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บทที่ 1
บทนำ
สถานการณอุบตั ิเหตุบนโครงขายทางหลวง
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปน หนวยงานที่ มีห นาที่ดำเนิ น การก อสราง ควบคุม บูรณะ และ
บำรุงรักษาทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ และมีระยะทางใน
ความรั บ ผิด ชอบ 71,349 กิ โลเมตร (จากการสำรวจในป พ.ศ.2560) แตสถานการณ อุบัติเหตุบ นโครงขาย
ทางหลวงแผนดิน ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จากการเก็บขอมูลของ สำนักอำนวยความปลอดภัย
กรมทางหลวง พบวา จากป พ.ศ.2553 ถึง ป พ.ศ.2560 คิดเปน 18% ของทั้งประเทศ และจากอัตราอุบัติเหตุ
บนทางหลวงตอประชากร 100,000 คน ระหวางป พ.ศ.2551 ป พ.ศ.2560 มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 1.1-1

รูปที่ 1.1-1 อัตราอุบัติเหตุบนทางหลวงตอประชากร 100,000 คน ระหวางป พ.ศ.2551 ป พ.ศ.2560
ที่มา : รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ป พ.ศ.2560

จากขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางกรมทางหลวงไดมีการวางแผนในการรับมือและแกไขปญหาอุบัติเหตุ โดย
การปรับปรุงความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ซึ่งเปนการแกปญหาอุบัติเหตุที่มาจากปจจัยดาน
ถนนและสิ่งแวดลอม
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แนวทางและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
วิธีการตาง ที่ประเทศออสเตรเลียใชในการจัดการความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับโครงขาย และ
ระดับโครงการ และไดพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนแนวทางที่ตั้งอยูบน วิถีแหงระบบที่ปลอดภัย (Safe System
Approach) หรือ Vision Zero ซึ่งมีประสิทธิผลในการลดการตายและบาดเจ็บสาหัส และสามารถนำมาเปน
แนวทางสำหรับประเทศไทยได ดังแสดงในรูปที่ 1.2-1

รูปที่ 1.2-1 แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนและบทบาทของ RSA และ iRAP/AusRAP
ที่มา: Austroads 2019 Guide to Road Safety Part 6: Managing Road Safety Audits

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยอยางแทจริงจำเปนที่จะตองบูรณาการแนวคิดเรื่องระบบที่ปลอดภัยเขาเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสามารถดำเนินการไดตามที่เสนอแนะโดย Austroads
2019 ดังนี้
• ในการประเมิ นความเสี่ย งที่จะเกิ ดการตายและการบาดเจ็บสาหัส จะต องหาทางลดแรง
กระแทกที่จะทำใหรางกายมนุษยเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต โดยไมตองคำนึงถึง
โอกาสที่จะเกิดหรือไมเกิดการชนขึ้น
• จัด ลำดั บ ผลการตรวจสอบความปลอดภั ยทางถนน และแนวทางแก ไข โดยพิจ ารณาว า
แนวทางดังกลาวสอดคลองกับหลักการของระบบที่ปลอดภัยมากนอยแคไหน
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งานหลักของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน คือ การปองกันการเกิดเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต
และรวมถึงงานบางสวนในการปรับพฤติกรรม ลดการเดินทาง และควบคุมการบาดเจ็บ แนวทางใหมในการ
แก ไขป ญ หาอุบั ติเหตุ ท างถนน คื อ การนำแนวคิ ด วิถี แ ห งระบบที่ป ลอดภัย ซึ่งถือเปน วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนแนวใหม เขามาจัดการกับอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยวิถีแหงระบบที่ปลอดภัย
จำเปนตองคำนึงถึง:
• การออกแบบ กอสราง และบำรุงรักษาระบบทาง เพื่อใหแรงกระแทกจากอุบัติเหตุที่กระทำ
ตอตัวคนนอยกวาแรงที่จะทำใหเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
• การปรับปรุงทางและสภาพขางทางเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและลดความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุสำหรับถนนที่ใชความเร็วสูงกวา เชน การแบงกระแสจราจร ออกแบบสภาพขาง
ทางที่ใหอภัยแกผูขับขี่ที่ผิดพลาด และจัดใหมีระบบการนำทางที่ชัดเจน ในพื้นที่ที่มีผูใชถนน
ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไดงาย หรือพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีการจัดการความเร็ว
โดยเสริมแนวทางปรับปรุงถนนและสภาพขางทางเปนมาตรการสำคัญสำหรับยับยั้งอุบัติเหตุ
• การจัดการความเร็ว โดยพิจารณาความเสี่ยงในแตละสวนของระบบถนน
งานวิศวกรรมความปลอดภัย อาจเริ่มตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การกอสราง และการ
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ภายใตมาตรการทั้งเชิงรุก (Proactive approach) ไดแก การตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) และมาตรเชิงรับ (Reactive approach) ไดแก การแกไขจุด
อันตราย (Black Spot)
มาตรการเชิ ง รุ ก นี้ ถื อ เป น วิ ธี ก ารจั ด การป ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาที่ ว า
“การปองกันดีกวาแกไข”
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บทบาทของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
โดยทั่ วไป กลยุ ทธ ในการสรางความปลอดภัย ทางถนนอาจรวมถึงความพยายามในการควบคุมการ
เดินทาง (Exposure control) การปองกันการเกิดเหตุ (Accident prevention) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Behavior modification) การควบคุ มการบาดเจ็ บ (Injury control) และการช ว ยเหลื อดูแ ลหลังเกิด เหตุ
(Post-injury management) งานหลักของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนคือการปองกันการเกิดเหตุ และ
อาจรวมถึงงานบางสวนในการปรับพฤติกรรม ลดการเดินทาง และควบคุมการบาดเจ็บ
Ogden (1996) ให คำจำกั ดความของงานวิศวกรรมความปลอดภั ย ทางถนนไวดั งนี้ “…Road safety
engineering may be defined as a process, based on analysis of road and traffic related
accident information, which applies engineering principles in order to identify road design or
traffic management improvements that will cost-effectively reduce the cost of road
accidents”
งานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนอาจรวมถึง
• การอำนวยความปลอดภัยในการวางแผนเสนทางสายใหม
• การผนวกความปลอดภัยเขาในการออกแบบถนนสายใหม
• การปรับปรุงสภาพความปลอดภัยบนถนนเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการชนในอนาคต และ
• การปรับปรุงจุดอันตรายบนโครงขายถนน
งานวิศวกรรมความปลอดภัย อาจเริ่มตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การกอสราง และการ
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ภายใตมาตรการทั้งในเชิงรุก (Proactive approach) และในเชิงรับ (Reactive
approach)
การดำเนินงานในเชิงรุก อาจเกิดจากความพยายามวางแผนระบบขนสงที่ลดการเดินทาง การออกแบบ
กอสรางถนนที่เขาใจและคำนึงลักษณะมนุษย (Human centric design) มนุษยที่ประกอบดวยความผิดพลาด
(Human error) มีความสามารถในการขับขี่จำกัด และมีรางกายที่บอบบางในการรับพลังงานขณะชน ถนนที่
สามารถอธิบ าย สื่อสารลั กษณะการใชงานที่ถูกต องปลอดภั ยแก ผูชั บ ขี่ (Self-explaining road) ชวยเตือน
ชวยแนะนำขอมูลที่จำเปนในการขับขี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Positive guidance) และมีลักษณะที่ชวยเหลือ
ชวยหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงในการบาดเจ็บในกรณีที่ชน (Forgiving road)
นอกจากนั้น ยังมีงานที่เกี่ยวเนื่องกับระบบที่ชวยประเมิน ประกันคุณภาพ ตรวจสอบความปลอดภัย
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย เก็บประมวลผลขอมูลประสิทธิภาพในการลดการชน เชน
• ระบบประเมินความปลอดภัยของถนนในภาพรวม (Road Safety Assessment System,
RAP) ซึ่งใชร ะบบคอมพิ วเตอร ป ระมวลผลข อมู ลพื้ น ฐานของสายทางและสร างดัช นี ชี วั ด
คุณภาพเบื้องตน ชวยชี้บริเวณที่นาจะมีปญหาดานความปลอดภัยบนโครงขาย
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• ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) ซึ่งใชความรูและ
ประสบการณ ของผูเชี่ย วชาญมาเพิ่มความปลอดภั ย ในขั้น ตอนตาง ๆ ของโครงการถนน
ตั้งแตในชวงการวางแผน การออกแบบ การกอสราง กระทั่งในชวงที่เปดใหบริการไปแลว
• วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง จุ ด เสี่ ย งอั น ตรายบนถนน (Black spot improvement program) ซึ่ ง
พยายามเขาไปแกไขปรับปรุงเพิ่มความปลอดภั ยในบริเวณที่เกิดการชนขึ้นบ อยครั้ง โดย
อาศัยขอมูลลักษณะการชนที่เคยเกิดขึ้นมาวิเคราะหลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ (Accident
investigation) และออกแบบปองกันการเกิดการชนลักษณะเดิม ๆ
• ในการดำเนินงานปรับปรุงดานความปลอดภัย ควรมีการเก็บประมวลผลขอมูลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของมาตรการ เพื่อสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการเลือกใชงานใน
อนาคต (Crash reduction studies)
ตัวอยางความเชื่อมโยงของมาตรการทางวิศวกรรมความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 1.3-1
ยุทธศาสตรชาติด านถนนปลอดภัย
(National road safety strategy)
การบริหารจัด การ
(Management)

ผูใชถนนที่ปลอดภัยขึ้น
(Safer road uers)

ถนนที่ปลอดภัยขึ้น
(Safer roads)

รถที่ปลอดภัยขึ้น
(Safer vehicles)

การดูแลหลังเกิดเหตุ
(Accident response)

การประเมินโครงขา ย
(iRAP – network assessment)
ศึกษาการลดการชน
(Crash Reduction Studies)

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Audits)

การปรับปรุงจุดอันตราย
(Blackspots Treatment)

ออกแบบรายละเอียด
(Detailed design)
ดําเนินการ
(Implementation)

รูปที่ 1.3-1 ความเชื่อมโยงของมาตรการทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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บทที่ 2
แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
นิยามของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การตรวจสอบ ความป ลอดภั ย ทางถน น (ตป ถ.) ห รื อ Road Safety Audit, RSA) ห มายถึ ง
การตรวจสอบโครงการดานถนนหรือการจราจรอยางเป นทางการโดยผูต รวจสอบอิสระที่มีคุณ วุฒิ มี ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ ซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนจะครอบคลุมถึงโครงการหรือถนนที่มี
อยูแลว โครงการที่กำลังกอสราง หรืออยูระหวางการออกแบบ โดยผูตรวจสอบจะรายงานถึงศักยภาพในการ
เกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใชงานของโครงการและถนนดังกลาว (Austroads, 2002; 2009) การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเปนกระบวนการที่ใชสำหรับประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยในการใชงานของโครงการกอสรางถนนใหม โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนที่มีอยู (IHT, 1996)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการที่
นำมาใชอยางเปนระบบในการปองกันอุบัติเหตุในเชิงรุก ซึ่งจะทำใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาจาง
ออกแบบกอสรางและบำรุงรักษาถนน เกิดความตระหนักถึงเรื่องหลักการที่ดีในดานความปลอดภัยบนถนน

วัตถุประสงคของตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การตรวจหาจุดที่อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอผูใชถนน และเสนอแนะแนวทางในการขจัดหรือบรรเทาอันตรายและความไมปลอดภัยดังกลาว โดยจะตอง
คำนึ ง ถึ ง ผู ใ ช ถ นนทุ ก กลุ ม มิ ใ ช จ ำกั ด อยู เ พี ย งผู ใ ช ย านยนต เ ท า นั้ น (กลุ ม ผู ใ ช ถ นน ได แ ก คนเดิ น เท า
ทุกเพศทุกวัย ผูใชจักรยาน สามลอถีบ จักรยานยนต จักรยานยนตพวงขาง สามลอเครื่อง รถยนต รถบรรทุก
รถประจำทาง และผูโดยสารรถสาธารณะ) (พิชัย ธานีรณานนท, 2549)

6

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง
Road Safety Audit Manual for Department of Highways

ประวัติความเปนมาของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
หลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit (RSA) ไดมีพื้นฐานการพัฒนามา
จากสหราชอาณาจั ก ร (United Kingdom, UK) ตั้ งแต ยุ ค ทศวรรษที่ 90 โดยพบว า การตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนมีประโยชนในการชวยลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดการอุบัติเหตุทางถนนได สงผลให
หลายประเทศมี การจั ด ทำการตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนในรูป แบบของประเทศนั้น ๆ ขึ้น มา โดย
ประเทศที่ ได พั ฒ นาระบบการตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนอย างจริ งจั ง ได แก ประเทศออสเตรเลี ย
เดนมารก นิวซีแลนด และประเทศอังกฤษ รวมไปถึงประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งไดนำหลักการตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ทางถนนหรือ RSA มาใช ในการวางแผนการกอ สรางถนน ตั้ งแต กระบวนการออกแบบและการ
ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรังปรุงระบบโครงขายถนนที่ไมปลอดภัย (Asian Development Bank, 2003)
ความเปนมาของการตรวจสอบความปลอดภัยในแตละประเทศมีจุดเริ่มตนและการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่แตกตางกัน จากการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศที่ มี ก ารดำเนิ น การตรวจสอบความปลอดภั ย อย า งเป น รู ป ธรรมในป จ จุ บั น มี ดั ง นี้
(Transportation Research Board, 2003)
(ก) ประเทศสหราชอาณาจักร
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณป ค.ศ.1980
ณ เมื อ ง Kent และในป ค.ศ.1990 ได มี ก ารจั ด ทำคู มื อ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความปลอดภั ย ขึ้ น ชื่ อ
“Guidelines for the Safety Audit of Highways” (IHT, 1990) และจนกระทั้ง ป ค.ศ.1991 การตรวจสอบ
ความปลอกภั ย ทางถนนเป น สิ่ งที่ ตอ งดำเนิ น การสำหรับ การกอสรางทางหลวงสายหลัก และมอเตอรเวย
ภายในประเทศ ซึ่งตอมาในป ค.ศ.1996 ไดจัดทำคูมือขึ้นชื่อ “Review of Road Safety Audit Procedures
1995” (IHT, 1996) ตอมาไดบรรจุอยุในหนังสือ Design manual for and Bridges ในหัวขอ “Road Safety
Audit” section , HD 19/03 ในป 2003
ปจจุบันประเทศอังกฤษไดกำหนดขอบังคับในกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยในการกอสราง
ถนนและโครงการปรังปรุงถนนทุกโครงการ โดยจะตองมีการตรวจสอบอุปกรณจราจรหลังจากเปดใชงานใน
ระยะเวลา 12 และ 36 เดือน อีกทั้งยังมีหลายหนวยงานอังกฤษที่รับใหคำปรึกษาการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน
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(ข) ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
การตรวจสอบความปลอดภัยของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณป
ค.ศ.1990 จนกระทั่งถึงป ค.ศ.1994 ไดจึงจัดทำคูมือชื่อ “Road Safety Audit” ขึ้นครั้งแรกเพื่อใชแนวทางใน
การตรวจสอบความปลอกภัยทางถนน (Austroads, 1994) ตอมาในป ค.ศ.1998 ไดมีการปรับปรุงคูมือฉบับ
เดิม (ค.ศ.1994) และไดมีการตีพิมพขึ้นอีกในป ค.ศ.2000 และในป ค.ศ.2002 มีการปรับปรุงและตีพิมพเปน
ครั้งที่ 2 และไดรับรองมาตรฐานจาก Standard Australia และ Standard New Zealand ภายใตเอกสาร
เลขที่ SA/SNZ No.HB 43:2001
ในประเทศออสเตรเลียไดมีการดำเนิน โครงการนำรองในรัฐ Victoria และ New South Wales
เปนอันดับแรก สวนในประเทศนิวซีแลนด Transit New Zealand มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงขายถนนใน
ประเทศ และไดมีการอบรมและสรางหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเปนหลักสูตรที่เนนการรับรูและ
ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย โดยได จั ด การประชุ ม ขึ้ น ที่ รั ฐ Melbourne มี ผู เข า ร ว ม 189 คน
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เพื่อใชในการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ค) ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณป ค ศ.1996 โดย.
The Federal Highway Administration (FHWA) ได ส ง คณะไปทำการศึ ก ษาระบบการตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ทางถนน ที่ ป ระเทศออสเตรเลี ย และนิว ซี แลนด และในป ค ศ.1997.ไดมี การตี พิ มพ ร ายงานผล
การศึกษาขึ้นชื่อ “FHWA Study Tour of Road Safety Audits – Parts 1 and 2” อีกทั้งไดจัดทำโครงการ
นำรองขึ้นเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการนำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาใช
ประเทศแคนาดาถื อเป น ประเทศในทวีป อเมริกาเหนื อที่ เปน ผูน ำทางด านการตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ประเทศหนึ่ ง ได มี ก ารใช แ บบฟอร ม สำหรั บ การตรวจสอบความปลอดภั ย แบบฟอร ม แรกที่ รั ฐ
Vancouver และ British Columbia ในป ค.ศ.1997 หลังจากนั้น หนวยงานภาครัฐในทองถิ่นตาง ๆ ก็ไดนำ
การตรวจสอบความปลอดภัยมาใชมากขึ้นเปนลำดับ แรงผลักดันที่มีสวนสำคัญสวนหนึ่ง คือ หนวยงานเอกชนที่
ไดให ความสำคัญ เกี่ย วกับ การตรวจสอบความปลอดภั ย ไดแก บริษัทประกันภั ยของรัฐ British Columbia
ที่ไดพัฒนาและประยุกตเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยเปนเครื่องมือเพื่อลดจำนวนและการบาดเจ็บของ
การชน นอกจากนั้ น ยังมีห น วยงานของภาครัฐ คือ The Transportation Association of Canada (TAC)
ที่ไดพัฒนาคูมือเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัย ชื่อวา “The Road Safety Audit Guide” เพื่อเปนคูมือ
ใหแกเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของไดสามารถนำกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยไปประยุกตใชงานได
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(ง) ประเทศไทย
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเปนเรื่องที่คอนขางใหมในประเทศไทยแตก็ไดมีการศึกษา
และคนควารวมไปถึงการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลาที่ผานมา โดยในป พ.ศ.2539 ถือเปนการ
เริ่มตนครั้งแรกของประเทศไทยที่ มีการนำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเขามาในประเทศไทยโดย
รศ.ดร.พิ ชั ย ธานี ร ณานนท ได น ำการตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน โดยใช ร ายการตรวจสอบของ
Austroads ป ค.ศ.1994 ในการตรวจสอบถนนทั้ ง 2 แห ง ในภาคใต ของประเทศไทย (Tanaaboriboon,
2002)
การตรวจสอบความปลอดภั ยทางถนนในประเทศไทย เริ่มขึ้น อย างเปน ทางการเมื่อประมาณป
พ.ศ.2550 โดยกระทรวงคมนาคม ไดนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาทำการตรวจสอบในบริเวณตาง ๆ
เชน ทางหลวงหมายเลข 402 จั งหวัดภู เก็ต และบริเวณทางเขาสถานี ขนสงสิน ค าชานเมือง ที่ พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยผูตรวจสอบที่เปนผูเชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน รวมกับผูเชี่ยวชาญของไทย ผลการศึกษา
ไดสรุปถึงสภาพปญหาในแตละบริเวณ และนำแนวทางในการดำเนินงานเพื่อนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนมาใชอยางเปนทางการ รวมทั้งการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อ
สรางบุคลากรในดานนี้ และในป พ.ศ.2549 โดยพิชัย ธานีรณานนท ยอดพล ธนาบริบูรณ และลำดวน ศรีศักดา
และกระทรวงคมนาคม ได จั ด ทำจั ด ทำคู มื อ การตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนสำหรั บ ประเทศไทย
(Thailand Road Safety Audit Manual) ขึ้นและไดมีการพัฒนาและปรับปรุงจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2559
ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของโครงการ
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หลักการของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เปนมาตรการลดการบาดเจ็บจากการชนโดยอาศัยวิธีการที่มี
ลักษณะเปนเชิงรุก (Proactive approach) ตามหลักการ “ปองกันดีกวาแกไข” (Prevention is better than
cure) (Austroads, 2002) นั่นคือ ผูตรวจสอบอิสระทำการตรวจสอบประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุของ
ถนนกอนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบทำการปรับปรุงแกไข วิธีการนี้แตกตางจากมาตรการ
ที่นิยมปฏิบัติอยูเดิมที่เรียกวา การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน (Black spot improvement) ซึ่งเปนวิธีที่
มีลักษณะการทำงานเชิงรับ (Reactive approach) คือตามจัดการ ตามปรับปรุง ตามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว
ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้งหรือมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูง ใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนถือไดวาเปนกระบวนการประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ
หรือความปลอดภัย ในการใชงานด านถนนหรือจราจร โดยทำการแกไขหรือลดปจจั ยเสี่ ยงตาง ๆ ที่อาจจะ
กอใหเกิดอุบั ติเหตุ โดยเนนการปองกันกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักปรัชญาที่วา “การป องกัน ดีกวาการ
แกไข” ซึ่ งถือไดวามีศักยภาพและความคุมคาสูงสุ ดสำหรับการนำมาปรับปรุงความปลอดภั ย หลักปรัชญา
พื้นฐานที่สำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไดแก
1) การป อ งกั น ดี ก ว า การแก ไข (Prevention is Better than Cure) การตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนเปนมาตรการเชิงรุกที่มีลักษณะเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุและการ
ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ โอยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมการทาง
2) การขั บ ขี่ เดิ น อย า งปลอดภั ย (Drive, Ride, Walk in Safety) การตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ทางถนนเป น การพิ จ ารณาประเด็ น ป ญ หาความปลอดภั ย สำหรั บ ผู ใช ถ นนทุ ก
ประเภท
การตรวจสอบความปลอดภัยครอบคลุมตั้งแตการออกแบบโครงการถนน โครงการถนนที่กำลังกอสราง
โครงการถนนในอนาคต และถนนที่เปดใชงานแลวในปจจุบัน โดยผูตรวจสอบจะทำการวิเคราะหและรายงาน
ถึงศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของโครงการถนนดังกลาว ดังนั้น การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สามารถสรุปใจความสำคัญถึงองคประกอบไดดังนี้
• กระบวนการที่มีรูปแบบการตรวจสอบอยางเปนทางการ
• ดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลที่ไมไดทำการออกแบบหรือผูที่ดูแลและมีอำนาจกับถนนนั้น
• ดำเนินการตรวจสอบโดยผูที่มีประสบการณและไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม
• ตรวจสอบเฉพาะปญหาดานความปลอดภัยทางถนน
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หลักการสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การตรวจสอบจะตองกระทำโดยบุคคล
หรือคณะบุคคล ซึ่งเปนผูมีความรู ผานการฝกอบรม มีประสบการณในการตรวจสอบ ไมมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการหรือถนนที่จะตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบอยางเปนอิสระ (พิชัย ธานีรณานนท, 2549)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไมใชสิ่งเหลานี้
• ไมใช วิธีการประเมินโครงการ หรือการเปรียบเทียบโครงการ
• ไมใช วิธีการจัดอันดับหรือการใหเหตุผลกับโครงการหนึ่งในโครงการอื่น
• ไมใช การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือการตรวจสอบความผิดพลาด
• ไมใช การออกแบบโครงการใหม
• ไมใช สิ่งที่จะใชเฉพาะกับโครงการที่มีตนทุนสูงหรือโครงการความปลอดภัยเทานั้น แตใชกับ
โครงการที่เกี่ยวของกับถนน/จราจรทุกประเภท
• ไมใช การตรวจสอบการลงไปดูพื้นที่ หรือการปรึกษาหารือที่ไมเปนทางการ
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ขั้นตอนของโครงการที่จะทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ขั้นตอนของโครงการที่จะทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมีกรอบการดำเนินงานดังแสดงใน
รูปที่ 2.5-1 อยางไรก็ตามสำหรับกรมทางหลวงนั้นสามารถแบงขั้น ตอนออกเปน 6 ขั้นตอน ซึ่งผูตรวจสอบ
สามารถเลื อกดำเนิ น การตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนตามระยะของโครงการได โดยแตล ะขั้น ตอนมี
รายละเอียดดังนี้

รูปที่ 2.5-1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
1)

ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Stage)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนนี้ คือ การประเมินความปลอดภัยโดยพิจารณา
จากการตรวจสอบความเป น ไปได ของโครงการ โดยประเมิ น ทางเลื อกตาง ๆ ไดแก แนวเส น ทาง แผนงาน
วิธีการดำเนินงาน พื้นที่ทางแยก และการควบคุมการเขาออกถนนเสนนั้น ซึ่งการตรวจสอบในขั้นตอนนี้นั้นมี
ประสิท ธิภ าพมาก เนื่ องจากสามารถป องกั น ขอผิดพลาดลวงหนาได ทำใหแกไขสิ่งตาง ๆ ไดงาย และเสีย
คาใชจายไมมาก ซึ่งเหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
มีดังตอไปนี้
• มีประสิทธิภาพสูงในการแกไขและปองกันปญหาอุบัติเหตุ
• สามารถใสความรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยเขาไปเปนขอพิจารณาได
• เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดานความปลอดภัย ซึ่งจะกลายเปนปญหาขึ้นมาเมื่อเริ่มออกแบบหรือ
จัดหาที่ดิน

12

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง
Road Safety Audit Manual for Department of Highways

• เพื่อพิจารณาผูใชถนนทุกกลุมที่จะถูกกระทบจากโครงการ
• เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางแนวคิดของโครงการกับประเภทของถนน และความ
คาดหวังของผูใช
• เพื่ อตรวจสอบความสอดระหวาง มาตรฐานการออกแบบ ประเภทของถนน และความ
คาดหวังของผูใช
• เพื่ อ พิ จ ารณา จำนวน ระยะห างและประเภทของทางแยกที่ มี ผ ลตอ ประเด็ น ดานความ
ปลอดภัย
• เพื่อพิจารณาผลกระทบของโครงการตอโครงขายถนนเดิมหรือสภาพแวดลอมขางเคียง เชน
กรณีของการทำทางเลี่ยงเมือง
2) ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design Stage)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนนี้ คือ การประเมินความปลอดภัยจากมาตรฐาน
ในการออกแบบ ซึ่งจะพิจารณาถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับแนวทางของถนน ทางแยกหรือจุดตัดของถนน ระยะ
มองเห็นปลอดภัย ความกวางของชองจราจรและไหลทาง การยกโคง และขอบัญญัติสำหรับคนเดินเทาและผูใช
จักรยาน ซึ่งควรตรวจสอบสิ่งเหลานี้กอนที่จะทำการเวนคืนพื้นที่ เนื่องจากถาเวนคืนพื้นที่แลวจะทำการแกไขยาก
ซึ่งเหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน มีดังตอไปนี้
• อาจยังไมไดมีการตรวจสอบ ในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได
• เพื่อสอบถามดูวามีรายการอะไรที่ถูกมองขามในการตรวจสอบในขั้นตอนการศึกษาความ
เปนไปได
• เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบกอสราง
• เพื่อตรวจสอบวามีการใชมาตรฐานอะไรในการออกแบบ และมีประเด็นดานความปลอดภัย
อะไรที่แตกตางไปจากมาตรฐาน
• เพื่อตรวจสอบวาไดมีการพิจารณาถึงผูใชถนนทุกกลุมแลวหรือไม
• เพื่อตรวจรายละเอียดของการเชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิม เชน จุดเขาออกหมูบานอยูใน
ตำแหนงที่เหมาะสมหรือไม
• เพื่อเตือนผูออกแบบใหทราบถึงประเด็นดานความปลอดภัยที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษใน
การออกแบบกอสราง
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3)

