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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

 สถานการณอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวง 

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดำเนินการกอสราง ควบคุม บูรณะ และ

บำรุงรักษาทางหลวง เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงท่ัวประเทศ และมีระยะทางใน

ความรับผิดชอบ 71,349 กิโลเมตร (จากการสำรวจในป พ.ศ.2560) แตสถานการณอุบัติเหตุบนโครงขาย 

ทางหลวงแผนดิน ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จากการเก็บขอมูลของ สำนักอำนวยความปลอดภัย 

กรมทางหลวง พบวา จากป พ.ศ.2553 ถึง ป พ.ศ.2560 คิดเปน 18% ของท้ังประเทศ และจากอัตราอุบัติเหตุ

บนทางหลวงตอประชากร 100,000 คน ระหวางป พ.ศ.2551 ป พ.ศ.2560 มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ดังแสดง

ในรูปท่ี 1.1-1 

รูปท่ี 1.1-1 อัตราอุบัติเหตุบนทางหลวงตอประชากร 100,000 คน ระหวางป พ.ศ.2551 ป พ.ศ.2560 

ท่ีมา : รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงท่ัวประเทศ ป พ.ศ.2560 

 

จากขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางกรมทางหลวงไดมีการวางแผนในการรับมือและแกไขปญหาอุบัติเหตุ โดย

การปรับปรุงความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ซ่ึงเปนการแกปญหาอุบัติเหตุท่ีมาจากปจจัยดาน

ถนนและสิ่งแวดลอม 
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 แนวทางและการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

วิธีการตาง ท่ีประเทศออสเตรเลียใชในการจัดการความปลอดภัยทางถนน ท้ังในระดับโครงขาย และ

ระดับโครงการ และไดพัฒนาอยางตอเนื่อง  เปนแนวทางท่ีตั้งอยูบน วิถีแหงระบบท่ีปลอดภัย (Safe System 

Approach) หรือ Vision Zero ซ่ึงมีประสิทธิผลในการลดการตายและบาดเจ็บสาหัส และสามารถนำมาเปน

แนวทางสำหรับประเทศไทยได ดังแสดงในรูปท่ี 1.2-1  

 

 

รูปท่ี 1.2-1 แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนและบทบาทของ RSA และ iRAP/AusRAP 

ท่ีมา: Austroads 2019 Guide to Road Safety Part 6: Managing Road Safety Audits 

 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยอยางแทจริงจำเปนท่ีจะตองบูรณาการแนวคิดเรื่องระบบท่ีปลอดภัยเขาเปน

สวนหนึ่งของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงสามารถดำเนินการไดตามท่ีเสนอแนะโดย Austroads 

2019 ดังนี้ 

• ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดการตายและการบาดเจ็บสาหัส จะตองหาทางลดแรง

กระแทกท่ีจะทำใหรางกายมนุษยเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต โดยไมตองคำนึงถึง

โอกาสท่ีจะเกิดหรือไมเกิดการชนข้ึน  

• จัดลำดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และแนวทางแกไข โดยพิจารณาวา

แนวทางดังกลาวสอดคลองกับหลักการของระบบท่ีปลอดภัยมากนอยแคไหน 
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งานหลักของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน คือ การปองกันการเกิดเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

และรวมถึงงานบางสวนในการปรับพฤติกรรม ลดการเดินทาง และควบคุมการบาดเจ็บ แนวทางใหมในการ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน คือ การนำแนวคิดวิถีแหงระบบท่ีปลอดภัย ซ่ึงถือเปนวิธีการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนแนวใหม เขามาจัดการกับอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยวิถีแหงระบบท่ีปลอดภัย 

จำเปนตองคำนึงถึง: 

• การออกแบบ กอสราง และบำรุงรักษาระบบทาง เพ่ือใหแรงกระแทกจากอุบัติเหตุท่ีกระทำ

ตอตัวคนนอยกวาแรงท่ีจะทำใหเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส 

• การปรับปรุงทางและสภาพขางทางเพ่ือลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและลดความรุนแรงจาก

อุบัติเหตุสำหรับถนนท่ีใชความเร็วสูงกวา เชน การแบงกระแสจราจร ออกแบบสภาพขาง

ทางท่ีใหอภัยแกผูขับข่ีท่ีผิดพลาด และจัดใหมีระบบการนำทางท่ีชัดเจน ในพ้ืนท่ีท่ีมีผูใชถนน

ท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไดงาย หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีการจัดการความเร็ว

โดยเสริมแนวทางปรับปรุงถนนและสภาพขางทางเปนมาตรการสำคัญสำหรับยับยั้งอุบัติเหตุ 

• การจัดการความเร็ว โดยพิจารณาความเสี่ยงในแตละสวนของระบบถนน 

งานวิศวกรรมความปลอดภัย อาจเริ่มต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การออกแบบ การกอสราง และการ

ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ภายใตมาตรการท้ังเชิงรุก (Proactive approach) ไดแก การตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) และมาตรเชิงรับ (Reactive approach) ไดแก การแกไขจุด

อันตราย (Black Spot)  

มาตรการเชิงรุกนี้ ถือเปนวิธีการจัดการปญหาอุบัติ เหตุทางถนนท่ียั่ งยืนตามหลักปรัชญาท่ีวา  

“การปองกันดีกวาแกไข” 
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 บทบาทของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 

โดยท่ัวไป กลยุทธในการสรางความปลอดภัยทางถนนอาจรวมถึงความพยายามในการควบคุมการ

เดินทาง (Exposure control) การปองกันการเกิดเหตุ (Accident prevention) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Behavior modification) การควบคุมการบาดเจ็บ (Injury control) และการชวยเหลือดูแลหลังเกิดเหตุ 

(Post-injury management) งานหลักของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนคือการปองกันการเกิดเหตุ และ

อาจรวมถึงงานบางสวนในการปรับพฤติกรรม ลดการเดินทาง และควบคุมการบาดเจ็บ  

Ogden (1996) ใหคำจำกัดความของงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนไวดังนี้ “…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 

• การปรับปรุงสภาพความปลอดภัยบนถนนเดิมเพ่ือหลีกเลี่ยงการชนในอนาคต และ 

• การปรับปรุงจุดอันตรายบนโครงขายถนน 

งานวิศวกรรมความปลอดภัย อาจเริ่มต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การออกแบบ การกอสราง และการ

ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ภายใตมาตรการท้ังในเชิงรุก (Proactive approach) และในเชิงรับ (Reactive 

approach)  

การดำเนินงานในเชิงรุก อาจเกิดจากความพยายามวางแผนระบบขนสงท่ีลดการเดินทาง การออกแบบ

กอสรางถนนท่ีเขาใจและคำนึงลักษณะมนุษย (Human centric design) มนุษยท่ีประกอบดวยความผิดพลาด 

(Human error) มีความสามารถในการขับข่ีจำกัด และมีรางกายท่ีบอบบางในการรับพลังงานขณะชน ถนนท่ี

สามารถอธิบาย สื่อสารลักษณะการใชงานท่ีถูกตองปลอดภัยแกผูชับข่ี (Self-explaining road) ชวยเตือน  

ชวยแนะนำขอมูลท่ีจำเปนในการขับข่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ (Positive guidance) และมีลักษณะท่ีชวยเหลือ 

ชวยหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงในการบาดเจ็บในกรณีท่ีชน (Forgiving road)  

นอกจากนั้น ยังมีงานท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบท่ีชวยประเมิน ประกันคุณภาพ ตรวจสอบความปลอดภัย 

ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย เก็บประมวลผลขอมูลประสิทธิภาพในการลดการชน เชน  

• ระบบประเมินความปลอดภัยของถนนในภาพรวม (Road Safety Assessment System, 

RAP) ซ่ึงใชระบบคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลพ้ืนฐานของสายทางและสรางดัชนีชีวัด

คุณภาพเบื้องตน ชวยชี้บริเวณท่ีนาจะมีปญหาดานความปลอดภัยบนโครงขาย  
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• ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) ซ่ึงใชความรูและ

ประสบการณของผูเชี่ยวชาญมาเพ่ิมความปลอดภัยในข้ันตอนตาง ๆ ของโครงการถนน 

ตั้งแตในชวงการวางแผน การออกแบบ การกอสราง กระท่ังในชวงท่ีเปดใหบริการไปแลว  

• วิธีการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน (Black spot improvement program) ซ่ึง

พยายามเขาไปแกไขปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยในบริเวณท่ีเกิดการชนข้ึนบอยครั้ง โดย

อาศัยขอมูลลักษณะการชนท่ีเคยเกิดข้ึนมาวิเคราะหลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ (Accident 

investigation) และออกแบบปองกันการเกิดการชนลักษณะเดิม ๆ  

• ในการดำเนินงานปรับปรุงดานความปลอดภัย ควรมีการเก็บประมวลผลขอมูลประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของมาตรการ เพ่ือสรางองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการเลือกใชงานใน

อนาคต (Crash reduction studies) 

ตัวอยางความเชื่อมโยงของมาตรการทางวิศวกรรมความปลอดภัย แสดงดังรูปท่ี 1.3-1 

 
ยุทธศาสตรชาติดานถนนปลอดภัย

(National road safety strategy)

การบริหารจัดการ 

(Management)
ผูใชถนนท่ีปลอดภัยข้ึน

(Safer road uers)

ถนนที่ปลอดภัยข้ึน

(Safer roads)

รถที่ปลอดภัยข้ึน

(Safer vehicles)

การดูแลหลังเกิดเหตุ

(Accident response)

การประเมินโครงขาย

(iRAP – network assessment)

ศึกษาการลดการชน

(Crash Reduction Studies)

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

(Road Safety Audits)
การปรับปรุงจุดอันตราย

(Blackspots Treatment)

