควรติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่ างบนทางงหลวง
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ขบั ขี่ ถึงความเหมาะสมของการจัดเฟสสัญญาณไฟจราจร สามารถสรุ ป
ข้ อค้ นพบของกลุม่ ตัวอย่างได้ ดังนี ้
- ผู้ขบั ขี่จะมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการจัดเฟสสัญญาณไฟจราจร บริ เวณทางแยกใน
เขตเมือง ( x =3.58, S.D.=0.85) มากกว่าในเขตชานเมือง ( x =3.43, S.D.=0.77) ซึง่ แนวโน้ ม
ดัง กล่า วค่อ นข้ า งสอดคล้ อ งกัน ในทางปฏิ บัติ เนื่ อ งด้ ว ย ทางแยกในเขตเมื อ ง ส่ว นใหญ่ แ ล้ ว
ระยะห่างระหว่างทางแยกที่ อยู่ติดกันค่อนข้ างใกล้ กัน ดังนัน้ จังหวะรอบสัญญาณไฟจราจรจะ
พิจารณาปริมาณจราจรที่เข้ าสูท่ างแยกเป็ นเกณฑ์ เพื่อไม่ให้ เกิดการหยุดรอของยานพาหนะ ที่เกิน
กว่าความจุจนไปรบกวนในทางแยกถัดไป ในขณะเดียวกัน ทางแยกในเขตชานเมืองส่วนใหญ่แล้ ว
ระยะห่างระหว่างทางแยกที่ติดกันค่อนข้ างไกลกัน ดังนัน้ จังหวะรอบสัญญาณไฟจราจรจะมีการ
ตังขอบเขตเวลาการให้
้
เฟสไฟไว้ ลว่ งหน้ า ด้ วยเงื่อนไขดังกล่าวนี ้อาจจะเป็ นผลให้ เกิดความพึงพอใจ
ที่แตกต่างกันระหว่างการจัดเฟสไฟสัญญาณ ของทางแยกในเขตเมืองและเขตชานเมือง
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ขบั ขี่ ต่อความเหมาะสมของการติดตังตํ
้ าแหน่งเสาที่ สมั พันธ์ กับการ
มองเห็นดวงไฟสัญญาณ สามารถสรุปข้ อค้ นพบของกลุม่ ตัวอย่างได้ ดังนี ้
- โดยภาพรวมแล้ ว กลุม่ ผู้ขบั ขี่จะพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการติดตังตํ
้ าแหน่งเสาที่สมั พันธ์กบั
การมองเห็นดวงไฟสัญญาณ บริเวณทางแยกในเขตเมือง ( x =3.60, S.D.=0.81) มากกว่าเขตชาน
เมือง ( x =3.57, S.D.=0.82) เพียงเล็กน้ อย โดยมีแนวโน้ มความพึงพอใจที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจ
เป็ นไปได้ ที่ในทางปฏิบตั ิระยะและตําแหน่งติดตังของเสาสั
้
ญญาณไฟจราจรที่ติดตังแบบธรรมดา
้
(ด้ านใกล้ และด้ านไกล) หรื อที่ติดแบบเสาสูง ได้ ทําการติดตังตามข้
้
อกําหนดบนมาตรฐานเดียวกัน
ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นทางแยกสัญญาณไฟจราจรในเขตเมืองและเขตชานเมือง ผลที่ได้ จึงค่อนข้ าง
ใกล้ เคียงกัน
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ขับขี่ ต่อความสว่างของดวงไฟสัญญาณ โดยแบ่งออกเป็ นช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี ้
- ผู้ขบั ขี่จะมีความพึงพอใจต่อความสว่างของดวงไฟสัญญาณในช่วงเวลากลางคืน มากกว่าเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลากลางวัน ทังทางแยกที
้
่อยู่ในเขตเมืองและเขตชานเมือง และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยรวม พบว่าความพึงพอใจต่อทางแยกทัง้ 2 บริ เวณและ 2 ช่วงเวลา มีแนวโน้ มแตกต่างกัน
ในระดับที่ไม่สงู มากนัก
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ขบั ขี่ ถึงคุณภาพความสว่างของดวงไฟสัญญาณในช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืน ที่ระยะ 100 เมตร เมื่อขับขี่ห่างจากเสาสัญญาณไฟจราจร สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี ้
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- เมื่อข้ อคําถามจํากัดระยะที่ใกล้ กับดวงไฟสัญญาณมากขึ ้น ผู้ขบั ขี่จะสามารถพิจารณาถึงความ
สว่างของดวงไฟสัญญาณได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจนยิ่งขึ ้น ซึง่ โดยภาพรวมแล้ ว พบว่าความสว่าง
ของดวงไฟสัญ ญาณช่ ว งเวลากลางวัน และกลางคื น เมื่ อ ระบุ ร ะยะห่ า งจากตํ า แหน่ ง ดวง
ไฟสัญ ญาณ ผู้ขับ ขี่ ก ลับ มี แ นวโน้ ม ความพึง พอใจน้ อ ยลงกว่ า เมื่ อ ไม่มี ก ารระบุร ะยะห่ า งจาก
ตําแหน่งดวงไฟสัญญาณ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผู้ใช้ ทางที่
ขับขี่ยานพาหนะต่างประเภทกัน จะมีความพึงพอใจต่อความสว่างช่วงเวลากลางวันของดวง
ไฟสัญ ญาณที่ ร ะยะห่ า ง 100 เมตร ทัง้ ในเขตเมื อง (p<0.05) และเขตชานเมื อ ง (p<0.001) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสถิติในช่วงเวลา
กลางคืน มีผลอย่างมีนยั สําคัญที่สอดคล้ องกับช่วงเวลากลางวัน
- เมื่ อวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างทางแยกสัญญาณไฟจราจรในเขตเมืองและเขตชานเมือง
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ขบั ขี่ต่อความสว่างช่วงเวลากลางวันของดวงไฟสัญญาณที่ระยะห่าง
100 เมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระหว่างทางแยกทัง้ 2 ประเภท (p>0.05)
เช่นเดียวกัน การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสถิติในช่วงเวลากลางคืน (p>0.05) ไม่มีผลอย่างมี
นัยสําคัญที่สอดคล้ องกับช่วงเวลากลางวัน
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ทางเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรที่ตดิ ตังอยู
้ ่ใน
ปั จจุบนั สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี ้
- ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการติดตังดวงโคมแบบติ
้
ดกิ่งคู่มากที่สดุ รองลงมา
้
ดกิ่ง
ได้ แก่ การติดตังดวงโคมแบบเสาสู
้
ง ในขณะที่มีความพึงพอใจต่อการติดตังดวงโคมแบบติ
เดี่ยวด้ านเดียวน้ อยที่สดุ รองลงมาได้ แก่ การติดตังดวงโคมแบบติ
้
ดกิ่งเดี่ยวสลับ
- ตําแหน่งทางโค้ งและทางร่วม ทางแยก ถือเป็ น 2 ตําแหน่งแรกที่ผ้ ขู บั ขี่ให้ ความสําคัญและเห็นควร
ต่อการติดตังระบบไฟฟ
้
้ าแสงสว่างมากที่สดุ
- ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการจัดเฟสสัญญาณไฟจราจร
ของทางแยกในเขตเมืองมากกว่าทางแยกในเขตชานเมือง
- ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะทังในเขตเมื
้
องและเขตชานเมือง มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างในประเด็นเรื่ อง
ความเหมาะสมของการติดตังตํ
้ าแหน่งเสาที่สมั พันธ์กบั การมองเห็นขณะขับขี่
- ผู้ขบั ขี่มีความพึงพอใจต่อความสว่างของดวงไฟสัญญาณในช่วงเวลากลางคืนสูงกว่าในช่วงเวลา
กลางวันอย่างชัดเจน ทังทางแยกในเขตเมื
้
องและเขตชานเมือง
- ผู้ขบั ขี่มีความพึงพอใจต่อความสว่างของหลอดสัญญาณไฟจราจรชนิด LED โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน
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จากข้ อสรุ ปข้ างต้ น สามารถเสนอเป็ นข้ อแนะนําเพิ่มเติมที่เกี่ ยวกับรู ปแบบการติดตังดวงโคมของระบบ
้
ไฟฟ้าแสงสว่างและความพึงพอใจต่อสัญญาณไฟจราจร ดังนี ้
- ทุกสายทางที่มีการติดตังดวงโคมในรู
้
ปแบบต่างๆ ควรมีกําหนดรอบระยะเวลาเพื่อทําการสํารวจ
หรื อตรวจสอบความส่องสว่างของหลอดไฟ หรื ออาจจะมีการสร้ างเครื อข่ายชุมชนเพื่อให้ มีการแจ้ ง
เหตุขดั ข้ องกรณีไฟฟ้าแสงสว่างดับ โดยเฉพาะสายทางที่มีการติดตังดวงโคมแบบกิ
้
่งเดี่ยวติดด้ าน
เดียว และกิ่งเดียวติดสลับอาจจะมีการตรวจสอบถี่กว่ารูปแบบอื่นๆ
- นอกเหนือจากการตรวจสอบความสว่างของไฟฟ้าบนทางหลวง องค์ประกอบโดยรอบที่ช่วยเพิ่ม
การมองเห็นของผู้ขบั ขี่ เช่น ความชัดเจนของป้ายจราจรและผิวทาง ควรมีการกําหนดรอบเวลาใน
การตรวจสอบด้ วยเช่นกัน
- การติดตังหลอดสั
้
ญญาณไฟจราจรแบบชนิด LED ถื อได้ ว่าช่วยเพิ่มทัศนวิสยั ในการมองเห็น
สัญญาณไฟจราจรแก่ ผ้ ูขับขี่เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ หากมี ปัญหาขัดข้ อง ผู้รับผิดชอบควรมีการ
ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ ผ้ ขู บั ขี่บริ เวณทางแยกเกิดความสับสนจนก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุ
- เมื่อครบอายุการใช้ งาน ควรมีการกําหนดแนวทางการบํารุ งรักษาหรื อเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ
ชนิด LED เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
6.4 การสืบคนสาเหตุของอุบัติเหตุ (Accident Investigation)
การสืบค้ นสาเหตุของอุบัติเหตุเป็ นการบ่งชี ถ้ ึงสาเหตุและลักษณะการเกิ ดอุบัติเหตุ โดยพิ จารณาจาก
รายละเอี ย ดข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบสถานที่ เ กิ ด เหตุแ ละจากพยานที่ เ ห็ น เหตุก ารณ์ แล้ ว นํ า มา
วิเคราะห์ หาสาเหตุที่ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้น โดยกระบวนการสืบค้ นจะเริ่ มจากการตรวจสอบสถานที่เกิด
อุบตั ิเหตุอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกิดขึ ้นจากอุบตั ิเหตุ เช่น รอยล้ อ รอยเบรค หรื อชิ ้นส่วนของ
รถยนต์ที่แตกหัก แล้ วทําการมองเหตุการณ์ ในลักษณะย้ อนกลับ ซึ่งจะทําให้ ทราบถึงสาเหตุที่แท้ จริ งของ
อุบตั เิ หตุ เพื่อตอบคําถามที่วา่ อุบตั เิ หตุเกิดขึ ้นได้ อย่างไร
นอกจากนี ้กระบวนการฟื น้ ฟูสภาพการเกิดอุบตั ิเหตุ ยังสามารถเปรี ยบเทียบลักษณะของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ก่อนและหลังการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุ นแรงได้ อีกด้ วย ซึ่งกระบวนการนี ้จะช่วยให้ การ
ประเมินผลการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรงมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ ในกรณีที่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นในบริ เวณที่ได้ ทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนหรื
ั ้ ออุปกรณ์ลดความรุ นแรง เช่น
รถเสียหลักหลุดออกจากถนน ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นโครงการ (15 พฤษภาคม 2556)
คณะที่ปรึ กษาจะดําเนินการสืบค้ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการ
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ติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ หรื ออุปกรณ์ ลดความรุ นแรง โดยการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับระดับความรุ นแรงของ
อุบตั เิ หตุที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นหากไม่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนหรื
ั ้ ออุปกรณ์ลดความรุนแรงในบริ เวณดังกล่าว