ขั้นตอนการออกแบบกอสราง (Detailed Design Stage)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนนี้ คือ การพิจารณาถึงความปลอดภัยเกี่ยวรูป
เรขาคณิตของถนน แสงไฟสองสวาง ปายเตือน ไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร การใชที่ดิน ทางเชื่อมหรือ
ทางขามแยก บทบั ญญั ติสำหรับผูใช ที่มีความพิ เศษ การจัดการระบายน้ ำ และวัตถุขางทาง ซึ่งจะเริ่มทำได
หลังจากที่โครงการไดทำการออกแบบกอสรางถนนเสร็จแตยังไมไดมีการทำสัญญากอสราง ซึ่งเหตุผลของการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการออกแบบกอสราง มีดังตอไปนี้
• อาจยังไมไดมีการตรวจสอบในระหวางกอนหนานี้
• เพื่อสอบถามวามีอะไรที่ถูกมองขามในขั้นตอนกอนหนานี้
• เปนโอกาสสุดทายในการแกไขแบบบนกระดาษ
• เพื่อตรวจสอบวามีการใชมาตรฐานอะไรในการออกแบบ และมีประเด็นดานความปลอดภัย
อะไรที่แตกตางไปจากมาตรฐาน
• เพื่อตรวจสอบการติดตั้งปายจราจร อุปกรณความปลอดภัย การตีเสน และผังภูมิทัศน
• เพื่อตรวจสอบวาไดมีการพิจารณาผูใชถนนทุกกลุมแลวหรือไม
• เพื่อตรวจรายละเอียดของการเชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิม เชน จุดเขาออกหมูบานอยูใน
ตำแหนงที่เหมาะสมหรือไม
• เพื่อตรวจสอบผังทางแยกและจุดขัดแยงอื่น ๆ
4) ขั้นตอนระหวางการกอสราง (During Construction Stage)
การตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนในขั้น ตอนนี้ คือ การพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะกอใหเกิด
อันตรายขึ้นไดในขณะที่ทำการกอสราง เนื่องจากในระหวางกอสรางนั้นมักจะมีการเคลื่อนยายเครื่องจักร ซึ่ง
สามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุได อีกทั้งในระหวางกอสรางนั้นยังมีผูใชรถใชถนนที่สัญจรผานบริเวณนั้น จึงควรมี
การติดตั้งปายเตือน เพิ่มหลักปองกันแนวขอบถนน และเพิ่มแสงสวางใหเพียงพอ เพื่อลดโอกาสในการชนกัน
ระหวางยานพาหนะและเครื่องจักรหรือยานพาหนะและยานพาหนะ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลง ซึ่ง
เหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนระหวางกอสราง มีดังตอไปนี้
• พื้ น ที่ ก อ สร า งมั ก ค อ นข า งจำกั ด มี เ ครื่ อ งจั ก รกลและรถบรรทุ ก ที่ ใช ค วามเร็ ว ต่ ำ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรถที่สัญจรไปมาที่ความเร็วสูงกวา จะทำใหเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
• การจัดการจราจรระหวางการกอสรางมักขาดการพิจารณาที่รอบคอบในดานความปลอดภัย
ทั้งในสวนของผูรับเหมาและเจาของงาน
• เพื่อตรวจดูวามีการติดตั้งอุปกรณ เครื่องหมาย และปายควบคุมการจราจรชั่วคราว ซึ่งมักไม
มีมาตรฐาน เชน ไมสะทอนแสงในเวลากลางคืน หรือไมเพียงพอ
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• เพื่ อ ตรวจดู ค วามปลอดภั ย ของถนนที่ เชื่ อ มต อ หรื อ ตั ด ผ า น ว า สามารถใช งานได อ ย า ง
ปลอดภัยหรือไม ในระหวางการกอสรางถนนสายหลัก
• เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับบุคลากรในพื้นที่กอสราง และประชาชนที่สัญจรผานเสนทางที่
กำลังอยูในระหวางกอสราง
5) ขั้นตอนกอนเปดการจราจร (Pre–opening to Traffic)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนนี้ คือ การตรวจสอบความพรอมของถนนกอนที่
ถนนจะถูกเปดใชงาน เพื่อใหแนใจวาสิ่งตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดอันตรายนั้นถูกแกไขแลว ซึ่งควรตรวจสอบทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน สภาพพื้นผิวถนนที่แหงและเปยก และตรวจสอบโดยการขับขี่รถยนต รถจักรยาน และ
เดิน เพื่อตรวจดูวามีบริเวณใดบางที่อาจกออันตรายแกผูใชถนนที่อาจถูกมองขามไป หรือไมสามารถตรวจสอบ
ปญหาดังกลาวพบไดในขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนกอนหนานี้ ซึ่งเหตุผลของการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในขั้นตอนกอนเปดการจราจร มีดังตอไปนี้
• อาจยังไมไดมีการตรวจสอบในขั้นตอนกอนหนานี้
• เพื่อสอบถามวามีสิ่งใดที่ถูกมองขามในขั้นตอนกอนหนานี้
• เพื่อตรวจสอบความสัมพันธขององคประกอบทางกายภาพของถนน
• เพื่อตรวจสอบดูวาการกอสรางเปนไปตามที่ออกแบบไว
• บางอย า งที่ อ อกแบบ และบางรายการอาจถู ก เปลี่ ย นแปลงสภาพในพื้ น ที่ เช น มี
สาธารณูปโภคขวางอยู หรือมีการเพิ่มเติมหรือขยายภูมิทัศน ซึ่งทำใหการกอสรางเปลี่ยนไป
จากเดิม
• อาจมีสิ่งติดตั้งที่เปนอันตรายที่ไมไดวางแผนไว เชน เสา หรือบอระบายน้ำ
• เพื่อตรวจสอบความชัดเจนในการมองเห็นในเวลากลางคืน
• เพื่อตรวจสอบดูวามีการติดตั้งปายและเครื่องหมายครบถวน หรือไม
6) ขั้นตอนการตรวจสอบถนนที่เปดใหบริการแลว (Existing Roads)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนนี้ คือ การตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เปดใชงานอยู เนื่องจากถนนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามกาลเวลา จึงอาจพบปญหาความ
ไมปลอดภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของถนน หรือปญหาที่ไมสามารถพบไดเมื่อยังไมมีการจราจรบนถนน ซึ่ง
จะทำให สามารถระบุขอบกพรองดานความปลอดภัยของถนนที่ยังคงหลงเหลืออยูได โดยการตรวจสอบใน
ขั้น ตอนนี้ นั้ น อาจจะต องเสี ย ค าใช จา ยมากกวาขั้น ตอนกอนหนานี้ แตก็คุ มคาเมื่ อพิจ ารณาในแงของความ
ปลอดภัยตอผูใชรถใชถนน ซึ่งเหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยถนนที่เปดใหบริการแลว มีดังตอไปนี้
• ถนนที่กอสรางมานานในสมัยที่ประเทศไทยยังคอนขางขาดแคลนงบประมาณในการกอสราง
มักขาดความปลอดภัย เนื่องจากงบประมาณที่มีอยูจำกัด
15

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง
Road Safety Audit Manual for Department of Highways

•
•
•
•
•
•
•
•

มักติดตั้งปาย เสา บริเวณทางโคงหรือใกลเขตทาง โดยขาดการพิจารณาดานความปลอดภัย
การใชงานของถนน และพื้นที่ริมถนนเปลี่ยนไปตามระยะเวลา
สภาพทั่วไปของถนนยังมีลักษณะที่เปนอันตรายอยูมาก โดยเฉพาะพื้นที่ริมสองขางทาง
ภูมิทัศน และตนไม มีการเปลี่ยนแปลงไปทำใหอาจบดบังการมองเห็น
วิธีปฏิบัติที่ยอมรับกันอยูเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ประสบการณ และความรูที่เพิ่มขึ้น
อุปกรณของถนน (ปาย หมุด ฯลฯ) เกาลงตามเวลา
เพื่อทำการตรวจสอบในเวลากลางคืนในขณะที่มีการจราจร
ชวยใหคนพบสิ่งอันตรายที่เปนปญหาทั้งระบบ เชน ปญหาการติดตั้งอุปกรณ ที่ไมถูกตอง
ขนาดหรือลักษณะของปายและเสาที่อาจจะเกิดอันตรายตอผูใชถนน
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บทที่ 3
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
จากการทบทวนเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทั้งในประเทศและตางประเทศ ทำใหได
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่มีความเหมาะสมสำหรับกรมทางหลวง ซึ่งประกอบไปดวย
8 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 3.1-1 ขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ที่มา: Austroads (2002)
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การคัดเลือกคณะผูต รวจสอบ
ผู ว าจ า งคั ดเลื อ กผู ตรวจสอบที่ เป น กลางไมมี ส ว นเกี่ย วขอ งกั บ โครงการ มี ทั กษะความรูที่ เหมาะสม
กลาวคือ ผูตรวจสอบหรือคณะผูตรวจสอบจะตองไมเกี่ยวของกับคณะผูออกแบบ โดยผูตรวจสอบหรือคณะผู
ตรวจสอบนั้นจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมความปลอดภัย และมีประสบการณเกี่ยวกับ
วิศวกรรมความปลอดภัย และขนาดของคณะผูตรวจสอบนั้นจะขึ้นอยูกับขนาดของโครงการที่จะตองตรวจสอบ
จึงไมอาจระบุตายตัวไดวาควรมีจำนวนกี่คน แตโดยทั่วไปควรมีผูตรวจสอบไมต่ำกวา 2 คน และไมควรเกิน 5 คน

การจัดหาขอมูลภูมิหลังประกอบโครงการ
ผูวาจางจะตองใหขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการที่ตองการตรวจสอบกับคณะผูตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน ซึ่งขอมูลภูมิหลังของโครงการจะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับประเมินประเด็นปญหาดาน
ความปลอดภัย โดยขอมูลภูมิหลังเหลานี้ ไดแก รายงาน แบบแปลน หนังสือสัญญา และปริมาณการจราจร
เปนตน

การจัดประชุมเริ่มงาน
การจัดประชุมเริ่มงานเปนการประชุมที่เปนทางการที่ทำใหคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ได รั บ ข อ มู ล ประกอบการตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนที่ ค รบถ ว นสมบู ร ณ ซึ่ ง จะช ว ยให ท ราบถึ ง
วัตถุป ระสงค ของโครงการ และขอมูลประเด็น ปญหาความปลอดภัยตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับ โครงการโดยตรง
เนื่องจากคณะผูตรวจสอบไมอาจจะตรวจสอบถนนไดทุกจุด ในทุกเวลา หรือทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ ยัง
เปนการอธิบายกระบวนการการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนใหแกผูที่ยังไมคุนเคยกับกระบวนการ และ
เปนการชี้แจงถึงบทบาทหนาที่ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทั้งหมด
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การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การดำเนิ น การตรวจสอบความปลอดภัย ทางถนน เริ่ มจากการประเมิน เพื่ อหาประเด็น ป ญหาความ
ปลอดภั ย จากเอกสารข อ มู ล ภู มิห ลั งของโครงการ จากนั้ น จะทำการลงพื้ น ที่ โครงการเพื่ อตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ในภาคสนาม ซึ่ งเป น 2 ส ว นที่ ส ำคั ญ ของขั้ น ตอนการตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) การประเมินเอกสารและขอมูล
คณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนจะตองทำการประเมินเอกสารขอมูลภูมิหลังของ
โครงการทั้งกอนและหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนาม เพื่อที่จะไดทราบไดเบื้องตนวามีจุดใดที่คาดวาจะ
กอใหเกิดความไมปลอดภัย จากนั้นบันทึกเปนรายการไวสำหรับนำไปตรวจสอบในภาคสนาม ซึ่งควรประเมิน
ทั้งแบบแปลนพิมพเขียว ขอมูลการจราจร และขอมูลอุบัติเหตุ โดยใชรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(Checklist) ซึ่งหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลเหลานี้ อาจสอบถามจากวิศวกรผูออกแบบ
2) การตรวจสอบพื้นที่ในภาคสนาม
การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในภาคสนามนั้นคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยควร
จะต องสวมใส เสื้ อ สะท อ นแสง เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการจราจรบริ เวณโครงการ ซึ่ งการ
ตรวจสอบพื้นที่ในภาคสนามนั้นควรจะตองมีการตรวจสอบทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากการตรวจสอบใน
ตอนกลางวันจะชวยใหสามารถมองเห็นจุดที่เปนปญหาในขณะนั้น รวมทั้งจุดที่อาจเปนปญหาในอนาคตหากมี
การขยายโครงการออกไป จึ งควรพิ จ ารณาเวลาที่ เหมาะสมสำหรับ การออกไปตรวจ เนื่ อ งจากว าสภาพ
การจราจรอาจแปรเปลี่ ย นได ตามแต ล ะช วงของวัน สวนการตรวจสอบในตอนกลางคืน จะชวยใหส ามารถ
ตรวจสอบประเด็นปญหาอื่น ๆ ที่ไมสามารถตรวจสอบไดในตอนกลางวัน เชน การมองเห็นแนวเสนทาง และแสง
ไฟสองสวาง เปนตน โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยจะใชรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(Checklist) สำหรับชวยในการตรวจสอบประเด็นปญหาความปลอดภัยตาง ๆ
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การเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมีวัตถุประสงคหลัก คือ การชี้ใหเห็นจุดที่ไมปลอดภัย
ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได พรอมกับประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากความไมปลอดภัยนั้น และ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอเสนอแนะจะเปนเพียงแนวทางปฏิบัติเทานั้น สวนรายละเอียด
ปลีกยอยจะเปนหนาที่ของวิศวกรผูออกแบบถนน

การจัดประชุมปดงาน
การจัดประชุมปดงานจะกระทำภายหลังจากคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดจัดทำรายงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเสร็จสิ้นแลว ซึ่งการประชุมปดงานจะเปนรายงานผลการตรวจสอบและการ
หารือเกี่ยวกับขอเสนอแนะและการแกไขปญหาความไมปลอดภัยที่ตรวจสอบพบ เพื่อใหคณะผูตรวจสอบและ
วิศวกรผู ออกแบบเขาใจตรงกัน อีกทั้ งเป น การชวยฝกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวของใหทราบถึงกระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และแนวทางในการปฏิบัตติ อไปในอนาคต

การเขียนรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย
หลังจากที่ไดมีการประชุมปดงานแลว วิศวกรผูออกแบบจะตองจัดทำรายงานการตอบสนองตอรายงาน
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Corrective Action Report) เพื่อตอบสนองตอขอเสนอแนะทุกขอที่มี
ในรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเปนลายลักษณอักษร

การดำเนินการแกไขภายหลังการตอบสนอง
ภายหลั งจากมี ก ารจั ด ทำรายงานการตอบสนองต อ รายงานการตรวจสอบความปลอดภั ย เสร็ จ สิ้ น
วิ ศวกรผู อ อกแบบจะต อ งทำการปรั บ ปรุ งแก ไขแบบหรื อ สิ่ งก อ สร างเพื่ อ ให เกิ ด ความปลอดภั ย แก ผู ใชงาน
โครงการทางหลวง ซึ่งหากไมสามารถดำเนินการแกไขไดทันที อาจทำการปรับปรุงแกไขเบื้องตน เชน ติดตั้ง
ปายเตือนกอน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลง แลวเรงดำเนินการปรับปรุงแกไขอยางถาวรใหเรียบรอย
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง
แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวง
แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวง จะกลาวถึงการกำหนด
บทบาทและหน า ที่ ของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อง ขั้น ตอนการปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัย ทางถนนใน
ขั้นตอนตาง ๆ แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูในองคกร รวมถึงการกำกับและติดตามผล
การดำเนินงาน โดยในหัวขอนี้ จะประกอบดวยหัวขอยอย 4 หัวขอ ดังนี้
1) บทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทางที่ปรึกษาจะแบงหนาที่ที่รับผิดชอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวของดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในแตละขั้นตอน เพื่อใหแตละหนวยงานทราบถึงบทบาท
และขอบเขตหนาที่ที่รับผิดชอบ
2) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนตาง ๆ อธิบายถึงวิธีและขั้นตอนในการ
ตรวจสอบความปลอดภั ยทางถนนของกรมทางหลวง ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้น ตอน ได แก
การคัดเลือกคณะผูตรวจสอบ แนวทางในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ควรทำการตรวจสอบ
เปนตน
3) การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูในองคกร อธิบายแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของกรมทางหลวงชนบทในดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ใหมีความรูในดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ
4) การกำกับและติดตามผลการดำเนิ นงาน ทางที่ปรึกษาวางแผนใหหนวยงานที่มีหนาที่ที่
เกี่ยวของในการกำกับและติดตามผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง
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บทบาทและหนาที่ของหนวยงานในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การตรวจสอบความปลอดภั ยทางถนน (Road Safety Audit) เปน หนึ่ งในกระบวนการแนวทางการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Tool) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
เปนกระบวนการจัดการความปลอดภัยในเชิงรุก (Proactive) หรือเชิงการปองกัน (Prevention) และนิยมใช
กั น ในการจั ด การความปลอดภั ย ของถนนที่ อ อกแบบก อสร างใหม แต ก็ส ามารถนำมาใช ได กั บ ถนนที่ เป ด
ใหบริการอยู แสดงดังรูปที่ 4.2-1

รูปที่ 4.2-1 กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Tools)
ที่มา: SEETO Road Safety Manual (2009)

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสามารถดำเนินการไดในขั้นตอนตาง ๆ ของการพัฒนาโครงการ
ทางหลวง ตั้งแตขั้น ตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จนถึงขั้น ตอนถนนที่เป ดใหบริการแลว ซึ่ ง
ผูดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จะเรียกเปนผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road
Safety Auditors
ในกลุมประเทศยุโรปมีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน 3 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 4.2-2
ไดแก
• Road Safety Impact Assessment (RIA) คือ การประเมินผลกระทบดานความปลอดภัย
ทางถนน ซึ่งอยูในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม (Feasibility Study)
ของโครงการทางหลวง โดยดำเนินการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Expert)
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• Road Safety Audit (RSA) คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนซึ่งดำเนินการไดใน
ทุ ก ขั้ น ตอน และดำเนิ น การโดยผู ต รวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน (Road Safety
Auditors) ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ
• Road Safety Inspection (RSI) คือ การตรวจดูความปลอดภัยทางถนน เปนการพิจารณา
ประเด็ น ด า นความปลอดภั ย ของถนนที่ มี อ ยู จ ริ ง ซึ่ งอยู ในขั้ น ตอนระหว า งการก อ สร า ง
ก อ นเป ด ให บ ริ ก าร และเป ด ให บ ริ ก ารแล ว โดยดำเนิ น การตรวจโดยผู ต รวจด านความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Inspectors)
เครือ
� งมือ

ขนตอน
ั�

RSA

FS

แบบ
เบือ
� งต ้น

แบบ
รายละเอียด

ระหว่างการ
ก่อสร ้าง

ก่อนเปิ ด
ให ้บริการ

เปิ ด
ให ้บริการ
แล ้ว

Road Safety Auditors

ผูต
้ รวจสอบ
Road Safety Expert

Road Safety Inspectors

รูปที่ 4.2-2 แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ที่มา: SEETO Road Safety Manual (2009)

การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวงเปนขั้นตอนที่มีความสำคัญเกี่ยวของกับสวน
งานต าง ๆ ประกอบด ว ย เจ า ของงาน (Owners/Clients) ผู อ อกแบบ (Designers) และผูต รวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Auditors) แสดงดังรูปที่ 4.2-3 ซึ่งบุคลากรทั้งสามสวนงานจำเป นต องมี
ความเปนอิสระ หนาที่และความรับผิดชอบของทั้ง 3 สวนจะแตกตางกันไป
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เจาของงาน

ผูออกแบบ

ผูตรวจสอบ

รูปที่ 4.2-3 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนนี้ ในสวนของผูออกแบบและ
ผูตรวจสอบฯ จะตองปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอกัน เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ความปลอดภั ย ของถนนไดอยางโปรงใส และมี ป ระสิทธิภ าพ สำหรับ รายละเอียดการแจกแจงบทบาทของ
หนวยงานทั้ง 3 สวน เปนรายกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.2-4

รูปที่ 4.2-4 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
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ตรวจสอบ วาจาง

ในการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งสามกลุมมีบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบที่สำคัญ แสดงดังรูปที่ 4.2-5 ดังนี้
• ผู ต รวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน (Road Safety Auditors) เป น คณะบุ ค คลที่
ดำเนิน การตรวจสอบดานความปลอดภัย ของโครงการถนนที่ พิจารณา โดยระบุป ระเด็ น
ปญหาพรอมทั้งขอเสนอแนะ และเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
• เจาของงานหรือผูวาจาง (Owners / Clients) เปนกลุมบุคคลที่เปนเจาของโครงการและ
ดำเนินการวาจางคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินการตรวจสอบ จะ
เป น ผู ที่ พิ จ ารณาเห็ น ด ว ยหรื อ ไม เห็ น ด ว ยกั บ ประเด็ น ป ญ หาและข อ เสนอแนะที่ ค ณะผู
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Auditors) ไดเขียนไวในรายงานตรวจสอบฯ
• ผู อ อกแบบ (Designers) เป น กลุ ม บุ ค คลที่ ท ำหน าที่ อ อกแบบหรื อ ดำเนิ น การก อ สร า ง
โครงการถนน ซึ่งหากเจาของงานหรือผูวาจางเห็นพองวาตองมีการปรับปรุงแกไขแบบหรือ
การกอสราง ผูออกแบบก็จะตองพิจารณาดำเนินการนำไปสูการปฏิบัติ
เริ่มงาน
ผูตรวจสอบ ตรวจสอบ/เขียนรายงาน
เจาของงานพิจารณาปญหา

ปดงาน

ไมพบประเด็น

ไมแกไข

แกไข

ผูออกแบบปรับแบบ
เขียนรายงานตอบสนองตอประเด็นการตรวจสอบ

สิ้นสุดกระบวนการ

รูปที่ 4.2-5 บทบาทหนาที่ของแตละในแตละขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
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การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนตาง ๆ สำหรับกรมทางหลวง
การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ใชสำหรับการจัดการความปลอดภัยของถนน
ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวงแบงระยะเวลาการตรวจสอบความปลอดภัย
เป น 4 ระยะ ประกอบด วย ระยะศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต น ระยะออกแบบรายละเอีย ด
ระยะระหว า งการก อ สร า งและก อนเป ดใช งาน และระยะที่ ถ นนเป ด ใช งานแล ว สำหรับ หน ว ยงานต าง ๆ
ที่เกี่ยวของในขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนทั้ง 4 ระยะ ของกรมทางหลวงสามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 4.3-1
ตารางที่ 4.3-1 บทบาทและหนาที่ของหนวยงานทางหลวงที่เกี่ยวของในแตละระยะ
ขั้นตอน

ศึกษาความเหมาะสม
กิจกรรม
และออกแบบเบื้องตน
การตรวจสอบความ • สำนักแผนงาน
ปลอดภัยของถนน

ออกแบบรายละเอียด

ระหวางการกอสราง
ถนนที่เปดใชงานแลว
และ กอนเปดใชงาน
• ส ำ นั ก ส ำร ว จ แ ล ะ • สำนักงานกอสรางทาง • สำนั ก อำนวยความ
ออกแบบ
และสะพาน
ปลอดภัย
• สำนักงานทางหลวง • ส ำ นั ก ส ำ ร ว จ แ ล ะ • กองทางหลวงพิเศษฯ
ออกแบบ
• กองทางหลวงพิเศษฯ
• สำนักงานทางหลวง
• สำนักทางหลวง
• ศู น ย ส ร า งทางและ
สะพาน
• กองทางหลวงพิเศษฯ
• สำนักบริหารโครงการ
ท างห ล วงระห ว า ง
ประเทศ
การพัฒนาบุคลากร • สำนักอำนวยความปลอดภัย
และเสริมสราง
• กองฝกอบรม
ความรูในองคกร
กำกับและติดตาม • คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง

ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูในองคกรจะรวมถึงกิจกรรมการ
• การอบรมบุคลากรของกรมทางหลวง
• การพัฒนาคูมือ RSA และแนวทางปฏิบัตสิ ำหรับกรมทางหลวง
• การเผยแพรองคความรูจากรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
• การประเมินและปรับปรุงแบบมาตรฐาน
สำหรั บ รายละเอี ย ดการดำเนิ น งานของหน ว ยงานในขั้ น ตอนตาง ๆ แสดงไว ดั งตารางที่ 4.3-2 ถึ ง
ตารางที่ 4.3-4
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ตารางที่ 4.3-2 รายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน

บทบาท

ลักษณะงาน
ขั้นตอน
ประเภทโครงการ
คัดเลือกผูตรวจสอบ
ผูออกแบบ
ผูตรวจสอบ
แนวทางดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ

ขอดี/โอกาส
ขอจำกัด/ความทาทาย

งานบริการที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอม
การศึกษาความเหมาะสม
การออกแบบเบื้องตน
ทุกประเภท
สำนักแผนงาน/สำนักอำนวยความปลอดภัย
สำนักแผนงาน/สำนักอำนวยความปลอดภัย
บริษัทที่ปรึกษา
บริษัทที่ปรึกษา
Road safety expert
External Auditor
• ระบุคุณลักษณะของ Road safety expert และกิจกรรม RSA ไวในรายการขอกำหนด (TOR) ของงานจางศึกษา
• ดำเนินการโดยคณะผูตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาและไดรับความเห็นชอบโดยกรมทางหลวง โดยให บริษัทที่
ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำ RSA (รวมอยูในสัญญาจางที่ปรึกษา)
• Road safety expert น ำ ห ลั ก ก า ร ด า น • ดำเนินการ RSA เต็มรูปแบบ โดย External Auditor team เมื่องานแบบเบื้องตนแลวเสร็จ
ความปลอดภั ย ทางถนน เข า ไปพิ จ ารณา • ตรวจสอบวาหลักการและมาตรฐานการออกแบบ สอดคลองกับประเภทของถนนและการใชงานของผูใช
รูปแบบทางเลือกของโครงการ
รถใชถนนหรือไม
• พิจารณามาตรฐาน แนวเสนทาง ผลกระทบ • ตรวจสอบความปลอดภัยของแนวเสนทางและผังของทางแยกตาง ๆ รวมถึงปญหาความเสี่ยงในบริเวณ
จุดเชื่อมตอและบริเวณอื่น ๆ นอกพื้นที่โครงการ เขน ชุมชน โรงเรียน
ตอโครงขายเดิมและพื้นที่ขางเคียง จำนวน
รูป แบบ ตำแหน ง ระยะห างของทางแยก/ • ตรวจสอบขนาดพื้ น ที่ แ ละความกว า งเขตทางเพี ย งพอหรื อ ไม และผลกระทบด า นความปลอดภั ย
ทางแยกตางระดับ ที่เหมาะสม
(หลังจากนี้ จะแกไขไดยาก)
• ระบุ ให ท ราบถึ ง ประเภทของผู ใช ท างที่ จ ะ • เพื่อตรวจสอบวาผูใชทางทุกประเภทไดถูกคำนึงถึงในการออกแบบเบื้องตนแลวหรือไม
• สงตอรายงานการตรวจสอบฯ ไปยังผูออกแบบรายละเอียดใหทราบถึงประเด็นหรือตำแหนงที่ตองให
ไดรับผลกระทบจากโครงการ
ความสนใจเรื่องความปลอดภัยเปนพิเศษในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด
• หลีกเลี่ยงการเกิดปญหาความปลอดภัย ซึ่งไมสามารถแกไขไดในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด
• สามารถเริ่มดำเนินการไดทันทีสำหรับงานจางที่ปรึกษา
• จำเปนตองสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ RSA ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ ใหกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ในฐานะเจาของงาน
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ตารางที่ 4.3-3 รายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนออกแบบรายละเอียด

บทบาท
หนาที่

ลักษณะงาน
ประเภทโครงการ
เจาของงาน
ผูออกแบบ
ผูตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

ขอดี/โอกาส
ขอจำกัด/ความทาทาย

งานจางออกแบบ

งานออกแบบ โดยสำนักสำรวจและออกแบบ

งานออกแบบ โดยสำนักทางหลวง
ทุกประเภท
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับการปรับปรุงดาน
กายภาพ การควบคุมหรือจัดการจราจร
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักสำรวจและออกแบบ/โครงการกอสราง
แขวงทางหลวง
บริษัทที่ปรึกษา
ผูออกแบบ
เขต/สป.
คณะผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ของสำนักสำรวจและออกแบบที่ไมมสี วนเกี่ยวของกับงานออกแบบ
คณะกรรมการ Conceptual ของสำนักสำรวจ
โครงการนั้น
และออกแบบ
• ดำเนินการตามขั้นตอน RSA เต็มรูปแบบ
• ดำเนินการตามขั้นตอน RSA เต็มรูปแบบ
• ดำเนินการในลักษณะ Conceptual Audit
• ระบุ ในรายการข อ กำหนด (TOR) ของงานจ า งที่ • กำหนดเป น แนวทางปฏิ บั ติ ข องสำนั ก สำรวจและ
ในระดั บ Checklist เมื่ อ เสนอขอรั บ การ
ปรึกษา
ออกแบบ
จัดสรรงบประมาณกอสราง
• ผลการตรวจสอบฯ มีอายุ 2 ป
• ผลการตรวจสอบฯ มีอายุ 2 ป
• ดำเนิ น การตามขั้ น ตอน RSA เต็ ม รูป แบบ
• หากภายใน 2 ป โครงการฯ ยั ง ไม ไ ด ก อ สร า ง • หากภายใน 2 ป โครงการฯ ยังไมไดกอสราง จะตอง
สำหรับโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย
ทำ RSA อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ เสนอขอรั บ การจั ด สรร
จะต อ งทำ RSA อี ก ครั้ งหนึ่ ง เมื่ อ เสนอขอรั บ การ
จัดสรรงบประมาณกอสรางในปถัดไป
งบประมาณกอสรางในปถัดไป
• ส งต อ Audit report ไปยั ง ผู ก อ สร า งให ท ราบถึ ง • ส ง ต อ Audit report ไปยั ง ผู ก อ สร า งให ท ราบถึ ง
ประเด็นหรือตำแหนงที่ตองใหความสนใจเรื่องความ
ประเด็ น หรื อ ตำแหน ง ที่ ต อ งให ค วามสนใจเรื่ อ ง
ปลอดภัยเปนพิเศษ
ความปลอดภั ย เป น พิ เ ศษ รวมทั้ ง ข อ จำกั ด ใน
ขั้นตอนการออกแบบ
• การปรับเปลี่ยนแกไขแบบ สามารถทำไดงายและไมสิ้นเปลืองงบประมาณ
• ลดโอกาสที่จะเกิดปญหาขอจำกัดดานความปลอดภัย ซึ่งอาจตรวจพบระหวางกอสรางที่ดำเนินการแกไขไดยากกวา
• สงตอขอมูล ขอจำกัดในการออกแบบถึงผูกอสรางและบำรุงรักษา
• ปริมาณภาระงานจำนวนมาก
• ปริมาณภาระงานจำนวนมาก
• ปริมาณภาระงานจำนวนมาก
• ขาดแคลนผูตรวจสอบฯ มีพื้นฐานงานออกแบบทาง • ขาดแคลนผูตรวจสอบฯ มีพื้นฐานงานออกแบบทาง • ขั้นตอนการทำงานที่เพิ่ มขึ้น อาจสงผลให
และวิศวกรรมจราจร
และวิศวกรรมจราจร
ดำเนินงานลาชา
• การยอมรับผลการตรวจสอบ
• การยอมรับผลการตรวจสอบของ Internal
• ค าก อ สร า งสู งขึ้ น จากงบประมาณที่ ได รั บ
• ระยะเวลาในการออกแบบจำกัด
จัดสรร
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ตารางที่ 4.3-4 รายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนระหวางกอสรางและกอนเปดใชงาน