ออกแบบรายละเอียด

(Detailed design)

ดําเนินการ

(Implementation)  

รูปท่ี 1.3-1 ความเชื่อมโยงของมาตรการทางวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
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บทท่ี 2  
แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

 นิยามของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

การตรวจสอบความปลอดภั ยทางถนน  (ตปถ .) หรือ  Road Safety Audit, RSA) หมาย ถึ ง  

การตรวจสอบโครงการดานถนนหรือการจราจรอยางเปนทางการโดยผูตรวจสอบอิสระท่ีมีคุณวุฒิ มีความ

เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ ซ่ึงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนจะครอบคลุมถึงโครงการหรือถนนท่ีมี

อยูแลว โครงการท่ีกำลังกอสราง หรืออยูระหวางการออกแบบ โดยผูตรวจสอบจะรายงานถึงศักยภาพในการ

เกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใชงานของโครงการและถนนดังกลาว (Austroads, 2002; 2009) การ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเปนกระบวนการท่ีใชสำหรับประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุและความ

ปลอดภัยในการใชงานของโครงการกอสรางถนนใหม โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนท่ีมีอยู (IHT, 1996) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการท่ี

นำมาใชอยางเปนระบบในการปองกันอุบัติเหตุในเชิงรุก ซ่ึงจะทำใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวาจาง

ออกแบบกอสรางและบำรุงรักษาถนน เกิดความตระหนักถึงเรื่องหลักการท่ีดีในดานความปลอดภัยบนถนน 

 วัตถุประสงคของตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การตรวจหาจุดท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย

ตอผูใชถนน และเสนอแนะแนวทางในการขจัดหรือบรรเทาอันตรายและความไมปลอดภัยดังกลาว โดยจะตอง

คำนึงถึงผู ใชถนนทุกกลุม มิใชจำกัดอยู เพียงผู ใชยานยนต เทานั้น (กลุมผู ใชถนน ไดแก  คนเดินเท า 

ทุกเพศทุกวัย ผูใชจักรยาน สามลอถีบ จักรยานยนต จักรยานยนตพวงขาง สามลอเครื่อง รถยนต รถบรรทุก 

รถประจำทาง และผูโดยสารรถสาธารณะ) (พิชัย ธานีรณานนท, 2549) 
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 ประวัติความเปนมาของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

หลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit (RSA) ไดมีพ้ืนฐานการพัฒนามา

จากสหราชอาณาจักร (United Kingdom, UK) ตั้งแตยุคทศวรรษท่ี 90 โดยพบวา การตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนนมีประโยชนในการชวยลดความเสี่ยงและความสูญเสียท่ีเกิดการอุบัติเหตุทางถนนได สงผลให

หลายประเทศมีการจัดทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบของประเทศนั้น ๆ ข้ึนมา โดย

ประเทศท่ีไดพัฒนาระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอยางจริงจัง ไดแก ประเทศออสเตรเลีย 

เดนมารก นิวซีแลนด และประเทศอังกฤษ รวมไปถึงประเทศท่ีกำลังพัฒนาซ่ึงไดนำหลักการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนนหรือ RSA มาใชในการวางแผนการกอสรางถนน ต้ังแตกระบวนการออกแบบและการ

ตรวจสอบความปลอดภัยเพ่ือปรังปรุงระบบโครงขายถนนท่ีไมปลอดภัย (Asian Development Bank, 2003) 

ความเปนมาของการตรวจสอบความปลอดภัยในแตละประเทศมีจุดเริ่มตนและการพัฒนากระบวนการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท่ีแตกตางกัน จากการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัย

ทางถนนของประเทศท่ีมีการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอยางเปนรูปธรรมในปจจุบัน มีดังนี้  

(Transportation Research Board, 2003) 

(ก) ประเทศสหราชอาณาจักร 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของสหราชอาณาจักรเกิดข้ึนครั้งแรกประมาณป ค.ศ.1980 

ณ เมือง Kent และในป ค.ศ.1990 ได มีการจัดทำคู มือเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยข้ึนชื่อ 

“Guidelines for the Safety Audit of Highways” (IHT, 1990) และจนกระท้ัง ป ค.ศ.1991 การตรวจสอบ

ความปลอกภัยทางถนนเปนสิ่งท่ีตองดำเนินการสำหรับการกอสรางทางหลวงสายหลัก และมอเตอรเวย

ภายในประเทศ ซ่ึงตอมาในป ค.ศ.1996 ไดจัดทำคูมือข้ึนชื่อ “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 อีกท้ังยังมีหลายหนวยงานอังกฤษท่ีรับใหคำปรึกษาการตรวจสอบความปลอดภัย

ทางถนน  
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(ข) ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

การตรวจสอบความปลอดภัยของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดเกิดข้ึนครั้งแรกประมาณป 

ค.ศ.1990 จนกระท่ังถึงป ค.ศ.1994 ไดจึงจัดทำคูมือชื่อ “Road Safety Audit” ข้ึนครั้งแรกเพ่ือใชแนวทางใน

การตรวจสอบความปลอกภัยทางถนน (Austroads, 1994) ตอมาในป ค.ศ.1998 ไดมีการปรับปรุงคูมือฉบับ

เดิม (ค.ศ.1994) และไดมีการตีพิมพข้ึนอีกในป ค.ศ.2000 และในป ค.ศ.2002 มีการปรับปรุงและตีพิมพเปน

ครั้งท่ี 2 และไดรับรองมาตรฐานจาก Standard Australia และ Standard New Zealand ภายใตเอกสาร

เลขท่ี SA/SNZ No.HB 43:2001 

ในประเทศออสเตรเลียไดมีการดำเนินโครงการนำรองในรัฐ Victoria และ New South Wales 

เปนอันดับแรก สวนในประเทศนิวซีแลนด Transit New Zealand มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับโครงขายถนนใน

ประเทศ และไดมีการอบรมและสรางหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเปนหลักสูตรท่ีเนนการรับรูและ

ความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัย โดยไดจัดการประชุมข้ึนท่ีรัฐ Melbourne มีผู เขารวม 189 คน 

แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เพ่ือใชในการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ค) ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนครั้งแรกประมาณป ค .ศ.1996 โดย 

The Federal Highway Administration (FHWA) ไดสงคณะไปทำการศึกษาระบบการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนน ท่ีประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด และในป ค .ศ.1997 ไดมีการตีพิมพรายงานผล

การศึกษาข้ึนชื่อ “FHWA Study Tour of Road Safety Audits – Parts 1 and 2” อีกท้ังไดจัดทำโครงการ

นำรองข้ึนเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการนำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาใช 

ประเทศแคนาดาถือเปนประเทศในทวีปอเมริกาเหนือท่ีเปนผูนำทางดานการตรวจสอบความ

ปลอดภัยประเทศหนึ่ง ไดมีการใชแบบฟอรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยแบบฟอรมแรกท่ีรัฐ 

Vancouver และ British Columbia ในป ค.ศ.1997 หลังจากนั้น หนวยงานภาครัฐในทองถ่ินตาง ๆ ก็ไดนำ

การตรวจสอบความปลอดภัยมาใชมากข้ึนเปนลำดับ แรงผลักดันท่ีมีสวนสำคัญสวนหนึ่ง คือ หนวยงานเอกชนท่ี

ไดใหความสำคัญเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัย ไดแก บริษัทประกันภัยของรัฐ British Columbia  

ท่ีไดพัฒนาและประยุกตเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยเปนเครื่องมือเพ่ือลดจำนวนและการบาดเจ็บของ

การชน นอกจากนั้น ยังมีหนวยงานของภาครัฐ คือ The Transportation Association of Canada (TAC)  

ท่ีไดพัฒนาคูมือเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัย ชื่อวา “The Road Safety Audit Guide” เพ่ือเปนคูมือ

ใหแกเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของไดสามารถนำกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยไปประยุกตใชงานได 
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(ง) ประเทศไทย 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเปนเรื่องท่ีคอนขางใหมในประเทศไทยแตก็ไดมีการศึกษา

และคนควารวมไปถึงการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลาท่ีผานมา โดยในป พ.ศ.2539 ถือเปนการ

เริ่มตนครั้งแรกของประเทศไทยท่ีมีการนำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเขามาในประเทศไทยโดย  

รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท ไดนำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยใชรายการตรวจสอบของ 

Austroads ป ค.ศ.1994 ในการตรวจสอบถนนท้ัง 2 แหง ในภาคใตของประเทศไทย (Tanaaboriboon, 

2002) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย เริ่มข้ึนอยางเปนทางการเม่ือประมาณป  

พ.ศ.2550 โดยกระทรวงคมนาคม ไดนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาทำการตรวจสอบในบริเวณตาง ๆ 

เชน ทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต และบริเวณทางเขาสถานีขนสงสินคาชานเมือง ท่ีพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยผูตรวจสอบท่ีเปนผูเชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน รวมกับผูเชี่ยวชาญของไทย ผลการศึกษา

ไดสรุปถึงสภาพปญหาในแตละบริเวณ และนำแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย

ทางถนนมาใชอยางเปนทางการ รวมท้ังการสรางความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพ่ือ

สรางบุคลากรในดานนี้ และในป พ.ศ.2549 โดยพิชัย ธานีรณานนท ยอดพล ธนาบริบูรณ และลำดวน ศรีศักดา 

และกระทรวงคมนาคม ไดจัดทำจัดทำคูมือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย 

(Thailand Road Safety Audit Manual) ข้ึนและไดมีการพัฒนาและปรับปรุงจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2559 

ข้ันตอนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของโครงการ 
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 หลักการของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เปนมาตรการลดการบาดเจ็บจากการชนโดยอาศัยวิธีการท่ีมี