7. จัดทําขอเสนอแกกรมทางหลวง
7.1 สรุปรูปแบบอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับโครงขายทางหลวงในประเทศ
ไทยและจัดทําขอเสนอแนะแกกรมทางหลวง
ข้ อเสนอแนะในส่วนนี ้ได้ สรุ ปรวบรวมมาจากผลการดําเนินกิจกรรมทังหมด
้
โดยคณะที่ปรึ กษาจัดทําเป็ น
“คู่มือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ และสิ่งอํานวยความปลอดภัย” โดยได้ รวบรวมข้ อเสนอแนะ วัสดุ การ
เลือกใช้ ประเภทของอุปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุ นแรง รวมถึงรู ปแบบมาตรฐานใน
การติดตังที
้ ่เหมาะสมสําหรับทางหลวงในประเทศไทย จากอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทังหมด
้
6 ประเภท
ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปกรณ์กนั ้
อุปกรณ์ลดความรุนแรง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
ป้ายจราจร
หลักนําทาง

7.2 ขอแนะนําในการบํารุงรักษาอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
การบํารุงรักษาอุปกรณ์กนั ้ อุปกรณ์ข้างทาง และอุปกรณ์ลดความรุนแรงเหล่านี ้ให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทาง นับเป็ นหน้ าที่หลักสําคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวง การจัดทํา
แผนการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ชํารุ ดอันเนื่องมาจากการใช้ งานหรื อได้ รับความเสียหายจากอุบตั ิเหตุที่อาจ
เกิดขึ ้นจึงเป็ นภารกิจหลักอันดับต้ นของกรมทางหลวง ซึง่ รับผิดชอบโดยสํานักอํานวยความปลอดภัย ดังนัน้
การดําเนินงานในส่วนนี ้ คณะที่ปรึ กษาได้ เสนอวิธีการในการจัดทําแผนการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ข้างทางที่
ชํารุดหรื อได้ รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุที่ชนกับอุปกรณ์ข้างทาง ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. จัดทําทะเบียนประวัติอปุ กรณ์ข้างทางเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ข้างทาง
รวมถึงใช้ ในการวางแผนการติดตังอุ
้ ปกรณ์ และการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมในแต่ละปี
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2. สํารวจและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ข้างทางอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลบันทึกไว้ ในทะเบียน
ประวัตอิ ปุ กรณ์ สําหรับการวางแผนบํารุงรักษาปกติและการซ่อมแซมเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ ้น
3. ดําเนินการตามแผนบํารุ งรั กษาอุปกรณ์ ดังแสดงใน “คู่มือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ และสิ่ง
อํานวยความปลอดภัย”
นอกจากนัน้ ในโครงการนี ้คณะที่ปรึกษาได้ จดั ทําฐานข้ อมูลรายการอุปกรณ์ข้างทางอย่างเป็ นระบบ รวมไป
ถึงข้ อมูลรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์ และถูกนํามาเชื่อมโยงกับแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ได้
พัฒนาขึ ้น เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง และผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวจะนําไปกําหนดลําดับความสําคัญของพื ้นที่ที่ควรได้ รับการปรับปรุงหรื อซ่อมแซมอุปกรณ์
ข้ างทาง พร้ อมทัง้ แสดงผลการวิเคราะห์ ผ่านทางแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทําแผนการบํารุงรักษาของอุปกรณ์ข้างทางต่างๆ ได้
รายละเอียดของอุปกรณ์ ข้างทางที่ได้ จากการสํารวจในพื ้นที่ศึกษาทัง้ 4 พื ้นที่ จะสรุ ปในภาคผนวกและ
นําเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
7.3 สรุปรายการจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุอันตรายขางทางบอยครั้งที่ควรไดรับการติดตั้งหรือ
ปรับปรุงอุปกรณอํานวยความปลอดภัย
ในขันตอนนี
้
้ คณะที่ปรึ กษาได้ ดําเนินการวิเคราะห์หาพื ้นที่จดุ เสี่ยงที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางบ่อยครัง้
บนโครงข่ายทางหลวงจากการประยุกต์ใช้ ระบบแผนที่ภมู ิสารสนเทศที่จะเข้ ามาช่วยในการวิเคราะห์ พร้ อม
ทัง้ แสดงพื น้ ที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดอุบัติเหตุข้างทาง เพื่อช่วยให้ กรมทางหลวงนํ ามาประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุงความปลอดภัยข้ างทาง
ผลจากการวิเคราะห์ช่วงถนนช่วงถนนที่มีจํานวนและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางจาก
หัวข้ อที่ 2 ได้ คดั เลือกช่วงถนนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มาก และมากที่สดุ และสามารถนํามาสรุ ปจุด
ที่ควรได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขความปลอดภัยข้ างทางทังหมด
้
170 ตอนควบคุม ดังแสดงรายละเอียดในบท
ที่ 7 ของรายงานฉบับสมบูรณ์
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7.4 รางแผนแมบทการจัดการความปลอดภัยบริเวณขางทาง
(Roadside Safety Management)
โครงการศึกษาอันตรายข้ างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ ทาง มีเป้าหมายหลักเพื่อ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กนั ้ อุปกรณ์ ข้างทาง และอุปกรณ์ ลดความรุ นแรง
เพื่อความปลอดภัยให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานสากล ซึง่ นับว่าเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่สําคัญส่วนหนึ่ง
ของการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง (Roadside Safety Management)
จากสถิตขิ องกรมทางหลวงในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา พบว่ามีจํานวนอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางคิดเป็ นสัดส่วน
สูงถึงกว่าร้ อยละ 40 ของอุบตั เิ หตุบนทางหลวงทังหมด
้
อีกทังยั
้ งเป็ นอุบตั ิเหตุที่มีความรุนแรงและก่อให้ เกิด
ความสูญเสียถึงขันเสี
้ ยชีวิตหรื อบาดเจ็บจํานวนมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุบตั ิเหตุลกั ษณะอื่น ดังนัน้ การ
กําหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางดังกล่าวนี ้อย่างเป็ นระบบ
จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นที่กรมทางหลวงควรดําเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มบริ เ วณข้ า งทางให้ มี ค วามปลอดภัย แก่ ผ้ ูใ ช้ ท างมี ก าร
ดําเนินงานต่อไปอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม คณะที่ปรึ กษาจึงได้ จดั ทํา
ร่ างแผนแม่บทการจัดการความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง (Roadside Safety Management) เพื่อเป็ น
แนวทางให้ กรมทางหลวงพิจารณาดําเนินการในลําดับต่อไป ดังนี ้
7.4.1 บทนํา
อุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นสาเหตุอนั ดับต้ นของการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของประชาชนในประเทศไทยมา
อย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ จากสถิติอบุ ตั ิเหตุทางถนนที่รวบรวมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในช่วงเวลา 10
ปี ที่ผ่านมา ระบุว่าอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิดขึ ้นได้ คร่ าชีวิตคนไทยกว่าหมื่นชีวิตในแต่ละปี โดยอีกหลายแสน
คนได้ รับบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาล และจํานวนไม่น้อยที่ต้องกลายเป็ นบุคคลพิการทุพพลภาพ อัน
ก่อให้ เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ไม่ว่าจะเป็ นความเศร้ าโศกเสียใจ การสูญเสียรายได้ ภาระ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้น ประเมินได้ เป็ นมูลค่าความสูญเสียในเชิงเศรษฐศาสตร์ ปีละหลายแสนล้ านบาท
ด้ วยเหตุนี ้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในทุกระดับและภาคีเครื อข่ายในทุกภาคส่วน จึงได้ พยายามแสวงหา
้ านการให้ การศึกษา
แนวทางและดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ทังด้
(Education) ด้ านการบังคับใช้ กฎหมาย (Enforcement) และ ด้ านวิศวกรรม (Engineering) โดยปั จจุบนั
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุทางถนนถือเป็ น “วาระแห่งชาติ” ซึง่ รัฐบาลได้ เล็งเห็นความสําคัญของ
ปั ญหาดังกล่าวและคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2553 กําหนดให้ ปี 2554-2563
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เป็ นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
อัตราผู้เสียชีวิตให้ ตํ่ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึง่ แสนคน ภายในปี พ.ศ.2563
แม้ ว่าสถิติที่ผ่านมาระบุว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่
เมื่อพิจารณาความรุนแรง (Severity) ของอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิดขึ ้นกลับพบว่ามีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
น่าวิตก ด้ วยข้ อมูลสถิติที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนนี ้เอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงควรเน้ นหนักให้ ความสําคัญต่อ
การดําเนินนโยบายและมาตรการ “ลดความรุนแรง” ของอุบตั เิ หตุที่จะเกิดขึ ้นบนท้ องถนน
สภาพอันตรายข้ างทาง (Roadside Hazards) นับว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ อบุ ตั ิเหตุทางถนนมี
ความรุ นแรง โดยมักเป็ นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ ทําให้ เกิ ดการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บของผู้ขับขี่หรื อ
ผู้โดยสารที่ประสบอุบตั เิ หตุทางถนน อาทิเช่น อุบตั เิ หตุรถเสียหลักตกข้ างทางและพลิกควํ่า หรื ออุบตั ิเหตุรถ
เสียหลักชนกับวัตถุอนั ตรายข้ างทาง เช่น เสาไฟ เสาป้าย ต้ นไม้ อาคารระบายนํ ้า สิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ฯลฯ
ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลสถิติของกรมทางหลวงในช่วงเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา ระบุว่ามีอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางใน
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก คิดเป็ นสัดส่วนสูงกว่าร้ อยละ 40 ของอุบตั ิเหตุทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้นบน
้ ยชีวิตหรื อบาดเจ็บ
ทางหลวง อีกทัง้ ยังเป็ นอุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรงและก่อให้ เกิดความสูญเสียถึงขันเสี