ขั้นตอน
ประเภทโครงการ

บทบาทหนาที่

เจาของงาน
ผูออกแบบ
ผูตรวจสอบ

ชวงเวลาที่
ตรวจสอบ
งานกอสราง
โครงการใหญ (สท.
1, สท.2, สส)

ขั้นตอนระหวางกอสราง
Design Issues

Construction Traffic
Management Plan
สท.1, สท.2, สส, สำนักทางหลวง, ศูนยสรางทางและสะพาน
บริษัทกอสราง
สำนักสำรวจและออกแบบ
External Auditor
คณะผูตรวจสอบภายใน (Internal
Auditor) ของสำนักสำรวจฯ ที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับงานออกแบบ
โครงการนั้นรวมกับสำนักอำนวยความ
ปลอดภัย
กอนเริ่มดำเนินการกอสราง
เมื่อโครงการเสนอแกไขแบบ
• ระบุ RSA เปนกิจกรรมใน • ตามแนวปฏิบัติเดิม
สัญญากอสราง

• งานกอสรางและ
บำรุงรักษาโครงการ
ขนาดกลางและเล็ก
(สำนักทางหลวง)

• ตามแนวปฏิบัติเดิม

Work Zone Inspection

ขั้นตอนกอนเปดใชงาน
ถนนตัดใหม
ขยายถนนเดิม

แขวงทางหลวง
บริษัทกอสราง
บริษัทกอสราง
บริษัทกอสราง
Auditor/Road safety inspector คณะผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ของสำนัก
สำรวจฯ ที่ไมมสี วนเกี่ยวของกับงานออกแบบโครงการนั้น
รวมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย
ระหวางดำเนินการกอสราง

กอนเปดใชงาน

-

• ระบุ เ ป น กิ จ กรรมในสั ญ ญ า • ดำเนินการสำหรับโครงการทุกประเภท
กอสราง
• เปนขอมูลประกอบการตรวจรับ
มอบงานกอสรางทุกงวดงาน
• ด ำ เ นิ น ก า ร โ ด ย
Auditor/inspector ของบริษัท
กอสราง
• ดำเนิ น การเองโด ย Project • เลือกดำเนินการเฉพาะบางโครงการ
Engineer
• เปนขอมูลประกอบการตรวจรับ
มอบงานกอสรางทุกงวดงาน
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ตารางที่ 4.3-4 (ตอ) รายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนระหวางกอสรางและกอนเปดใชงาน
ขั้นตอน
ประเภทโครงการ
ขอดี/โอกาส

ขั้นตอนระหวางกอสราง
Design Issues

Construction Traffic
Work Zone Inspection
Management Plan
• สำนักกอสราง มีแนวปฏิบัติในการทำ work zone inspection มีคางานใน items 7.2
• ผูใชทางมีความปลอดภัยในการเดินทางผาน Work Zone ตลอดระยะเวลากอสราง
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบริเวณ Work Zone

ขั้นตอนกอนเปดใชงาน
ถนนตัดใหม
ขยายถนนเดิม
• เป น โอกาสสุ ด ท า ยที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให เกิ ด
สภาพความปลอดภัยแกผูใชทาง
• เปนชองทางในการสงประเด็นสำคัญตอไปยังแขวง
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บทที่ 5
รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง
วัตถุประสงคของรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การใชรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางคณะผูตรวจสอบจะตองเลือกใชรายการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมกับขั้นตอนของโครงการทางหลวง ซึ่งบางโครงการนั้นอาจครอบคลุมมากกวาหนึ่งขั้นตอน จึงควร
ใช ร ายการตรวจสอบหลั ก (Master Checklist) เพื่ อ ตรวจดู เบื้ อ งต น ว า มี ป ระเด็ น หลั ก อะไรบ า งที่ จ ะต อ ง
ตรวจสอบ จากนั้นจึงลงลึกไปยังรายละเอียดปลีกยอยในรายการตรวจสอบ ซึ่งผูตรวจสอบควรตระหนักดวยวา
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่ดีนั้นไมใชเพียงการตรวจสอบทีละรายการตามที่มีระบุอยูในรายการ
ตรวจสอบเท านั้ น แต จ ะต อ งใช ทั ก ษะและดุ ล พิ นิ จ ของตนด ว ยในการตรวจสอบความปลอดภั ย ของแต ล ะ
องคประกอบของโครงการทางหลวง เนื่องจากรายการที่มีอยูเปนรายการของสิ่งที่มีใหพบเห็นเปนประจำในการ
ออกแบบและกอสราง จึงไมอาจครอบคลุมทุกองคประกอบของโครงการทางหลวง โดยรายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนในแตละขั้นตอนการตรวจสอบมีประเด็นดังนี้
1) ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ประกอบดวย ประเด็นทั่วไป ประเด็นดาน
การออกแบบทั่วไป ประเด็นทางแยก ขอจำกัดทางสภาพแวดลอม และประเด็นอื่น ๆ เปนตน
2) ขั้ น ตอนการออกแบบเบื้ องตน ประกอบด ว ย ประเด็ น ทั่ วไป ประเด็ น ของการออกแบบ
รายละเอียดของแนวเสนทาง ทางแยก และผูใชถนนบางกลุมเปนการเฉพาะ เปนตน
3) ขั้ น ตอนการออกแบบก อสราง ประกอบด ว ย ประเด็ น ทั่ ว ไป ประเด็ น ของการออกแบบ
รายละเอียดแนวเสนทาง ทางแยก ผูใชถนนอื่น ๆ ไฟฟาแสงสวาง ปายและเครื่องหมายนำทาง
และลักษณะกายภาพของอุปกรณในเขตทาง เปนตน
4) ขั้ น ตอนในระหว างก อ สร าง ประกอบด ว ย ประเด็ น ทั่ ว ไป การจั ด การจราจร ป ายและ
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร คนเดินเทาและคนขี่จักรยาน และพื้นผิวถนน เปนตน
5) ขั้ น ตอนก อ นเป ด การจราจร ประกอบด ว ย ประเด็ น ป ญ หาทั่ ว ไป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
แนวทาง ทางแยก ผูใชถนนอื่น ๆ ไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร และเครื่องหมาย นำทาง วัตถุ
หรือสิ่งกีดขวางอันตรายขางทาง และการปฏิบัติงาน เปนตน
6) ถนนที่เปดใหบริการแลว ประกอบดวย ประเด็นแนวทางและรูปตัดของถนน ลักษณะทั่วไป
ของทางแยก การระบายน้ ำ ป า ยจราจร สั ญ ญาณไฟจราจร เครื่ อ งหมายจราจรและ
เครื่องหมายนำทาง สภาพอันตรายขางทาง พื้นถนน ไฟฟาแสงสวาง คนเดินเทา คนเดินขาม
ถนน คนขี่จักรยาน ทางเชื่อม การจอดรถ และที่หยุดรถประจำทาง และประเด็นอื่น ๆ เปนตน
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รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบความปลอดภัย (Checklist) เปนเอกสารหรือเครื่องมือที่ชวยแนะแนวทางประเด็นการ
ตรวจสอบและชวยเตือนความจำในประเด็นสำคัญที่ไมควรมองขามในการดำเนินงาน
พิ ชั ย ธานี ร ณานนท (2549) แนะนำหลั กเกณฑ ก ารใชร ายการตรวจสอบวาสำหรับ ผู ตรวจสอบที่ มี
ประสบการณ อ าจใช แ ต ร ายการตรวจสอบชุ ด ที่ เป น รายการหลั ก (Master checklist) เท านั้ น ในขณะที่
ผูตรวจสอบที่มีประสบการณนอยควรพิจารณารายการตรวจสอบยอยในแตละรายการหลัก ในรายละเอียดที่จัดไว
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มิใชการตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ตามรายการตรวจสอบระบุไวเทานั้น
คณะผูตรวจสอบจะตองใชความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ ตลอดจนดุลยพินิจและความเขาใจของ
ตนเองประกอบการตรวจสอบ ซึ่งรายการตรวจสอบมีดังนี้
1) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
2) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน
3) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนการออกแบบกอสราง
4) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนในระหวางกอสราง
5) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนกอนเปดการจราจร
6) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนที่เปดใหบริการแลว
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5.2.1 รายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study)
ประเด็น

1.1 ประเด็นทั่วไป
1.1.1 ขอบเขตของโครงการ การใชงาน และลักษณะการจราจร
• โครงการนี้มีวตั ถุประสงคการใชงานอะไร (อธิบาย)
• การออกแบบสอดคลองกับการใชงานของโครงการหรือไม
• โครงการที่เสนอนี้จะสามารถสนองความตองการของยานพาหนะ
และคนเดินเทา ดังตอไปนี้ไดเพียงพอหรือไม
- รถยนตสวนบุคคล/ รถกระบะ
- รถจักรยานยนต
- รถบรรทุกขนาดใหญ
- รถโดยสาร
• โครงการสามารถรองรับองคประกอบของการจราจรที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นไดอยางเพียงพอหรือไม
• โครงการที่เสนอนี้สอดคลองกับถนนตอเชื่อม รูปแบบการใชที่ดิน
และการจัดการจราจรหรือไม
1.1.2 ประเภทและระดับความสะดวกในการเขาออกที่ดินและพืน้ ที่พัฒนา
สองขางทาง
• ระดับการควบคุมการเขาออกสอดคลองกับการใชงานของถนนและ
ชวงอื่น ๆ ของถนนเสนนี้หรือไม
• ระยะมองเห็นมีความเหมาะสมหรือไม
- ที่ทางแยกตาง ๆ
- ในทางเขาออกที่ดินริมถนน
• ความเร็วออกแบบที่ใชเหมาะสมกับจำนวนและประเภทของ
ทางแยก หรือทางเขาออกที่ดินริมขางทางที่มีอยูหรือไม
1.1.3 การจราจรขนาดใหญ สถานที่กำเนิด
• สถานที่ที่สรางการจราจร เชน หมูบ
 านจัดสรร หรือศูนยการคา
อยูหางไกลจากโครงการเพียงพอหรือไม ที่จะมีอิทธิพลตอรูปแบบ
ของการออกแบบ
• มีการจัดเตรียมการเขาออก หรือการติดตอกันระหวางพื้นที่ชุมชน
เพื่อไมใหชุมชนถูกตัดขาดเนื่องจากการพัฒนาโครงการนี้ หรือไม
• ทางเขาออกของแหลงกำเนิดจราจรขนาดใหญอยูไ กลจากทางแยก
เพียงพอหรือไม ในดานความปลอดภัย
• ระยะมองเห็นทางเขาออก และมองจากทางเขาออกของ
แหลงกำเนิดจราจรเหลานี้ เพียงพอหรือไม

ใช

ไมใช

ขอคิดเห็น
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ประเด็น

1.1.4 การกอสรางเปนระยะ
• โครงการนี้จะทำการกอสรางเสร็จในครั้งเดียวหรือไม
• ถาจะดำเนินการกอสรางเปนระยะ มีการพิจารณาใหความสำคัญใน
เรื่องความปลอดภัยในประเด็นตอไปนี้หรือไม
- ชวงระหวางระยะที่หนึ่งกับระยะที่ตามมา
- ชวงการเชื่อมตอกับถนนเดิม
• ระหวางการกอสรางโครงการ จะมีปญหาเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัยในบริเวณอื่น ๆ หรือไม
1.1.5 งานกอสรางเพิ่มเติมในอนาคต
• จะมีปญหาในเรื่องการลดหรือผอนปรนมาตรฐานความปลอดภัยลง
หรือไม ถาจะมีการดำเนินการตอไปนี้บนสายทาง :
- การขยายผิวจราจรในอนาคต
- การเพิ่มจาก 2 ชอง เปน 4 ชองจราจร
- การปรับแนวเสนทางใหม
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรขาคณิตที่ทางแยกตาง ๆ
- การขยายความยาวของเสนทาง
1.1.6 ผลกระทบตอโครงขายในภาพกวาง
• ไดมีการพิจารณาผลกระทบที่อาจเปนอันตรายจากโครงการนี้ตอ
โครงขายถนนรอบขางหรือไม และถามี ไดมีการจัดการอยาง
เหมาะสมแลวหรือไม
1.2 ประเด็นดานการออกแบบทั่วไป
1.2.1 การเลือกเสนทาง
• องคประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับที่ตั้งและ/หรือแนวเสนทาง มี
ความปลอดภัยหรือไม
• ถาเสนทางใหม วิ่งทับบนเสนทางเดิม จะมีผลกระทบอยางไร
(อธิบาย)
• ถาเสนทางอยูบนพื้นที่วางเปลา แนวเสนทางปลอดภัยหรือไม จะทำ
ใหปลอดภัยมากขึ้นไดหรือไม (อธิบาย)
• ขอจำกัดดานกายภาพของพื้นที่มีผลตอโครงการหรือไม
1.2.2 ผลกระทบของความตอเนื่องกับโครงขายถนนเดิม
• ชวงตาง ๆ ของเสนทาง/บริเวณทีเ่ ปลี่ยนแปลงในจุดทีโ่ ครงการ
เชื่อมตอกับโครงขายเดิม ปราศจากปญหาเรื่องความปลอดภัย ใช
หรือไม
1.2.3 มาตรฐานการออกแบบในภาพกวาง
• ไดมีการใชมาตรฐานการออกแบบที่เหมาะสมหรือไม
• แบบแปลนเรขาคณิตและโปรไฟล เปนไปตามแนวทางการออกแบบ
หรือไม
• ไดมีการใชยานพาหนะออกแบบ (design vehicle) ที่เหมาะสม
และ ยานพาหนะสำหรับใชตรวจสอบ (check vehicle) ในการ
ออกแบบหรือไม
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1.2.4 ความเร็วออกแบบ
• ไดมีการคัดเลือกความเร็วออกแบบที่เหมาะสม โดยพิจารณา
องคประกอบตอไปนี้หรือไม
- แนวเสนทางตามแนวราบและแนวตั้ง
- ความสามารถในการมองเห็น
- การรวมการจราจร (merging)
- การสานการจราจร (weaving)
- การลดความเรงหรือการเรงของยานพาหนะในบริเวณทางแยก
• ระยะมองเห็นในบริเวณตอไปนี้ โดยทั่วไปเปนที่นาพอใจ ใชหรือไม
- ที่ทางแยก (ถาไม จะมีปญหาอะไร)
- ที่ทางขึ้นและทางลงจากทางพิเศษ
- ที่ทางเขาที่ดินขางทาง
• ปายจำกัดความเร็ว ถามี มีความเหมาะสมหรือไม
• ปายจำกัดความเร็วที่กำหนด สอดคลองกับความเร็วออกแบบ
หรือไม
1.2.5 ปริมาณจราจรที่ออกแบบและลักษณะของการจราจร
• แบบที่ไดออกแบบไวมคี วามเหมาะสมหรือไม เมื่อพิจารณาปริมาณ
จราจรและลักษณะการจราจร (ผลกระทบของปริมาณรถหนักใน
สัดสวนทีส่ ูง คนเดินถนน รถจักรยานยนต ฯลฯ)
• โครงการสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิม่ ขึ้นอยางมาก โดยไมได
คาดหมายไดอยางปลอดภัยหรือไม
• โครงการสามารถสนองตอการเปลีย่ นแปลงของลักษณะการจราจร
โดยคาดไมถึงไดอยางปลอดภัยหรือไม
1.3 ทางแยก
1.3.1 จำนวนและประเภททางแยก
• ทุกสวนประกอบของทางแยก (เชน ระยะหางระหวางทางแยก
ประเภท ผัง ฯลฯ) มีความเหมาะสมหรือไม เมื่อพิจารณาประเด็น
ตอไปนี้ :
- แนวคิดของโครงการ
- หนาที่ของทางเสนนี้ และของถนนที่มาตัด
- ยานพาหนะประเภทตางๆ บนเสนทางโครงการและบนถนนที่มาตัด
- ประเภทของทางแยกที่สอดคลองกันภายในโครงการ และ
สอดคลองกับถนนขางเคียงที่อยูตดิ กัน
• จำนวนของทางแยกเหมาะสมหรือไม
- สำหรับการเขาออกอยางปลอดภัย
- เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอโครงขายรอบขาง
- สำหรับการเขาออกของรถฉุกเฉิน
• ไดมีการพิจารณาขอจำกัดดานกายภาพ ดานการมองเห็น และการ
จัดการจราจร ในการกำหนดระยะหางของทางแยกหรือไม (อธิบาย)
• ไดมีการพิจารณาแนวเสนทางตามแนวราบและ/หรือแนวตั้ง ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการกำหนดระยะหางของทางแยก หรือไม
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ประเด็น
• ทางแยกทั้งหมดที่เสนอนี้ มีความจำเปนหรือไม
• สามารถยกเลิกทางแยกอันที่ไมจำเปนไดหรือไม หรือสามารถที่จะ
จัดการเขาออกใหปลอดภัยมากขึน้ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงขาย
รอบขางไดหรือไม
• มีการพิจารณาประเภททางแยกที่ปลอดภัยในยานชุมชนหรือไม
• มีการจัดใหคนเดินเทาขามไดอยางปลอดภัยในทุก ๆ ทางแยก
หรือไม
• มีการจัดใหรถจักรยานยนต ใชทางแยกไดอยางปลอดภัยในทุก ๆ
ทางแยกหรือไม
• มีการจัดใหรถขนาดใหญ เคลื่อนทีไ่ ดอยางปลอดภัย ในทุก ๆ
ทางแยกหรือไม
1.4 ขอจำกัดทางสภาพแวดลอม
1.4.1 แงมุมดานความปลอดภัย
• สภาพภูมิประเทศรอบขางมีขอจำกัดที่จะมีผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของโครงการหรือไม (เชน เปนเหว เปนเขาสูง และ
คดเคี้ยว ซึ่งจะทำใหการออกแบบมีขอจำกัด)
• ไดมีการพิจารณาผลกระทบ จากน้ำทวม ลม และแสงแดดที่สอง
เขาตาหรือไม
• การออกแบบไดพิจารณา ความลาดชัน รัศมีความโคง ประเภทผิว
ทาง ฯลฯ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศ และภูมิประเทศของพื้นที่
หรือไม
• ไดมีการพิจารณาจุดขามของสัตว เชน ชาง วัว ควาย หรือไม
1.5 เรื่องอื่น ๆ
1.5.1 เรื่องความปลอดภัยที่ยังไมไดกลาวถึงขางตน
• มีการพิจารณาจุดตัดกับทางรถไฟ และดำเนินมาตรการปองกัน
อุบัติเหตุอยางเพียงพอแลวหรือไม
• ปายโฆษณาที่เบนความสนใจของผูใชถนน ไดมีการดำเนินการที่
เหมาะสมแลวหรือไม
• ไดมีการพิจารณาจุดพักริมทางหรือที่จอดรถ (เชน บนเสนทาง
ทองเที่ยว จุดจอดสำหรับรถบรรทุก) หรือไม
• ในกรณีที่อาจมีการขายสินคา/ผลไมริมทาง ไดมีการพิจารณาความ
ปลอดภัยในการจอดรถหรือไม
• ไดมีการพิจารณาถึงคนเดินเทาทุกประเภท ที่อาจถูกกระทบจาก
ผลของการกอสรางโครงการ หรือไม (เชน เด็กนักเรียน ผูส ูงอายุ
คนปวย)
• ไดมีการพิจารณาและแกไขปญหาดานความปลอดภัยหรืออุบัตเิ หตุ
บนโครงขายถนนเดิมแลวหรือไม
• ไดมีการพิจารณาเรื่องไฟฟาแสงสวางหรือไม โดยเฉพาะชวงที่ผาน
ชุมชน
• ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยอีกหรือไม
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5.2.2 รายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน (Preliminary design)
ประเด็น

2.1 ประเด็นทั่วไป
2.1.1 การเปลีย่ นแปลงหลังการตรวจสอบครั้งที่ผานมา
• สภาพการณซึ่งโครงการใชในการออกแบบยังคงใชไดหรือไม
ตัวอยางเชน โครงขายถนนรอบ ๆ กิจกรรมในพื้นที่หรือสัดสวน
ประเภทยานพาหนะ
• รูปรางทั่วไปของแบบโครงการยังคงเหมือนเดิมตั้งแตการตรวจสอบ
ที่ผานมาหรือไม (ถามีการตรวจสอบมากอน)
2.1.2 การระบายน้ำ
• การระบายน้ำของโครงการเพียงพอหรือไม
• โครงการไดพิจารณาความเปนไปไดที่จะถูกน้ำทวมแลวหรือไม
รวมน้ำไหลบาจากรอบขางหรือโครงการกั้นทางระบายน้ำเดิม
2.1.3 ระบบสาธารณูปโภค
• โครงการไดพิจารณาอยางเพียงพอเกี่ยวกับทอหรือสายไฟใตดิน
หรือสิ่งที่แขวนเหนือศีรษะหรือไมอยางไร (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชองวางเหนือศีรษะ)
• ไดตรวจสอบตำแหนงของวัตถุที่ตดิ ตั้งกับที่และเฟอรนิเจอรตาง ๆ
สำหรับสาธารณูปโภคหรือไม รวมถึงตำแหนงของเสาไฟฟาตาง ๆ
หรือไม
2.1.4 การเขาออกที่ดินและการพัฒนาสองขางทาง
• ทางเขาออกทุกทางสามารถใชไดอยางปลอดภัยหรือไม (ทางเขา
และทางออก/ การเขาเชื่อมกับกระแสจราจรหลัก)
• ในจุดเขาออกบนทางหลวงปราศจากปญหาหรือไม โดยเฉพาะเมื่อ
จุดเขาออกอยูใกลทางแยก
• ทางเขาที่พักริมทางและที่จอดรถบรรทุกไดรับการตรวจสอบ
การมองเห็นหรือไม
2.1.5 รถฉุกเฉินและการเขาออก
• ไดมีการเตรียมใหรถฉุกเฉินสามารถเขาถึงและเคลื่อนที่ได หรือไม
• ตำแหนงของมีเดียนและกำแพงกัน
้ รถสามารถใหรถฉุกเฉินหยุดและ
เลี้ยวไดโดยไมกีดขวางการจราจรที่ไมจำเปนหรือไม
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2.2 การออกแบบ (ทั่วไป)
2.2.1 มาตรฐานออกแบบ
• ความเร็วออกแบบและพิกัดความเร็วที่ใชเหมาะสมหรือไม
(เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ภูมิประเทศ ลักษณะการใชงาน)
• รถที่ใชออกแบบเหมาะสมหรือไม
2.2.2 รูปตัดทั่วไป
• ความกวางชองจราจร ไหลทาง มีเดียนและมีสวนอื่นของ
ภาคตัดขวางเพียงพอสำหรับลักษณะการใชงานหรือประเภทของ
ถนนหรือไม
• ความกวางชองจราจรและผิวจราจรเหมาะสมสำหรับ :
- แนวเสนทางหรือไม
- ปริมาณจราจรหรือไม
- ขนาดของรถหรือไม
- ความเร็วหรือไม
- ปริมาณจราจรกับความเร็วรถหรือไม
• มีชองจราจรสำหรับแซงหรือ Climbing lane หรือไม ถาทาง
ตองการชองจราจรนั้น
• สามารถมีระยะ Clear zone ที่เพียงพอหรือไม
2.2.3 ผลการเปลี่ยนแปลงรูปตัด
• แบบปราศจากการเปลี่ยนแปลงรูปตัดที่ไมพึงประสงคหรือไม
• การออกแบบไดหลีกเลี่ยงการใชรป
ู ตัดที่ไมปลอดภัย เชน ลดความ
กวางเมื่อเขาสูส ะพานหรือเมื่อผานสภาพกายภาพอื่น ๆ
2.2.4 การออกแบบไหลทางและขอบทาง
• ประเด็นปลอดภัยของทางตอไปนี้เปนที่นาพอใจหรือไม
- การมีไหลทางทั้งที่ลาดผิวและไมลาดผิว
- ความกวางและการทำคันทาง
- ลาดผิว (Cross fall) ของไหลทาง
• ไหลทางปลอดภัยสำหรับจักรยาน จักรยานยนต หรือรถวิ่งชาอื่น ๆ
หรือไม
• ที่พักริมทางและที่จอดรถบรรทุกไดรับการออกแบบอยางปลอดภัย
หรือไม
2.2.5 ผลจากการลดมาตรฐานหรือแนวทางออกแบบ
• มาตรฐานหรือแนวทางที่ลดลงและไดรับการอนุมตั ิแลวไดคงไว
อยางปลอดภัยหรือไม
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