ลักษณะเปนเชิงรุก (Proactive approach) ตามหลักการ “ปองกันดีกวาแกไข” (Prevention is better than 

cure) (Austroads, 2002) นั่นคือ ผูตรวจสอบอิสระทำการตรวจสอบประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุของ

ถนนกอนท่ีอุบัติเหตุจะเกิดข้ึน เพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบทำการปรับปรุงแกไข วิธีการนี้แตกตางจากมาตรการ

ท่ีนิยมปฏิบัติอยูเดิมท่ีเรียกวา การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน (Black spot improvement) ซ่ึงเปนวิธีท่ี

มีลักษณะการทำงานเชิงรับ (Reactive approach) คือตามจัดการ ตามปรับปรุง ตามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว 

ในบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งหรือมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูง ใหมีความปลอดภัยมากข้ึน 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนถือไดวาเปนกระบวนการประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ

หรือความปลอดภัยในการใชงานดานถนนหรือจราจร โดยทำการแกไขหรือลดปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจจะ

กอใหเกิดอุบัติเหตุ โดยเนนการปองกันกอนท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักปรัชญาท่ีวา “การปองกันดีกวาการ

แกไข” ซ่ึงถือไดวามีศักยภาพและความคุมคาสูงสุดสำหรับการนำมาปรับปรุงความปลอดภัย หลักปรัชญา

พ้ืนฐานท่ีสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไดแก 

1) การปองกันดีกวาการแกไข (Prevention is Better than Cure) การตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนนเปนมาตรการเชิงรุกท่ีมีลักษณะเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุและการ

ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ โอยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมการทาง 

2) การขับ ข่ี เดิน อยางปลอดภัย (Drive, Ride, Walk in Safety) การตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนนเปนการพิจารณาประเด็นปญหาความปลอดภัยสำหรับผูใชถนนทุก

ประเภท 

การตรวจสอบความปลอดภัยครอบคลุมต้ังแตการออกแบบโครงการถนน โครงการถนนท่ีกำลังกอสราง 

โครงการถนนในอนาคต และถนนท่ีเปดใชงานแลวในปจจุบัน โดยผูตรวจสอบจะทำการวิเคราะหและรายงาน

ถึงศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของโครงการถนนดังกลาว ดังนั้น การ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สามารถสรุปใจความสำคัญถึงองคประกอบไดดังนี้ 

• กระบวนการท่ีมีรูปแบบการตรวจสอบอยางเปนทางการ 

• ดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลท่ีไมไดทำการออกแบบหรือผูท่ีดูแลและมีอำนาจกับถนนนั้น 

• ดำเนินการตรวจสอบโดยผูท่ีมีประสบการณและไดรับการฝกอบรมท่ีเหมาะสม 

• ตรวจสอบเฉพาะปญหาดานความปลอดภัยทางถนน 
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หลักการสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การตรวจสอบจะตองกระทำโดยบุคคล

หรือคณะบุคคล ซ่ึงเปนผูมีความรู ผานการฝกอบรม มีประสบการณในการตรวจสอบ ไมมีสวนเก่ียวของกับ

โครงการหรือถนนท่ีจะตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบอยางเปนอิสระ (พิชัย ธานีรณานนท, 2549) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไมใชสิ่งเหลานี้ 

• ไมใช วิธีการประเมินโครงการ หรือการเปรียบเทียบโครงการ 

• ไมใช วิธีการจัดอันดับหรือการใหเหตุผลกับโครงการหนึ่งในโครงการอ่ืน 

• ไมใช การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือการตรวจสอบความผิดพลาด 

• ไมใช การออกแบบโครงการใหม 

• ไมใช สิ่งท่ีจะใชเฉพาะกับโครงการท่ีมีตนทุนสูงหรือโครงการความปลอดภัยเทานั้น แตใชกับ

โครงการท่ีเก่ียวของกับถนน/จราจรทุกประเภท 

• ไมใช การตรวจสอบการลงไปดูพ้ืนท่ี หรือการปรึกษาหารือท่ีไมเปนทางการ 
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 ขั้นตอนของโครงการท่ีจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

ข้ันตอนของโครงการท่ีจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมีกรอบการดำเนินงานดังแสดงใน

รูปท่ี 2.5-1 อยางไรก็ตามสำหรับกรมทางหลวงนั้นสามารถแบงข้ันตอนออกเปน 6 ข้ันตอน ซ่ึงผูตรวจสอบ

สามารถเลือกดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนตามระยะของโครงการได โดยแตละข้ันตอนมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 2.5-1 กรอบแนวคิดและข้ันตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

1) ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Stage) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนนี้ คือ การประเมินความปลอดภัยโดยพิจารณา

จากการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ โดยประเมินทางเลือกตาง ๆ ไดแก แนวเสนทาง แผนงาน 

วิธีการดำเนินงาน พ้ืนท่ีทางแยก และการควบคุมการเขาออกถนนเสนนั้น ซ่ึงการตรวจสอบในข้ันตอนนี้นั้นมี

ประสิทธิภาพมาก เนื่องจากสามารถปองกันขอผิดพลาดลวงหนาได ทำใหแกไขสิ่งตาง ๆ ไดงาย และเสีย

คาใชจายไมมาก ซ่ึงเหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยในข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

มีดังตอไปนี้ 

• มีประสิทธิภาพสูงในการแกไขและปองกันปญหาอุบัติเหตุ 

• สามารถใสความรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยเขาไปเปนขอพิจารณาได 

• เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาดานความปลอดภัย ซ่ึงจะกลายเปนปญหาข้ึนมาเม่ือเริ่มออกแบบหรือ

จัดหาท่ีดิน 
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• เพ่ือพิจารณาผูใชถนนทุกกลุมท่ีจะถูกกระทบจากโครงการ 

• เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางแนวคิดของโครงการกับประเภทของถนน และความ

คาดหวังของผูใช 

• เพ่ือตรวจสอบความสอดระหวาง มาตรฐานการออกแบบ ประเภทของถนน และความ

คาดหวังของผูใช 

• เพ่ือพิจารณา จำนวน ระยะหางและประเภทของทางแยกท่ีมีผลตอประเด็นดานความ

ปลอดภัย 

• เพ่ือพิจารณาผลกระทบของโครงการตอโครงขายถนนเดิมหรือสภาพแวดลอมขางเคียง เชน 

กรณีของการทำทางเลี่ยงเมือง 

2) ข้ันตอนการออกแบบเบ้ืองตน (Preliminary Design Stage) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนนี้ คือ การประเมินความปลอดภัยจากมาตรฐาน

ในการออกแบบ ซ่ึงจะพิจารณาถึงความปลอดภัยเก่ียวกับแนวทางของถนน ทางแยกหรือจุดตัดของถนน ระยะ

มองเห็นปลอดภัย ความกวางของชองจราจรและไหลทาง การยกโคง และขอบัญญัติสำหรับคนเดินเทาและผูใช

จักรยาน ซ่ึงควรตรวจสอบสิ่งเหลานี้กอนท่ีจะทำการเวนคืนพ้ืนท่ี เนื่องจากถาเวนคืนพ้ืนท่ีแลวจะทำการแกไขยาก 

ซ่ึงเหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยในข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน มีดังตอไปนี้ 

• อาจยังไมไดมีการตรวจสอบ ในข้ันตอนการศึกษาความเปนไปได 

• เพ่ือสอบถามดูวามีรายการอะไรท่ีถูกมองขามในการตรวจสอบในข้ันตอนการศึกษาความ

เปนไปได 

• เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบในข้ันตอนการออกแบบกอสราง 

• เพ่ือตรวจสอบวามีการใชมาตรฐานอะไรในการออกแบบ และมีประเด็นดานความปลอดภัย

อะไรท่ีแตกตางไปจากมาตรฐาน 

• เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการพิจารณาถึงผูใชถนนทุกกลุมแลวหรือไม 

• เพ่ือตรวจรายละเอียดของการเชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิม เชน จุดเขาออกหมูบานอยูใน

ตำแหนงท่ีเหมาะสมหรือไม 

• เพ่ือเตือนผูออกแบบใหทราบถึงประเด็นดานความปลอดภัยท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษใน

การออกแบบกอสราง 
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3) ข้ันตอนการออกแบบกอสราง (Detailed Design Stage) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนนี้ คือ การพิจารณาถึงความปลอดภัยเก่ียวรูป

เรขาคณิตของถนน แสงไฟสองสวาง ปายเตือน ไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร การใชท่ีดิน ทางเชื่อมหรือ 

ทางขามแยก บทบัญญัติสำหรับผูใชท่ีมีความพิเศษ การจัดการระบายน้ำ และวัตถุขางทาง ซ่ึงจะเริ่มทำได

หลังจากท่ีโครงการไดทำการออกแบบกอสรางถนนเสร็จแตยังไมไดมีการทำสัญญากอสราง ซ่ึงเหตุผลของการ

ตรวจสอบความปลอดภัยในข้ันตอนการออกแบบกอสราง มีดังตอไปนี้ 

• อาจยังไมไดมีการตรวจสอบในระหวางกอนหนานี้ 

• เพ่ือสอบถามวามีอะไรท่ีถูกมองขามในข้ันตอนกอนหนานี้ 

• เปนโอกาสสุดทายในการแกไขแบบบนกระดาษ 

• เพ่ือตรวจสอบวามีการใชมาตรฐานอะไรในการออกแบบ และมีประเด็นดานความปลอดภัย

อะไรท่ีแตกตางไปจากมาตรฐาน 

• เพ่ือตรวจสอบการติดตั้งปายจราจร อุปกรณความปลอดภัย การตีเสน และผังภูมิทัศน 

• เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการพิจารณาผูใชถนนทุกกลุมแลวหรือไม 