สาหัสมากที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่งของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงทังหมด
้
โดยใน 100 ครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
อันตรายข้ างทาง จะมีจํานวนผู้เสียชีวิตราว 10 - 12 คน
ด้ วยเหตุนี ้ กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมี ภารกิ จหลักในการก่อสร้ าง
ปรับปรุ งและดูแลรักษาโครงข่ายทางหลวงทัว่ ประเทศ เพื่อให้ การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจน
การเดินทางสัญจรของผู้ใช้ ทาง มี ความสะดวกรวดเร็ วและปลอดภัย ได้ เล็งเห็ นถึงความสําคัญในการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางดังกล่าวอย่างเร่ งด่วน จึงได้ จดั ทําแผนแม่บทการจัดการ
ความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง (Roadside Safety Management) ซึง่ เป็ นมาตรการลดความรุ นแรงของ
อุบตั เิ หตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพและได้ รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล เพื่อกําหนดกระบวน
ทัศน์และทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมบริ เวณข้ างทางให้ มีความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทาง
อย่างเป็ นระบบและชัดเจนเป็ นรูปธรรม มีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
7.4.2 วิสัยทัศน์
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงไปสูร่ ะดับสากล ด้ วยการจัดการความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง
7.4.3 พันธกิจ
สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมบริเวณข้ างทางอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
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7.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
การจัดการความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ แก่ ผ้ ูใช้ ทางหลวง
จะต้ อ งดํ า เนิ น การพร้ อมกัน ไปในหลายด้ า นและอย่า งเป็ นระบบ โดยมี ป ระเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการ รวม 3 ประเด็น ได้ แก่
1) การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมบริเวณข้ างทางให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทาง
2) การพัฒนาระบบข้ อมูลและองค์ความรู้สําหรับการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
3) การเสริ มสร้ างความเข้ าใจของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้เกี่ยวข้ องใน
การจัดการสภาพความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง
โดยเป้าประสงค์และกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ แสดงสรุปไว้ ในตารางที่
21
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ตารางที่ 21 แผนแม่ บทการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง (Roadside Safety Management)
วิสัยทัศน์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงไปสูร่ ะดับสากล ด้ วยการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
พันธกิจ สนับสนุนการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทางอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ หลักและแนวทางการขับเคลื่อน
1. การพัฒนาและปรับปรุง
- ลดความสูญเสียจาก
1.1 ส่งเสริ มการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริ เวณข้ างทางของทางหลวงที่เปิ ดใช้ งานแล้ ว
สภาพแวดล้ อมบริเวณข้ าง
อุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
- จัดทําแผนการดําเนินการปรับปรุงสภาพอันตรายข้ างทาง
- ปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณสําหรับบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรง
ทางให้ เกิดความปลอดภัยแก่ - ยกระดับมาตรฐานความ
เพื่อให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
ผู้ใช้ ทาง
ปลอดภัยให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทาง
1.2 ส่งเสริ มการออกแบบบริ เวณข้ างทางที่มีความปลอดภัย
- พัฒนาคูม่ ือการออกแบบสภาพข้ างทางที่ปลอดภัย (Roadside Design Guideline)
- สนับสนุนการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการออกแบบอุปกรณ์ข้างทางให้ สามารถลดความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
(Forgiving Roadside Features)
1.3 พัฒนาแนวทางและวิธีการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทางให้ เป็ นมาตรฐาน
- พัฒนาคูม่ ือการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
- พัฒนาคูม่ ือมาตรฐานการเลือกใช้ และติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและอุ
ั้
ปกรณ์ลดความรุนแรง
- ส่งเสริ มงานวิจยั และคิดค้ นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสภาพความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
2. การพัฒนาระบบข้ อมูลและ
- การวางแผนและจัดการ
องค์ความรู้สําหรับการจัดการ
ความปลอดภัยบริเวณข้ าง
ความปลอดภัยบริเวณข้ าง
ทางเป็ นไปอย่างมี
ทาง
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ หลักและแนวทางการขับเคลื่อน
2.1 สนับสนุนให้ มีการพัฒนาเครื่ องมือในการวิเคราะห์และจัดทําแผนการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
- พัฒนาแนวทางการประเมินสภาพอันตรายข้ างทาง (Roadside Hazard Rating)
- พัฒนาแนวทางการคาดการณ์อบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
- พัฒนาแนวทางการจัดทําลําดับความสําคัญของการจัดการสภาพความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
- ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) ของการจัดการสภาพความปลอดภัยบริเวณข้ างทางด้ วย
วิธีการต่างๆ
2.2 สนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบข้ อมูลเพื่อการวางแผนและจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
- พัฒนาระบบฐานข้ อมูลสถิติอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
- พัฒนาระบบฐานข้ อมูลสภาพอันตรายข้ างทาง
- พัฒนาระบบข้ อมูลทะเบียนและประวัติการบํารุงรักษาของอุปกรณ์กนในระดั
ั้
บสํานักทางหลวง
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสภาพความปลอดภัยบริเวณข้ างทางในระดับสํานักทางหลวง
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อทบทวนความสําเร็จและบทเรี ยนปั ญหาอุปสรรค
3. การเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
- การจัดการความปลอดภัย 3.1 ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับและหน่วยงานภายนอกตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการปั ญหาอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ าง
ของผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียและ
ทาง
บริเวณข้ างทางได้ รับการ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
- จัดสัมมนาหัวข้ อ “การจัดการความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทาง”
สนับสนุนทังเรื
้ ่ อง
ผู้เกี่ยวข้ องในการจัดการ
งบประมาณและการ
3.2 พัฒนาความสามารถของบุคลากรผู้เกี่ยวข้ องในการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
สภาพความปลอดภัยบริเวณ
ดําเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึ กอบรมเรื่ องการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
ข้ างทาง
- บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
- ส่งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice)
สามารถจัดการสภาพความ
ในเรื่ องการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
ปลอดภัยบริเวณข้ างทางได้
- ส่งเสริ มการถ่ายทอดความรู้เรื่ องการจัดการความปลอดภัยบริ เวณข้ างทางจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่างประเทศ
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7.5 แนวคิดการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขางทาง
จากร่ างแผนแม่บทการจัดการความปลอดภัยบริ เวณข้ างทางที่ได้ เสนอแนะไว้ ในหัวข้ อที่ผ่านมา เพื่อให้
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมบริ เวณข้ างทางสามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม คณะที่ปรึ กษาจึงเสนอแนวคิดเบื ้องต้ นสําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง เพื่อให้ สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง นําไป
พิจารณาเป็ นแนวทางในการนําเสนอและจัดทําคําของบประมาณต่อไป ดังสรุปไว้ ในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
ชื่อโครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณข้ างทาง
ระยะเวลา
4 ปี (2557 - 2560)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงไปสูร่ ะดับสากล ด้ วยการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
บริเวณข้ างทางให้ มีความปลอดภัย
2. เพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ ทางจากอุบตั ิเหตุบนทางหลวง
หลักเกณฑ์การพิจารณา - เป็ นโครงข่ายทางหลวงสายหลักและสายสําคัญที่มีปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 คันต่อวัน
- เป็ นเส้ นทางที่มีความสูงและความลาดชันของคันทางสูง
- เป็ นเส้ นทางที่มีสงิ่ กีดขวางหรื อวัตถุอนั ตรายข้ างทางอยูใ่ นระยะเขตปลอดภัย
- เป็ นเส้ นทางที่มีอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางเกิดขึ ้นบ่อยครัง้
รูปแบบของกิจกรรม
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริ เวณข้ างทางควรมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตาม
แนวทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหาสภาพอันตรายข้ างทาง ได้ แก่
1. การรื อ้ ถอนวัตถุอนั ตรายบริเวณข้ างทาง
2. การรื อ้ ย้ ายวัตถุอนั ตรายไปอยูน่ อกบริเวณเขตปลอดภัยด้ านข้ างทาง
3. การปรับเปลี่ยนแก้ ไขรู ปแบบหรื อลักษณะของวัตถุอนั ตรายข้ างทางหรื อสภาพแวดล้ อมอันตราย
ข้ างทาง เพื่อลดโอกาสที่รถเสียหลักจะเข้ าไปชน หรื อลดความรุนแรงหากมีรถเสียหลักเข้ าไปชน
4. การติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ เช่น ราวกันอันตราย กําแพงคอนกรี ต เพื่อป้องกันมิให้ รถหลุดออกนอกถนน
หรื อชนเข้ ากับวัตถุอนั ตรายข้ างทาง

สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการนัน้ ที่ปรึ กษาได้ ประมาณการงบประมาณเฉพาะในส่วนของ
กิจกรรมการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ โดยอาศัยขันตอนตามรู
้
ปที่ 27 เพื่อประมาณการระยะทางติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้
ดังสรุปได้ ตอ่ ไปนี ้
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รูปที่ 27 ขัน้ ตออนการประมาณการระยะะทางติดตัง้ อุอปกรณ์ กัน้ เพื่อจัดทําคําาของบประมมาณ
1) กําหหนดขอบเขตการดําเนินการเฉพาะบนนทางหลวงสาายประธานแและทางหลวงงสายรองหมมายเลข 1
หลัก 2 หลัก และะ 3 หลัก ซึง่ จาากผลการวิเคคราห์ข้อมูลอุบับติเหตุบนทาางหลวงโดยใชช้ แบบจําลองงทางสถิติ
พบวว่ามีระดับควาามเสี่ยงของอุอุบตั เิ หตุอนั ตรรายข้ างทางสูสูง
2) วิเครราะห์ข้อมูลสถิติอบุ ตั ิเหตุอัอนตรายข้ างททางจากระบบบ HAIMS ในนระดับตอนคควบคุม เพื่อค้ นหาช่วง
ถนนนที่ มีจํานวนแและความเสี่ยงต่อการเกิกิ ดอุบัติเหตุอัอนั ตรายข้ างททางที่ ควรได้ ้ รับการปรั บปรุ
ป ง ดัง ที่
นําเสสนอในหัวข้ อ 7.3 โดยอาศัศัยการวิเคราะะห์ข้อมูลและะคํานวณดัชนชี
นี ้วัดต่างๆ ได้ด้ แก่
- จํานวนอุอุบตั เิ หตุ
- จํานวนผูผู้บาดเจ็บ
- จํานวนผูผู้เสียชีวิต
- อัตราอุบับตั เิ หตุตอ่ ปริมาณการเดิ
ม
นททาง
- อัตราผู้บาดเจ็
บ บต่อปริรมาณการเดินนทาง
- อัตราผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการเดินนทาง
3) จัด ลํ า ดับ ความสสํ า คัญ เพื่ อ คััด เลื อ กช่ ว งถถนนที่ ค วรได้ด้ รั บ การปรั บปรุ ง สภาพอัอัน ตรายข้ า งททาง โดย
คัดเลืลือกเฉพาะช่วงถนนที
ว
่มีระดั
ะ บความเสีย่ยงมากและมาากที่สดุ ตามผผลการคํานวณ
ณดัชนีชี ้วัดประเภทใด
ประเภทหนึง่ ในหัหัวข้ อที่ 2
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4) จากช่วงถนนที่ควรได้ รับการปรับปรุ งสภาพอันตรายข้ างทาง ทําการประมาณระยะทางติดตังอุ
้ ปกรณ์
กัน้ เฉพาะพื ้นที่ ในเขตนอกเมือง โดยอาศัยข้ อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของสภาพอันตรายข้ างทางของทางหลวงในประเทศไทยจากการสํารวจเก็บข้ อมูลใน
พื น้ ที่ ศึก ษา 4 แขวงการทาง/สํ า นัก บํ า รุ ง ทางจาก 4 สํา นัก ทางหลวงครอบคลุม ทุก ภูมิภาค ตามที่
นําเสนอในหัวข้ อที่ 2
5) คัดเลือกประเภทของอุปกรณ์ กัน้ ตามแนวทางใน “คู่มือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กัน้ และสิ่งอํานวย
ความปลอดภัย ” ที่ พัฒ นาขึน้ ในโครงการนี ้ โดยอาศัย ข้ อ มูล พื น้ ฐานของช่ ว งถนนที่ ค วรได้ รั บ การ
ปรับปรุงสภาพอันตรายข้ างทางประกอบด้ วย
- ความเร็ วอิสระ (Free Flow Speed) ที่เปอร์ เซนต์ไทล์ 85 (V85) จากการประมาณการ
- สัดส่วนยานพาหนะขนาดใหญ่ (%HV) จากข้ อมูลสถิติปริ มาณจราจรของกรมทางหลวง (หาก
%HV มากกว่า 28% เท่ากับ “สูง” หาก %HV น้ อยกว่า 28% เท่ากับ “ตํ่า”)
- สภาพภูมิประเทศข้ างทาง (ที่ราบหรื อภูเขา) จากภาพถ่ายทางอากาศ
ั ้ งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
โดยประเภทของอุปกรณ์กนแบ่
กลุ่มที่ 1 ราวกันอันตรายรูป Thrie-Beam แบบเสาแข็ง (Strong Post Thrie-Beam) ราวกันอันตราย
รูป Thrie-Beam แบบเสาแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ (Modified Strong Post Thrie-Beam) หรื อกําแพง
คอนกรี ตขนาดความสูง 80 ซม.
กลุ่มที่ 2 ราวกันอันตรายรูปตัว W แบบเสาแข็ง (Strong Post W-Beam)
กลุ่มที่ 3 กําแพงคอนกรี ตขนาดความสูง 100 ซม.
ด้ วยขันตอนตามแนวทางข้
้
างต้ น คณะที่ปรึกษาได้ ประมาณการระยะทางติดตังอุ
้ ปกรณ์กนเพื
ั ้ ่อจัดทําคําขอ
งบประมาณ จําแนกตามช่วงถนนที่ควรปรับปรุงสภาพอันตรายข้ างทาง ดังแสดงในตารางที่ 23

โครงการศึกษาอันตรายขางทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกบ
ั ผูใ ชทาง

96

ตารางที่ 23 การประมาณการระยะทางติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้ เพื่อจัดทําคําของบประมาณ จําแนกตามช่ วงถนนที่ควรปรั บปรุ งสภาพอันตรายข้ างทาง
หมายเลข
ทางหลวง

ตอน
ควบคุม

กม.
เริ่มต้ น

กม.
สิน้ สุด

ประมาณการระยะทาง
ติดตัง้ (กม.) รวม
สองทิศทาง

1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
9
35
41
41
41
41
108
304
344
414

201
302
1400
1600
1200
1100
1400
2800
3700
3800
202
201
100
501
900
1100
300
700
300
101

27+710
79+000
417+787
492+631
419+636
276+700
435+902
853+473
1127+201
1157+670
37+756
30+275
0+000
128+926
235+309
53+840
65+150
30+794
62+600
0+000

51+820
107+210
457+413
524+941
450+455
324+300
462+418
885+652
1157+670
1197+465
58+869
53+875
34+560
171+931
238+670
86+930
88+100
55+362
102+181
24+315

32
42
70
50
36
80
54
50
12
28
42
38
68
86
6
64
18
50
68
26
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V85

%HV

ลักษณะ
ภูมปิ ระเทศ
ข้ างทาง

>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
>70
<70
>70
>70

สูง
สูง
สูง
สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง
สูง
สูง
ตํ่า
สูง
สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง
ตํ่า
ตํ่า

ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ภูเขา
ภูเขา
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ที่ราบ
ภูเขา
ที่ราบ
ที่ราบ

ประเภทของอุปกรณ์ กนั ้
Strong Post Thrie-Beam
Strong Post
Modified Strong Post Thrie-Beam
W-Beam
หรื อ Concrete Barrier 80 cm
X
X
X
X
X
X
X

Concrete
Barrier 100 cm

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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สําหรับแผนการดําเนินการเพื่อจัดทําคําของบประมาณเฉพาะกิจกรรมการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ คณะที่ปรึกษา
ได้ ประมาณการโดยจํ าแนกตามกลุ่มประเภทของอุปกรณ์ กัน้ คิดเป็ นวงเงินงบประมาณดําเนิ นการใน
ระยะเวลา 4 ปี รวมทังสิ
้ ้น 2,456 ล้ านบาท ดังสรุปในตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แผนการดําเนินการเพื่อจัดทําคําของบประมาณเฉพาะกิจกรรมการติดตัง้ อุปกรณ์ กัน้
เสนอขอจัดตัง้ งบประมาณโครงการ
(ล้ านบาท)

ประมาณ
ระยะทาง
ติดตัง้ (กม.)

ประมาณราคา
ต่ อหน่ วย
(บาท/เมตร)

2557

2558

2559

2560

รวม

ราวกันอันตรายรูป Thrie-Beam แบบ
เสาแข็ง (Strong Post Thrie-Beam)
ราวกันอันตรายรูป Thrie-Beam แบบ
เสาแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
(Modified Strong Post ThrieBeam) หรื อ กําแพงคอนกรี ตขนาด
ความสูง 80 ซม.

224

3,000

336

336

336

336

1,344

ราวกันอันตรายรูปตัว W แบบเสาแข็ง
(Strong Post W-Beam)

180

2,000

180

180

180

180

720

กํ าแพงคอนกรี ตขนาดความสูง 100
ซม.