ประเด็น
รายละเอียดของแนวเสนทาง
เรขาคณิตของแนวทางราบและแนวทางดิ่ง
• แบบแนวทางราบและแนวทางดิ่งผสมผสานกันอยางถูกตองหรือไม
• แบบปราศจากจุดที่จะทำใหคนขับอานลักษณะถนนผิดหรือไม
• แนวเสนทางจะทำใหความเร็วรถคงเสนคงวา (Consistency)
หรือไม
การมองเห็น, ระยะมองเห็น
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งสอดคลองกับความตองการมองเห็น
หรือไม
• แบบปราศจากอุปสรรคการมองเห็นเนื่องจากรั้วหรือกำแพงกั้น
หรืออุปสรรคเหลานี้หรือไม
- รั้วขอบเขตที่ดิน
- เฟอรนิเจอรถนน
- ที่จอดรถ
- ปาย
- การตกแตงภูมิทัศน
- คอสะพาน
- รถที่จอดในซองจอดหรือที่ริมขอบทาง
- รถที่จอดรอในคิว
• ทางตัดรถไฟ สะพานหรือสิ่งอันตรายอื่น ๆ เห็นไดชัดหรือไม
• แบบปราศจากสิ่งอื่นในที่ที่จะเปนอุปสรรคตอการมองเห็น หรือไม
การตอเชื่อมระหวางถนนใหมกับถนนเดิม
• จุดตอเชื่อมอยูหางจากจุดอันตรายหรือไม (ตัวอยางเชน ที่ยอดเนิน
ทางโคง จุดอันตรายขางทาง หรือที่อับสายตา/ ที่ที่คนขับอาจละ
ความใสใจ)
• ถามาตรฐานทางวิ่งตางกัน การเปลี่ยนจะสงผลตอความปลอดภัย
หรือไม
• การเปลีย่ นในจุดที่สภาพแวดลอมเปลี่ยน (เชน จากในเมืองสูนอก
เมือง จากจุดจำกัดสูจดุ ไมจำกัด ทีม่ ีไฟสองสวางกับไมมี) ไดรับการ
ออกแบบที่ปลอดภัยหรือไม
• ความตองการการเตือนลวงหนาไดรับการพิจารณาหรือไม
ความเขาใจในแนวเสนทางของคนขับ
• คนขับสามารถรับรูรูปรางทั่วไป หนาที่และลักษณะของทางในเวลา
ที่พอเพียงไดหรือไม
• ความเร็วเขาสูจะเหมาะสมและคนขับสามารถนำรถวิ่งผานโครงการ
ไดอยางถูกตองหรือไม
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2.4 ทางแยก
2.4.1 การมองเห็นทางแยกและการมองเห็นที่ทางแยก
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งที่ทางแยกหรือเขาสูทางแยกสอดคลอง
กับความตองการมองเห็นหรือไม
• คนขับจะตระหนักวามีทางแยกหรือไม (โดยเฉพาะเมื่อเขามาจาก
ทางโท)
• แบบจะปราศจากการบดบังสายตาจาก :
- รั้วกันอันตรายหรือกำแพงกั้นหรือไม
- รั้วขอบเขตที่ดินหรือไม
- เฟอรนิเจอรถนนหรือไม
- อุปกรณจอดรถหรือไม
- ปายจราจรหรือไม
- การตกแตงทางภูมิทัศนหรือไม
- คอสะพานหรือไม
• ทางตัดรถไฟ สะพานหรือสิ่งอันตรายอื่น ๆ เห็นไดชัดหรือไม
• แบบปราศจากสิ่งอื่นในที่ที่จะเปนอุปสรรคตอการมองเห็น หรือไม
• การมองเห็นที่ทางแยกจะถูกบดบังจากสิ่งถาวรหรือชั่วคราว เชน
รถจอดในซองจอดหรือจอดริมทางหรือรถจอดในคิวหรือไม
2.4.2 การวางเคาโครงรวมถึงความเหมาะสมของทางแยกชนิดตาง ๆ
• ชนิดของทางแยก (สามแยก วงเวียน ทางแยกสัญญาณไฟ,....)
เหมาะสมกับประเภทถนนหรือไม
• ลักษณะการควบคุมทางแยก (ปายใหทาง ปายหยุด สัญญาณไฟ)
เหมาะสมสำหรับทางแยกนั้น ๆ หรือไม
• ขนาดทางแยกเหมาะสมสำหรับทุกลักษณะการวิ่งของรถหรือไม
• ทางแยกปราศจากสิ่งผิดปกติที่จะสงผลตอความปลอดภัยหรือไม
• ความกวางชองจราจรและแนวทางวิ่งเพียงพอสำหรับรถทุกประเภท
หรือไม
• แบบปราศจากสิ่งทั้งที่อยูกอนถึงและหลังทางแยกซึ่งอาจสงผลตอ
ความปลอดภัยหรือไม (เชน การลดชองจราจรหลังพนทางแยก)
• ความเร็วเขาสูทางแยกสอดคลองกับการออกแบบทางแยกหรือไม
• ถาเสนอใหใชวงเวียน :
- ไดพิจารณาการเคลื่อนที่ของจักรยาน สามลอถีบแลวหรือไม
- ไดพิจารณาการเคลื่อนที่ของคนเดินเทาแลวหรือไม
- รายละเอียดเกี่ยวกับการไหลเวียนของกระแสจราจรเพียงพอ
หรือไม
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2.4.3 ความเขาใจของคนขับ
• คนขับสามารถรับรูรูปรางทั่วไป หนาที่และลักษณะของทางในเวลา
ที่พอเพียงไดหรือไม
• ความเร็วเขาสูจะเหมาะสมและคนขับสามารถนำรถวิ่งผานโครงการ
ไดอยางถูกตองหรือไม
• แบบปราศจากปญหาจากตะวันขึน
้ / ตะวันตกดินซึ่งอาจสรางจุด
อันตรายสำหรับผูใชรถหรือไม
2.5 ผูใชถนนบางกลุมเปนการเฉพาะ
2.5.1 ที่ดินสองขางทาง
• โครงการปราศจากผลทางลบจากกิจกรรมสองขางทางและความ
เขมขนของการใชประโยชนที่ดินหรือไม (ถาไม ตองการมาตรการ
พิเศษอะไรบางหรือไม)
2.5.2 คนเดินเทา
• ไดพิจารณาความตองการของคนเดินเทาอยางเปนที่พอใจแลว
หรือไม
• ถาไมมีการทำฟุตบาท แบบรางของถนนจะปลอดภัยสำหรับ
คนเดินเทาหรือไม (โดยเฉพาะที่มมุ บอดหรือบนสะพาน)
• อุโมงคคนเดินหรือสะพานคนเดินขามวางในตำแหนงที่จะใชงานได
สูงสุดหรือไม (นั่นคือโอกาสที่คนเดินเทาจะขามบนดินในบริเวณนั้น
นอยที่สุด)
• มีการจัดทำอะไรเปนพิเศษสำหรับทางคนเดินขาม ทางนักเรียนเดิน
ขามหรือไฟสัญญาณคนเดินขามหรือไม
• ในที่ที่มี อุปกรณเหลานั้นอยูในตำแหนงที่จะใชงานอยางปลอดภัย
ไดมากทีส่ ุดหรือไม
• เกาะหลบภัยหรือขอบถนนไดรับการขยายเมื่อมีความตองการแลว
หรือไม
• มีการพิจารณาเปนพิเศษตามความตองการของคนบางกลุมหรือไม
(เชน สำหรับ เด็ก คนสูงอายุ คนพิการ หูหนวกหรือตาบอด, .........)
2.5.3 ผูใชจกั รยาน
• ความตองการของผูใชจักรยานไดรบ
ั การพิจารณาอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะที่ทางแยกหรือไม
• ชองทางจักรยานไดรับการพิจารณาแลวหรือไม
• ทางทั้งหมดสำหรับจักรยานไดมาตรฐานหรือออกแบบไวเพียงพอ
หรือไม
• ที่ที่คนเดินและจักรยานจำเปนใชทางรวมกัน ทางไดรับการจัดการ
ใหปลอดภัยหรือไม
• ความตองการใด ๆ สำหรับอุปกรณพิเศษเฉพาะจักรยาน (เชน
ไฟสัญญาณสำหรับรถจักรยาน) ไดรับการพิจารณาเพียงพอหรือไม
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2.5.4 ผูใชรถจักรยานยนต
• โครงการไดหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณหรือวัตถุบนผิวจราจรที่อาจทำ
ใหรถจักรยานยนตเสียหลัก หรือไม
• เครื่องหมายหรือเสนแบงชองทางสำหรับผูใชรถจักรยานยนต
เพียงพอหรือไม
• ที่ที่รถจักรยานยนตมโี อกาสจะวิ่งออกนอกถนน สองขางทางเปน
ประเภทที่ชวยลดอันตรายแกจักรยานยนตหรือมีอุปกรณปกปอง
วัตถุอันตรายแลวหรือไม
• มีการพิจารณาชองทางสำหรับรถจักรยานหรือไม
2.5.5 รถสินคา
• ความตองการของคนขับรถสินคาไดรับการพิจารณา
รวมถึงรัศมีวงเลี้ยวและความกวางชองจราจรหรือไม
2.5.6 รถขนสงสาธารณะ
• ความตองการของผูใชรถขนสงสาธารณะไดรับการพิจารณาหรือไม
• ความตองการพื้นที่ใชในการขับเคลื่อนรถขนสงสาธารณะไดรับการ
พิจารณาหรือไม
• ปายรถประจำทางอยูในตำแหนงทีป
่ ลอดภัยหรือไม
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3.1 หัวขอทั่วไป
3.1.1 การเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจสอบครั้งที่ผานมา
• สภาพการณซึ่งโครงการใชในการออกแบบยังคงใชไดหรือไม
ตัวอยางเชน โครงขายถนนรอบ ๆ กิจกรรมในพื้นที่หรือสัดสวน
ประเภทยานพาหนะ
• รูปรางทั่วไปของแบบโครงการยังคงเหมือนเดิมตั้งแตการตรวจสอบ
ที่ผานมา (ถามีการตรวจสอบมากอน )
3.1.2 การระบายน้ำ
• โดยภาพรวมการระบายน้ำออกจากคันทาง (ตัวถนน) เพียงพอ
หรือไม
• ความลาดชันของโปรไฟลและลาดผิวทางเพียงพอสำหรับการ
ระบายน้ำ
• โอกาสที่น้ำหลากผิวดินไดรับการพิจารณาหรือไม รวมถึงน้ำบาจาก
ขางทางหรือจากทอระบายและทางน้ำที่ถนนตัดผาน
• ตะแกรงฝาทอปลอดภัยสำหรับรถสองลอถีบหรือไม
• การระบายน้ำบนฟุตบาทเพียงพอหรือไม
3.1.3 การตกแตงภูมิทัศน
• คนขับรถจะสามารถมองเห็นคนเดินเทาหรือคนเดินเทาจะมองเห็น
คนขับรถผานหรือขามภูมิทัศนหรือไม
• การมองเห็นผานหรือขามภูมิทัศนบริเวณทางแยกยังคงทำได
หรือไม
• ความปลอดภัยของถนนจะยังคงเพียงพอแมตนไมหรือพืชพรรณจะ
โตขึ้นหรือไม (ไมมีวัตถุอันตรายขางทาง)
• ในที่ที่รถมีโอกาสตกนอกถนน ตนไมที่ปลูกเปนประเภทหักไดงาย
หรือไม
3.1.4 สาธารณูปโภค
• แบบไดพิจารณาสาธารณูปโภคทีฝ่ ง ดินและเหนือศีรษะเพียงพอ
หรือไม
• ตำแหนงของวัตถุติดกับที่หรือเฟอรนิเจอรของสาธารณูปโภคไดรับ
การตรวจสอบแลวหรือไม (รวมถึงการบดบังสายตา ตำแหนงเสาไฟ
ระยะหางของสายไฟเหนือศีรษะ,...)
3.1.5 การเขาออกที่ดิน (และการพัฒนา) สองขางถนน
• ทางเขาออกทุกทางสามารถใชไดอยางปลอดภัย (ทางเขาและ
ทางออก/ การเขาเชื่อมกับกระแสจราจรหลัก)
• ณ จุดเขาออกบนทางหลวงจะทำใหเกิดปญหาหรือไม โดยเฉพาะ
เมื่อจุดเขาออกอยูใกลทางแยก
• ที่พักริมทางและลานจอดรถบรรทุกมีระยะมองเห็นเพียงพอในจุด
เขาออกหรือไม
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3.1.6 เหตุการณฉุกเฉิน รถเสีย การเขาถึงของรถฉุกเฉิน/ รถบริการ
• ไดมีการเตรียมการใหรถฉุกเฉินสามารถเขาถึงและเคลื่อนที่ไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม
• การออกแบบและตำแหนงของฉนวนกั้นกลาง (Median) และ
กำแพงกั้น (Barrier) อนุญาตใหรถฉุกเฉินหยุดและเลี้ยวโดยไม
กีดขวางการจราจรโดยไมจำเปนหรือไม
• แบบไดพิจารณาถึงรถที่ชำรุดหรือหยุดฉุกเฉินบนทางอยางเพียงพอ
หรือไม
• การจัดใหมโี ทรศัพทฉุกเฉินเปนทีน
่ าพอใจหรือไม
• การเปดเกาะบนทางหลวงที่มเี กาะกลาง (ฉนวนกั้นกลาง) ปลอดภัย
(ความถี่ของการเปด, การมองเห็น)หรือไม
3.1.7 การขยายทางและ/หรือการปรับแนวในอนาคต
• ถาโครงการที่ออกแบบเปนเพียงระยะแรกและจะขยายใหทางกวาง
ขึ้นหรือขยายเปน 4 ชองจราจร การขยายในตอนหลังจะทำได
อยางปลอดภัยหรือไม
3.1.8 ระยะของโครงการ ถาโครงการแบงเปนระยะ หรือกอสรางตางเวลา
• แผนการกอสรางไดจัดเรียงขั้นตอนใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
หรือไม
• แผนการกอสรางไดรวมมาตรการความปลอดภัยเฉพาะที่ เชน
ติดตั้งปาย เปลี่ยนลักษณะเรขาคณิตอยางคอยเปนคอยไป,…ฯลฯ
หรือไม
3.1.9 การแบงตอนกอสราง
• ถาการกอสรางแยกเปนหลายโครงการยอยหรือแยกเปนหลาย
สัญญา ลำดับการทำงานจะปลอดภัยหรือไม
3.1.10 การพัฒนาที่อยูใกลเคียง
• แบบไดจดั การใหการเขา-ออก โครงการขนาดใหญปลอดภัย
3.1.11 เสถียรภาพของงานตัดงานถม
• คันทางทั้งงานตัดงานถมมีเสถียรภาพหรือไม (เชน ปราศจาก
โอกาสที่จะมีวัสดุหลุดลงมาและมีผลตอผูใชทาง)
3.1.12 ความตานทานตอการลื่นไถล
• ในที่ที่ตองการใหการเบรคดีหรือผิวทางฝด (เชน บนทางลาดชัน ใน
โคงชวงเขาสูทางแยก เขาสูไฟสัญญาณ,…) ไดพิจารณาความ
ตองการผิวทางที่มีความตานทานตอการลื่นไถลแลวหรือไม
3.2 ประเด็นทั่วไปของการออกแบบ
3.2.1 ลักษณะเรขาคณิตของแนวทางราบและแนวทางดิ่ง
• แบบทางราบกับแบบทางดิ่งผสมผสานกันถูกตองหรือไม
• แนวทางดิ่งคงเสนคงวาและเหมาะสมตลอดเสนทางหรือไม
• แนวทางราบคงเสนคงวาตลอดสายหรือไม
• แบบปราศจากภาพลวงตาใหคนขับเขาใจผิดไดหรือไม
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3.2.2 รูปตัดทั่วไป
• ความกวางชองจราจร ไหลทาง มีเดียนและสวนอื่นของรูปตัดขวาง
เพียงพอหรือไมสำหรับลักษณะการใชงานหรือประเภทของถนน
• ความกวางชองจราจรและผิวจราจรเหมาะสมหรือไมกับ :
- แนวเสนทาง
- ปริมาณจราจร
- ขนาดของรถ
- ความเร็วรถ
• ไหลทางกวางพอสำหรับรถที่จอดหรือรถที่เสียหลักหรือไม
• การยกโคงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของถนนหรือไม
• ลาดผิวของไหลทางปลอดภัยสำหรับใหรถวิ่งหรือไม
• อุปกรณสำหรับคนเดินเทาและจักรยานเพียงพอหรือไม
3.2.3 ผลจากแปรเปลี่ยนรูปตัด
• การออกแบบไดหลีกเลี่ยงการใชรป
ู ตัดที่ไมปลอดภัย เชน การลด
ความกวางเมื่อเขาสูสะพานหรือเมือ่ ผานสภาพทางกายภาพอื่น ๆ
หรือไม
• แบบปราศจากการแปรเปลี่ยนทีไ่ มพึงประสงคของรูปตัด
3.2.4 การวางผังทางจราจร (Roadway Layout)
• การวางตำแหนงของเครื่องหมายจราจรและวัสดุสะทอนแสง
เพียงพอหรือไม ในที่ที่มีการเปลี่ยนแนวเสนทางโดยเฉพาะเมื่อ
แนวเสนทางต่ำกวามาตรฐาน
• มีการเตรียมการอยางเพียงพอหรือไมใหรถแซงกันได
3.2.5 ไหลและขอบทาง
• ประเด็นปลอดภัยของทางตอไปนี้เปนที่นาพอใจหรือไม
- ไหลทาง ทั้งที่ลาดผิวและไมลาดผิว
- ความกวางคับทางและการทำคันทาง
- ลาดผิว (cross fall) ของไหลทาง
• ไหลทางปลอดภัยสำหรับจักรยาน จักรยานยนต หรือรถวิ่งชาอื่น ๆ
หรือไม
3.2.6 ผลการลดจากมาตรฐานหรือแนวทางออกแบบ
• การเปลีย่ นจากมาตรฐานหรือจากแนวทางออกแบบที่ไดรับอนุมัติ
แลวมีความปลอดภัยหรือไม
3.2.7 การมองเห็นและระยะมองเห็น
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งสอดคลองกับความตองการเห็นของ
คนขับหรือไม
• การออกแบบไดเลือกใชความเร็วที่เหมาะสมในการหาระยะ
มองเห็นที่ตองการอยางเหมาะสมแลวหรือไม
3.2.8 การจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอม
• แบบไดพิจารณาความปลอดภัยในการวางตำแหนงของอุปกรณ
ลดผลกระทบ (เชน รั้วกันเสียง เปนตน) หรือไม
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3.3 รายละเอียดแนวเสนทาง
3.3.1 การมองเห็น ระยะมองเห็น
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งสอดคลองกับความตองการมองเห็น
หรือไม
• แบบปราศจากอุปสรรคบดบังการมองเห็น เนื่องจากรั้วหรือกำแพง
กั้นหรืออุปสรรคเหลานี้หรือไม
- รั้วขอบเขตที่ดิน
- เฟอรนิเจอรถนน
- ที่จอดรถ
- ปาย
- การตกแตงภูมิทัศน
- คอสะพาน
- รถที่จอดรถในซองจอดหรือที่รมิ ขอบทาง
- รถที่จอดรอในคิว
• ทางตัดรถไฟ สะพานและสิ่งอันตรายอื่น ๆ เห็นไดเดนชัด
• แบบปราศจากสิ่งอื่นใดซึ่งอาจบดบังการมองเห็นหรือไม
• แบบปราศจากอุปสรรคเหนือศีรษะ (ต.ย. เชน ถนนหรือทางรถไฟ
ลอยขาม โครงเหล็กปายจราจร กิง่ ไมที่ยื่นเขามา) ซึ่งอาจจำกัด
ระยะมองเห็นในโคงตั้งหงายหรือไม
• มีการจัดเตรียมในที่ที่จำเปนใหมีชองวางเหนือศีรษะหรือทางเบี่ยง
สำหรับรถสูงหรือไม
• การมองเห็นเพียงพอหรือไมที่ :
- ทางคนขาม จักรยานขามหรือสัตวเดินผาน
- ถนนเขาออกทางหลวง ทางเขาบาน ทางขึ้น-ลง
3.3.2 จุดตอระหวางถนนใหมกับถนนปจจุบัน
• ชวงเปลี่ยนระหวางถนนเกากับถนนใหมปลอดภัยหรือไม
• ถาถนนปจจุบันมีมาตรฐานต่ำกวาถนนใหม มีการเตือนใหทราบวา
มีการลดมาตรฐานถนนอยางชัดเจนและไมสับสนหรือไม
• ทางเขาออกหรือความขัดแยงจากสองขางทางไดรับการจัดการ
อยางปลอดภัยหรือไม
• จุดตอเชื่อมอยูหางจากจุดอันตราย เชน ยอดเนิน บริเวณโคงมีสิ่ง
อันตราย สองขางทางหรือที่ที่การมองเห็นจำกัด เปนตน หรือไม
3.3.3 ความเขาใจในแนวเสนทางของคนขับ
• คนขับสามารถรับรูรูปรางทั่วไป หนาที่และลักษณะของทางในเวลา
ที่พอเพียงได
• ความเร็วเขาสูโครงการเหมาะสมและคนขับสามารถนำรถวิ่งผาน
โครงการไดอยางถูกตองหรือไม
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3.3.5
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

ประเด็น
รายละเอียดของมาตรฐานออกแบบ
• มาตรฐานออกแบบเหมาะสมกับความตองการทั้งหมดของโครงการ
หรือไม
• มาตรฐานทั่วไปและแนวทางออกแบบ เชน ความกวางชองจราจร
ลาดผิวทางมีความคงเสนคงวาหรือไม
การปฏิบัติที่สะพานหรือทอลอด
• การเปลีย่ นรูปตัดมาตรฐานไปสูร ูปตัดบนสะพานไดรับการออกแบบ
ใหปลอดภัยแลวหรือไม
ทางแยก (Intersections)
การมองเห็นทางแยกและการมองเห็นที่ทางแยก
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งที่ทางแยกหรือเขาสูทางแยก
สอดคลองกับความตองการมองเห็น
• คนขับจะตระหนักวามีทางแยกหรือไม (โดยเฉพาะเมื่อเขามาจาก
ทางโท)
• แบบจะปราศจากการบดบังสายตาหรือไม จาก :
- รั้วกันอันตรายหรือกำแพงกั้น
- รั้วขอบเขตที่ดิน
- เฟอรนิเจอรถนน
- อุปกรณจอดรถ
- ปายจราจร
- การตกแตงทางภูมิทัศน
• ทางตัดรถไฟ สะพานหรือสิ่งอันตรายอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เห็นไดชัดเจน
หรือไม
• แบบปราศจากสิ่งอื่น ๆ ที่อาจบดบังสายตาหรือไม
การวางเคาโครง (Layout) ของทางแยก
• ทางแยกและทางเขาออกเพียงพอสำหรับการเคลื่อนที่ของรถ
ทั้งหมดหรือไม
• การออกแบบไดใชรถออกแบบที่เหมาะสมในการหามิตติ าง ๆ ของ
การเลีย้ วหรือไม
• มีการจัดทำรั้วกั้นคนเดินเทาเมื่อมีความตองการหรือไม เชน เพื่อ
นำทางคนเดินเทา หรือกันรถมาจอด
• มีการทำผิวทางที่ตานการลื่นไถลในที่ที่ตองการหรือไม
• รถอาจจอดที่หรือติดกับทางแยกสามารถทำใหปลอดภัย หรือ
กิจกรรมจอดรถสามารถยายไปไวที่อื่นไดหรือไม
ความเขาใจของคนขับ
• คนขับรถสามารถรับรูไดถูกตองและเขาใจรูปแบบทั่วไปของทาง
แยกในเวลาที่เพียงพอหรือไม
• ความเร็วเขาสูทางแยกและตำแหนงของรถวิ่งผานทางแยก
ปลอดภัยหรือไม
• แบบทางแยกปราศจากสิ่งที่จะทำใหเขาใจผิดหรือไม
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• แบบทางแยกปราศจากปญหาเนื่องจากตะวันขึ้น/ ตะวันตกดิน ซึ่ง
อาจอันตรายสำหรับผูใชรถหรือไม
3.4.4 รายละเอียดของแบบเรขาคณิตของทางแยก
• ผัง (layout) ทางแยกสามารถรองรับการจราจรทีไ่ มปกติ หรือใน
สถานการณไมปกติไดหรือไม
• เกาะกลางใด ๆ หรือเกาะใด ๆ สามารถรับไดดวยความปลอดภัย
หรือไมกับ
- แนวและทางวิ่งของรถ
- ไฟสัญญาณในอนาคต
- พื้นที่รองรับผูเดินเทา
- ชองวางของทางรถเลี้ยว
- ระยะหยุดปลอดภัยถึงหัวเกาะ (nose)
• ชองวางเหนือศีรษะเพียงพอหรือไม เชน จากสายไฟฟา กันสาด
รานคา
3.4.5 ไฟสัญญาณจราจร (Traffic signals)
• หัวไฟสัญญาณสามารถมองเห็นไดหรือไม (เชน ไมถูกบังดวยตนไม
เสา ปายจราจร หรือรถขนาดใหญ)
• ถาอาจจะมีปญ
 หาจากตะวันขึ้น/ ตะวันตกดิน แบบไดใชไฟความ
เขมสูง และ/ หรือแผน Target board หรือไม
• แนวทางดิ่งทำใหระยะหยุดถึงทางแยกหรือถึงทายคิวพอเพียง
หรือไม
• อุปกรณสำหรับคนเดินเทา (รวมถึงจังหวะไฟสำหรับคนเดินขาม)
ไดออกแบบไว ในที่ที่มีความตองการ หรือไม
• คนขับรถเขาสูทางแยกจะมองเห็นคนเดินเทาไดหรือไม
• เสาไฟสัญญาณวางอยูในตำแหนงที่ปลอดภัยหรือไม
• เครื่องหมายจราจรสำหรับรถเลี้ยวเปนที่นาพอใจหรือไม
3.4.6 วงเวียน
• แบบไดจดั การเบนแนววิ่งของรถเพื่อลดความเร็วรถเขาสูวงเวียน
อยางเพียงพอหรือไม
• ถามีเกาะแบง (Splitter island) เกาะสามารถมองเห็นได มีความ
ยาวและมีที่สำหรับคนเดินเทาเพียงพอหรือไม
• เกาะกลางวงเวียนสามารถเห็นเดนชัดหรือไม
• รถที่ใชออกแบบวงเวียนเหมาะสมหรือไม
• มีรายละเอียดของเกาะกลางวงเวียนเปนที่นาพอใจหรือไม
• คนขับรถสามารถเห็นคนเดินเทาในเวลาที่เพียงพอหรือไม
• ไฟสองสวางเพียงพอหรือไม
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3.4.7 ทางแยกอื่น ๆ
• แบบไดพิจารณาความจำเปนที่จะมีเกาะยกระดับ (Kerbed
island) หรือเกาะทาสี (Painted island) หรือเกาะหลบภัย
(Refuse) แลวหรือไม
• ทางแยกมีชองรอเลี้ยวยาวพอหรือไม
3.5 ผูใชถนนอืน่ ๆ
3.5.1 ผูอยูในพื้นที่ขางเคียง
• ทางเขาออกพื้นที่ขางเคียงปลอดภัยหรือไม
• แบบไดพิจารณาตองการพิเศษของรถที่ใชเพื่อการเกษตร
3.5.2 คนเดินเทา
• คนเดินเทาสามารถขามไดอยางปลอดภัยหรือไม ที่ :
- ทางแยก
- ทางขาม
- ที่อื่นๆ
- ทางรถเลี้ยวตางๆ
• จุดขามแตละจุดเปนที่นาพอใจหรือไม สำหรับ :
- การมองเห็น
- คนพิการใช
- คนสูงอายุใช
- เด็กและนักเรียนใช
• รั้วสำหรับคนเดินเทาจำเปนหรือไม และไดจดั ทำไวในแตละทาง
ขามแลว
• รั้วกั้นทางดวนเพียงพอหรือไม
• คนเดินเทาจะถูกชะลอไมใหขามในที่ที่ไมปลอดภัยหรือไม
• ปายเกี่ยวของกับคนเดินเทาเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
• ความกวางและความลาดชันของทางเดิน ทางขาม ฯลฯ เหมาะสม
หรือไม
• ที่แตละทางขาม ไดมีการลดระดับขอบถนนลงมาหรือไม
• ทางขามอยูในตำแหนงที่จะใชงานไดสูงสุด
• จุดขามแตละจุด มีไฟฟาแสงสวางเพียงพอหรือไม
3.5.3 ผูใชจักรยาน
• ความตองการของผูใชจักรยานไดรบ
ั การพิจารณาหรือไม
- ที่ทางแยกโดยเฉพาะที่วงเวียน
- โดยเฉพาะบนถนนความเร็วสูง
- ในทางจักรยาน
• ทางที่ใชรวมกันระหวางทางจักรยานกับทางเดินปลอดภัย และมี
ปายเพียงพอหรือไม
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3.5.4 ผูใชรถจักรยานยนต
• โครงการไดหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณหรือวัตถุบนผิวจราจรที่อาจ
ทำใหรถจักรยานยนตเสียหลักหรือไม
• เครื่องหมายหรือเสนแบงชองทางรถจักรยานยนตเพียงพอหรือไม
• ที่ที่รถจักรยานยนตมีโอกาสจะวิ่งออกนอก แบบสองขางทางเปน
ประเภทที่ชวยลดอันตรายแกจักรยานยนตหรือมีอุปกรณปกปอง
วัตถุอันตรายแลวหรือไม
• บอระบายน้ำและทอลอดสามารถใหรถจักรยานยนตวิ่งผานได
หรือไม
3.5.5 รถสินคา
• ความตองการของคนขับรถสินคาไดรับการพิจารณา รวมถึงรัศมี
วงเลี้ยวและความกวางชองจราจร หรือไม
3.5.6 รถขนสงสาธารณะ
• ความตองการของผูใชรถขนสงสาธารณะไดรับการพิจารณาหรือไม
• ความตองการพื้นที่ในการขับเคลื่อนรถขนสงสาธารณะ ไดรับการ
พิจารณาหรือไม
• ปายรถประจำทางอยูในตำแหนงทีป
่ ลอดภัยหรือไม
3.6 ไฟฟาแสงสวาง ปายและเครื่องหมายนำทาง
3.6.1 ไฟฟาแสงสวาง (ตรวจสอบความตองการแสงสวาง และการติดตั้งไฟ
แสงสวาง ดังตัวอยางประเด็นตอไปนี้)
• ตองมีไฟฟาแสงสวางหรือไม ถาตองการแบบไดเตรียมไวเพียงพอ
หรือไม
• แบบปราศจากสิ่งที่จะบดบังแสงไฟ เชน ตนไม สะพานลอย
• เสาไฟฟาแสงสวางจะกลายเปนสิ่งอันตรายขางทางหรือไม
• แสงสวางเพียงพอสำหรับทางขาม และที่หลบภัย หรือไม
• แสงสวางเพียงพอที่บริเวณกระแสจราจรเขารวมกัน หรือไม
3.6.2 ปายจราจร
• ปายติดตั้งที่ตำแหนงที่สามารถเห็นและอานไดในเวลาเพียงพอ
หรือไม
• ปายสามารถเขาใจไดทันทีหรือไม
• ปายที่ติดตั้งสอดคลองกับความตองการของคนขับหรือไม เชน ปาย
บอกทิศทาง ปายแนะนำความเร็ว ฯลฯ
• ปายติดตั้งที่ตำแหนงที่คนขับสามารถรักษาระยะมองเห็นได
• ปายติดตั้งในที่ที่ไมบดบัง
- ทางเขา ทางออก และทางมาตัดหรือไม
- คนเดินเทาและสวนอื่น ๆ บนถนนหรือไม
• แบบไดพิจารณาผลเมื่อรถชนปายจราจรแลวหรือไม
• เสารองรับปายอยูนอกโซนปลอดภัย (Clear zone) หรือไม
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• ถาเสารองรับปายอยูใน Clear zone เสาเหลานั้น :
- เปนประเภทหักไดงายเมื่อรถชนหรือไม
- ไดรับการปกปอง เชน โดยรั้วกัน้ เบาะกันชน (Crash cushion)
หรือไม
• แบบไดหลีกเลี่ยงการใชปายมากเกินไป (แทนที่จะออกแบบ
เรขาคณิตใหเพียงพอ)หรือไม
• ปายในโครงการใหมสอดคลองกับปายในถนนตอนติดกันหรือไม
(หรือปายที่มีอยูเดิม ตองการการปรับมาตรฐาน)
3.6.3 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง
• เครื่องหมายจราจร (เสน ลูกศร ฯลฯ) สอดคลองกับเครื่องหมาย
มาตรฐานหรือไม
• ไดตเี สนหามแซงในที่ที่ตองการหามแซงหรือไม
• มีปุมสะทอนแสงในที่ที่ตองการหรือไม
• มีเครื่องหมายเตือนทางโคง ปายแนะนำความเร็วหรือเครื่องหมาย
เซพรอน (Chevron) บอกแนว ในที่ที่ตองการ
• เครื่องหมายในโครงการใหมสอดคลองกับในถนนตอนติดกัน
หรือไม (หรือเครื่องหมายที่มีอยูเดิมตองการการปรับมาตรฐาน)
• มีการทาสีเครื่องหมายเซพรอนในที่ที่ตองการหรือไม
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางจะมองเห็นไดตอน
กลางคืนหรือไม
• หลักนำทางเปนประเภทหักงายเมือ่ ถูกชนหรือไม
3.7 ลักษณะกายภาพของอุปกรณในเขตทาง
3.7.1 อุปกรณกั้น (Barrier) เกาะกลางหรือมีเดียน
• อุปกรณกั้นมีเดียนไดรับการพิจารณาและใหรายละเอียดเพียงพอ
หรือไม
• การออกแบบไดพิจารณาสวนที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ เชน
สวนปลายของการดเรล หรือไม
3.7.2 เสาและอุปสรรคอื่นๆ
• เสาทั้งหมดอยูหางจากทางวิ่งของรถหรือไม
• ไดใชเสาที่หักงายเมื่อถูกชนในที่ที่ตองการหรือไม
• ความกวางของมีเดียนเพียงพอสำหรับการติดตั้งไฟแสงสวางหรือ
ตนไม
• ตูควบคุมไฟสัญญาณและอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ อยูในตำแหนง
นาพอใจหรือไม
• สองขางทางปราศจากสิ่งกีดขวางที่จะเปนอันตรายหรือไม
• ไดนำมาตรการที่จำเปนเพื่อรื้อถอน ยายที่หรือปกปองสิ่งอันตราย
เหลานั้นหรือไม
• รางหรือรองระบายน้ำปลอดภัยเมือ่ รถวิ่งออกนอกทางจราจร
หรือไม
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3.7.3 อุปกรณกันชน (Crash barrier)
• มีอุปกรณกันชนในที่ที่ตองการและมีรายละเอียดเพียงพอ (เชนที่
คันทางดินถม โครงสราง ตนไม เสา รองระบายน้ำ ตอมอสะพาน
จุดเลีย้ ว) หรือไม
• ตัวอุปกรณกันชนเองมีความปลอดภัย (มีโอกาสนอยที่จะกอใหเกิด
อันตรายแกผูใชถนน รวมถึงคนเดินเทา ผูใชจักรยานและ
จักรยานยนต ฯลฯ) หรือไม
• สวนปลายของอุปกรณกันชนเองมีความปลอดภัยในระดับนาพอใจ
หรือไม
• รั้วกั้นไดรับการออกแบบตามมาตรฐานหรือไม
• รั้วกั้นมีความจำเปนหรือไม (นั่นคือ สิ่งที่รั้วกั้นไวเปนอันตราย
มากกวาการชนรั้วเอง)
• ในที่ที่คนเดินเทาและรถสองลอใชที่หลังรั้วกั้น บริเวณหลังรั้วกั้น
ปลอดภัยสำหรับเขาหรือไม
3.7.4 สะพาน ทอลอด
• อุปกรณกั้นสะพานและปลายทอปลอดภัยเมื่อพิจารณาถึง :
- การมองเห็น
- เขาใจรูไดงาย
- ความใกล/ ไกลจากกระแสจราจร
- โอกาสที่จะเปนสาเหตุทำใหบาดเจ็บหรือเสียหาย
- ปายและเครื่องหมายบอกคนขับรถ
• ระดับราวสะพานสูงถูกตองและแข็งแรงพอหรือไม
• ไหลทางบนสะพานกวางเทากับบนถนนที่ตอกันหรือไม
• ไดเผื่อหรือเตรียมใหการจราจรที่ไมใชเครื่องยนตผา นไดอยาง
ปลอดภัย (เชน คนเดินเทา รถถีบ สัตว ฯลฯ) หรือไม
• ปลายของทอ (Headwall) อยูนอก Clear zone หรือไม
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4.1 ปญหาทั่วไป
4.1.1 แนวเสนทาง
• พื้นที่เขตกอสรางอยูในตำแหนงซึ่งไดรับผลกระทบเนื่องจาก
แนวทางราบและแนวทางดิ่งทำใหเกิดความไมปลอดภัยหรือไม ถา
เปนเชนนั้น มีการติดตั้งปายจราจรชั่วคราวสำหรับงานกอสรางเพื่อ
เตือนผูขับขี่หรือไม
• บริเวณจุดตอระหวางถนนที่มีอยูในปจจุบันกับพื้นที่เขตกอสรางมี
ความปลอดภัยและมีรูปแบบที่ชัดเจนหรือไม
4.1.2 รัศมีการเลี้ยวและการผายความกวาง (Tapers)
• รัศมีการเลีย้ วและการผายความกวางเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
• มีการวางกรวยจราจรสำหรับงานกอสรางเพื่อเปนอุปกรณนำทาง
ในชวงการผายความกวางเมื่อมีความจำเปนหรือไม
• ความกวางของชองจราจรมีความเหมาะสมกับการจราจรในบริเวณ
เขตพื้นที่กอสรางหรือไม
• แนวของสันขอบทาง เกาะจราจร และเกาะกลางถนน มีความ
เหมาะสมหรือไม
4.1.3 ความปลอดภัยและการมองเห็นของชองจราจร
• มีการกำหนดเขตพื้นที่กอสรางอยางชัดเจนหรือไม
• มีการกำหนดแนวทางการสัญจรของการจราจรทั้งสองทิศทางอยาง
ชัดเจนหรือไม มีการแยกเขตพื้นทีก่ อสรางออกจากการจราจรที่
ผานในบริเวณนั้นอยางเหมาะสมหรือไม
• เสนแบงทิศทางจราจร เสนแบงชองจราจร เสนขอบทาง มีความ
ชัดเจนและไมกอใหเกิดความสับสนหรือไม
• ระยะการมองเห็นและระยะทางสำหรับการหยุดอยางปลอดภัย
เพียงพอในบริเวณเขตพื้นที่กอสราง ทางแยก และทางสัญจรหรือไม
• ปายหยุดรถโดยสารประจำทางอยูใ นตำแหนงที่เหมาะสมโดยมี
ระยะหางจากชองจราจรที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยและการ
มองเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม
• ผูโดยสารสามารถเดินไป – มา จากปายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ไดอยางปลอดภัยหรือไม
4.1.4 ความปลอดภัยในเวลากลางคืน
• ไฟฟาแสงสวางและเครื่องหมายนำทางอื่น ๆ ไดติดตั้งอยาง
เหมาะสมบริเวณพื้นที่เขตกอสรางเพื่อความปลอดภัยในเวลา
กลางคืนหรือไม (จำเปนตองตรวจสอบในเวลากลางคืน)
• พื้นที่เขตกอสรางในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับ
คนเดินเทา คนขี่จักรยาน และคนขี่จักรยานยนต หรือไม
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4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.2
4.2.1