• เพ่ือตรวจรายละเอียดของการเชื่อมตอกับโครงขายถนนเดิม เชน จุดเขาออกหมูบานอยูใน

ตำแหนงท่ีเหมาะสมหรือไม 

• เพ่ือตรวจสอบผังทางแยกและจุดขัดแยงอ่ืน ๆ 

4) ข้ันตอนระหวางการกอสราง (During Construction Stage) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนนี้ คือ การพิจารณาถึงสิ่งท่ีอาจจะกอใหเกิด

อันตรายข้ึนไดในขณะท่ีทำการกอสราง เนื่องจากในระหวางกอสรางนั้นมักจะมีการเคลื่อนยายเครื่องจักร ซ่ึง

สามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุได อีกท้ังในระหวางกอสรางนั้นยังมีผูใชรถใชถนนท่ีสัญจรผานบริเวณนั้น จึงควรมี

การติดต้ังปายเตือน เพ่ิมหลักปองกันแนวขอบถนน และเพ่ิมแสงสวางใหเพียงพอ เพ่ือลดโอกาสในการชนกัน

ระหวางยานพาหนะและเครื่องจักรหรือยานพาหนะและยานพาหนะ เพ่ือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลง ซ่ึง

เหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยในข้ันตอนระหวางกอสราง มีดังตอไปนี้ 

• พ้ืนท่ีกอสรางมักคอนขางจำกัด มีเครื่องจักรกลและรถบรรทุกท่ีใชความเร็วต่ำ เม่ือ

เปรียบเทียบกับรถท่ีสัญจรไปมาท่ีความเร็วสูงกวา จะทำใหเพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 

• การจัดการจราจรระหวางการกอสรางมักขาดการพิจารณาท่ีรอบคอบในดานความปลอดภัย  

ท้ังในสวนของผูรับเหมาและเจาของงาน 

• เพ่ือตรวจดูวามีการติดตั้งอุปกรณ เครื่องหมาย และปายควบคุมการจราจรชั่วคราว ซ่ึงมักไม

มีมาตรฐาน เชน ไมสะทอนแสงในเวลากลางคืน หรือไมเพียงพอ   
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• เพ่ือตรวจดูความปลอดภัยของถนนท่ีเชื่อมตอหรือตัดผาน วาสามารถใชงานไดอยาง

ปลอดภัยหรือไม ในระหวางการกอสรางถนนสายหลัก 

• เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับบุคลากรในพ้ืนท่ีกอสราง และประชาชนท่ีสัญจรผานเสนทางท่ี

กำลังอยูในระหวางกอสราง 

5) ข้ันตอนกอนเปดการจราจร (Pre–opening to Traffic)  

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนนี้ คือ การตรวจสอบความพรอมของถนนกอนท่ี

ถนนจะถูกเปดใชงาน เพ่ือใหแนใจวาสิ่งตาง ๆ ท่ีจะกอใหเกิดอันตรายนั้นถูกแกไขแลว ซ่ึงควรตรวจสอบท้ังเวลา

กลางวันและกลางคืน สภาพพ้ืนผิวถนนท่ีแหงและเปยก และตรวจสอบโดยการขับข่ีรถยนต รถจักรยาน และ

เดิน เพ่ือตรวจดูวามีบริเวณใดบางท่ีอาจกออันตรายแกผูใชถนนท่ีอาจถูกมองขามไป หรือไมสามารถตรวจสอบ

ปญหาดังกลาวพบไดในข้ันตอนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนกอนหนานี้ ซ่ึงเหตุผลของการตรวจสอบ

ความปลอดภัยในข้ันตอนกอนเปดการจราจร มีดังตอไปนี้ 

• อาจยังไมไดมีการตรวจสอบในข้ันตอนกอนหนานี้ 

• เพ่ือสอบถามวามีสิ่งใดท่ีถูกมองขามในข้ันตอนกอนหนานี้ 

• เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธขององคประกอบทางกายภาพของถนน  

• เพ่ือตรวจสอบดูวาการกอสรางเปนไปตามท่ีออกแบบไว 

• บางอยางท่ีออกแบบ และบางรายการอาจถูกเปลี่ยนแปลงสภาพในพ้ืนท่ี  เชน  มี

สาธารณูปโภคขวางอยู หรือมีการเพ่ิมเติมหรือขยายภูมิทัศน ซ่ึงทำใหการกอสรางเปลี่ยนไป

จากเดิม 

• อาจมีสิ่งติดตั้งท่ีเปนอันตรายท่ีไมไดวางแผนไว เชน เสา หรือบอระบายน้ำ 

• เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในการมองเห็นในเวลากลางคืน 

• เพ่ือตรวจสอบดูวามีการติดตั้งปายและเครื่องหมายครบถวน หรือไม 

6) ข้ันตอนการตรวจสอบถนนท่ีเปดใหบริการแลว (Existing Roads) 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนนี้ คือ การตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีเปดใชงานอยู เนื่องจากถนนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามกาลเวลา จึงอาจพบปญหาความ

ไมปลอดภัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของถนน หรือปญหาท่ีไมสามารถพบไดเม่ือยังไมมีการจราจรบนถนน ซ่ึง

จะทำใหสามารถระบุขอบกพรองดานความปลอดภัยของถนนท่ียังคงหลงเหลืออยูได โดยการตรวจสอบใน

ข้ันตอนนี้นั้นอาจจะตองเสียคาใชจายมากกวาข้ันตอนกอนหนานี้ แตก็คุมคาเม่ือพิจารณาในแงของความ

ปลอดภัยตอผูใชรถใชถนน ซ่ึงเหตุผลของการตรวจสอบความปลอดภัยถนนท่ีเปดใหบริการแลว มีดังตอไปนี้ 

• ถนนท่ีกอสรางมานานในสมัยท่ีประเทศไทยยังคอนขางขาดแคลนงบประมาณในการกอสราง 

มักขาดความปลอดภัย เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยูจำกัด 
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• มักติดตั้งปาย เสา บริเวณทางโคงหรือใกลเขตทาง โดยขาดการพิจารณาดานความปลอดภัย 

• การใชงานของถนน และพ้ืนท่ีริมถนนเปลี่ยนไปตามระยะเวลา 

• สภาพท่ัวไปของถนนยังมีลักษณะท่ีเปนอันตรายอยูมาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีริมสองขางทาง 

• ภูมิทัศน และตนไม มีการเปลี่ยนแปลงไปทำใหอาจบดบังการมองเห็น 

• วิธีปฏิบัติท่ียอมรับกันอยูเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ประสบการณ และความรูท่ีเพ่ิมข้ึน 

• อุปกรณของถนน (ปาย หมุด ฯลฯ) เกาลงตามเวลา 

• เพ่ือทำการตรวจสอบในเวลากลางคืนในขณะท่ีมีการจราจร 

• ชวยใหคนพบสิ่งอันตรายท่ีเปนปญหาท้ังระบบ เชน ปญหาการติดตั้งอุปกรณท่ีไมถูกตอง 

ขนาดหรือลักษณะของปายและเสาท่ีอาจจะเกิดอันตรายตอผูใชถนน 
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บทท่ี 3  
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

 ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

จากการทบทวนเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท้ังในประเทศและตางประเทศ ทำใหได

กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท่ีมีความเหมาะสมสำหรับกรมทางหลวง ซ่ึงประกอบไปดวย  

8 ข้ันตอน ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 3.1-1 ข้ันตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

ท่ีมา: Austroads (2002)  
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 การคัดเลือกคณะผูตรวจสอบ 

ผูวาจางคัดเลือกผูตรวจสอบท่ีเปนกลางไมมีสวนเก่ียวของกับโครงการ มีทักษะความรูท่ีเหมาะสม 

กลาวคือ ผูตรวจสอบหรือคณะผูตรวจสอบจะตองไมเก่ียวของกับคณะผูออกแบบ โดยผูตรวจสอบหรือคณะผู

ตรวจสอบนั้นจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมความปลอดภัย และมีประสบการณเก่ียวกับ

วิศวกรรมความปลอดภัย และขนาดของคณะผูตรวจสอบนั้นจะข้ึนอยูกับขนาดของโครงการท่ีจะตองตรวจสอบ 

จึงไมอาจระบุตายตัวไดวาควรมีจำนวนก่ีคน แตโดยท่ัวไปควรมีผูตรวจสอบไมต่ำกวา 2 คน และไมควรเกิน 5 คน 

 การจัดหาขอมูลภูมิหลังประกอบโครงการ 

ผูวาจางจะตองใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีตองการตรวจสอบกับคณะผูตรวจสอบความปลอดภัย

ทางถนน ซ่ึงขอมูลภูมิหลังของโครงการจะชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนสำหรับประเมินประเด็นปญหาดาน

ความปลอดภัย โดยขอมูลภูมิหลังเหลานี้ ไดแก รายงาน แบบแปลน หนังสือสัญญา และปริมาณการจราจร 

เปนตน 

 การจัดประชุมเริ่มงาน 

การจัดประชุมเริ่มงานเปนการประชุมท่ีเปนทางการท่ีทำใหคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ไดรับขอมูลประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท่ีครบถวนสมบูรณ  ซ่ึงจะชวยใหทราบถึง

วัตถุประสงคของโครงการ และขอมูลประเด็นปญหาความปลอดภัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการโดยตรง 

เนื่องจากคณะผูตรวจสอบไมอาจจะตรวจสอบถนนไดทุกจุด ในทุกเวลา หรือทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ ยัง

เปนการอธิบายกระบวนการการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนใหแกผูท่ียังไมคุนเคยกับกระบวนการ และ

เปนการชี้แจงถึงบทบาทหนาท่ีของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท้ังหมด 
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 การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เริ่มจากการประเมินเพ่ือหาประเด็นปญหาความ