56

3,500

98

98

98

98

392

รวม

460

614

614

614

614

2,456

กลุ่มประเภทของอุปกรณ์ กนั ้

ทังนี
้ ้ เนื่องจากการดําเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริ เวณข้ างทาง ยังครอบคลุมกิจกรรม
อื่นๆ นอกเหนือจากการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ ดังนัน้ กรมทางหลวงควรดําเนินการสํารวจสอบถามไปยังสํานัก
ทางหลวงต่างๆ เกี่ยวกับความต้ องการในการแก้ ไขปั ญหาสภาพอันตรายข้ างทางด้ วยแนวทางเลือกอื่น
้ ปกรณ์กนั ้ เพื่อนํามารวบรวมและจัดทําคําของบประมาณสําหรับการดําเนินงาน
นอกเหนือจากการติดตังอุ
รวมทังโครงการต่
้
อไป
7.6 ขอเสนอแนะมาตรการเชิงรุกในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหกับผูใชทาง
โครงการศึกษาเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุอนั ตรายข้ างทางในครัง้ นี ้ นับว่าเป็ นก้ าวย่างที่สําคัญของกรมทางหลวงที่มงุ่
ไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมบริ เวณข้ างทางให้ มีความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางมากยิ่งขึ ้นอย่าง
เป็ นรู ปธรรมในอนาคต แต่ทงนี
ั ้ ้ นอกจากการดําเนินการดังกล่าวซึ่งถือเป็ นมาตรการเชิงรับเพื่อลดความ
รุ นแรงของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นบนทางหลวงแล้ ว มาตรการเชิงรุ กเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางหลวง
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เป็ นสิ่งที่ควรได้ รับการพัฒนาและดําเนินการเช่นเดียวกัน เพื่อให้ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแก่
ผู้ใช้ ทางทุกประเภทเป็ นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์ในการศึกษาและค้ นคว้ าวิจยั ด้ านอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยของศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุ
แห่งประเทศไทยในฐานะที่ปรึ กษาของโครงการนี ้ พบว่ายังมีปัญหาสําคัญที่ก่อให้ เกิดสภาพความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุบนทางหลวงที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปในปั จจุบนั ซึง่ กรมทางหลวงควรพิจารณาดําเนินการศึกษา
ในเชิงลึก เพื่อให้ เข้ าใจในสภาพปั ญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ ไขใน 2 ประเด็นที่สําคัญ ได้ แก่
1. ปั ญหาการจัดการเข้ าออก (Access Management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางหลวงสายหลักและ
สายสําคัญ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทังในเรื
้ ่ องความคล่องตัว (Mobility) และความปลอดภัย
(Safety) ตัวอย่างเช่น การเชื่อมทางเข้ าออกพื ้นที่ข้างทางที่ขาดการควบคุม ปั ญหาทางเชื่อม
บริ เวณทางแยกและจุดตัดทางแยกต่างระดับ จุดเปิ ดกลับรถบนทางหลวงสายหลักที่กลายเป็ น
ลักษณะของทางแยก เป็ นต้ น
2. ปั ญหาอุบตั ิเหตุจากการใช้ ความเร็ วบนทางหลวง (Speeding-Related Crashes) โดยปั ญหาการ
ใช้ ความเร็ วของผู้ขบั ขี่ยานพาหนะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุและความรุนแรง
ของอุบัติ เ หตุ ซึ่ง ตามความเข้ า ใจทั่ว ไปคิ ด ว่ า เป็ นหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานที่ บัง คับ ใช้
กฎหมายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ องพฤติ ก รรมของผู้ ขับ ขี่ แ ละข้ อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัตทิ างหลวง แต่ตามหลักการที่ถกู ต้ องและแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นสากลนัน้ การจัดการ
และควบคุมความเร็ วของยานพาหนะบนทางหลวง (Speed Control and Management) เป็ น
ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลถนนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การใช้ มาตรการทางกายภาพเพื่อ
้ องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ
ลดความเร็ วของยานพาหนะที่ เข้ าสู่เขตชุมชน การติดตังกล้
(Automated Speed Camera) ฯลฯ

8. การนําเสนอผลงาน
8.1 รายงานผลการศึกษา
ในการศึกษานี ้ คณะที่ปรึ กษาจะจัดส่งรายงานผลการศึกษาและผลผลิตของโครงการเสนอต่อกรมทาง
หลวง ดังสรุปในตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 การจัดส่ งรายงานผลการศึกษา
รายงาน
รายงานการศึกษาขันต้
้ น (Inception Report)
รายงานความก้ าวหน้ า (Progress Report)
- ครัง้ ที่ 1
- ครัง้ ที่ 2
- ครัง้ ที่ 3
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)
คูม่ ือแนะนําการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนและสิ
ั้
ง่ อํานวยความปลอดภัย
พร้ อมสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จํานวน
10 เล่ม

วันที่จัดส่ ง
22 เมษายน 2554

10 เล่ม
10 เล่ม
10 เล่ม
10 เล่ม
20 เล่ม
20 เล่ม
200 ชุด

22 มิถนุ ายน 2554
22 กันยายน 2554
15 กุมภาพันธ์ 2554*
12 เมษายน 2555
15 พฤษภาคม 2555
15 พฤษภาคม 2555
15 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ: * การดําเนินงานตังแต่
้ รายงานความก้ าวหน้ าครัง้ ที่ 3 ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติภยั พิบตั ิ

8.2 การสัมมนา
ผลที่ ได้ จากการศึกษาในกิ จกรรมที่ ผ่านมาทัง้ หมดได้ เผยแพร่ อย่างเป็ นทางการในการสัมมนา ซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนสุด ท้ า ยของการดํ า เนิ น งาน โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมทางหลวงได้ รั บ ทราบถึ ง
รายละเอี ยดของโครงการในทุกๆ ขัน้ ตอน ตลอดจนผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะที่ คณะที่ ปรึ กษาได้
นําเสนอให้ กบั กรมทางหลวง
การสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการศึกษาอันตรายข้ างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้
ทาง” จัดขึ ้นในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ ห้ องคัทลียา 2 โรงแรมรามาการ์ เดนท์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาทังสิ
้ ้น 138 คน ประกอบด้ วยบุคลากรจากกรมทางหลวง 110 คน และจากหน่วยงาน
อื่นๆ 28 คน โดยกําหนดการสัมมนาและภาพบรรยากาศในการสัมมนาแสดงในตารางที่ 26 และรู ปที่ 28
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ตารางที่ 26 กําหนดการสัมมนา
เวลา
หัวข้ อและวิทยากร
09:00 - 09:15 รายงานความเป็ นมาของโครงการ
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์ พงศ์ ผู้จดั การศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
09:15 – 09:30 ประธานกล่าวเปิ ดงาน
นายวิษณุ ตันเรื องศิลป์ วิศวกรใหญ่ด้านอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
09:30 – 10:00 สถานการณ์ของอุบตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทางในประเทศไทย
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์ พงศ์
10:00 – 10:30 การพัฒนาเครื่ องมือในการวิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์อบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง
นายอุโฆษ แปลงประสพโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ ศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
10:30 – 10:45 อาหารว่าง
10:45 – 11:45 ข้ อแนะนําในการเลือกใช้ และติดตังอุ
้ ปกรณ์กนั ้ (Barrier) และอุปกรณ์ลดความรุนแรง (Crash Cushion)
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์ พงศ์ และนายศาสตราวุฒิ พลบูรณ์
11:45 – 12:00 ซักถาม
12:00 – 13:15 รับประทานอาหาร
13:15 – 15:00 ข้ อแนะนําในการเลือกใช้ และติดตังอุ
้ ปกรณ์ข้างทาง ได้ แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร สัญญาณ
ไฟจราจร และหลักนําทาง
ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ ศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
15:00 – 16:00 อาหารว่าง พร้ อมซักถาม
16:00
ปิ ดการสัมมนา
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รศ.ดร.กัณวีร์ร์ กนิษฐ์ พงศ์ กล่าวรายงาน
ว

นายวิษณุ
ษ ตันเรื องศิลป์ ปประธานในพิธี

ผู้เข้
เ าร่ วมสัมมนา

บรรยากาศในการส
บ
สัมมนา

ผู้เข้
เ าร่ วมสัมมนา

การบบรรยายในหัวข้ อ “สถานการณ์
“
ของ อุบตั ิเหตุอนั ตรายยข้ างทางใน
ประเทศไทยย”

รู ปที่ 28 ภาพพบรรยากาศในงานสัมมนา
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การบรรรยายในหัวข้ อ “กาารพัฒนาเครื่ องมือในการวิ
อ
เคราะห์แและ
นําเสนอสถานกาารณ์อบุ ตั ิเหตุอนั ตรายข้ างทาง”