ประเด็น
การซอมแซมและบำรุงรักษา
• การซอมแซมและบำรุงรักษาถนนสามารถดำเนินการไดอยาง
ปลอดภัยในระหวางที่มีการกอสรางหรือไม (พิจารณาถึงความ
ปลอดภัยของผูป ฏิบัติงานกอสรางและประชาชนที่อยูใกลเคียง)
• มีเศษดิน กรวด โคลน หรือ วัสดุกอ สรางอื่น ๆ อยูบนพื้นผิวถนน
หรือไม
ทางเชื่อมเขาออก
• การเขาออกบริเวณทางเชื่อมสามารถทำไดอยางปลอดภัยในบริเวณ
พื้นที่เขตกอสรางหรือไม
อุปกรณกันชน
• มีการติดตั้งอุปกรณกันชน เพื่อแยกพื้นที่เขตกอสรางออกจากพื้นที่
สาธารณะใกลเคียงในกรณีที่จำเปนหรือไม
• มีการติดตั้งอุปกรณกันชนเพื่อปองกันมิใหการจราจรในบริเวณ
ใกลเคียงไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานกอสรางใน
กรณีที่จำเปนหรือไม
• ชนิดของอุปกรณกันชนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใช
งาน รวมทั้งตำแหนงที่ติดตั้งและการประกอบเขาดวยกันมีความ
ถูกตองหรือไม
• อุปกรณกันชนที่ติดตั้งมีลักษณะดังตอไปนี้หรือไม
- ทำใหเกิดอันตรายผูขับขี่
- บดบังการมองเห็น
การตรวจสอบภาคสนาม
• การตรวจสอบภาคสนามมีการดำเนินการทั้งในชวงเวลากลางวัน
และเวลากลางคืนหรือไม
การจัดการจราจร
การควบคุมการจราจร
• มีการควบคุมและจัดการจราจรอยางเหมาะสมในบริเวณพื้นที่เขต
กอสรางหรือไม
• การควบคุมและจัดการจราจรไดคำนึงถึงผูใชรถใชถนนทุกประเภท
หรือไม
• ระยะการมองเห็นของอุปกรณควบคุมการจราจรเพียงพอหรือไม
• มีการกำหนดพื้นที่สำหรับจอดรถและพื้นที่หามจอดอยางเหมาะสม
หรือไม
• มีการปรึกษากับเจาหนาทีต่ ำรวจหรือหนวยบริการฉุกเฉินอื่น ๆ
เกี่ยวกับการควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่เขตกอสราง
หรือไม
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4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3

ประเด็น
การจัดการและควบคุมการใชความเร็ว
• ไดมกี ารติดตั้งปายจำกัดความเร็วในพื้นที่เขตกอสรางหรือไม
• ปายจำกัดความเร็วสามารถใชงานไดตามปกติทั้งในชวงเวลา
กลางวันและกลางคืนหรือไม
• มีการเตือนใหผูขับขี่ลดความเร็วในการขับขี่ผานบริเวณพื้นที่เขต
กอสรางหรือไม
การเขาออกบริเวณพื้นที่เขตกอสราง
• ทางเขาออกบริเวณพื้นที่เขตกอสรางอยูในตำแหนงที่มีระยะการ
มองเห็นที่เพียงพอหรือไม
• มีการควบคุมกระแสการจราจร ทั้งการรวมเขา การเลีย้ ว และการ
เขา – ออก อยางเหมาะสมหรือไม
• มีการกำหนดระยะความยาวของชองจราจรสำหรับกระแสรวมเขา
อยางเหมาะสมหรือไม
• มีการควบคุมการจราจรในบริเวณที่การจราจรของงานกอสรางและ
การจราจรทั่วไปอยางเหมาะสมหรือไม
ปายและเครื่องหมายจราจร
ปายจราจร
• มีการติดตั้งปายจราจรทีจ่ ำเปน (ปายบังคับ ปายเตือน ปายแนะนำ)
หรือไม
• ปายจราจรอยูในตำแหนงที่ถูกตอง มีความสะอาด และสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม
• รูปแบบของปายจราจรที่ติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
• ชนิดของปายเตือนแนวทาง (Chevron alignment sign) ที่ติดตั้ง
อยูมีความถูกตองหรือไม
• ปายจราจรที่ไมจำเปนตองใชในชวงที่ไมไดมีการปฏิบัติงานถูก รื้อ
ยายออกไปหรือไม (เชน ในเวลากลางคืน)
• ปายจราจรไดติดตั้งโดยมีระยะหางดานขางและระยะความสูงอยาง
ถูกตองหรือไม
• ปายจราจรบดบังการมองเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับรถที่กำลัง
เลี้ยวหรือไม
ขอกำหนดในการติดตั้งปายจราจรในเวลากลางวันและกลางคืน
• มีการใชปายจราจรที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตา ง ๆ รวมทั้ง
ในเวลากลางคืนหรือไม ปายจราจรเหลานั้นมีความจำเปนหรือไม
การควบคุมการจราจร
• อุปกรณควบคุมการจราจรอื่น ๆ เปนไปตามมาตรฐานและได
นำมาใชงานอยางถูกตองหรือไม
• มีคนใหสัญญาณโบกธงหรือการใชสัญญาณไฟจราจรชั่วคราวใน
กรณีที่จำเปนหรือไม (พิจารณาถึงตำแหนง ชวงเวลา และลักษณะ
การใชงาน)

ใช

ไมใช

ขอคิดเห็น

55

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง
Road Safety Audit Manual for Department of Highways

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4
4.4.1

4.4.2
4.4.3

4.4.4

ประเด็น
เครื่องหมายนำทางและอุปกรณสะทอนแสง
• มีการนำทางบริเวณชองจราจรอยางชัดเจนหรือไม
• มีการติดตั้งอุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ชั่วคราวแบบสะทอนแสงหรือไม
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ไดตดิ ตั้งอยางถูกตองหรือไม
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
• เครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่จำเปนไดมีการติดตั้งตามมาตรฐาน
หรือไม
• ผูขับขี่สามารถมองเห็นแนวทางวิ่งในชวงที่ผานพื้นที่เขตกอสราง ได
อยางชัดเจนหรือไม
• พื้นที่กอสรางไดมีการกำหนดบริเวณไวอยางชัดเจน และในกรณีที่
ไมมีคนโบกธงพื้นที่เหลานี้อยูนอกบริเวณการสัญจรหรือไม
• มีการคำนึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดกับผูขับขี่จักรยานยนตหรือไม
ทางเบี่ยง
• ยานพาหนะที่มีขนาดใหญและรถโดยสารประจำทางสามารถสัญจร
ผานบริเวณทางเบี่ยงตามชองจราจรที่กำหนดไวไดอยางปลอดภัย
หรือไม
สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว
• สัญญาณไฟจราจรชั่วคราวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยผูขับ
ขี่หรือไม
• มีการติดตั้งปายเตือนสัญญาณไฟจราจรชั่วคราวอยางเพียงพอ
หรือไม
• มีการติดตั้งปายเตือนเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเปนหรือไม
• ผูขับขี่สามารถมองเห็นทายแถวของรถที่จอดอยู เพื่อใหสามารถ
หยุดรถไดอยางปลอดภัยหรือไม
ตำแหนงของสัญญาณไฟจราจร
• สัญญาณไฟจราจรทำงานอยางถูกตองหรือไม จำนวนและตำแหนง
ของไฟสัญญาณเพียงพอหรือไม
การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร
• มีการคำนึงถึงปญหาในเรื่องการมองเห็นสัญญาณไฟจราจร
อันเนื่องมาจากแสงอาทิตยหรือไม
• มีการปฏิบตั ิงานหรือมีอุปกรณเครือ่ งมือที่ใชในการกอสรางที่เปน
ปจจัยซึ่งทำใหเกิดปญหาในการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือไม
การเคลื่อนตัวของการจราจร
• มีการใชสัญญาณไฟจราจรชั่วคราว เพื่อควบคุมการเคลื่อนตัวของ
การจราจรทั้งหมดรวมถึงคนเดินเทาในกรณีที่จำเปนหรือไม
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4.5
4.5.1

4.5.2
4.5.3
4.6
4.6.1

4.6.2
4.6.3

ประเด็น
คนเดินเทาและคนขี่จักรยาน
ปญหาทั่วไป
• มีการคำนึงถึงผลกระทบเนื่องจากพื้นที่งานกอสรางที่มีตอคนเดิน
เทาหรือคนขี่จักรยานหรือไม
• แนวทางการสัญจรและแนวทางขามถนนมีความเหมาะสมสำหรับ
คนเดินเทาและคนขี่จักรยานหรือไม
• มีการเตือนคนเดินเทาหรือคนขี่จักรยานใหทราบถึงสิ่งกีดขวางหรือ
งานกอสรางชั่วคราวที่อาจทำใหเกิดอันตรายในบริเวณทางที่สัญจร
อยางเพียงพอหรือไม
การเขาออกของผูสูงอายุ คนพิการ
• มีสิ่งอำนวยความปลอดภัยอยางเพียงพอในการเขาออกของ
ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก เกาอี้มลี อสำหรับคนพิการ รถเข็น หรือไม
คนขี่จักรยาน
• แนวทางการสัญจรสำหรับคนขี่จักรยานมีความตอเนื่องและไมมี
ลักษณะที่ถูกบีบใหแคบลงหรือขาดหายเปนชวง ๆ หรือไม
พื้นผิวถนน
ความเสียหายของผิวถนน
• ผิวถนนเกิดความเสียหาย เชน พื้นผิวขรุขระ รองลอ เปนหลุม
ผิวทางหลุดลอน เปนตน ที่อาจเปนอันตรายตอผูใชรถใชถนน
ทุกประเภท เชน การเสียการควบคุมรถ หรือไม
ความตานทานการลื่นไถล
• พื้นผิวถนนมีสภาพที่มีความตานทานการลื่นไถลที่เพียงพอหรือไม
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความลาดชัน
การเกิดน้ำทวมขัง
• พื้นผิวถนนมีการเกิดน้ำทวมขังหรือมีการไหลผานของกระแสน้ำบน
ผิวจราจรซึ่งอาจทำใหเกิดปญหาดานความปลอดภัยหรือไม
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5.2.5 รายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนกอนเปดการจราจร (Pre–Opening to Traffic)
ประเด็น

5.1 ปญหาทั่วไป
5.1.1 สิง่ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบฯ ครั้งที่แลว การกอสราง
ตามที่ไดออกแบบไว
• สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบฯ ครั้งที่แลว มีความ
ปลอดภัยหรือไม
• การกอสรางตามที่ไดออกแบบไวมคี วามปลอดภัยหรือไม
5.1.2 การระบายน้ำ
• การระบายน้ำของถนนและพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบเพียงพอหรือไม
5.1.3 สภาพอากาศ
• อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการแกไขปญหาสภาพอากาศเลวรายไดถูก
ติดตั้งอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
5.1.4 ภูมิทัศน
• ลักษณะการปลูกตนไมหรือชนิดของพันธุไมที่นำมาปลูกมีความ
เหมาะสมเมื่อพิจารณาในดานความปลอดภัยหรือไม
• ตนไมที่อยูในบริเวณซึ่งรถมีโอกาสพลัดหลุดออกนอกเสนทางมี
ลักษณะทีไ่ มทำใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่รถเหลานั้นหากเกิดการชน
หรือไม
• การมองเห็นอาจถูกบดบังจากตนไม/ พุมไมหรือไม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมองเห็นคนเดินเทา) และในอนาคตเมื่อตนไมเติบโต
สูงขึ้นจะสรางปญหาหรือไม
5.1.5 อุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ
• อุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ ถูกติดตั้งอยูในตำแหนงที่
ปลอดภัยหรือไม
• การออกแบบหรือวัสดุที่ใชมีความเหมาะสมหรือไม
5.1.6 การเขาออกพื้นที่ขางทาง
• ทางเชื่อมเขาออกมีความปลอดภัยตามที่ตองการใชงานหรือไม
• การออกแบบ ตำแหนง และการมองเห็นบริเวณทางเชื่อมเขาออก
มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม
5.1.7 รถบริการฉุกเฉินและการเขาออก
• มีการจัดพื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถบริการฉุกเฉิน
ใหสามารถเขาออกและหยุดรถไดอยางปลอดภัยหรือไม
5.1.8 การปรับปรุงสภาพขางทางบริเวณงานดินตัด
• มีการปรับปรุงสภาพขางทางบริเวณงานดินตัด เพื่อปองกันมิให
เศษหิน หรือเศษวัสดุอื่น ๆ รวงตกลงมาบนพื้นถนนหรือไม
5.1.9 ไหลทางและเครื่องหมายนำทางบริเวณขอบทาง
• เครื่องหมายนำทางและอุปกรณสะทอนแสงถูกติดตั้งอยูในตำแหนง
ที่เหมาะสมหรือไม
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5.1.10 ปายและเครื่องหมายจราจร
• ปายและเครื่องหมายจราจรไดตดิ ตั้งในตำแหนงที่ถูกตองหรือไม
• ปายและเครื่องหมายจราจรสามารถมองเห็นไดชัดเจน ทั้งในเวลา
กลางวันและเวลากลางคืนหรือไม
• เครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งใหมมีความสอดคลองกับเครื่องหมาย
จราจรทีม่ ีอยูแลวหรือไม
• ปายและเครื่องหมายจราจรที่ไมไดใชแลวถูกรื้อยายออกไปหรือไม
• ปายและเครื่องหมายจราจรมีลักษณะที่อาจสรางความสับสนใหแก
ผูใชรถใชถนนหรือไม
5.1.11 การบำรุงรักษาพื้นผิวถนน ความตานทานการลื่นไถล
• บริเวณรอยตอของถนนมีน้ำซึมผานขึ้นมา หรือมีสภาพความ
ตานทานการลื่นไถลต่ำหรือไม
• มีเศษหินรวงอยูบนพื้นผิวจราจรหรือไม
5.1.12 ความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางพื้นถนนกับสีของเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง
• สีของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
กับพื้นถนนหรือไม
• มีเศษวัสดุตาง ๆ เชน กรวด หิน ทราย บดบังการมองเห็นของ
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือไม
5.1.13 สภาพอันตรายขางทาง
• ถนนทีก่ ำลังจะเปดใชงานมีสภาพซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายบริเวณ
ขางทางหรือไม
5.1.14 ลักษณะหรือองคประกอบตามธรรมชาติ
• ถนนที่กำลังจะเปดใชงานมีลักษณะหรือองคประกอบตามธรรมชาติ
ซึ่งอาจเปนสิ่งกีดขวางอันตรายขางทางหรือสิ่งกีดขวางที่บดบังการ
มองเห็นหรือไม เชน คันดิน หิน ตนไมยืนตนขนาดใหญ เปนตน
5.1.15 ผูใชรถใชถนนทุกประเภท
• คนเดินเทาสามารถเดินไดอยางปลอดภัยหรือไม
• คนขี่รถจักรยานหรือยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ที่ไมไดขับเคลื่อนโดยใช
เครื่องยนตสามารถขับขี่ไดอยางปลอดภัยหรือไม
• รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง สามารถแลนไปมาไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม
• จักรยานยนต สามารถแลนไปมาไดอยางปลอดภัยหรือไม
• รถยนต สามารถแลนไปมาไดอยางปลอดภัยหรือไม
5.1.16 เขตจำกัดความเร็ว
• มีการกำหนดเขตจำกัดความเร็วที่เหมาะสมหรือไม
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5.2
5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.3.4