ปลอดภัยจากเอกสารขอมูลภูมิหลังของโครงการ จากนั้นจะทำการลงพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือตรวจสอบความ

ปลอดภัยในภาคสนาม ซ่ึงเปน 2 สวนท่ีสำคัญของข้ันตอนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) การประเมินเอกสารและขอมูล 

คณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนจะตองทำการประเมินเอกสารขอมูลภูมิหลังของ

โครงการท้ังกอนและหลังการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบภาคสนาม เพ่ือท่ีจะไดทราบไดเบื้องตนวามีจุดใดท่ีคาดวาจะ

กอใหเกิดความไมปลอดภัย จากนั้นบันทึกเปนรายการไวสำหรับนำไปตรวจสอบในภาคสนาม ซ่ึงควรประเมิน

ท้ังแบบแปลนพิมพเขียว ขอมูลการจราจร และขอมูลอุบัติเหตุ โดยใชรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

(Checklist) ซ่ึงหากมีขอสงสัยเก่ียวกับขอมูลเหลานี้ อาจสอบถามจากวิศวกรผูออกแบบ 

2) การตรวจสอบพ้ืนท่ีในภาคสนาม 

การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบความปลอดภัยในภาคสนามนั้นคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยควร

จะตองสวมใสเสื้อสะทอนแสง เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจราจรบริเวณโครงการ ซ่ึงการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีในภาคสนามนั้นควรจะตองมีการตรวจสอบท้ังกลางวันและกลางคืน เนื่องจากการตรวจสอบใน

ตอนกลางวันจะชวยใหสามารถมองเห็นจุดท่ีเปนปญหาในขณะนั้น รวมท้ังจุดท่ีอาจเปนปญหาในอนาคตหากมี

การขยายโครงการออกไป จึงควรพิจารณาเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการออกไปตรวจ เนื่องจากวาสภาพ

การจราจรอาจแปรเปลี่ยนไดตามแตละชวงของวัน สวนการตรวจสอบในตอนกลางคืนจะชวยใหสามารถ

ตรวจสอบประเด็นปญหาอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถตรวจสอบไดในตอนกลางวัน เชน การมองเห็นแนวเสนทาง และแสง

ไฟสองสวาง เปนตน โดยการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบความปลอดภัยจะใชรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

(Checklist) สำหรับชวยในการตรวจสอบประเด็นปญหาความปลอดภัยตาง ๆ 
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 การเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

การเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมีวัตถุประสงคหลัก คือ การชี้ใหเห็นจุดท่ีไมปลอดภัย

ซ่ึงอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได พรอมกับประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากความไมปลอดภัยนั้น และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา โดยขอเสนอแนะจะเปนเพียงแนวทางปฏิบัติเทานั้น สวนรายละเอียด

ปลีกยอยจะเปนหนาท่ีของวิศวกรผูออกแบบถนน 

 การจัดประชุมปดงาน 

การจัดประชุมปดงานจะกระทำภายหลังจากคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดจัดทำรายงาน

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงการประชุมปดงานจะเปนรายงานผลการตรวจสอบและการ

หารือเก่ียวกับขอเสนอแนะและการแกไขปญหาความไมปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบ เพ่ือใหคณะผูตรวจสอบและ

วิศวกรผูออกแบบเขาใจตรงกัน อีกท้ังเปนการชวยฝกอบรมบุคคลากรท่ีเก่ียวของใหทราบถึงกระบวนการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และแนวทางในการปฏิบัตติอไปในอนาคต 

 การเขียนรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย 

หลังจากท่ีไดมีการประชุมปดงานแลว วิศวกรผูออกแบบจะตองจัดทำรายงานการตอบสนองตอรายงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Corrective Action Report) เพ่ือตอบสนองตอขอเสนอแนะทุกขอท่ีมี

ในรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเปนลายลักษณอักษร 

 การดำเนินการแกไขภายหลังการตอบสนอง 

ภายหลังจากมีการจัดทำรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้น  

วิศวกรผูออกแบบจะตองทำการปรับปรุงแกไขแบบหรือสิ่งกอสรางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชงาน

โครงการทางหลวง ซ่ึงหากไมสามารถดำเนินการแกไขไดทันที อาจทำการปรับปรุงแกไขเบื้องตน เชน ติดตั้ง

ปายเตือนกอน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลง แลวเรงดำเนินการปรับปรุงแกไขอยางถาวรใหเรียบรอย 
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บทท่ี 4  
แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง 

 

 แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวง 

แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวง จะกลาวถึงการกำหนด

บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนการปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนใน

ข้ันตอนตาง ๆ แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูในองคกร รวมถึงการกำกับและติดตามผล

การดำเนินงาน โดยในหัวขอนี้ จะประกอบดวยหัวขอยอย 4 หัวขอ ดังนี้ 

1) บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทางท่ีปรึกษาจะแบงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง ในการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในแตละข้ันตอน เพ่ือใหแตละหนวยงานทราบถึงบทบาท

และขอบเขตหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในข้ันตอนตาง ๆ อธิบายถึงวิธีและข้ันตอนในการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง ซ่ึงประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก  

การคัดเลือกคณะผูตรวจสอบ แนวทางในการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีควรทำการตรวจสอบ 

เปนตน 

3) การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูในองคกร อธิบายแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ของกรมทางหลวงชนบทในดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ใหมีความรูในดาน

ทฤษฎีและปฏิบัติ 

4) การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ทางท่ีปรึกษาวางแผนใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีท่ี

เก่ียวของในการกำกับและติดตามผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง  
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 บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เปนหนึ่งในกระบวนการแนวทางการ

จัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Tool) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

เปนกระบวนการจัดการความปลอดภัยในเชิงรุก (Proactive) หรือเชิงการปองกัน (Prevention) และนิยมใช

กันในการจัดการความปลอดภัยของถนนท่ีออกแบบกอสรางใหม แตก็สามารถนำมาใชไดกับถนนท่ีเปด

ใหบริการอยู แสดงดังรูปท่ี 4.2-1 
 

 

รูปท่ี 4.2-1 กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Tools) 

ท่ีมา: SEETO Road Safety Manual (2009)  

 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสามารถดำเนินการไดในข้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาโครงการ

ทางหลวง ตั้งแตข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จนถึงข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว ซ่ึง

ผูดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จะเรียกเปนผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road 

Safety Auditors  

ในกลุมประเทศยุโรปมีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน 3 รูปแบบ แสดงดังรูปท่ี 4.2-2 

ไดแก  

• Road Safety Impact Assessment (RIA) คือ การประเมินผลกระทบดานความปลอดภัย

ทางถนน ซ่ึงอยูในข้ันตอนการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม (Feasibility Study) 

ของโครงการทางหลวง โดยดำเนินการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนน 

(Road Safety Expert) 
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• Road Safety Audit (RSA) คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนซ่ึงดำเนินการไดใน

ทุกข้ันตอน และดำเนินการโดยผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety 

Auditors) ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ  

• Road Safety Inspection (RSI) คือ การตรวจดูความปลอดภัยทางถนน เปนการพิจารณา

ประเด็นดานความปลอดภัยของถนนท่ีมีอยูจริง ซ่ึงอยูในข้ันตอนระหวางการกอสราง  

กอนเปดใหบริการ และเปดใหบริการแลว โดยดำเนินการตรวจโดยผูตรวจดานความ

ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Inspectors)  
 

 

รูปท่ี 4.2-2 แผนปฏิบัติการดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

ท่ีมา: SEETO Road Safety Manual (2009)  

 

การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวงเปนข้ันตอนท่ีมีความสำคัญเก่ียวของกับสวน

งานตาง ๆ ประกอบดวย เจาของงาน (Owners/Clients) ผูออกแบบ (Designers) และผูตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Auditors) แสดงดังรูปท่ี 4.2-3 ซ่ึงบุคลากรท้ังสามสวนงานจำเปนตองมี

ความเปนอิสระ หนาท่ีและความรับผิดชอบของท้ัง 3 สวนจะแตกตางกันไป  
 

แบบ
รายละเอยีด

ระหว่างการ
กอ่สรา้ง

กอ่นเปิด
ใหบ้รกิาร

เปิด
ใหบ้รกิาร
แลว้

ผูต้รวจสอบ

ข ั�นตอน

Road Safety Inspectors

Road Safety Auditors

Road Safety Expert

RSAเครื�องมอื

FS แบบ
เบื�องตน้
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รูปท่ี 4.2-3 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

สำหรับการดำเนินการในข้ันตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนนี้ ในสวนของผูออกแบบและ

ผูตรวจสอบฯ จะตองปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอกัน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ

ความปลอดภัยของถนนไดอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ สำหรับรายละเอียดการแจกแจงบทบาทของ

หนวยงานท้ัง 3 สวน เปนรายกิจกรรมแสดงดังรูปท่ี 4.2-4 
 

 

รูปท่ี 4.2-4 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

  

เจาของงาน

ผูออกแบบ ผูตรวจสอบ
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ในการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนั้น ผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังสามกลุมมีบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ีสำคัญ แสดงดังรูปท่ี 4.2-5 ดังนี้  

• ผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Auditors) เปนคณะบุคคลท่ี

ดำเนินการตรวจสอบดานความปลอดภัยของโครงการถนนท่ีพิจารณา โดยระบุประเด็น

ปญหาพรอมท้ังขอเสนอแนะ และเขียนรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

• เจาของงานหรือผูวาจาง (Owners / Clients) เปนกลุมบุคคลท่ีเปนเจาของโครงการและ

ดำเนินการวาจางคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินการตรวจสอบ จะ

เปนผู ท่ีพิจารณาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับประเด็นปญหาและขอเสนอแนะท่ีคณะผู