การบรรยายในหัวข้ อ “ขข้ อแนะนําในการเเลือกใช้ และติดตัง้งอุ
้ ปกรณ์กนั ้
(Barrier) และอุปกรณ์ลดความรุน แรง (Crash Cushion)”

การบรรยายในหัวข้
ว อ “ข้ อแนะนําในนการเลือกใช้
และติดตังงอุ
้ ปกรณ์ข้างทาง ได้ แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจจราจร
สัญญาณไฟฟจราจร และหลักนําทาง”

ผู้เข้ าร่ วมสั
ม มมนาแลกเปลีลี่ยนข้ อคิดเห็น

ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาแลกเปลี
ม
่ยนข้้ อคิดเห็น

ผู้เข้ าร่ วมสั
ม มมนาแลกเปลีลี่ยนข้ อคิดเห็น

ป ่ 28 ภาพบรรรยากาศในงานสัมมนา (ต่ต่ อ)
รูปที
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ทังนี
้ ้ คณะที่ปรึ กษาได้ ทําการประเมินผลผู้เข้ าร่ วมสัมมนาใน 4 ประเด็นหลัก ได้ แก่ ความรู้ (ก่อนและหลัง
เข้ ารับการสัมมนา) เนื ้อหาการสัมมนา การนําไปใช้ และความเหมาะสมอื่นๆ โดยการประเมินผลของการ
สัมมนาและข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่วมการสัมมนาครัง้ นี ้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 27 และ 28
ตารางที่ 27 ผลการประเมินการสัมมนา
หัวข้ อที่ประเมิน
ความรู้
1. ก่อนเข้ ารับการสัมมนา ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้ อนี ้ในระดับใด
2. หลังเข้ ารับการสัมมนา ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้ อนี ้ในระดับใด
เนือ้ หาในการสัมมนา
3. ถ่ายทอดเนื ้อหาได้ เข้ าใจและชัดเจน
4. เทคนิคในการนําเสนอ
5. การรักษาเวลา
การนําไปใช้
6. เนื ้อหาในการสัมมนาสอดคล้ องกับความต้ องการของท่าน
7. ความรู้ที่ได้ สามารถไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ความเหมาะสมอื่นๆ
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการสัมมนาครัง้ นี ้เพียงใด
หมายเหตุ

คะแนน
2.34
3.14
3.20
2.99
3.16
3.10
3.14
3.14

1=ควรปรับปรุง 2=พอใช้ 3=ดี 4=ดีมาก
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ตารางที่ 28 ข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่ วมการสัมมนา
เนือ้ หาในการสัมมนา
- การเกิดอุบตั ิเหตุควรวิเคราะห์สาเหตุวา่ เกิดเนื่องจากอะไร และการแก้ ไขปั ญหาควรจะเป็ น Flow Chart ในการปรับปรุง
แก้ ไข จนสุดท้ ายคือป้องกัน ทังนี
้ ้ เพื่อบอกให้ แก่ผ้ อู า่ นได้ เข้ าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสาเหตุ ตลอดจนการแก้ ไขและ
ป้องกัน
้
- อยากให้ เพิ่มเติมถึงการประยุกต์ใช้ งานกับการแก้ ไขจุดอันตราย (Black Spot) เช่น ยกกรณีศกึ ษาต่างๆ ขันตอนการ
ประยุกต์ใช้ ที่ชดั เจน
- ระยะ Clear Zone ต้ องพิจารณาให้ ดี เพราะมักจะเกิดปั ญหาในการออกแบบ เพราะปกติออกแบบ 1V:2H เนื่องจากค่า
ก่อสร้ าง เสถียรภาพต่างๆ หากจะต้ องออกแบบ 1V:3H ให้ พิจารณาระยะ Clear Zone ว่าเพียงพอกับเขตทางหรื อไม่
- ในส่วนของการติดตังป
้ ้ าย เสาไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย ควรจะอ้ างอิงจากอุปกรณ์และ
การทํางานของไทยเอง หากอ้ างอิงจากต่างประเทศในส่วนของมาตรฐานในการติดตัง้ ชิ ้นส่วน อุปกรณ์ ยังห่างไกลกันอยู่
มาก เมื่อเทียบกับต่างประเทศ
- ควรมีการศึกษาอุปกรณ์ที่สามารถผลิตในหน่วยงานได้ เอง
- การ์ ดเรลที่จะติดตังเพื
้ ่อป้องกันต้ นไม้ หรื อวัตถุสองข้ างทาง หากติดตลอดสองข้ างทางต้ องใช้ งบประมาณจํานวนมาก
น่าจะทดลองหาวัสดุหรื อวิธีการอื่นๆ เพื่อแก้ ปัญหาหรื อทดแทนการ์ ดเรล
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย “หลักนําทาง” ควรดําเนินการศึกษาอุปกรณ์บนผิวทางด้ วย เช่น เหตุอนั ควรและข้ อ
ระมัดระวังในการติดตัง้ บริ เวณใดห้ ามติดตัง้ เพราะปั จจุบนั ติดกันเต็มท้ องถนนไปหมด เช่น Road stud
การนําไปใช้
- ควรจัดข้ อมูลแจกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในรูป CD/DVD เพื่อเพิ่มความครบถ้ วนของเนื ้อหา
- อยากได้ ไฟล์งานพรี เซนต์ที่ดาวน์โหลดได้ ในหน้ าเวบไซด์ของสํานักอํานวยความปลอดภัย
- อยากให้ สรุปเป็ นคูม่ ือแล้ วนํามาเป็ นส่วนเสริมเพิ่มจากคูม่ ือของกรมทางหลวง น่าจะเป็ นส่วนดีเป็ นอย่างยิ่ง
ความเหมาะสมในด้ านต่ างๆ
- อุปกรณ์บางชิ ้นน่าจะมีการนําตัวอย่างมาให้ ดใู นห้ องสัมมนาด้ วย เพื่อให้ ผ้ รู ่วมสัมมนามีสว่ นร่วมในการศึกษา
- โครงการนี ้มีประโยชน์กบั ผู้ใช้ ทางเป็ นอย่างมาก ซึง่ เนื ้อหาจะเกี่ยวกับทางหลวงเป็ นส่วนใหญ่ หากมีโอกาสอยากได้
้ างๆ อาจจะไม่สามารถ
ความรู้ที่เกี่ยวกับทางด่วนด้ วย เพราะข้ อจํากัดของขอบทาง โครงสร้ างต่างๆ อุปกรณ์ติดตังต่
Relocate ได้
- หากเป็ นไปได้ อยากให้ เพิ่มชัว่ โมงการสัมมนา เพื่อทราบรายละเอียดที่ชดั เจนและนําเสนอตัวอย่างให้ มากกว่าเดิม
- เวลาในการฝึ กอบรมควรมากกว่านี ้ เพราะเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและต้ องใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
- อยากให้ จดั การอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
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