ประเด็น
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง
การมองเห็น ; ระยะการมองเห็น
• แนวการมองเห็นมีสิ่งกีดขวางบดบังหรือไม
จุดตอเชื่อมระหวางถนนที่กอสรางใหมกับถนนเดิม
• มีการติดตั้งปายและ/หรือเครื่องหมายจราจรในบริเวณจุดตอเชื่อม
ระหวางถนนที่กอสรางใหมกับถนนเดิมอยางเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม
ความเขาใจตอระบบการจราจร
• สภาพถนนและระบบการจัดการจราจร สามารถเขาใจไดอยาง
งายๆ ตอผูขับขี่ในทุก ๆ สภาวะ (เชน ชวงเวลาที่การจราจรติดขัด
การจราจรเบาบาง หรือชวงที่ทัศนวิสัยไมดี) หรือไม
• การเปลีย่ นแปลงจากระบบเกาไปสูระบบใหมมีความกลมกลืนกัน
หรือไม (เชน ไมสรางสิ่งที่ผูขับขี่มไิ ดคาดคะเน หรือมีรูปแบบที่ไม
แนนอน)
สะพานและทอลอดระบายน้ำ
• มีการติดตั้งปายและเครื่องหมายจราจรอยางเหมาะสมและสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนหรือไม
ทางแยก
การมองเห็นทางแยก
• ผูขับขี่ซึ่งกำลังเคลื่อนที่เขาสูทางแยกสามารถมองเห็นและทราบได
หรือไมวา บริเวณขางหนามีลักษณะเปนทางแยก
การมองเห็นในบริเวณทางแยก
• การมองเห็นในบริเวณทางแยกมีความชัดเจนสำหรับผูขับขี่
ยานพาหนะในแตละประเภทซึ่งมีความสูงของระดับสายตาที่
แตกตางกันหรือไม เชน รถยนต รถบรรทุก รถจักรยาน
รถจักรยานยนต และอื่น ๆ
ความเขาใจตอลักษณะของทางแยก
• ทางแยกมีรูปแบบที่ชัดเจนและงายตอการเขาใจของผูขับขี่ในทุก
ทิศทางหรือไม (ตรวจสอบโดยการขับขี่ในแตละทิศทาง)
• เสนหยุดหรือเสนใหทางอยูในวิสัยที่จะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
หรือไม เพื่อปองกันมิใหผูขับขี่หยุดล้ำเสนเหลานั้น ซึ่งอาจเกิด
ปญหาขัดแยงกับการจราจรในดานอื่น ๆ ได
สัญญาณไฟจราจร
• แนวการติดตั้งของหัวไฟสัญญาณและลักษณะการติดตั้งโดยทั่วไป
ตามมาตรฐานอยูในเกณฑซึ่งเปนที่นาพอใจหรือไม
• หัวไฟสัญญาณสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากทุกทิศทางใน
ระยะทางหางออกไปที่เหมาะสมหรือไม
• สัญญาณไฟจราจรทำงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม
• สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินขามถนนทำงานไดอยางถูกตอง
และปลอดภัยหรือไม
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5.3.5 วงเวียนและเกาะจราจร
• วงเวียนและเกาะจราจรสามารถเห็นไดชัดเจนและมีรูปแบบซึ่งผูขับ
ขี่ ในทุกทิศทางสามารถเขาใจและเคลื่อนที่ไดอยางถูกตองหรือไม
• ปายจราจร เครื่องหมายจราจร และไฟฟาแสงสวาง อยูในตำแหนง
ที่ถูกตองหรือไม
5.4 ผูใชถนนอืน่ ๆ
5.4.1 พื้นที่ดานขางเขตทาง
• มีการติดตั้งรั้วอยางเพียงพอหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งบนทางหลวง
ซึ่งไมอนุญาตใหคนเดินเทาหรือสัตวเขาไปในบริเวณทางหลวงได
5.4.2 คนเดินเทา
• สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเทามีความปลอดภัยหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
- การมองเห็น
- ปายจราจร
- สภาพพื้นผิวทาง
- รั้ว
- ไฟฟาแสงสวาง
- คนพิการที่ใชรถเข็น
- คนพิการทางสายตา
5.4.3 คนขี่จักรยาน
• ทางจักรยาน ชองทางจักรยาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
มีความปลอดภัยหรือไม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
- การมองเห็น
- ปายจราจร
- สภาพพื้นผิวทาง
- รั้ว
- ไฟฟาแสงสวาง
5.4.4 ผูขับขี่รถจักรยานยนต
• มีความพยายามที่จะไมตดิ ตั้งอุปกรณหรือวัตถุตาง ๆ บนผิวจราจร
ในตำแหนงซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่รถจักรยานยนต
หรือไม
• มีสิ่งกีดขวางอันตรายขางทางในบริเวณซึ่งผูขับขี่รถจักรยานยนต
อาจเขาไปชนไดหรือไม
• มีการติดตั้งอุปกรณเตือนหรือนำทางสำหรับผูขับขี่รถจักรยานยนต
อยางเพียงพอหรือไม
• มีการหลีกเลีย่ งการใชสันขอบทางประเภทที่ปองกันรถวิ่งออกจาก
ผิวจราจร (barrier curb) ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายในบริเวณที่
ยานพาหนะใชความเร็วสูงหรือไม
• สภาพขางทางในบริเวณทีผ่ ูขับขี่จกั รยานยนตมีโอกาสที่จะเสียหลัก
หลุดออกถนนนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอตอผูขับขี่
รถจักรยานยนตหรือมีการติดตั้งอุปกรณปองกันไวหรือไม
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• เสาและอุปกรณที่ติดตั้งอยูมีความจำเปนในการใชงานหรือไมถา
หากในกรณีที่สิ่งเหลานั้นมีความจำเปน ไดมีการปองกันมิใหผูขับขี่
รถจักรยานยนตไดรับอันตรายจากสิ่งเหลานั้นหรือไม
• คนขี่จักรยานยนตสามารถขับขี่ผา นบริเวณบอพักระบายน้ำ
(drainage pits) หรือทอลอดระบายน้ำไดอยางปลอดภัยหรือไม
5.5 ไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร และเครื่องหมายนำทาง
5.5.1 ไฟฟาแสงสวาง
• ไฟฟาแสงสวางทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
5.5.2 ปายจราจร
• ปายจราจรที่ติดตั้งมีความถูกตองและอยูในตำแหนงที่เหมาะสม
หรือไม
• ปายจราจรตามคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้อยูในเกณฑที่นาพอใจ
หรือไม (ทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน)
- การมองเห็นไดอยางเดนชัด
- การเขาใจในการสื่อขอความบนปายจราจร
- ขอความและ/หรือสัญลักษณบนปายจราจรจะสามารถมองเห็น
ไดจากตำแหนงซึ่งหางจากปายจราจรในระยะทางที่กำหนด
• ปายมีความสะทอนแสงหรือมีความสวางอยูในเกณฑที่ยอมรับได
หรือไม
• ปายจราจรชนิดที่ขอความสามารถปรับเปลีย่ นได (Variable
Message Sign) ทำงานไดอยูในเกณฑซึ่งเปนที่นาพอใจหรือไม
• ปายจราจรที่ติดตั้งอยูมีความจำเปนหรือไม
• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยไมถูกบดบังหรือถูกดึงดูด
ความสนใจจากพื้นที่ดานหลังหรือสิ่งรอบขางของปายหรือไม
5.5.3 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยูในตำแหนงที่ถูกตอง
และมองเห็นไดชัดเจนหรือไม
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ชนิดสะทอนแสงกลับ
(Retroreflective Pavement Marker, RRPM) มองเห็นไดชัดเจน
และติดตั้งตามระยะหางที่กำหนดรวมทั้งสีที่ใชมีความถูกตอง
หรือไม
• อุปกรณนำทางประเภทอื่น ๆ ไดตดิ ตั้งอยางถูกตองหรือไม
โดยพิจารณาในเรื่องของตำแหนงในการติดตั้ง ชนิดและขนาดของ
อุปกรณนำทาง
• หลักนำทางไดติดตั้งอยางเพียงพอและมีระยะหางที่เหมาะสม
หรือไม
• หลักนำทางสามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืนหรือไม
• ชนิดและระยะหางของอุปกรณสะทอนแสงที่ติดตั้งบนอุปกรณกัน
ชนมีความถูกตองและมีลักษณะทีไ่ มทำใหผูขับขี่เกิดความ เขาใจผิด
ในแนวเสนทางหรือไม
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5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.7
5.7.1
5.7.2
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• เครื่องหมายจราจรสามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลาโดยผูใชรถ
ใชถนนทุกประเภทหรือไม
• เครื่องหมายจราจรและอุปกรณนำทางมีความตอเนื่องและ
สอดคลองกันตลอดแนวเสนทางและในบริเวณที่ลักษณะของถนน
มีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม
วัตถุหรือสิ่งกีดขวางอันตรายขางทาง
อุปกรณกันชนบริเวณเกาะกลางถนน
• อุปกรณกันชนบริเวณเกาะกลางถนนติดตั้งอยูในตำแหนงที่
เหมาะสมและมีการติดตั้งเครื่องหมายนำทางเพื่อใหมองเห็นได
ชัดเจนหรือไม
• อุปกรณกันชนบริเวณเกาะกลางถนนบดบังการมองเห็นของผูขับขี่
หรือมีลักษณะเปนสิ่งกีดขวางอันตรายขางทางหรือไม
เสาตาง ๆ และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
• เสาตาง ๆ และโครงสรางรองรับปายจราจรถูกออกแบบโดย
คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและอยูในตำแหนงที่เหมาะสมหรือไม
• มีเสาหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ที่อาจทำใหเกิดอันตรายหรือไม
• มีการปองกันการชนสิ่งกีดขวางอยางเหมาะสมหรือไม
อุปกรณกันชน
• อุปกรณกันชนอยูในตำแหนงที่เหมาะสมและปลอดภัยหรือไม
• ความยาวของอุปกรณกันชนเพียงพอหรือไม
• อุปกรณกันชนไดติดตั้งอยางถูกตองหรือไม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งตางๆ
ตอไปนี้
- จุดปลายของอุปกรณกันชน
- การยึดติดเขากับราวสะพานคอนกรีตหรือโครงสรางอื่น ๆ
- ระยะหางของเสาหลักของอุปกรณกันชน
- การติดตั้งอุปกรณเสริมระหวางราวและเสาหลักของอุปกรณ
กันชน เพื่อปองกันมิใหลอของยานพาหนะชนเขากับเสาหลักของ
อุปกรณกันชน (Blocked-out)
- ความลึกในการฝงเสาหลักของอุปกรณกันชนลงไปในพื้น
- รูปแบบการตอทาบของราวอุปกรณกันชน
- ความแข็งแรงของอุปกรณกันชนเมื่อติดตั้งบริเวณหนาสิ่งกีดขวาง
ตาง ๆ
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
• การปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ นัน
้ อยูในเกณฑที่นาพอใจหรือไม
และการเขาไปปฏิบัติงานสามารถทำไดอยางปลอดภัยหรือไม
การจัดการจราจร
• อุปกรณที่ใชเพื่อจัดการจราจรทำงานไดอยางเหมาะสมเมื่อสังเกต
จากมุมมองของผูขับขี่รถที่กำลังเคลื่อนที่หรือไม
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5.7.3 การควบคุมและ/หรือการจัดการจราจรชั่วคราว
• อุปกรณ เครื่องหมาย หรือปายจราจร ที่ติดตั้งเพื่อใชชั่วคราวไดถูก
รื้อถอนออกหรือถูกปรับเปลีย่ นใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว
หรือไม
5.7.4 ประเด็นดานความปลอดภัยอื่น ๆ
• การตรวจสอบฯ ไดดำเนินการทั้งโดยการขับรถและเดินสำรวจ เพื่อ
ประเมินปญหาดานความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งยังไมไดนำมาพิจารณา
หรือไม
• การตรวจสอบภาคสนามไดทำการปฏิบัติทั้งในเวลากลางวันและ
เวลากลางคืน รวมไปถึงไดทำการตรวจสอบถนนที่มาเชื่อมตอดวย
หรือไม
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6.1 แนวทางและรูปตัดของถนน
6.1.1 แนวทางราบและแนวทางดิ่ง
• โคงแนวราบและการยกโคง (ถาจำเปน) มีความเหมาะสมกับ
ความเร็วของการจราจรสวนใหญในบริเวณนั้นหรือไม
• ความสัมพันธระหวางโคงแนวราบและแนวดิ่งมีความปลอดภัย
สำหรับผูขับขี่หรือไม เชน ไมมีลักษณะที่อาจทำใหผูขับขีไ่ มคาดคิด
วาจะมีโคงแนวราบอยูถัดจากโคงคว่ำ
• แนวเสนทางมีความชัดเจนโดยมีลกั ษณะที่ไมทำใหผูขับขี่เกิดความ
เขาใจผิดหรือความสับสนหรือไม
6.1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง
• โคงแนวราบและโคงแนวดิ่งมีระยะการมองเห็นที่เหมาะสมกับ
ความเร็วของการจราจรสวนใหญในบริเวณนั้นหรือไม
• การมองเห็นแนวทางขางหนาถูกสิง่ กีดขวางตาง ๆ บดบังหรือไม
เชน ตนไม ปายตาง ๆ รถจอด ปายหยุดรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ
• ในบริเวณถนนที่มสี ภาพภูมิประเทศเปนทางภูเขา หรือ/และบริเวณ
ที่มีทางลาดชันหรือชวงถนนที่มีระยะการมองเห็นปลอดภัยสำหรับ
การแซงรถที่ไมมีเพียงพอเปนระยะทางยาว บริเวณเหลานี้มีการจัด
ชองจราจรพิเศษเพื่อใหรถที่แลนชาหลีกทางใหรถที่มีความเร็วสูง
กวาสามารถแซงผานขึ้นไปไดอยางปลอดภัยเพียงพอหรือไม
6.1.3 รูปตัดถนน
• ความกวางชองจราจรและจำนวนชองจราจรเพียงพอกับปริมาณ
การจราจรและเหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะหรือไม
• มีการขยายความกวางของชองจราจรบริเวณทางโคงอยางเพียงพอ
ในกรณีที่จำเปนหรือไม
• ชนิดและความกวางของเกาะกลางถนนมีความเหมาะสมหรือไม
• ระยะผายความกวาง (Taper Lengths) ในบริเวณทีร่ ูปตัดถนนมี
การเปลีย่ นแปลง มีความเหมาะสมหรือไม
• ความกวางของไหลทางเพียงพอเพือ่ ใหผูขับขี่รถที่พลัดหลุดออก
นอกถนนสามารถควบคุมยานพาหนะใหกลับเขาสูถนนไดหรือไม
• ความกวางของไหลทางเพียงพอเพือ่ จะใหรถที่ขัดของไมสามารถ
แลนตอไปไดหรือรถที่ตองจอดฉุกเฉินสามารถจอดไดอยางปลอดภัย
หรือไม
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6.2 ลักษณะทั่วไปของทางแยก
6.2.1 ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก
• ความกวางของชองจราจร ชองทางเลี้ยว รัศมีวงเลี้ยว ไหลทาง และ
ถนนโดยรวม เพียงพอสำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่เขามาใน
บริเวณทางแยกหรือไม
• ความกวางของถนนและรัศมีวงเลีย้ วมีความเหมาะสมหรือไม เพื่อ
ปองกันมิใหผูขับขี่ใชความเร็วสูงจนเกินควร
• รูปแบบของทางแยกมีความชัดเจนไมกอใหเกิดความสับสนตอผูใช
รถใชถนนทุกประเภทหรือไม
• มีการจัดชองจราจร (Channelizations) ที่เพียงพอและเหมาะสม
หรือไม
• ชนิดของเกาะกลางมีความเหมาะสมหรือไม
• ความกวางของเกาะกลางเพียงพอหรือไม
• มีการจัดชองจราจรสำหรับรอเลีย้ ว (Auxiliary Lane) ในกรณีที่
จำเปนหรือไม เชน รถที่เลี้ยวมีปริมาณมาก หรือรถที่รอเลี้ยว
กีดขวางกระแสการจราจรในทางตรง
• ลักษณะทางเรขาคณิตของชองจราจรสำหรับรอเลี้ยว เชน
ความกวาง ระยะผายความกวาง (Taper Lengths) ความยาวของ
ชองพักรถ (Storage Lengths) มีความเหมาะสมหรือไม
• ผูขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วไดอยางปลอดภัยใน
ระยะทางของชองจราจรสำหรับรอเลี้ยวหรือไม
• ชองจราจรสำหรับรอเลี้ยวมีความยาวเพียงพอเพื่อที่จะใหผูขับขี่
สามารถเปลีย่ นชองจราจรเขาไปรวมกับชองจราจรที่อยูถัดไปได
อยางปลอดภัยหรือไม
• จุดเปดกลับรถที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับทางแยกทำใหเกิดปญหา
การขัดแยงกันของกระแสจราจร (Conflicting Problems) หรือไม
• ทางเชื่อมบริเวณใกลทางแยกสรางปญหาแกกระแสจราจรของ
ทางแยกหรือไม
6.2.2 การมองเห็น
• ตำแหนงที่ตั้งของทางแยกมีปญหาในเรื่องการมองเห็นจากสาเหตุ
ของแนวทางราบหรือแนวทางดิ่งหรือไม
• ระยะการมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังจาก ตนไม เสาไฟฟา
การจอดรถ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม
6.2.3 การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและการนำทาง
• เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและปายจราจรที่มีอยูเหมาะสมในการ
ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกหรือไม
• มีอุปกรณหรือเครื่องหมายนำทางผานทางแยกอยางเหมาะสม
หรือไม
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6.3 การระบายน้ำ
6.3.1 ปญหาทั่วไป
• ความลาดเอียงของผิวทางเพียงพอตอการระบายน้ำบนผิวทาง
หรือไม
• ระบบการระบายน้ำมีความเหมาะสมหรือไม
• มีการปองกันการเกิดน้ำทวมขังหรือการไหลผานของกระแสน้ำบน
ผิวจราจรในบริเวณที่ถนนตัดผานแนวการไหลของทางน้ำอยาง
เพียงพอหรือไม
• มีวัชพืชหรืออุปสรรคอื่น ๆ บริเวณไหลทางกั้นขวางการไหลของน้ำ
จากผิวจราจรหรือไม
• มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพือ่ ใหสามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม
• ความสัมพันธระหวางความลาดเอียงของถนนตามรูปตัดแนวขวาง
และตามแนวยาวมีความเหมาะสมโดยไมทำใหเกิดปญหาน้ำทวมขัง
บนผิวทางหรือไม
6.4 ปายจราจร
6.4.1 ชนิดและการติดตั้งปายจราจร
• มีการติดตั้งปายจราจรทีจ่ ำเปน (ปายบังคับ ปายเตือน ปายแนะนำ)
หรือไม
• ปายจราจรที่ติดตั้งมีความถูกตองเหมาะสมในการใชงานหรือไม
• รูปแบบของปายจราจรที่ติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
• มีปญหาดานความสับสนของผูขับขี่เนื่องจากการมีปายจราจรที่มาก
เกินไปหรือไม
• ปายจราจรที่ไมไดใชแลวถูกรื้อยายออกไปหรือไม
• ตำแหนงของการติดตั้งปายจราจรมีความเหมาะสมหรือไม
• ขนาดของตัวอักษรหรือสัญลักษณบนปายจราจรมีความเหมาะสม
หรือไม
• ผูขับขี่สามารถอานและทำความเขาใจขอความหรือสัญลักษณบน
ปายจราจรไดงายหรือไม
6.4.2 การมองเห็นปายจราจร
• ปายจราจรอยูในสภาพที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในทุกชวงเวลา
ทุกสภาวะ หรือไม เชน กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอก
พระอาทิตยกำลังขึ้น พระอาทิตยกำลังตก
• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมมสี ิ่งบดบังตาง ๆ
ที่อยูใกลเคียงหรือไม เชน ตนไม เสาไฟฟาสองสวาง ปายตาง ๆ
รถจอด ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ
• ปายจราจรถูกติดตั้งอยางเหมาะสมโดยไมบดบังกันเองหรือไม
• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมถูกดึงดูดความ
สนใจจากเห็นสิ่งรอบขางหรือพื้นทีด่ านหลังของปายหรือไม
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• การมองเห็นปายจราจรมีความชัดเจนโดยไมถูกรบกวนจากไฟฟา
แสงสวางหรือแสงไฟจากขางทาง หรือไม
• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมถูกรบกวนจาก
แสงไฟหนารถที่อยูในทิศทางตรงขามหรือไม
• มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสำหรับปายจราจรแขวนสูงอยางเพียงพอ
หรือไม
• มีการติดตั้งปายจราจรอยางเพียงพอบริเวณถนนที่มีหลายชอง
จราจรเพื่อใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม
• ปายจราจรถูกติดตั้งหันไปในทิศทางที่กำหนดไว เพื่อใหผูขับขี่
มองเห็นไดอยางถูกตองหรือไม
• ปายจราจรถูกติดตั้งโดยมีความสูงและระยะหางจากถนนที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหรือไม
6.5 สัญญาณไฟจราจร
6.5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร
• สัญญาณไฟจราจรทำงานอยางถูกตองหรือไม
• จำนวน ตำแหนง และชนิดของไฟสัญญาณ มีความเหมาะสม
สำหรับยานพาหนะในแตละประเภทและสภาพการจราจรหรือไม
• มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ผูส ูงอายุ หรือคนพิการ
ในกรณีที่จำเปนหรือไม
• ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยูในตำแหนงที่ปลอดภัย (เชน จาก
การถูกเฉี่ยวชน) หรือไม
• จังหวะของสัญญาณไฟจราจรมีความเหมาะสมตอดานความ
ปลอดภัยหรือไม
6.5.2 การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร
• สัญญาณไฟจราจรอยูในสภาพที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
หรือไม
• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมมีสิ่งบดบัง
ตาง ๆ ที่อยูใกลเคียงหรือไม เชน ตนไม เสาไฟฟาสองสวาง
ปายตาง ๆ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ
• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมถูกดึงดูด
ความสนใจจากเห็นสิ่งรอบขางหรือพื้นที่ดานหลังของหัวสัญญาณ
ไฟจราจรหรือไม
• การมองเห็นสัญญาณไฟจราจรมีความชัดเจนโดยไมถูกรบกวนจาก
ไฟฟา แสงสวางหรือแสงไฟจากขางทาง หรือไม
• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นไดเฉพาะทิศทางที่ไดกำหนดไว
อยางถูกตองเทานั้นหรือไม
• การมองเห็นสีของสัญญาณไฟจราจรมีปญหาจากสีของไฟฟาสอง
สวางในบริเวณใกลเคียงหรือไม
• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยไมมีการขัดแยงกัน
กับสัญญาณไฟจราจรของทางแยกใกลเคียงหรือไม
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

ประเด็น
เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง
ปญหาทั่วไป
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมกับ
หนาที่การใชงานของถนนหรือไม
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความสม่ำเสมอไป
ตลอดเสนทางหรือไม
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยูในสภาพใชงานได
ตามปกติในทุกสภาวะหรือไม เชน กลางวัน กลางคืน ฝนตก
หมอกลง พระอาทิตยขึ้นหรือตก
เครื่องหมายจราจร
• เสนแบงทิศทางจราจร เสนขอบทาง เสนแบงชองจราจร ไดติดตั้ง
อยางเพียงพอเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
• เครื่องหมายลูกศรบนผิวทางไดติดตั้งในบริเวณที่จำเปนหรือไม
• เสนหยุดและเสนใหทางไดตดิ ตั้งอยางเหมาะสมหรือไม
• เครื่องหมายจราจรบริเวณเขตหามแซงไดตดิ ตั้งอยางเพียงพอและ
เหมาะสมในบริเวณที่จำเปนหรือไม
• เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทางไดตดิ ตั้งอยางเพียงพอเหมาะสม
หรือไม
• เครื่องหมายจราจรที่ไมจำเปนถูกลบออกเรียบรอยหรือไม
เครื่องหมายนำทาง
• เครื่องหมายนำทางที่เหมาะสมเชน หลักนำทาง เปาสะทอนแสง
ปายจราจรเตือนแนวทาง ถูกติดตัง้ ในบริเวณที่จำเปนหรือไม
• เครื่องหมายนำทางถูกบดบังการมองเห็นจาก ตนไม ปายตาง ๆ
การจอดรถ ฯลฯ หรือไม
• ชวงระยะหางของเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมหรือไม
• ปายเตือนแนวทางสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยผูขับขี่ที่กำลัง
เคลื่อนที่เขามาในทางโคงและมีความตอเนื่องไปตลอดชวงทางโคง
หรือไม
อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร)
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) อยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ
และสามารถมองเห็นไดในทุกสภาวะหรือไม เชน กลางคืน ฝนตก
หมอกลง
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ถูกติดตั้งอยางถูกตองความ
เหมาะสมหรือไม
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) มีความสูงที่ไมทำใหเกิดอันตราย
ผูขับขี่จักรยานหรือจักรยานยนตหรือไม
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) แบบสะทอนแสงถูกติดตั้งในกรณี
ที่จำเปนหรือไม
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6.6.5 Rumble Strips
• Rumble Strips อยูในสภาพทีส่ ามารถใชงานไดตามปกติหรือไม
• รูปแบบการติดตั้งของ Rumble Strips มีความเหมาะสมหรือไม
• ความสูงของ Rumble Strips มีความเหมาะสมโดยไมสงผลกระทบ
ที่อาจทำใหเกิดอันตรายตอผูขับขีร่ ถจักรยานหรือรถจักรยานยนต
หรือไม
6.7 สภาพอันตรายขางทาง
6.7.1 Clear Zones
• บริเวณ Clear Zones มีอุปสรรคที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่
รถที่อาจเสียหลักพลัดหลุดออกนอกเสนทางหรือไม เชน ตนไม
เสาไฟฟา คันทางที่สูงและลาดชัน ชองเปดทอระบายน้ำ ชองเปด
สะพาน เสาปายจราจร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ฯลฯ
6.7.2 อุปกรณกันชนตามแนวยาว
• มีการติดตั้งอุปกรณกันชนตามแนวยาวที่ไมจำเปนอันอาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูใชรถใชถนนหรือไม
• จุดปลายของอุปกรณกันชนตามแนวยาวมีลักษณะที่ไมกอใหเกิด
อันตรายตอผูขับขี่ที่เสียหลักพุงเขาไปชนหรือไม
• ชนิดและประเภทของอุปกรณกันชนตามแนวยาวมีความเหมาะสม
กับความเร็วของการจราจรสวนใหญและประเภทของยานพาหนะ
ในบริเวณนั้นหรือไม
• อุปกรณกันชนตามแนวยาวถูกติดตั้งอยางเหมาะสมหรือไม
• ระยะหางดานขางของอุปกรณกันชนตามแนวยาวกับขอบทาง
เหมาะสมหรือไม
• อุปกรณกันชนตามแนวยาวที่ชำรุดไดรับการซอมแซมหรือไม
• อุปกรณกันชนตามแนวยาวสามารถมองเห็นไดในทุกสภาวะหรือไม
เชน กลางคืน ฝนตก หมอกลง เปนตน
6.7.3 รั้ว
• มีการติดตั้งรั้วเพื่อปองกันคนเดินเทาจากสภาพอันตรายตาง ๆ ที่อยู
ขางทางหรือไม
• ชนิดและการติดตั้งรั้วมีความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนหรือไม
6.8 พื้นถนน
6.8.1 สภาพพื้นถนน
• ผิวถนน (ผิวจราจร) เกิดความเสียหายที่อาจเปนอันตรายตอผูขับขี่
เชน พื้นผิวขรุขระ เปนหลุม การทรุดตัว ผิวเปนคลื่น หรือไม
• มีความแตกตางระหวางระดับผิวทางและไหลทางหรือไม
• พื้นผิวถนนมีสภาพที่มีความตานทานการลื่นไถลที่เพียงพอหรือไม
โดยเฉพาะบริเวณทางโคง บริเวณที่มีความลาดชัน และชวงกอนถึง
ทางแยก เปนตน
• พื้นผิวถนนมีปจจัยที่อาจทำใหผิวถนนเกิดสภาพลื่นหรือไม
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• ระดับของผิวถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำใหผูขับขี่ประสบ
ปญหาในเรื่องการควบคุมรถหรือไม เชน การทรุดตัวของถนน
บริเวณคอสะพาน
• สภาพของตะแกรงฝาทอระบายน้ำบนผิวจราจรอาจทำใหเกิด
อันตรายตอผูขับขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนตหรือไม
6.9 ไฟฟาแสงสวาง
6.9.1 ปญหาทั่วไป
• ไฟฟาสองสวางถูกติดตั้งอยางเพียงพอหรือไม
• ระดับของแสงสวางเพียงพอหรือไม
• แสงไฟมีความสม่ำเสมอหรือไม
• ไฟฟาสองสวางมีสิ่งที่อาจบดบังแสงสวาง เชน กิ่งไม ปาย ฯลฯ
หรือไม
6.10 คนเดินเทา คนเดินขามถนน คนขีจ่ ักรยาน
6.10.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเทา คนเดิน
ขามถนน
• มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยที่เหมาะสม
สำหรับคนเดินเทาและคนเดินขามถนนหรือไม
• ความกวางของทางเดินหรือทางเทาเพียงพอกับปริมาณคนเดินเทา
หรือไม
• ชนิดและความสูงของสันขอบทางมีความเหมาะสมหรือไม
• ทางเดินหรือทางเทามีสภาพที่ไมกอ ใหเกิดอันตรายตอคนเดินเทา
หรือไม
• ทางเดินหรือทางเทามีความตอเนือ่ งหรือไม
• ตำแหนงของทางขามมีความเหมาะสมหรือไม
• ความกวางของทางขามเพียงพอหรือไม
• เครื่องหมายจราจรสำหรับทางคนขามสามารถมองเห็นไดชัดเจน
หรือไม
• ทางขามสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยไมถูกบดบังจากแนวเสน
ทางราบหรือแนวเสนดิ่งหรือไม
• ระยะการมองเห็นบริเวณทางขามถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางตาง ๆ
หรือไม เชน ปายตาง ๆ ตนไม สิ่งปลูกสราง เสาไฟฟา รถจอด
ปายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ
• แนวทางขามถนนมีความตอเนื่องหรือไม
• ทางขามปราศจากสภาพที่ทำใหเกิดความลื่นหรือไม
• ชนิดและความสูงของสันขอบทางบริเวณจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
ทางขามมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับคนเดินเทาทุกประเภท
หรือไม
• มีสิ่งกีดขวางแนวทางขาม เชน เสาไฟ ปายตาง ๆ รถจอด
กำแพงคอนกรีต ฯลฯ หรือไม
• มีการทำเกาะพักสำหรับคนเดินขามถนนในบริเวณที่จำเปนหรือไม
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• มีการติดตั้งอุปกรณกั้นหรือรั้วเพื่อบังคับใหคนเดินเทาไปขามถนน
ในจุดทางขามที่ปลอดภัยหรือไม
• มีเจาหนาที่คอยอำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินขามในบริเวณ
ที่จำเปนหรือไม เชน บริเวณหนาโรงเรียนหรือบริเวณที่มีปริมาณ
คนขามถนนสูง
• สะพานสำหรับคนเดินขามถูกออกแบบ โดยคำนึงคนเดินเทา
ทุกประเภทหรือไม
6.10.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผูขับขี่รถจักรยาน
• ความกวางของถนนเพียงพอสำหรับปริมาณผูขับขี่จักรยานหรือไม
• มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยที่จำเปน
สำหรับ ผูขับขี่รถจักรยานหรือไม
• ทางจักรยานมีความตอเนื่องและอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอผูขับขี่
จักรยานหรือไม
6.11 ทางเชื่อม
6.11.1 ปญหาทั่วไป
• มีการควบคุมการเขาออกจากทางเชื่อมที่เหมาะสมหรือไม
• รัศมีการเลีย้ วบริเวณทางเชื่อมเพียงพอสำหรับยานพาหนะทุก
ประเภทหรือไม
• มีชองจราจรสำหรับรอเลีย้ วเพื่อเขาหรือออกจากทางเชื่อม
ในกรณีที่จำเปนหรือไม
• ความลาดเอียงของทางเชื่อมมีความเหมาะสมหรือไม
• ทางเชื่อมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกันของกระแสจราจรหรือไม
6.11.2 ระยะการมองเห็น
• ตำแหนงของทางเชื่อมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
โดยไมถูกบดบังจากแนวทางราบหรือแนวดิ่งหรือไม
• มุมของทางเชื่อมมีความเหมาะสมซึ่งทำใหสามารถมองเห็น
ทางเชื่อมไดอยางชัดเจนหรือไม
• ระยะการมองเห็นบริเวณทางเชื่อมไมถูกบัดบังโดยสิ่งกีดขวางตาง ๆ
เชน ปายตาง ๆ สิ่งปลูกสราง ตนไม เสาไฟฟา รถจอด ปายหยุด
ประจำทาง ฯลฯ
6.12 การจอดรถ และ ที่หยุดรถประจำทาง
6.12.1 การจอดรถ
• มีการจัดพื้นทีส่ ำหรับจอดรถอยางเพียงพอหรือไม
• พื้นที่การเลี้ยวสำหรับการเขาจอดรถเพียงพอหรือไม
6.12.2 ที่หยุดรถประจำทาง
• ที่จอดรถประจำทางอยูในตำแหนงที่เหมาะสมโดยไมกอใหเกิด
ปญหาทางดานความปลอดภัย หรือไม
• มีรถจอดกีดขวางทำใหรถประจำทางไมสามารถเขาไปจอดที่หยุดรถ
ประจำทางที่เหมาะสมหรือไม

ใช

ไมใช

ขอคิดเห็น
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ประเด็น

6.13 อื่น ๆ
6.13.1 แสงที่สะทอนเขาตาผูขบั ขี่
• ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผูขับขี่ถูกรบกวนโดยแสงสะทอนจาก
โคมไฟหนารถที่อยูในทิศทางตรงขามหรือไม
• แสงสะทอนจากไฟฟาสองสวางรบกวนการมองเห็นของผูขับขี่
หรือไม
• แสงไฟจากขางทางสะทอนเขาตาผูขับขี่ทำใหเกิดปญหาดานการ
มองเห็นหรือไม
6.13.2 กิจกรรมขางทาง
• มีกิจกรรมขางทางซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผูขับขี่หรือไม
• มีกิจกรรมขางทางที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนนหรือไม
เชน เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรในทางหลักที่มคี วามเร็วสูง
• มีปายโฆษณาหรือสิ่งอื่น ๆ ติดตั้งอยูบริเวณขางเคียงซึ่งอาจ
เบี่ยงเบนความสนใจของผูขับขี่หรือไม
• ปายโฆษณาที่อยูขางทางมีลักษณะที่อาจทำใหผูขับขี่เกิดความ
สับสนในการมองเห็นแนวทางหรือไม

ใช

ไมใช

ขอคิดเห็น
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บทที่ 6
รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
เนื้อหาของรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit Report) เปนรายงานที่จัดทำขึ้น
ภายหลังจากที่ไดมีการสำรวจขอมูลในภาคสนามของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะรายงานถึง
ประเด็นปญหาตาง ๆ ที่ตรวจสอบพบ พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเหลานั้น

องคประกอบของรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
เนื้อหารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของแตละหนวยงานจะมีเนื้อหาที่แตกตางกัน แต
โดยรวมจะมีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
• ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ประกอบดวยรายละเอียดของหัวเรื่องของรายงาน ระบุชื่อถนน
ความยาวถนน (หรื อ ชื่ อ ของถนนที่ ตั ด ขวาง หั ว ท า ย) ที่ ตั้ งโครงการ ขั้ น ตอนของการ
ออกแบบที่ตรวจสอบลักษณะโครงการโดยสังเขป ระบุวัตถุประสงค การใชงานหรือลักษณะ
พิเศษ
• ขอมูลภูมิหลัง ประกอบดวยรายละเอียดของชื่อสมาชิกในคณะผูตรวจสอบ (ระบุชื่อหัวหนา
คณะ) และชื่อผูวาจาง คุ ณวุฒิ และสังกัดของสมาชิกในคณะผูตรวจสอบ แบบแปลนของ
โครงการหรือชวงถนน พรอมดวยหมายเลขรายการขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ ระบุการ
ตรวจสอบถนนทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน ระบุถึงการจัดประชุมเริ่มงานและป ดงาน
รวมถึงวัน ที่ ดำเนิ น การทั้ งหมด แสดงรายการเอกสารที่ใชในการตรวจสอบ รวมทั้งคูมื อ
แนวทางที่ ใช ในการตรวจสอบ เลขหมายและวั น ที่ ของแบบแปลนที่ ใช รวมถึ งการแกไข
เพิ่มเติม และภาพถายของจุดที่สำคัญ (ถามี)
• ปญหาที่ตรวจพบและขอเสนอแนะ ประกอบดวยรายละเอียดของจุดที่ขาดความปลอดภัย
ที่ไดตรวจพบ พรอมดวยขอเสนอแนะสำหรับการแกไขแตละจุดและแสดงภาพประกอบ ซึ่ง
สวนนี้จะเปนเนื้อหาหลักของรายงาน และทำรายการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและขอเสนอแนะที่
สำคัญ ๆ โดยแยกออกตางหากจาก เนื้อหาหลักขางตน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของ
ประเด็นปญหาเหลานั้น
• ขอความปดทาย เปนขอความสรุปปดทายรายงาน และใหสมาชิกคณะผูตรวจสอบทุกคนลง
ลายมือชื่อไว เปนหลักฐานวาไดดำเนินการตรวจสอบแลวจริง
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การระบุประเด็นปญหาตรวจพบ
ที่ปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการระบุประเด็นปญหาตรวจสอบพรอมทั้งตัวอยางวิธีการเขียนอธิบายถึง
ประเด็นปญหาตรวจพบ

การเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทีต่ รวจพบ
ที่ปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่ตรวจพบพรอมทั้งตัวอยางวิธีการ
เขียนอธิบายถึงแนวทางการแกไขปญหาที่ตรวจพบ

การประเมินความเสีย่ งประเด็นปญหาทีต่ รวจพบ
เนื่ อ งด ว ยรายงานการตรวจสอบอาจมีการระบุ ป ญ หาที่ ตรวจพบเป น จำนวนมาก รวมถึงหากมี การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนหลายโครงการ จำเปนตองมีการประเมินความเสี่ยง เพื่อทำการจัดลำดับ
ความสำคัญของปญหาที่ตรวจพบ โดยเฉพาะการแกไขที่ตองใชงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ดำเนินการแกไข โดยการความเสี่ยงจะประเมินจากความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่มีปญหาจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุไดบอยครั้งเพียงใด และความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังแสดงในตารางที่ 6.5-1 และตารางที่ 6.5-2
ซึ่งจะทำใหไดระดับความเสี่ยงของปญหา ดังแสดงในตารางที่ 6.5-3 โดยความเสี่ยงของปญหาแตละระดับนั้นมี
กลยุทธในการแกไขปญหาที่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 6.5-4
ตารางที่ 6.5-1 ความถี่ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปญหาที่ตรวจพบ
ความถี่
บอยมาก
สัปดาหละครั้ง หรือมากกวา
นาจะกอใหเกิดอุบัตเิ หตุได
ปละครั้ง หรือมากกวา
นาน ๆ ครั้ง
หนึ่งครั้งในหาหรือสิบป
ไมนาจะกอใหเกิดอุบัตเิ หตุได
นอยกวาหนึ่งครั้งในสิบป
ที่มา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545

ความหมาย

ตารางที่ 6.5-2 ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปญหาที่ตรวจพบ
ระดับความรุนแรง
ความหมาย
หายนะ
อาจมีผูเสียชีวิตหลายราย
รุนแรงมาก
อาจถึงแกชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส
รุนแรงปานกลาง
บาดเจ็บเล็กนอย
เล็กนอย
บาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายเล็กนอย
ที่มา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545
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ตารางที่ 6.5-3 ระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ

บอยมาก

หายนะ
ยอมรับไมได
รุนแรงมาก
ยอมรับไมได
รุนแรงปานกลาง
ยอมรับไมได
เล็กนอย
สูง
ที่มา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545