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Auditors) ไดเขียนไวในรายงานตรวจสอบฯ  

• ผูออกแบบ (Designers) เปนกลุมบุคคลท่ีทำหนาท่ีออกแบบหรือดำเนินการกอสราง

โครงการถนน ซ่ึงหากเจาของงานหรือผูวาจางเห็นพองวาตองมีการปรับปรุงแกไขแบบหรือ

การกอสราง ผูออกแบบก็จะตองพิจารณาดำเนินการนำไปสูการปฏิบัติ 

 

 

รูปท่ี 4.2-5 บทบาทหนาท่ีของแตละในแตละข้ันตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

  

วา
จา

ง
ตร

วจ
สอ

บ
ปด

งา
น

เริ่มงาน

ผูตรวจสอบ ตรวจสอบ/เขียนรายงาน

เจาของงานพิจารณาปญหา

เขียนรายงานตอบสนองตอประเด็นการตรวจสอบ

ผูออกแบบปรับแบบ

ไมพบประเด็น แกไข
ไมแกไข

ส้ินสุดกระบวนการ
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 การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนตาง ๆ สำหรับกรมทางหลวง 

การตรวจสอบความปลอดภยัของถนนเปนหนึ่งในเครื่องมือท่ีใชสำหรับการจัดการความปลอดภัยของถนน 

ข้ันตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนของกรมทางหลวงแบงระยะเวลาการตรวจสอบความปลอดภัย

เปน 4 ระยะ ประกอบดวย ระยะศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน ระยะออกแบบรายละเอียด 

ระยะระหวางการกอสรางและกอนเปดใชงาน และระยะท่ีถนนเปดใชงานแลว สำหรับหนวยงานตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของในข้ันตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนท้ัง 4 ระยะ ของกรมทางหลวงสามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 4.3-1 

ตารางท่ี 4.3-1 บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานทางหลวงท่ีเก่ียวของในแตละระยะ 

ขั้นตอน 
กิจกรรม 

ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบเบ้ืองตน 

ออกแบบรายละเอียด ระหวางการกอสราง
และ กอนเปดใชงาน 

ถนนท่ีเปดใชงานแลว 

การตรวจสอบความ
ปลอดภัยของถนน 

• สำนักแผนงาน • ส ำ นั ก ส ำร วจ แ ล ะ
ออกแบบ 

• สำนักงานทางหลวง 

• กองทางหลวงพิเศษฯ 

• สำนักงานกอสรางทาง
และสะพาน 

• ส ำ นั ก ส ำ ร ว จ แ ล ะ
ออกแบบ 

• สำนักทางหลวง 

• ศูนย ส รางท างและ
สะพาน 

• กองทางหลวงพิเศษฯ 

• สำนักบริหารโครงการ
ท างห ลวงระห ว า ง
ประเทศ 

• สำนักอำนวยความ
ปลอดภัย 

• กองทางหลวงพิเศษฯ 

• สำนักงานทางหลวง 

การพัฒนาบุคลากร
และเสรมิสราง
ความรูในองคกร 

• สำนักอำนวยความปลอดภัย 

• กองฝกอบรม 

กำกับและตดิตาม • คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง 

 

ท้ังนี้การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูในองคกรจะรวมถึงกิจกรรมการ 

• การอบรมบุคลากรของกรมทางหลวง 

• การพัฒนาคูมือ RSA และแนวทางปฏิบัตสิำหรับกรมทางหลวง 

• การเผยแพรองคความรูจากรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

• การประเมินและปรับปรุงแบบมาตรฐาน 

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานของหนวยงานในข้ันตอนตาง ๆ แสดงไวดังตารางท่ี 4.3-2 ถึง  

ตารางท่ี 4.3-4 
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ตารางท่ี 4.3-2 รายละเอียดการดำเนินงานในข้ันตอนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน 

ลักษณะงาน งานบริการท่ีปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ข้ันตอน การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบเบ้ืองตน 

ประเภทโครงการ ทุกประเภท 

บท
บา

ท คัดเลือกผูตรวจสอบ สำนักแผนงาน/สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักแผนงาน/สำนักอำนวยความปลอดภัย 
ผูออกแบบ บริษัทท่ีปรึกษา บริษัทท่ีปรึกษา 
ผูตรวจสอบ Road safety expert External Auditor 

แนวทางดำเนินการ • ระบุคุณลักษณะของ Road safety expert และกิจกรรม RSA ไวในรายการขอกำหนด (TOR) ของงานจางศึกษา 
• ดำเนินการโดยคณะผูตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาและไดรับความเห็นชอบโดยกรมทางหลวง โดยให บริษัทท่ี

ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำ RSA (รวมอยูในสัญญาจางท่ีปรึกษา) 
แนวทางปฏิบัต ิ • Road safety expert น ำห ลั ก ก า รด า น

ความปลอดภัยทางถนน เขาไปพิจารณา
รูปแบบทางเลือกของโครงการ 

• พิจารณามาตรฐาน แนวเสนทาง ผลกระทบ
ตอโครงขายเดิมและพ้ืนท่ีขางเคียง จำนวน 
รูปแบบ ตำแหนง ระยะหางของทางแยก/
ทางแยกตางระดับ ท่ีเหมาะสม 

• ระบุใหทราบถึงประเภทของผูใชทางท่ีจะ
ไดรับผลกระทบจากโครงการ 

• ดำเนินการ RSA เต็มรูปแบบ โดย External Auditor team เมื่องานแบบเบ้ืองตนแลวเสร็จ  
• ตรวจสอบวาหลักการและมาตรฐานการออกแบบ สอดคลองกับประเภทของถนนและการใชงานของผูใช

รถใชถนนหรือไม 
• ตรวจสอบความปลอดภัยของแนวเสนทางและผังของทางแยกตาง ๆ รวมถึงปญหาความเสี่ยงในบริเวณ

จุดเช่ือมตอและบริเวณอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีโครงการ เขน ชุมชน โรงเรียน 
• ตรวจสอบขนาดพ้ืนท่ีและความกวางเขตทางเพียงพอหรือไม และผลกระทบดานความปลอดภัย 

(หลังจากน้ี จะแกไขไดยาก) 
• เพ่ือตรวจสอบวาผูใชทางทุกประเภทไดถูกคำนึงถึงในการออกแบบเบ้ืองตนแลวหรือไม  
• สงตอรายงานการตรวจสอบฯ ไปยังผูออกแบบรายละเอียดใหทราบถึงประเด็นหรือตำแหนงท่ีตองให

ความสนใจเรื่องความปลอดภัยเปนพิเศษในข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด 
ขอด/ีโอกาส 
 

• หลีกเลี่ยงการเกิดปญหาความปลอดภัย ซึ่งไมสามารถแกไขไดในข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด 
• สามารถเริ่มดำเนินการไดทันทีสำหรับงานจางท่ีปรึกษา 

ขอจำกัด/ความทาทาย • จำเปนตองสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับ RSA ในข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ ใหกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ในฐานะเจาของงาน 
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ตารางท่ี 4.3-3 รายละเอียดการดำเนินงานในข้ันตอนออกแบบรายละเอียด 

ลักษณะงาน งานจางออกแบบ งานออกแบบ โดยสำนักสำรวจและออกแบบ งานออกแบบ โดยสำนักทางหลวง 
ประเภทโครงการ ทุกประเภท กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปรับปรงุดาน

กายภาพ การควบคมุหรือจดัการจราจร 

บท
บา

ท
หน

าที่
 

เจาของงาน สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักสำรวจและออกแบบ/โครงการกอสราง แขวงทางหลวง 
ผูออกแบบ บริษัทท่ีปรึกษา ผูออกแบบ เขต/สป. 
ผูตรวจสอบ คณะผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ของสำนักสำรวจและออกแบบท่ีไมมสีวนเก่ียวของกับงานออกแบบ

โครงการน้ัน 
คณะกรรมการ Conceptual ของสำนักสำรวจ
และออกแบบ 

แนวทางปฏิบัต ิ • ดำเนินการตามข้ันตอน RSA เต็มรูปแบบ  
• ระบุในรายการขอกำหนด (TOR) ของงานจางท่ี

ปรึกษา 
• ผลการตรวจสอบฯ มีอายุ 2 ป  
• หากภายใน 2 ป  โครงการฯ ยังไม ไดกอสราง 

จะตองทำ RSA อีกครั้งหน่ึง เมื่อเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณกอสรางในปถัดไป  

• สงตอ Audit report ไปยังผูกอสรางใหทราบถึง
ประเด็นหรือตำแหนงท่ีตองใหความสนใจเรื่อง
ความปลอดภัยเปนพิ เศษ  รวมท้ังขอจำกัดใน
ข้ันตอนการออกแบบ 

• ดำเนินการตามข้ันตอน RSA เต็มรูปแบบ 
• กำหนดเปนแนวทางปฏิบัติของสำนักสำรวจและ

ออกแบบ 
• ผลการตรวจสอบฯ มีอายุ 2 ป  
• หากภายใน 2 ป โครงการฯ ยังไมไดกอสราง จะตอง

ทำ RSA อีกครั้งหน่ึง เมื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณกอสรางในปถัดไป 

• สงตอ Audit report ไปยังผูกอสรางใหทราบถึง
ประเด็นหรือตำแหนงท่ีตองใหความสนใจเรื่องความ
ปลอดภัยเปนพิเศษ  

• ดำเนินการในลักษณะ Conceptual Audit 
ในระดับ Checklist เมื่อเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณกอสราง 

• ดำเนินการตามข้ันตอน RSA เต็มรูปแบบ 
สำหรับโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย  