ความถี่ของอุบัติเหตุ
นาจะกอใหเกิด
นาน ๆ ครั้ง
อุบัติเหตุได
ยอมรับไมได
ยอมรับไมได
ยอมรับไมได
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ

ไมนาจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ

ตารางที่ 6.5-4 กลยุทธการแกไขปญหาที่เหมาะสม
ระดับความเสี่ยง
ยอมรับไมได
สูง

กลยุทธการแกไขปญหาที่เหมาะสม
จะตองแกไขหรือขจัดปญหาใหหมดไป
ควรแกไขหรือหาวิธีลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ แมจะมีคาใชจายสูงก็ตาม
ควรแกไขหรือหาวิธีลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ ถาคาใชจายในการแกไขปญหาอยูใน
ปานกลาง
ระดับปานกลาง แตไมสูงมาก
ต่ำ
ควรแกไขหรือหาวิธีลดความเสี่ยงลงอีก ถาคาใชจายในการแกไขอยูใ นระดับต่ำ
ที่มา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545
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รายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย
รายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย เปนรายงานที่วิศวกรผูออกแบบควรให
ความสำคัญ แก ข อเสนอแนะในรายงาน เนื่ องจากในกรณี ที่ ไม ส ามารถปฏิ บัติ ต ามคำเสนอแนะของคณะผู
ตรวจสอบความปลอดภั ยไดเนื่องจากเหตุผลบางอยาง เชน คาใชจายสูงเกินไป ก็ควรตองพิ จารณาวา จะมี
วิธีแกไขใดที่จะชวยบรรเทาปญหาได โดยหากมีการปฏิเสธไมยอมรับขอเสนอแนะของคณะผูตรวจสอบความ
ปลอดภัยขอใดขอหนึ่ง ก็ควรจะตองลงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรเชนกัน ซึ่งเมื่อทำการตอบสนองตอ
ขอเสนอแนะทุกขอเปนลายลักษณอักษรแลวควรมีการลงชื่อในเอกสารนี้ดวย
โดยตัวอยางของรูป แบบรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย ดังแสดงใน
รูปที่ 6.6-1

รูปที่ 6.6-1 ตัวอยางรูปแบบรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย
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บทที่ 7
กรณีศึกษาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
กรณีศกึ ษาขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Stage)
รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ขั้นตอน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ฉบับที่ 1)
• ความเปนมาของพื้นที่บริเวณที่ทำการตรวจสอบ
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ซึ่งจะทำการกอสรางทางหลวงพิเศษขึ้นใหม โดยมีจุดเริ่มตนโครงการอยูบริเวณ
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 76.938
กิโลเมตร ซึ่งมีการแบงแนวเสนทางออกเปนทั้งหมด 4 ตอน ดังแสดงในรูปที่ 7.1-1 ซึ่งทำการตรวจสอบความ
ปลอดภัยฯ ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการตลอดแนวเสนทาง (กม.0+000 ถึง กม.76+938)

รูปที่ 7.1-1 พื้นที่ศึกษาทั้งหมด 4 ตอน
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 1
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ตอนที่ ห นึ่ งและตอนที่ ส ามนั้ น มีท างเลือกของแนวเสน ทางอยู 3 เสน ทาง ซึ่งผลของการ
คัดเลือกแนวเสนทางสำหรับถนนสายนี้คือ ตอนที่หนึ่งและสาม เลือกแนวเสนทางที่ 2 ทั้งสองตอน ซึ่งเมื่อนำมา
รวมกับตอนที่หนึ่งและสี่ที่มีเพียงแนวเสนทางเดียว จะไดแนวเสนทางทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 7.1-2

รูปที่ 7.1-2 แนวเสนทางที่เลือก
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 1

แนวเส น ทางส ว นใหญ นั้ น พาดผ านบริ เวณพื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั้ น สู ง ทำให แ นวเส น ทาง
สวนใหญนั้นถูกออกแบบเปนรูปแบบทางยกระดับ โดยมีทางแยกตางระดับอยูทั้งหมด 4 จุด ซึ่งเปนจุดตัดกัน
ของแนวเส น ทางใหมและแนวเสน ทางเดิม ดังแสดงในรู ปที่ 7.1-3 ซึ่งบริเวณที่มีความลาดชัน สู งมากจะถู ก
ออกแบบเปนรูปแบบอุโมงคทางลอด ดังแสดงในรูปที่ 7.1-4
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รูปที่ 7.1-3 รูปแบบทางยกระดับ
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 1

รูปที่ 7.1-4 รูปแบบอุโมงค
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 1
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• ปญหาที่พบจากการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) ดังแสดงใน
ตารางที่ 7.1-1
ตารางที่ 7.1-1 ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)
ประเด็นทั่วไป
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
แนวเสนทางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ที่ไดวางรูปแบบการพัฒนาขึ้น ประกอบไปดวยทางระดับพื้น
ทางตางระดับ ทางยกระดับ และทางอุโมงค ซึ่งรูปแบบของเสนทางที่ตางกันมักสรางปญหาดานความปลอดภัยแกผูใชทาง
ในลักษณะที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน รูปแบบทางอุโมงค ซึ่งเปนรูปแบบทางรูปแบบใหมสำหรับผูใชทางทั่วไปในประเทศ
และภู มิ ภ าค ประกอบกั บมี การวางแผนพั ฒ นาไวเป นระยะทางที่ ยาว (ตอนที่ 1 ระยะทาง 11.94 กิโลเมตร ตอนที่ 3
ระยะทาง 15.38 กิโลเมตร) ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูใชทางทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน
ขอเสนอแนะ
แนวเสนทางและรูปแบบการพัฒนาทางหลวงที่มีรูปแบบของถนนหลายรูปแบบ จำเปนตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของ
ทุกรูปแบบของถนน ทั้งทางระดับพื้น ทางตางระดับ ทางยกระดับ และทางอุโมงค ตลอดจนบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนน
แตละรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการพัฒนาทางหลวงพิเศษที่เปนทางอุโมงคควรพิจารณาถึงระบบปองกันเหตุ
ฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในทางอุโมงคและบนทางตางระดับ พรอมทั้งมีการวางแผนการอพยพในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอุทกภัย ระบบการเขา-ออก ของรถฉุกเฉิน และระบบที่
ทำใหผูที่ติดอยูภายในอุโมงคสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกได เปนตน
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
รูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมืองมีการควบคุมการเขา-ออก แบบเต็มรูปแบบ (Full Control of Access) เปนรูปแบบที่
เนนการเคลื่อนตัว (Mobility) ในการเดินทาง ซึ่งถือวาระดับความสะดวกในการเขา-ออก ที่ดินถูกจำกัดเฉพาะบริเวณทาง
ขึ้นลงทางตางระดับและทางแยกตางระดับ ทำใหการควบคุมการเขา-ออก มีความสอดคลองกับการใชงานถนนที่ตองการ
ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง โดยอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับทางหลวงรูปแบบนี้จะเปนอุบัติเหตุเนื่องจากการใช
ความเร็วตลอดแนวเสนทาง และอุบัติเหตุการชนดานขางบริเวณทางขึ้นลงและทางเชื่อม
ขอเสนอแนะ
รูปแบบทางหลวงพิเศษซึ่งมีการจำกัดการเขา-ออก ที่ชัดเจน ควรใหความสำคัญในดานความปลอดภัยของบริเวณทางเขาออก และทางเชื่อมระหวางถนนที่มีอยูเดิมและทางหลวงพิเศษที่มีการใชความเร็วที่สูง
3 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
เนื่องจากรูปแบบทางแยกที่ออกแบบมาในโครงการนี้มีลักษณะเปนทางแยกตางระดับทั้งหมด จำนวน 4 จุด ดังรูป7.1-1
ไดแก ทางแยกแมสอด (บรรจบ ทล.130) ทางแยกแมละเมา (บรรจบ ทล.12 บานหวยยะอุ) ทางแยกลานสาง (บรรจบ
ทล.12 บานหนองแขมใหม) และทางแยกเมืองตาก (บรรจบ ทล.12 ใกลทาอากาศยาน) ทำใหการตัดกันของกระแสจราจร
ถูกจำกัด และอาจใชความเร็วบนชวงถนนบริเวณทางแยกตางระดับแตกตางจากความเร็วในการออกแบบ
ขอเสนอแนะ
รูปแบบทางแยกตางระดับที่เชื่อมการเขา-ออก ระหวางถนนที่มีอยูเดิมกับโครงการทางหลวงใหม ควรพิจารณาใหมีลักษณะ
รูป แบบของทางแยก (Interchange Configuration) ที่ ป ลอดภั ย กั บ การจราจรและการใช ค วามเร็ วที่ ป ลอดภั ย (Safe
Speed) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วระหวางถนนที่มีอยูเดิมและโครงการทางหลวงใหม
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ตารางที่ 7.1-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)
ประเด็นดานการออกแบบทั่วไป
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
การศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ไดอาศัยป จจัยดานวิศวกรรมงานทาง ได แก
รูปแบบทางเรขาคณิต (การเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ การเปลี่ยนแปลงทางแนวดิ่ง) มาใชในการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
ทางเลื อกแนวเสน ทางที่ เหมาะสม โดยป จจัย รูป แบบทางเรขาคณิ ตนั บวาเป นองค ประกอบสำคัญ ในการออกแบบที่ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ การเปลี่ยนแปลงทางแนวดิ่ง และการประสานสัมพันธที่
ดีระหวางแนวทางราบและแนวทางดิ่ง จะทำใหผูใชทางสามารถใชความเร็วและทำใหแนวเสนทางสอดคลองกับความ
คาดหวัง (Expectation) ของผูใชทาง
ขอเสนอแนะ
รูป แบบทางเลือกที่ เหมาะสมของโครงการทางหลวงพิ เศษระหวางเมือง ควรมี แนวเสน ทางแนวราบและทางแนวดิ่งที่
ปลอดภัยและเหมาะสมกับความเร็วในการออกแบบ (Design speed) ยานพาหนะที่ใชออกแบบ (Design vehicle) และ
สภาพจราจรในชวงปที่ใชออกแบบ (Design year)
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
การออกแบบโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองยึดถือตามขอกำหนดและมาตรฐานของกรมทางหลวงเปนหลัก และไดมี
การอางถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ มาใชรวมดวย เชน AASHTO, “A Policy on Geometric Design of Highways and
Street”, 2001 และ AASHTO, “Roadside Design Guide”, 1996 เปนตน แตเนื่องจากโครงการทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง สายตาก-แมสอดนี้ มีลักษณะรูปแบบถนนที่หลากหลาย ทั้งทางระดับพื้น ทางยกระดับ ทางตางระดับ และทางอุโมงค
ซึ่งการนำเอามาตรฐานในการออกแบบตาง ๆ มาประยุกตใชรวมกันตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ
และสภาพพื้นที่ของโครงการดวย
ขอเสนอแนะ
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของสายทาง การนำเอามาตรฐานในการออกแบบตาง ๆ มาประยุกตใชกับทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองสายนี้ ควรพิจารณาถึงความแตกตางและขอจำกัดทางดานกายภาพของภูมิประเทศเพื่อใหการออกแบบนั้นมี
ความสอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง
3 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ความเร็วในการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษนี้อางอิงตามมาตรฐานของกรมทางหลวง แตความเร็วที่ผูใชทางเดิน
ทางจริงนั้นอาจสูงกวาความเร็วออกแบบจนทำใหเกิดความไมปลอดภัยในการใชงานถนน จนเปนเหตุใหนำมาสูอุบัติเหตุที่มี
ความรุนแรงได โดยเฉพาะอยางยิ่งความเร็วในการเดินทางบนทางตางระดับและทางอุโมงค
ขอเสนอแนะ
ควรพิ จารณาถึงความเร็วในการออกแบบที่มีความเหมาะสมตามองคประกอบของแนวเสนทาง เชน แนวเสนทางตาม
แนวราบและแนวตั้ง จุดที่มีการรวมการจราจร (Merging) จุดที่มีการสานการจราจร (Weaving) และจุดที่มีการลดความเร็ว
หรือการเรงของยานพาหนะในบริเวณทางแยก อีก ทั้งควรมีการพิ จารณาถึงการใชป ายจำกัดความเร็วที่ สอดคลอ งกั บ
ความเร็วในการออกแบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูใชงานโครงการนี้
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ตารางที่ 7.1-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)
ทางแยก
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
แนวเสนทางโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ประกอบดวย ทางแยกในรูปแบบทางแยกตางระดับ
ทั้งหมด 4 ทางแยก ดังรูป7.1-3 ไดแก ทางแยกตางระดับแมสอด (บรรจบ ทล.130) ทางแยกตางระดับแมละเมา (บรรจบ
ทล.12 บานหวยยะอุ) ทางแยกตางระดับลานสาง (บรรจบ ทล.12 บานหนองแขมใหม) และทางแยกตางระดับเมืองตาก
(บรรจบ ทล.12 ใกลทาอากาศยาน) โดยทางแยกแตละจุดนั้นมีระยะหางระหวางกันเหมาะสมตามที่เกณฑพิจารณาจาก
ขอจำกัดทางดานกายภาพตามแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโครงการที่ตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมเชื่อมตอระหวาง อ.แมสอด จ.ตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก แตทั้งนี้จำนวนทางแยกบนสายทางอาจไม
เพียงพอตอการเขา-ออกของรถฉุกเฉินในกรณีที่มีอุบัติการณเกิดขึ้น
ขอเสนอแนะ
จำนวนและประเภทของทางแยกควรพิจารณาประเด็นดานความปลอดภัยทั้งในสภาพการจราจรปกติและฉุกเฉิน ในขั้นตอน
การออกแบบอาจตองพิจารณาถึงชองทางสำหรับการเขา-ออกของรถฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถเขาถึงจุดเกิดเหตุไดอยาง
ทันท วงทีในกรณี ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ทางแยกตางระดับ ควรพิ จารณาถึงความปลอดภั ยแกทั้งผูใชท างตามแนวเสน ทาง
ทางหลวงพิเศษและผูใชทางที่เขา-ออกทางหลวงพิเศษในทุกทิศทางการเคลื่อนตัว
ขอจำกัดทางสภาพแวดลอม
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายตาก-แมสอด มีแนวเสนทางอยูในพื้นที่สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขา และอยูใน
พื้นที่สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกทั่วไปและอากาศเย็น ซึ่งอาจมีสภาพอากาศที่ไมเอื้อตอการขับขี่ที่ปลอดภัย เชน หมอก
ฝนตก เป น ต น โครงการทางหลวงพิ เศษระหว างเมื อ งจะมี รูป แบบการออกแบบก อ สร างทางเป น ทางต า งระดั บ และ
ทางอุโมงค เพื่ อหลีก เลี่ยงขอจำกัดดานกายภาพของพื้ นที่ ซึ่งการออกแบบกอสรางทางตางระดับ และทางอุโมงค อาจ
กอใหเกิดอันตรายจากสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เชน สภาพผิวทางลื่นภายหลังฝนตก สภาพการมองเห็นที่ไมเพียงพอใน
สภาพที่มีหมอกและเวลากลางคืน สภาพแสงแดดที่สองเขาตา (Glare problem) ปญหาโครงสรางถนน หรือภัยพิบัติตาง ๆ
จนเปนเหตุทำใหมีการปดการใชเสนทางหรือเปนอันตรายตอผูใชทางได
ขอเสนอแนะ
ในขั้นตอนออกแบบ (ขั้นตอนลำดับตอไปของการพัฒนาโครงการ) ควรพิจารณาถึงการออกแบบแนวทางราบและแนวทาง
ดิ่ งของถนนและสิ่ ง อำนวยความปลอดภั ย บนถนนให มี ค วามเหมาะสมสอดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ ม หลี ก เลี่ ย งไม ให
สภาพแวดลอมเปนอุปสรรคในการเดินทางของผูใชทาง นอกจากนั้นควรพิจารณาใหมีการจัดระบบปองกันภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนแสงสวางบริเวณทางเขา-ออกอุโมงค ใหมีความสอดคลองกับระบบปรับแสงของสายตาผูขับขี่
ที่มา : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 1
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ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design Stage)
ตัวอยางจาก รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด
ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ฉบับที่ 2)
• ความเปนมาของพื้นที่บริเวณที่ทำการตรวจสอบ
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ซึ่งจะทำการกอสรางทางหลวงพิเศษขึ้นใหม โดยมีจุดเริ่มตนโครงการอยูบริเวณ
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 76.938
กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 7.2-1 โดยทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน ตั้งแต
จุดเริ่มตนโครงการไปจนถึง บ.หนองแขมใหม ต.แมทอ อ.เมืองจาก เปนระยะทางประมาณ 58.700 กิโลเมตร
(กม.0+000 ถึง กม.58+700) ดังแสดงในรูปที่ 7.2-2

รูปที่ 7.2-1 แนวเสนทางทั้งหมด
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 2
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รูปที่ 7.2-2 แนวเสนทางที่ทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 2

แนวเสนทางประกอบไปดวยรูปแบบทางราบ ทางยกระดับ และรูปแบบอุโมงค ซึ่งรูปแบบ
ทางราบนั้ น มี ช อ งจราจรกว าง 3.60 เมตร ไหล ท างด านในกวา ง 1.00 เมตร และไหล ท างด านนอกกวา ง
3.00 เมตร ซึ่งบางชวงของถนนนั้นมีทางคูขนานที่มีชองจราจรกวาง 3.50 เมตร ไหลทางดานซายและขวากวาง
1.00 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7.2-3 สวนรูปแบบทางยกระดับนั้นมีชองจราจรกวาง 3.60 เมตร ไหลทางดานใน
กวาง 1.00 เมตร และไหลทางดานนอกกวาง 2.00 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7.2-4 และรูปแบบอุโมงคนั้นมีชอง
จราจรกวาง 3.60 เมตร และมีเพียงไหลทางเพียงดานเดียวกวาง 2.00 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7.2-5

รูปที่ 7.2-3 หนาตัดถนนรูปแบบทางราบ
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 2
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รูปที่ 7.2-4 หนาตัดถนนรูปแบบทางยกระดับ
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 2

รูปที่ 7.2-5 หนาตัดถนนรูปแบบอุโมงค
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 2
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• ปญหาที่พบจากการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน) ดังแสดงในตารางที่ 7.2-1
ตารางที่ 7.2-1 ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน)
ประเด็นทั่วไป
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายตาก-แมสอด นี้ ไดพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำไว 3 รูปแบบ ไดแก ระบบ
ระบายน้ำของทางระดับดิน ระบบระบายน้ำของทางยกระดับ/ สะพาน และระบบระบายน้ำในอุโมงค ซึ่งมีระบบระบายน้ำ
ที่แตกตางกันของแตละรูปแบบเสนทาง ระบบระบายน้ำตาง ๆ เชน ทอระบายน้ำ บอรับน้ำ ตองสามารถรองรับปริมาณน้ำ
ไดอยางเพียงพอและมีจุดเก็บกักน้ำที่ปลอดภัย โดยไมกอใหเกิดน้ำทวมขังจนเปนอันตรายตอผูขับขี่ เชนปริมาณน้ำฝนกที่
มากเกินไป นอกจากนั้น ระบบระบายน้ำในทางอุโมงคจะตองสามารถรองรับปริมาณน้ำจากการไหลของน้ำบนผิวทางและ
จากการรั่วซึมภายในอุโมงคได
ขอเสนอแนะ
การออกแบบระบบระบายน้ำควรพิจารณาถึงขนาดหนาตัดของระบบระบายน้ำใหเพียงพอตอปริมาณน้ำฝนบนถนนและ
พื้นที่โดยรอบ อีกทั้งอาจออกแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำไวที่บอรับน้ำเพื่อปองกันปริมาณน้ำที่มีมากจนเกินไปในกรณีที่เกิด
เหตุการณไมคาดคิดขึ้น เชน ปริมาณน้ำฝนมีมากเกินไปหรือน้ำทวม โดยเฉพาะบอรับน้ำบริเวณปากอุโมงค นอกจากนี้ เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดอาการเหินน้ำ (Hydroplane) อาจพิจารณาการจำกัดควบคุมความเร็วในการใชทางในแตละชวงเวลาที่
แตกตางกัน (Variable Speed Limit) เชน ในขณะที่ฝนตกหรือภายหลังฝนตก
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณ กม.9+000 กม.21+000 กม.28+000 และ 34+000 ไดมีการออกแบบพื้นที่สำหรับใชเปนจุดอำนวยความสะดวก
สำหรับรถที่เขาใชงานอุโมงค ดังรูป ซึ่งเปนจุดที่มีรถฉุกเฉิน รถดับเพลิง และรถกูภัยประจำการอยู โดยจะมีการกอตั้งหนวย
เคลื่อนที่เร็วบริเวณภายในอุโมงคแตละอุโมงค แตเสนทางเชื่อมตอระหวางจุดอำนวยความสะดวกและทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองนั้น จำเปนตองมีความปลอดภัย ทั้งแนวเสนทาง จุดเชื่อมตอ จุดเปดเกาะกลาง และการใชความเร็วในการเขา
ระงับเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซอนได
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาการใชแนวเสนทางของรถฉุกเฉิน รถดับเพลิง และรถกูภัยในการเขาระงับเหตุที่ปลอดภัย โดยที่แนวเสนทาง
จุดเชื่อมตอระหวางจุดอำนวยความสะดวกและทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และการใชความเร็วจะตองออกแบบใหมีความ
ปลอดภัย เชน แนวเสนทางที่ปราศจากทางโคงรัศมีแคบ แนวเสนทางที่ไมสรางความสับสนแกเจาหนาที่และผูใชทางที่อาจ
พลัดเขามาใชทาง จุดเชื่อมตอที่มีแนวการมองเห็นบริเวณจุดเชื่อมตอที่ปลอดภัย อุปกรณความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
ความเร็วในการใชทางเขาระงับเหตุ และจุดกลับรถหรือการเปดเกาะกลางภายในอุโมงคเพื่อใหสามารถเขาระงับเหตุไดอยาง
ทันทวงที นอกจากนี้ควรพิจารณาใหความสำคัญกับแผนการจัดการจราจรในชวงเกิดอุบัติการณหรือชวงระงับเหตุ
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ตารางที่ 7.2-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน)
รูปตัดทั่วไป
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ชวงถนนระดับผิวดินของเสนทางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอดนี้ ไดมีการออกแบบความชันของคันทาง
(Side slope) ไวเทากับ 1:2 ซึ่งความชันดังกลาวนี้อาจเปนอันตรายตอยานพาหนะที่เสียหลักหลุดออกนอกผิวจราจร เกิด
การพลิกคว่ำได โดยเฉพาะยานพาหนะที่สูง สรางความเสียหายแกผูขับขี่และยานพาหนะ

ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาปรับลดความชันของคันทางใหลาดลง เชน 1:3 เปนตน เพื่อปองกันไมใหยานพาหนะที่เสียหลักหลุดออกนอก
เสนทางเสียหลักพลิกคว่ำ หรือพิจารณาติดตั้งอุปกรณกันอันตรายปองกันยานพาหนะหลุดออกนอกผิวจราจรและไมสามารถ
แลนกลับคืนสูผิวจราจรปกติได
รายละเอียดของแนวเสนทาง
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
แนวเสนทางสวนใหญของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด เปนทางอุโมงค ซึ่งโดยปกติการออกแบบแนว
เสนทางทางอุโมงคจะมีขอจำกัดดานแสงสวางและระยะมองเห็นของผูขับขี่ ดังนั้น การผสมผสานกันของแนวเสนทางราบ
และทางดิ่งของทางอุโมงคจำเปนตองมีการตรวจสอบระยะมองเห็น (Sight distance) และระยะเบรกปลอดภัย (Braking
distance) ในทุก ๆ ชวงของถนนทางอุโมงค เพื่อปองกันไมใหผูขับขี่เกิดอุบัติเหตุชนทายกันเนื่องจากระยะมองเห็นสำหรับ
การหยุดรถปลอดภัย (Stopping sight distance) ที่จำกัด
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะหระยะมองเห็นสำหรับการหยุดรถปลอดภัย (Stopping sight distance) ใหสอดคลอง
กับความเร็วในการออกแบบของแนวเสนทางทางอุโมงค โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
เนื่องจากโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ประกอบดวย ถนนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งทางระดับพื้น
ทางยกระดับ และทางอุโมงค ซึ่งผูขับขี่นั้นอาจสามารถรับรูถึงรูปตัดทั่วไปของถนนและลักษณะของเสนทางได แตผูขับขี่อาจ
ไมทราบถึงความเร็วจำกัดของถนนในแตละรูปแบบ โดยเฉพาะชวงทางอุโมงค จึงอาจทำใหผูขับขี่ใชความเร็วที่ไมเหมาะสม
ในการเขาสูถนนในรูปแบบนั้น ๆ จนอาจทำใหเกิดความไมปลอดภัย และนำไปสูการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาระบุในงานออกแบบกรอบรายละเอียดถึงการบังคับการใชความเร็ว เชน ปายจำกัดความเร็ว ปายเตือนการใช
ความเร็ว และปายแนะนำการใชความเร็ว เพื่อใหผูขับขี่สามารถรับรูและเขาใจถึงความเร็วที่เหมาะสมปลอดภัยในการ
เดินทางบนชวงถนนในแตละรูปแบบถนน
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ตารางที่ 7.2-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน)
ทางแยก
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณทางแยก กม.0+850 จุดตัดระหวางถนน อบต.แมปะ กับถนนทางคูขนาน (Service road) มีลักษณะเปนทางแยกที่
เชื่อมตอดวยทางโคง ซึ่งอาจทำใหระยะการมองเห็นทางเชื่อมทางแยกมีจำกัด อีกทั้งทำใหคนขับไมสามารถตระหนักไดวา
ทางขางหนานั้นเปนทางแยก จึงอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได

2

ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาปรับแกจุดเชื่อมตอที่เปนทางโคงใหมีลักษณะเปนทางตรง โดยการปรับแนวเสนทางของถนน อบต.แมปะ ใหมี
ลักษณะเปนทางตรงที่ผูขับขี่สามารถรับรูไดวาบริเวณขางหนาเปนทางแยกที่เชื่อมตอกับถนนทางคูขนาน (Service road)
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด
ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณทางแยก กม.0+850 จุดตัดระหวางถนน อบต.แมปะ กับถนนทางคูขนาน (Service road) มีลักษณะเปนทางแยกที่
เชื่อมตอดวยทางโคง ซึ่งอาจทำใหระยะการมองเห็นทางเชื่อมทางแยกมีจำกัด อีกทั้งทำใหคนขับไมสามารถตระหนักไดวา
ทางขางหนานั้นเปนทางแยก จึงอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได

ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาระบุรูปแบบการควบคุมทางเชื่อมทางแยกแตละตำแหนงใหเหมาะสมและชัดเจน เชน การควบคุมแบบมี
สัญญาณไฟจราจร หรือไมมีสัญญาณไฟจราจร เปนตน และควรพิจารณาติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เชน เสนหยุด
อีกทั้งควรมีการติดตั้งปายเตือน เชน ปายเตือนทางเชื่อม ปายใหทาง เพื่อใหผูขับขี่ทราบวาทางขางหนามีทางเชื่อมเชื่อมตอ
อยูและจะตองใหทางแกผูสัญจรบริเวณถนนทางคูขนาน (Service road) รวมไปถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อให
ผูขับขี่สามารถรับรูไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยหากตำแหนงใดมีทางเขา-ออกของสถานที่ตาง ๆ เชื่อมตออยู
จะตองมีการติดตั้งปายเตือนใหชัดเจน
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ตารางที่ 7.2-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน)
ประเด็นอื่น ๆ
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ในปจจุบันเสนทางเชื่อมตอการเดินทางระหวางตาก-แมสอดมีปริมาณจราจรสูง และมีสัดสวนของยานพาหนะรถบรรทุก
ขนาดใหญ (Heavy Vehicles) มาก (มากถึงรอยละ 20 ของยานพาหนะทุกประเภท) ดังนั้น การออกแบบอุปกรณปองกัน
อันตรายจำเปนตองออกแบบใหสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหแกยานพาหนะขนาดใหญเหลานี้ได ตัวอยางเชน กำแพง
คอนกรีตปองกันอันตราย (Barrier) ความสูงประมาณ 1 เมตร นั้นเพียงพอตอยานพาหนะขนาดเล็กแตอาจไมเหมาะสมตอ
ยานพาหนะขนาดใหญ
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาเพิ่มความสูงของกำแพงคอนกรีต (Barrier) ตลอดแนวเสนทาง
ที่มา : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับที่ 2
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ขั้นตอนการออกแบบกอสราง (Detailed Design Stage)
ตั ว อย างจาก รายงานการตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 22 แพคเกจ L
สกลนคร-นครพนม ชวงที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบกอสราง
• ความเปนมาของพื้นที่บริเวณที่ทำการตรวจสอบ
การตรวจสอบความปลอดภั ย ทางถนนนี้ เป น สว นหนึ่ งของโครงการกอ สรางทางหลวง
หมายเลข 22 ซึ่งจะทำการขยายชองจราจร จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร โดยแบงออกเปนทั้งหมด 6 ตอน
ระยะทางรวม 136.65 กิโลเมตร โดยทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ขั้นตอนการออกแบบกอสราง บริเวณ
จุดเริ่มตน จังหวัดสกลนคร และสิ้นสุดที่ จังหวัดนครพนม เปนระยะทาง 25.398 กิโลเมตร (กม.197.676 ถึง
กม.223+073) ดังแสดงในรูปที่ 7.3-1

รูปที่ 7.3-1 แนวเสนทางที่ทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ชวงที่ 2

จากสถิติอุบัติเหตุในป พ.ศ. 2560 ที่เก็บรวบรวมโดยศูนยขอมูลอุบัติเหตุทางถนน พบวา
บริเวณดังกลาวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 14 ครั้ง เปนอุบัติเหตุที่ทำใหบาดเจ็บทั่วไป 13 ครั้ง และเปนอุบัติเหตุ
รุน แรง 1 ครั้ง โดยจุดที่มีอุบั ติเหตุ เกิ ดขึ้น บอยครั้งอยู ที่ชุมชนหนองหญ าไซ ตำบลบ านผึ้ง จังหวัด นครพนม
ดังแสดงในรูปที่ 7.3-2
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รูปที่ 7.3-2 การกระจายตัวของอุบัติเหตุ
ที่มา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ชวงที่ 2
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• ปญหาที่พบจากการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง) ดังแสดงในตารางที่ 7.3-1
ตารางที่ 7.3-1 ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง)
ประเด็นทั่วไปของการออกแบบ
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ความลาดเอียงในแนวดิ่งบริเวณ กม.218+150 นั้นจะทำใหความปลอดภัยของถนนลดลง เนื่องจากรถจักรยานยนตที่
เคลื่อนที่มาจาก กม.218+500 จะไมสามารถมองเห็นกิจกรรมบริเวณตลาดที่อยู บริเวณ กม.218+200 ได

ขอเสนอแนะ
พิจารณาปรับแกแนวระดับเพื่อหลีกเลี่ยงความลาดชัด หรือถาหากการปรับแกแนวระดับนั้นไมมีความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร ควรมีการติดตั้งปายเตือนหรือหลักนำทาง เพื่อเพื่อความปลอดภัยใหแกผูใชทาง

2

ปญหาที่ตรวจสอบฯ
เกาะกลางนั้ นถูกออกแบบใหมี ชองเปด ไวทุ ก ๆ 2 กิ โลเมตร โดยออกแบบไวใหสามารถใชงานพรอ มกันได ทั้ง 2 ทิ ศ
ทางการเคลื่อนที่ ทำใหจำเปนที่จะตองพิจารณาถึงปญหาความไมปลอดภัยเกี่ยวกับระยะการมองเห็นของผูขับขี่ ดังนี้
- หากบริเวณดังกลาวนั้นมีกระแสจราจรเปนจำนวนมาก และมียานพาหนะที่ตองการใชชองเปดเกาะกลางทั้ง 2
ทิศทาง อาจสงผลใหยานพาหนะในทิศทางตรงกันขามบดบังระยะการมองเห็นกระแสจราจร จนนำไปสูการเกิด
อุบัติเหตุได
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ตารางที่ 7.3-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง)
ประเด็นทั่วไปของการออกแบบ
- ความกวางของชองเปดบริเวณเกาะกลางนั้นยานพาหนะขนาดเล็กสามารถใชงานพรอมกันได 2 คัน ในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งทำใหระยะการมองเห็นของคันที่อยูชองจราจรดานในถูกบดบังโดยคันที่อยูชองจราจรดานนอก อีกทั้งยัง
สงผลใหจุดตัดของกระแสจราจรนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะ
พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบของชองเปดบริเวณเกาะกลางบริเวณที่มีกระแสจราจรจำนวนมาก เปนแบบทิศทางเดียว

3

ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ถนนทางคูขนานถูกออกแบบมาใหมีความกวางของไหลทางที่คอนขางมาก (2.45 เมตร) ซึ่งบริเวณไหลทางนั้นมักจะถูกใช
สำหรับเปนที่จอดรถ ทำใหระยะการมองเห็นของรถที่จะเขาใชงานถนนถูกบดบังโดยรถที่จอดอยูบริเวณใกลจุดเชื่อมตอ
อีกทั้งในเวลากลางคืนนั้นมักจะไมมีรถจอดบริเวณไหลทาง สงผลใหผูขับขี่ที่ใชงานทางคูขนานนั้นสามารถใชความเร็วที่
สูงขึ้นได
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ตารางที่ 7.3-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง)
ประเด็นทั่วไปของการออกแบบ
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาติดตั้งทางเดินเทาบริเวณที่มีจุดเชื่อมตอกันระหวางเสนทางสายหลักและถนนทางคูขนาน

ทางแยก
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณทางแยก กม.214+825 มีการออกแบบใหเสนทางสายหลักและเสนทางสายรองเชื่อมตอกันดวยมุมที่ลาดเอียง อีก
ทั้งมีการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรเปนแบบ 3 เฟส ซึ่งทำใหเกิดจุดตัดของกระแสจราจรขึ้นในเฟสที่ 1 และ 3 โดยจุดตัด
ของกระแสจราจรที่เกิดจากการเชื่อมตอกันของแนวเสนทางที่ลาดเอียงนั้นจะนำไปสูรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุที่มี
ความรุนแรง

ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวเสนทางของทางแยกและปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดจัดตัดของกระแส
จราจรบริเวณทางแยก
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ตารางที่ 7.3-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง)
ทางแยก
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณ กม.204+754 และ กม.208+010 มีถนนที่เชื่อมตอกับเสนทางสายหลักอยู ซึ่งถูกบังคับใหเลี้ยวซายไดเทานั้น
(หามเลี้ยวขวา) แตบริเวณดังกลาวนั้นมีเพียงชองจราจรปกติและชองจราจรสำหรับชะลอความเร็วเพื่อรอเลี้ยว ซึ่งไมมี
ลักษณะทางกายภาพที่สามารถจัดการจราจรได ทำใหเกิดจุดตัดของกระแสจราจรในรูปแบบ merging และ diverting
บริเวณถนนสายหลัก

3

ขอเสนอแนะ
พิจารณาติดตั้งเกาะสำหรับปองกันการเลี้ยงขวาที่มีรูปแบบที่ถูกตอง ติดตั้งไวในตำแหนงที่เหมาะสม เพื่อลดจุดตัดของ
กระแสจราจรลง อีกทั้งควรพิจารณาติดตั้งปายจราจรและเครื่องหมายบนผิวทางเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ของถนน
ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณ กม.217+360 ถนนสายรองเชื่อมตอกับถนนสายหลักบริเวณใกลกับชองเปดเกาะกลางถนน ทำใหเกิดจุดตัดของ
กระแสจราจรขึ้น

ขอเสนอแนะ
พิจารณาเปลี่ยนตำแหนงของชองเปดเกาะกลางถนน
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ตารางที่ 7.3-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง)
ผูใชรถใชถนนอืน่ ๆ
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
เกาะกลางถนนที่ออกแบบนั้นจะกีดกันไมใหยานพาหนะสามารถเลี้ยวขวาเขาสูทางเขา-ออกพื้นที่ได ซึ่งยานพาหนะของ
คนในพื้นที่นั้นจะตองเคลื่อนที่เปนระยะทางยาวประมาณ 10 เมตร ถึง 2.5 กิโลเมตร กวาจะสามารถเขาใชงานชองเปด
เกาะกลางถนนเพื่อเลี้ยวเขา-ออกพื้นที่ อีกทั้งบริเวณดังกลาวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อมีรถจักยานยนต
มารวมใชเสนทางเดียวกับกระแสจราจรที่มีความเร็วสูง ซึ่งหากรถจักยานยนตใชงานชองเปดบริเวณเกาะกลางจะทำให
เกิดความเสี่ยงทั้งในขณะเลี้ยวเพื่อจะทำการกลับรถ ขณะกลับรถ และขณะกลับรถเสร็จสิ้น อีกทั้งควรพิจารณาถึงปญหา
ตาง ๆ เชน การขับขี่สวนทิศทางการจราจร เปนตน

2

(เสนสีแดง) คือ แนวทางการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต (เสนสีเขียว) คือ แนวทางการเคลื่อนที่ของรถยนตร
ขอเสนอแนะ
พิจารณาทางขามตางระดับสำหรับรถจักรยานยนต เชน อุโมงคทางลอด หรือสะพานกลับรถ
ปญหาที่ตรวจสอบฯ
บริเวณขางทาง กม.214+150 มีโรงเรียนและชุมชนตั้งอยู ซึ่งบริเวณดังกลาวไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับขามถนน
โดยหากมีการขยายชองจราจรเปน 4 ชองจราจรแลวจะทำใหความเร็วของยานพาหนะบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น ทำใหเกิดความ
ไมปลอดภัยในการขามถนนของนักเรียนและคนเดินเทาที่อาศัยอยูบริเวณนั้น

ขอเสนอแนะ
พิจารณาติดตั้งทางขามสำหรับคนเดินเทา เชน สะพานลอย
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ตารางที่ 7.3-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนการออกแบบกอสราง)
ปายและเครื่องหมายนำทาง
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ยังไมไดมีการออกแบบปายเตือนและเครื่องหมายนำทางบนทางคูขนาน ซึ่งปายเตือนและเครื่องหมายนำทางนั้นสำคัญ
อยางมากตอผูใชยานพาหนะ เพื่อใหสามารถตระหนักและรับรูไดอยางทันทวงที
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาออกแบบรายละเอียดของปายและเครื่องหมายนำทางบนทางคูขนาน
ที่มา : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ชวงที่ 2
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กรณีศกึ ษาขั้นตอนระหวางการกอสราง (During Construction Stage) และขัน้ ตอนกอน
เปดการจราจร (Pre–opening to Traffic)
ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน) ดังแสดงในตารางที่ 7.4-1
ตารางที่ 7.4-1 ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
แผนการจัดการจราจร (Traffic management plan)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• แผนการจั ด การจราจรระหว า งการก อ สร า ง (Traffic Management Plan / Traffic Control Plan
(TMP/TCP)) มีความสำคัญในการการบริหารจราจรและะความปลอดภัยในระหวางการกอสราง แผนนี้เปน
แผนที่ตองจัดทำเฉพาะงาน มีลักษณะแปรเปลี่ยนตามขั้นตอนการกอสรางและลักษณะงาน (site specific)
เปนการออกแบบใชอุปกรณชั่วคราวสรางกายภาพทางเพื่อผูใชทุกประเภท ใหสามารถเดินทางผานเขตงาน
กอสรางไดอยางปลอดภัย เปนลักษณะงานออกแบบ มิใชการหยิบใชรูปแบบมาตรฐานตามคูมือที่มีลักษณะ
เปนแผนทั่วไป (Typical Application) สำหรับการจัดการจราจรชั่วคราว (Temporary traffic control)
มาใช อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบวา ในทางปฏิบัติยังไมมีการจัดเตรียมและดำเนินการตามแผนนี้
อยางสมบูรณ
ขอเสนอแนะ
• ดำเนินการจัดทำแผน TMP/TCP กอนเริ่มงานกอสราง และดำเนินการตามแผนงานอยางสมบูรณ เพื่อสราง
กายภาพชั่วคราวที่ปลอดภัยแกผูใชทาง ในระหวางดำเนินการกอสราง
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
การควบคุมความเร็วรถ (Speed control)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• รถใชความเร็วสู งผ านเขตกอสราง ซึ่งเป น บริเวณที่ มีเครื่อ งจัก รเข าออกและกองวัสดุข างทาง จากการ
ตรวจสอบไมพบปายจำกัดความเร็วรถ หรือปายย้ำความเร็วจำกัด ในเขตกอสราง

ขอเสนอแนะ
• ควรจำกัดความเร็วรถ 40 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยของผูขับขี่และผูป ฏิบัติงานกอสราง โดยการติดตั้ง
ปายจำกัดความเร็วรถที่ 40 กม./ชม. และย้ำความเร็วจำกัดอยางสม่ำเสมอตลอดแนวเขตกอสราง
• ประสานความรวมมือตำรวจทางหลวงในพื้นที่ บังคับใชความเร็วจำกัดตลอดแนวเขตกอสรางอยางเขมงวด
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
การนำทางผูขับขี่ (Signs, signals, line markings, and delineation)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
ทางหลวงชวงกอนถึงเขตกอสรางจำกัดความเร็ว 90 กม./ชม. โดยทีผ่ ูใชทางมีพฤติกรรมการใชความเร็วที่สูง
กวาความเร็วจำกัด ผูขับขี่อาจไมสามารถมองเห็นปายเตือนเขตกอสรางขางหนา ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณซายทาง
บนถนนที่มีทางวิ่งกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากลางคืน

2

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งปายเตือนทั้งในบริเวณดานซายและขวาทาง (Duplicate all road work signs) เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การมองเห็นปาย
ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ผูขับขี่ไมสามารถมองเห็นแนวโคงแคบขางหนาไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน การติดตั้งแถบขาวแดงติด
วัสดุสะทอนแสงบริเวณซายทางเปนระยะๆ สามารถชวยกำหนดตำแหนงขอบทางวิ่งซึ่งมีระดับแตกตางกับ
งานกอสราง แตไมสามารถนำทางโคงในเวลากลางคืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณโคงขวาซึ่งจะไมมีวสั ดุ
สะทอนแสงใดๆ เนื่องจากติดวัสดุสะทอนแสงเพียงดานเดียว การเขาโคงอยางกะทันหันอาจทำใหเกิดการ
เสียหลักเขาบริเวณเขตกอสราง

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งวัสดุสะทอนแสงทั้งสองฝงถนน เพื่อชวยนำทางผูขับขี่ในบริเวณทางโคง
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
การเบี่ยงการจราจร (Diversions from one carriageway to the other)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ระยะเบี่ยงการจราจร (transition lengths) จากทางวิ่งเดิมไปยังทางเบี่ยงในการกอสรางสะพานสั้น เมื่อ
เทียบกับความเร็วที่ผูขับขี่ใชกอนถึงบริเวณนี้
• ปายเตือนใหขอมูลที่ไมสอดคลองกับกายภาพทางเบี่ยง

ขอเสนอแนะ
• ควบคุมความเร็วรถกอนถึงทางเบีย่ ง และเตือนทางเบี่ยงลวงหนาดวยขอมูลที่เหมาะสม ชัดเจน
• นำทางใหผูขับขี่สามารถมองเห็นทางเบี่ยงไดอยางชัดเจน (clear guidance) กอนถึงบริเวณที่มีการเบีย่ ง
ชองจราจร (transition zones) โดยตองมั่นใจวาอุปกรณที่ใชในบริเวณนี้สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
(highly visible) และปลอดภัยในกรณีที่ชน (forgiving devices)
2

ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• เมื่อสิ้นสุดทางเบี่ยงซึ่งจัดการเดินรถทางเดียวซึ่งมีผิวทางเรียบเหมือนทางวิ่งปกติ ผูขับขี่จะกลับมาใชทาง
สองชองจราจรซึ่งรถวิ่งสวนทางกัน อยางไรก็ตาม หากไมมีการใหขอ มูลผูขับขี่ในบริเวณสิ้นสุดการเดินรถ
ทางเดียว ผูขับขี่อาจลืมวากำลังขับขี่บนถนนซึ่งเดินรถสวนทาง สรางความเสี่ยงตอการชนประสานงา

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งปายเตือนการเดินรถสองทางบริเวณตำแหนงสิ้นสุดการเดินรถทางเดียว เพื่อเตือนผูขับขี่ และย้ำขอมูล
วากำลังอยูบนถนนซึ่งเดินรถสองทาง
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
ผิวจราจร
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ในเขตชุมชน ไหลทางวิ่งมักถูกใชโดยผูขับขี่รถจักรยานยนต ไหลทางที่มีเศษวัสดุโครงสรางทาง หรือน้ำขัง
จากการถมคันทางใหมทั้งสองขางพรอมกัน บังคับใหผูขับขี่รถจักรยานยนตเปลี่ยนชองจราจรอยางกะทันหัน
ถูกรถที่ตามมาชนทาย หรือเปนเหตใหรถที่ตามมาเสียหลักออกนอกเสนทางได

ขอเสนอแนะ
• ดูแลไหลทางใหอยูในสภาพใชงานได และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
อันตรายขางทางและอุปกรณปองกัน (Roadside hazardous and safety barriers)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ระดับที่แตกตางระหวางผิวทางวิ่งและขางทาง (big drop-off) สรางอันตรายใหรถที่เสียหลักออกนอก
เสนทาง

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งอุปกรณปองกัน
2

ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• วัสดุในงานกอสรางซึ่งทำดวยคอนกรีต กองอยูบริเวณชิดขอบทางวิ่ง นับเปนวัตถุอันตรายซึ่งจะเพิ่มความ
รุนแรงเมื่อรถเสียหลักหลุดออกนอกทางวิ่ง

ขอเสนอแนะ
• กองวัสดุหางจากขอบทางวิ่ง หรือติดตั้งอุปกรณปองกัน และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP
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การเขาออกเขตกอสราง (Work site access)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• การจราจรในเขตกอสรางและนอกเขตกอสรางมีลักษณะที่แตกตางกันและควรถูกแยกออกจากกัน อยางไรก็
ตาม จากการตรวจสอบพบวา ไมมีการปดกันเขตกอสราง รถที่ใชในงานกอสราง (works traffic) และรถ
อื่นๆ (public traffic) สามารถเขาออกเขตกอสรางไดทุกตำแหนง

ขอเสนอแนะ
• แยกและควบคุมการเขาออกเขตกอสราง และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)
ความปลอดภัยขอบบุคลากรงานทาง (Road worker safety)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• คนงานทำงานชิดขอบทางวิ่ง มีโอกาสถูกรถที่เสียหลักพุงเขาชนดวยความเร็วสูง

ขอเสนอแนะ
• จัดพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP
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ตารางที่ 7.4-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนกอนเปดใชงาน)

ผูใชถนนกลุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัส (Vulnerable road users)
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ผูใชรถโดยสารประจำทาง ผูใชจักรยานยนต ผูใชจักรยาน และคนเดินเทา สามารถเขาออกเขตกอสรางได
ทุกตำแหนง และใชบริเวณเขตกอสรางปะปนกับรถในงานกอสราง

ขอเสนอแนะ
• คำนึงถึงความปลอดภัยของผูใชถนนกลุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสในงานกอสราง และกำหนดเปนแผนใน
TMP/TCP
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กรณีศกึ ษาการตรวจสอบถนนที่เปดใหบริการแลว (Existing Roads)
ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว) ดังแสดงในตารางที่ 7.5-1
ตารางที่ 7.5-1 ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
แนวเสนทางและรูปตัดถนน
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• แนวเสนทางตรงยาวและรูปตัดถนนหลายชองจราจรเอื้อใหผูใชทางใชความเร็วสูงในการขับขี่ มีโอกาสเสียชีวิต/
บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งปายจำกัดความเร็วที่ปลอดภัย (Safe speed) เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ (Severity)
• ติดตั้งอุปกรณเตือนผูใชทางใหชะลอความเร็ว เชน แถบชะลอความเร็วตามขวาง (Rumble strips, Optical
speed bars) เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) และความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity)
• ติดตั้งกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) และความรุนแรงของอุบัติเหตุ
(Severity)
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
แนวเสนทางและรูปตัดถนน
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• แนวเสนทางตรงในชวงเขตเมือง เอื้อใหผูใชทางใชความเร็วในการขับขี่ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะชนทาย
จากการขับรถในระยะกระชั้นชิดได

ขอเสนอแนะ
• ตีเสนหรือติดตั้งหลักบอกระยะหางที่ปลอดภัยบนชองจราจร
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
แนวเสนทางและรูปตัดถนน
3 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• การมองเห็นแนวเสนทางโดยเฉพาะชวงทางโคงราบ หรือทางโคงราบผสมโคงดิ่ง ไมชัดเจน มีโอกาสเสียชีวิต/
บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในลักษณะหลุดทางโคง หรือชนทายรถดานหนาของทางโคง

ขอเสนอแนะ
• ตัดแตงพุมไม/ตนไม ใหมองเห็นแนวเสนทางไดชัดเจน เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood)
• (ระยะยาว) ปรับปรุงการประสานโคงราบและโคงดิ่ง ใหมองเห็นแนวเสนทางไดชัดเจน เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood)
4 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• การประสานระหวางโคงราบและโคงดิ่ง ที่สรางความสับสนใหผูขับขี่ มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจาก
อุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะขามไปชนประสานงากับยานพาหนะในติดตรงขาม

ขอเสนอแนะ
• ติดแตงอุปกรณนำทางใหมองเห็นไดชัดเจน (ไมสรางความสับสนทั้งกลางวันและกลางคืน) เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood) และติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) เพื่อลดความรุนแรง (Severity) หากเกิดเหตุ
• (ระยะยาว) ปรับปรุงการประสานโคงราบและโคงดิ่ง ไมใหสรางความสับสนแกผูใชทาง เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood)
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

ทางแยก
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• การมองเห็นบริเวณทางแยกไมชัดเจน และขาดการติดตั้งอุปกรณควบคุมและอุปกรณนำทางบริเวณทางแยก มี
โอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการชนบริเวณทางแยก

ขอเสนอแนะ
• ปรับปรุงแนวการมองเห็นใหชัดเจน ติดตั้งปายเตือนทางแยก รวมทัง้ ชะลอความเร็วของทางสายรอง เพื่อลด
โอกาสเกิดเหตุ (Likelihood)
ปายจราจร
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ปายนำทางไมสอดคลองกับชองจราจร มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส จากอุบัติเหตุที่ผูขับขีส่ ับสนปายนำทาง
และเปลี่ยนชองจราจรกะทันหัน

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งปายนำทาง ใหสมั พันธกับทิศทางการเคลื่อนตัวของยานพาหนะในแตละชองจราจร เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood)
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• เสนจราจร เสื่อมสภาพ/ไมชัดเจน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเฉีย่ วชนทางดานขาง หรือเสียหลักออกขาง
ทาง

ขอเสนอแนะ
• หมั่นตรวจสอบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง เสนจราจรใหอยูในสภาพใชงานไดดีและมองเห็นชัดเจนในระยะไกล เพื่อลด
โอกาสเกิดเหตุ (Likelihood)
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• หลักนำทางและเปาสะทอนแสง เสื่อมสภาพ/ไมชัดเจน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเสียหลักออกขางทาง
หลุดทางโคง หรือชนพื้นที่หัวเกาะ (Gore area)
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง
ขอเสนอแนะ
• หมั่นตรวจสอบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง หลักนำทางและเปาสะทอนแสง ใหอยูในสภาพใชงานไดดีและมองเห็นชัดเจนใน
ระยะไกลโดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood)
3 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• แถบชะลอความเร็ว เสื่อมสภาพจนไมสามารถเตือนใหชะลอความเร็วได มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุในลักษณะหลุด
ทางโคง หรือชนบริเวณทางแยก

ขอเสนอแนะ
• หมั่นตรวจสอบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง หลักนำทางและเปาสะทอนแสง ใหอยูในสภาพใชงานไดดี เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood)
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

สภาพอันตรายขางทาง
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ตนไม คูน้ำ เสาปายแขวนสูง/เสาปายยื่น/เสาไฟฟาสองสวาง ตอมอสะพาน หรือวัตถุแข็ง (เชน หลักกิโลเมตร
แบบคอนกรีต) อยูในเขตปลอดสิ่งขวางขางทาง (Clear zone) โดยขาดการปองกัน มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บ
สาหัส หากยานพาหนะเสียหลักชนวัตถุดังกลาว

ขอเสนอแนะ
• จัดบริเวณปลอดภัยขางทางวิ่ง
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
สภาพอันตรายขางทาง

• ติดตั้งอุปกรณเตือนรถที่เริม่ ออกนอกทางวิ่ง เชน Shoulder rumble strips
• ปรับเปลีย่ นวัตถุแข็งเปนวัสดุที่ใหอภัยตอผูใชทาง (Forgiving materials)

• ติดตั้งราวกันอันตรายตามแนวยาว เพื่อปองกันไมใหรถที่เสียหลักออกนอกเสนทางพุงเขาชนวัตถุแข็ง
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

สภาพอันตรายขางทาง
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ลาดคันทางบริเวณเกาะกลางและขางทางมีความชันมาก มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส หากยานพาหนะเสีย
หลักตกลาดคันทาง

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งอุปกรณเตือนรถที่เริม่ ออกนอกทางวิ่ง เชน Shoulder rumble strips เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood)
• ติดตั้งราวกันอันตรายตามแนวยาว ปองกันไมใหรถที่เสียหลักตกลงลาดคันทาง เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
(Likelihood)
• ปรับปรุงความลาดชันของคันทางเกาะกลางใหปลอดภัยและติดตั้งราวกันอันตรายแบบเคเบิ้ล (Cable guardrail)
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

สภาพอันตรายขางทาง
3 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ราวกันอันตราย (Guardrail) เสื่อมสภาพไมพรอมใชงาน มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส หากยานพาหนะเสีย
หลักชนราวกันอันตราย

• ราวกันอันตรายกับราวสะพานติดตั้งไมตอเนื่อง มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส หากยานพาหนะเสียหลักชนหัว
สะพาน

ขอเสนอแนะ
• หมั่นตรวจสอบและซอมบำรุงราวกันอันตรายใหพรอมใชงาน
• ติดตั้งราวกันอันตรายใหมีความตอเนื่องและตรวจสอบชวงเชื่อมตอราวกันอันตรายสองประเภทใหสามารถถาย
แรงและรับแรงได
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

สัญญาณไฟจราจร
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• โคมสัญญาณไฟจราจร ไมสอดคลองกับชองจราจร
• ทางแยกที่มีหลายชองจราจร รถขนาดใหญบดบังการมองเห็นโคมสัญญาณไฟจราจร มีเกิดเสียชีวิต/บาดเจ็บ จาก
การชนบริเวณทางแยก

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจรใหมีความสัมพันธกับชองจราจร และสามารถมองเห็นไดชัดเจนในทุกชองจราจร
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

คนเดินเทา
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ทางขามอยูในตำแหนงที่ไมปลอดภัย มีโอกาสคนเดินขามเสียชีวิตจากยานพาหนะวิ่งผานชน

ขอเสนอแนะ
• เปลี่ยนตำแหนงของทางขามใหอยูในตำแหนงที่ปลอดภัย
• ติดตั้งทางขามตางระดับเพื่อแยกคนขามถนนออกจากกระแสจราจร
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
พื้นถนน
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• พื้นถนนเสื่อมสภาพ มีรอยแตก เปนรองลอ มีโอกาสรถเสียหลักออกขาง

• พื้นถนนเสื่อมสภาพการตานทานการลื่นไถล มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากอุบัตเิ หตุรถหลุดโคง

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งปายเตือนผิวทางชำรุด ใหผขู ับขี่ทราบและระมัดระวัง เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood)
• ปรับปรุงสภาพพื้นถนนใหอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

ทางเชื่อม
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ทางเชื่อมมีความลาดชันตางกับถนนสายหลัก ทำใหผูใชทางตองเรงความเร็ว (กรณีทางเชื่อมลาดขึ้น) หรือ
ยานพาหนะพุงสูทางหลัก (กรณีทางเชื่อมลาดลง) มีโอกาสรถทางเชื่อมชนรถทางหลัก
• ทางเชื่อมขาดการติดตั้งอุปกรณควบคุมกอนเขาทางหลัก
• ทางหลักมองไมเห็นทางเชื่อม

ขอเสนอแนะ
• ปรับปรุงความลาดเอียงของทางเชื่อมใหเทากับถนนสายหลัก
• จัดชองการไหล และพื้นที่เรง/ชะลอความเร็วบริเวณทางเชื่อมขนาดใหญ
• ติดปายหยุดและเสนหยุดบริเวณทางเชื่อม และปายเตือนทางเชื่อมบริเวณทางสายหลัก
• ติดตั้งอุปกรณเตือนผูใชทางใหชะลอความเร็ว หากทางเชื่อมมีปริมาณการจราจรมาก
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
จุดกลับรถ
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ทางเชื่อมอยูในบริเวณจุดกลับรถจนกลายเปนทางแยก

ขอเสนอแนะ
• กำหนดหนาที่ของจุดดังกลาวใหชัดเจน (จุดกลับรถ/ทางแยก) และจัดการจราจรใหปลอดภัย
• กอสรางเกาะแบงชองจราจรบริเวณปากทางเชื่อม เพื่อปองกันการตัดกระแสจราจรของรถจากทางเชื่อม
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• จุดกลับรถมีพื้นที่ขัดแยงมาก จนเกิดการกลับรถซอนคัน
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)
จุดกลับรถ
ขอเสนอแนะ
• กอสรางเกาะกายภาพเพื่อแยกรถในจุดกลับรถใหชัดเจน

• เพื่อลดจุดขัดแยง ควรกอสรางจุดกลับรถตางระดับ
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

กิจกรรมขางทาง
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• การเขาออกรานคาบริเวณเขตทางและกิจกรรมสองขางทาง ทำใหการขัดแยงระหวางกระแสจราจรที่ตอ งการเขา
ออกพื้นที่และกระแสจราจรทางผาน (ทางตรง) มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการตัดกระแสจราจร

ขอเสนอแนะ
• หามจัดตั้งรานคาบริเวณเขตทาง
• จัดทำทางคูขนาน (Frontage Road) และจัดการจราจรใหปลอดภัยกับพื้นที่กิจกรรมและชุมชนขางทาง

124

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง
Road Safety Audit Manual for Department of Highways

ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

ผูใชจักรยานยนต
1 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ผูใชจักรยานยนต ขับขี่ยอนศร มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการชนยานพาหนะในทิศทางตรงขาม

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งกลอง CCTV เพื่อจับกุมผูกระทำผิด
• กอสรางทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนตในบริเวณที่มีปริมาณรถจักรยานยนตสูง
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ตารางที่ 7.5-1 (ตอ) ปญหาที่พบและขอเสนอแนะ (ขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว)

ผูใชจักรยานยนต
2 ปญหาที่ตรวจสอบฯ
• ผูใชจักรยานยนตทำทางลักขาม มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการตัดกระแสยานพาหนะในทิศทางตรง

ขอเสนอแนะ
• ติดตั้งราวกันอันตรายตลอดแนวเกาะกลาง แลวกอสรางสะพาน/อุโมงค สำหรับจักรยานยนตและคนเดินเทาใน
ตำแหนงใกลเคียงที่เหมาะสม
• แยกจุดขัดแยงออกจากกัน โดยกอสรางชองทางตางระดับหรือทางลอด ซึ่งเปนไปตามหลักการของระบบที่
ปลอดภัย
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