ขอด/ีโอกาส 
 

• การปรับเปลี่ยนแกไขแบบ สามารถทำไดงายและไมสิ้นเปลืองงบประมาณ 
• ลดโอกาสท่ีจะเกิดปญหาขอจำกัดดานความปลอดภัย ซึ่งอาจตรวจพบระหวางกอสรางท่ีดำเนินการแกไขไดยากกวา 
• สงตอขอมูล ขอจำกัดในการออกแบบถึงผูกอสรางและบำรุงรักษา 

ขอจำกัด/ความทาทาย • ปริมาณภาระงานจำนวนมาก 
• ขาดแคลนผูตรวจสอบฯ มีพ้ืนฐานงานออกแบบทาง

และวิศวกรรมจราจร 
• การยอมรับผลการตรวจสอบ 

• ปริมาณภาระงานจำนวนมาก 
• ขาดแคลนผูตรวจสอบฯ มีพ้ืนฐานงานออกแบบทาง

และวิศวกรรมจราจร 
• การยอมรับผลการตรวจสอบของ Internal  
• ระยะเวลาในการออกแบบจำกัด 

• ปริมาณภาระงานจำนวนมาก 
• ข้ันตอนการทำงานท่ีเพ่ิมข้ึน อาจสงผลให

ดำเนินงานลาชา 
• คากอสรางสูงข้ึนจากงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 
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ตารางท่ี 4.3-4 รายละเอียดการดำเนินงานในข้ันตอนระหวางกอสรางและกอนเปดใชงาน 
ขั้นตอน ขั้นตอนระหวางกอสราง ขั้นตอนกอนเปดใชงาน 

ประเภทโครงการ Construction Traffic 
Management Plan 

Design Issues 
 

Work Zone Inspection ถนนตัดใหม ขยายถนนเดิม 
 

บท
บา

ทห
นา

ที่ 

เจาของงาน สท.1, สท.2, สส, สำนักทางหลวง, ศูนยสรางทางและสะพาน  แขวงทางหลวง 
ผูออกแบบ บริษัทกอสราง สำนักสำรวจและออกแบบ บริษัทกอสราง บริษัทกอสราง บริษัทกอสราง 
ผูตรวจสอบ External Auditor คณะผูตรวจสอบภายใน (Internal 

Auditor) ของสำนักสำรวจฯ ท่ีไมมี
สวนเก่ียวของกับงานออกแบบ
โครงการน้ันรวมกับสำนักอำนวยความ
ปลอดภัย 

Auditor/Road safety inspector 
 

คณะผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ของสำนัก
สำรวจฯ ท่ีไมมสีวนเก่ียวของกับงานออกแบบโครงการน้ัน
รวมกับสำนักอำนวยความปลอดภยั 

ชวงเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

กอนเริ่มดำเนินการกอสราง เมื่อโครงการเสนอแกไขแบบ ระหวางดำเนินการกอสราง กอนเปดใชงาน - 

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

• ระบุ RSA เปนกิจกรรมใน
สัญญากอสราง 

• ตามแนวปฏิบัติเดิม • ระ บุ เป น กิ จกรรม ในสัญ ญ า
กอสราง 

• เปนขอมูลประกอบการตรวจรับ
มอบงานกอสรางทุกงวดงาน 

• ด ำ เ นิ น ก า ร โ ด ย
Auditor/inspector ของบริษัท
กอสราง 

• ดำเนินการสำหรับโครงการทุกประเภท 

งานกอสรางและ
บำรุงรักษาโครงการ
ขนาดกลางและเล็ก 
(สำนักทางหลวง) 

• - • ตามแนวปฏิบัติเดิม • ดำ เนิ น การ เองโดย  Project 
Engineer 

• เปนขอมูลประกอบการตรวจรับ
มอบงานกอสรางทุกงวดงาน 

• เลือกดำเนินการเฉพาะบางโครงการ 
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ตารางท่ี 4.3-4 (ตอ) รายละเอียดการดำเนินงานในข้ันตอนระหวางกอสรางและกอนเปดใชงาน 

ขั้นตอน ขั้นตอนระหวางกอสราง ขั้นตอนกอนเปดใชงาน 

ประเภทโครงการ Construction Traffic 
Management Plan 

Design Issues 
 

Work Zone Inspection ถนนตัดใหม ขยายถนนเดิม 
 

ขอด/ีโอกาส 
 

• สำนักกอสราง มีแนวปฏิบัติในการทำ work zone inspection มีคางานใน items 7.2  
• ผูใชทางมีความปลอดภัยในการเดินทางผาน Work Zone ตลอดระยะเวลากอสราง 
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบริเวณ Work Zone 

• เปนโอกาสสุดทายท่ีสามารถปรับปรุงแกไขใหเกิด
สภาพความปลอดภัยแกผูใชทาง 

• เปนชองทางในการสงประเด็นสำคัญตอไปยังแขวง 

 
 



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 31 

 

 

บทท่ี 5  
รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง 

 

 วัตถุประสงคของรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

การใชรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางคณะผูตรวจสอบจะตองเลือกใชรายการตรวจสอบ

ใหเหมาะสมกับข้ันตอนของโครงการทางหลวง ซ่ึงบางโครงการนั้นอาจครอบคลุมมากกวาหนึ่งข้ันตอน จึงควร

ใชรายการตรวจสอบหลัก (Master Checklist) เพ่ือตรวจดูเบื้องตนวามีประเด็นหลักอะไรบางท่ีจะตอง

ตรวจสอบ จากนั้นจึงลงลึกไปยังรายละเอียดปลีกยอยในรายการตรวจสอบ ซ่ึงผูตรวจสอบควรตระหนักดวยวา

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท่ีดีนั้นไมใชเพียงการตรวจสอบทีละรายการตามท่ีมีระบุอยูในรายการ

ตรวจสอบเทานั้น แตจะตองใชทักษะและดุลพินิจของตนดวยในการตรวจสอบความปลอดภัยของแตละ

องคประกอบของโครงการทางหลวง เนื่องจากรายการท่ีมีอยูเปนรายการของสิ่งท่ีมีใหพบเห็นเปนประจำในการ

ออกแบบและกอสราง จึงไมอาจครอบคลุมทุกองคประกอบของโครงการทางหลวง โดยรายการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนนในแตละข้ันตอนการตรวจสอบมีประเด็นดังนี้ 

1) ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ประกอบดวย ประเด็นท่ัวไป ประเด็นดาน

การออกแบบท่ัวไป ประเด็นทางแยก ขอจำกัดทางสภาพแวดลอม และประเด็นอ่ืน ๆ เปนตน 

2) ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน ประกอบดวย ประเด็นท่ัวไป ประเด็นของการออกแบบ 

รายละเอียดของแนวเสนทาง ทางแยก และผูใชถนนบางกลุมเปนการเฉพาะ เปนตน 

3) ข้ันตอนการออกแบบกอสราง ประกอบดวย ประเด็นท่ัวไป ประเด็นของการออกแบบ 

รายละเอียดแนวเสนทาง ทางแยก ผูใชถนนอ่ืน ๆ ไฟฟาแสงสวาง ปายและเครื่องหมายนำทาง 

และลักษณะกายภาพของอุปกรณในเขตทาง เปนตน 

4) ข้ันตอนในระหวางกอสราง ประกอบดวย ประเด็นท่ัวไป การจัดการจราจร ปายและ

เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร คนเดินเทาและคนข่ีจักรยาน และพ้ืนผิวถนน เปนตน 

5) ข้ันตอนกอนเปดการจราจร ประกอบดวย ประเด็นปญหาท่ัวไป รายละเอียดเก่ียวกับ

แนวทาง ทางแยก ผูใชถนนอ่ืน ๆ ไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร และเครื่องหมาย นำทาง วัตถุ

หรือสิ่งกีดขวางอันตรายขางทาง และการปฏิบัติงาน เปนตน 

6) ถนนท่ีเปดใหบริการแลว ประกอบดวย ประเด็นแนวทางและรูปตัดของถนน ลักษณะท่ัวไป

ของทางแยก การระบายน้ำ ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรและ

เครื่องหมายนำทาง สภาพอันตรายขางทาง พ้ืนถนน ไฟฟาแสงสวาง คนเดินเทา คนเดินขาม

ถนน คนข่ีจักรยาน ทางเชื่อม การจอดรถ และท่ีหยุดรถประจำทาง และประเด็นอ่ืน ๆ เปนตน 
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 รายการตรวจสอบ 

รายการตรวจสอบความปลอดภัย (Checklist) เปนเอกสารหรือเครื่องมือท่ีชวยแนะแนวทางประเด็นการ

ตรวจสอบและชวยเตือนความจำในประเด็นสำคัญท่ีไมควรมองขามในการดำเนินงาน 

พิชัย ธานีรณานนท (2549) แนะนำหลักเกณฑการใชรายการตรวจสอบวาสำหรับผูตรวจสอบท่ีมี

ประสบการณอาจใชแตรายการตรวจสอบชุดท่ีเปนรายการหลัก (Master checklist) เทานั้น ในขณะท่ี 

ผูตรวจสอบท่ีมีประสบการณนอยควรพิจารณารายการตรวจสอบยอยในแตละรายการหลัก ในรายละเอียดท่ีจัดไว 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มิใชการตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ตามรายการตรวจสอบระบุไวเทานั้น 

คณะผูตรวจสอบจะตองใชความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ ตลอดจนดุลยพินิจและความเขาใจของ

ตนเองประกอบการตรวจสอบ ซ่ึงรายการตรวจสอบมีดังนี้ 

1) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  

2) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน  

3) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับข้ันตอนการออกแบบกอสราง  

4) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับข้ันตอนในระหวางกอสราง  

5) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับข้ันตอนกอนเปดการจราจร  

6) รายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนท่ีเปดใหบริการแลว  
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5.2.1 รายการตรวจสอบสำหรับข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) 

ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
1.1     ประเด็นท่ัวไป    
1.1.1   ขอบเขตของโครงการ การใชงาน และลักษณะการจราจร    

• โครงการน้ีมีวัตถุประสงคการใชงานอะไร (อธิบาย)    
• การออกแบบสอดคลองกับการใชงานของโครงการหรือไม      
• โครงการท่ีเสนอน้ีจะสามารถสนองความตองการของยานพาหนะ 

และคนเดินเทา ดังตอไปน้ีไดเพียงพอหรือไม   
   

- รถยนตสวนบุคคล/ รถกระบะ    
- รถจักรยานยนต    
- รถบรรทุกขนาดใหญ    
- รถโดยสาร    

• โครงการสามารถรองรับองคประกอบของการจราจรท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนไดอยางเพียงพอหรือไม   

   

• โครงการท่ีเสนอน้ีสอดคลองกับถนนตอเช่ือม รูปแบบการใชท่ีดิน 
และการจัดการจราจรหรือไม   

   

1.1.2   ประเภทและระดับความสะดวกในการเขาออกท่ีดินและพ้ืนท่ีพัฒนา

สองขางทาง  

   

• ระดับการควบคุมการเขาออกสอดคลองกับการใชงานของถนนและ
ชวงอ่ืน ๆ ของถนนเสนน้ีหรือไม 

   

• ระยะมองเห็นมีความเหมาะสมหรอืไม      
- ท่ีทางแยกตาง ๆ    
- ในทางเขาออกท่ีดินริมถนน    

• ความเร็วออกแบบท่ีใชเหมาะสมกับจำนวนและประเภทของ  
ทางแยก หรือทางเขาออกท่ีดินริมขางทางท่ีมีอยูหรือไม 

   

1.1.3   การจราจรขนาดใหญ สถานท่ีกำเนิด    

• สถานท่ีท่ีสรางการจราจร เชน หมูบานจัดสรร หรือศูนยการคา  
อยูหางไกลจากโครงการเพียงพอหรือไม ท่ีจะมีอิทธิพลตอรูปแบบ
ของการออกแบบ   

   

• มีการจัดเตรียมการเขาออก หรือการติดตอกันระหวางพ้ืนท่ีชุมชน 
เพ่ือไมใหชุมชนถูกตัดขาดเน่ืองจากการพัฒนาโครงการน้ี หรือไม   

   

• ทางเขาออกของแหลงกำเนิดจราจรขนาดใหญอยูไกลจากทางแยก 
เพียงพอหรือไม ในดานความปลอดภัย   

   

• ระยะมองเหน็ทางเขาออก และมองจากทางเขาออกของ
แหลงกำเนิดจราจรเหลาน้ี เพียงพอหรือไม   
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
1.1.4   การกอสรางเปนระยะ    

• โครงการน้ีจะทำการกอสรางเสร็จในครั้งเดียวหรือไม      
• ถาจะดำเนินการกอสรางเปนระยะ มีการพิจารณาใหความสำคญัใน

เรื่องความปลอดภัยในประเด็นตอไปน้ีหรือไม   
   

-  ชวงระหวางระยะท่ีหน่ึงกับระยะท่ีตามมา      
-  ชวงการเช่ือมตอกับถนนเดิม    

• ระหวางการกอสรางโครงการ จะมปีญหาเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัยในบริเวณอ่ืน ๆ หรือไม   

   

1.1.5   งานกอสรางเพ่ิมเติมในอนาคต    

• จะมีปญหาในเรื่องการลดหรือผอนปรนมาตรฐานความปลอดภัยลง
หรือไม ถาจะมีการดำเนินการตอไปน้ีบนสายทาง :  

   

-  การขยายผิวจราจรในอนาคต    
-  การเพ่ิมจาก 2 ชอง เปน 4 ชองจราจร    
-  การปรับแนวเสนทางใหม    
-  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรขาคณิตท่ีทางแยกตาง ๆ    
-  การขยายความยาวของเสนทาง    

1.1.6   ผลกระทบตอโครงขายในภาพกวาง    

• ไดมีการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเปนอันตรายจากโครงการน้ีตอ
โครงขายถนนรอบขางหรือไม และถามี ไดมีการจัดการอยาง
เหมาะสมแลวหรือไม   

   

1.2     ประเด็นดานการออกแบบท่ัวไป    

1.2.1   การเลือกเสนทาง    

• องคประกอบท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับท่ีตั้งและ/หรือแนวเสนทาง มี
ความปลอดภัยหรือไม   

   

• ถาเสนทางใหม ว่ิงทับบนเสนทางเดิม จะมผีลกระทบอยางไร 
(อธิบาย) 

   

• ถาเสนทางอยูบนพ้ืนท่ีวางเปลา แนวเสนทางปลอดภัยหรือไม จะทำ
ใหปลอดภัยมากข้ึนไดหรือไม (อธิบาย) 

   

• ขอจำกัดดานกายภาพของพ้ืนท่ีมีผลตอโครงการหรือไม      
1.2.2   ผลกระทบของความตอเนื่องกับโครงขายถนนเดิม    

• ชวงตาง ๆ ของเสนทาง/บริเวณท่ีเปลี่ยนแปลงในจุดท่ีโครงการ
เช่ือมตอกับโครงขายเดิม ปราศจากปญหาเรื่องความปลอดภัย ใช
หรือไม   

   

1.2.3   มาตรฐานการออกแบบในภาพกวาง    
• ไดมีการใชมาตรฐานการออกแบบท่ีเหมาะสมหรือไม      
• แบบแปลนเรขาคณติและโปรไฟล เปนไปตามแนวทางการออกแบบ

หรือไม    
   

• ไดมีการใชยานพาหนะออกแบบ (design vehicle) ท่ีเหมาะสม 
และ ยานพาหนะสำหรับใชตรวจสอบ (check vehicle) ในการ
ออกแบบหรือไม   
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
1.2.4   ความเร็วออกแบบ    

• ไดมีการคัดเลือกความเร็วออกแบบท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
องคประกอบตอไปน้ีหรือไม   

   

-  แนวเสนทางตามแนวราบและแนวตั้ง    
-  ความสามารถในการมองเห็น    
-  การรวมการจราจร (merging)    
-  การสานการจราจร (weaving)    
-  การลดความเรงหรือการเรงของยานพาหนะในบริเวณทางแยก    

•  ระยะมองเห็นในบริเวณตอไปน้ี โดยท่ัวไปเปนท่ีนาพอใจ ใชหรือไม     
- ท่ีทางแยก (ถาไม จะมีปญหาอะไร)    
-  ท่ีทางข้ึนและทางลงจากทางพิเศษ    
-  ท่ีทางเขาท่ีดินขางทาง    

• ปายจำกัดความเร็ว ถามี มีความเหมาะสมหรือไม      
• ปายจำกัดความเร็วท่ีกำหนด สอดคลองกับความเร็วออกแบบ

หรือไม  
   

1.2.5   ปริมาณจราจรท่ีออกแบบและลกัษณะของการจราจร    
• แบบท่ีไดออกแบบไวมคีวามเหมาะสมหรือไม เมื่อพิจารณาปริมาณ

จราจรและลักษณะการจราจร (ผลกระทบของปริมาณรถหนักใน
สัดสวนท่ีสูง คนเดินถนน รถจักรยานยนต ฯลฯ) 

   

• โครงการสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยไมได
คาดหมายไดอยางปลอดภัยหรือไม   

   

• โครงการสามารถสนองตอการเปลีย่นแปลงของลักษณะการจราจร
โดยคาดไมถึงไดอยางปลอดภัยหรอืไม   

   

1.3     ทางแยก    
1.3.1   จำนวนและประเภททางแยก    

• ทุกสวนประกอบของทางแยก (เชน ระยะหางระหวางทางแยก 
ประเภท ผัง ฯลฯ) มีความเหมาะสมหรือไม เมื่อพิจารณาประเด็น
ตอไปน้ี :  

   

-  แนวคิดของโครงการ    
-  หนาท่ีของทางเสนน้ี และของถนนท่ีมาตัด    
-  ยานพาหนะประเภทตางๆ บนเสนทางโครงการและบนถนนที่มาตัด    
-  ประเภทของทางแยกท่ีสอดคลองกันภายในโครงการ และ

สอดคลองกับถนนขางเคียงท่ีอยูตดิกัน 
   

• จำนวนของทางแยกเหมาะสมหรือไม    
-  สำหรับการเขาออกอยางปลอดภัย      
-  เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบตอโครงขายรอบขาง      
-  สำหรับการเขาออกของรถฉุกเฉิน      

• ไดมีการพิจารณาขอจำกัดดานกายภาพ ดานการมองเห็น และการ
จัดการจราจร ในการกำหนดระยะหางของทางแยกหรือไม (อธิบาย) 

   
 

• ไดมีการพิจารณาแนวเสนทางตามแนวราบและ/หรือแนวตั้ง ในสวน
ท่ีเก่ียวของกับการกำหนดระยะหางของทางแยก หรือไม   
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
• ทางแยกท้ังหมดท่ีเสนอน้ี มีความจำเปนหรือไม      
• สามารถยกเลิกทางแยกอันท่ีไมจำเปนไดหรือไม หรือสามารถท่ีจะ

จัดการเขาออกใหปลอดภยัมากข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงโครงขาย
รอบขางไดหรือไม   

   

• มีการพิจารณาประเภททางแยกท่ีปลอดภัยในยานชุมชนหรือไม      
• มีการจัดใหคนเดินเทาขามไดอยางปลอดภัยในทุก ๆ ทางแยก

หรือไม   
   

• มีการจัดใหรถจักรยานยนต ใชทางแยกไดอยางปลอดภัยในทุก ๆ 
ทางแยกหรือไม  

   

• มีการจัดใหรถขนาดใหญ เคลื่อนท่ีไดอยางปลอดภัย ในทุก ๆ  
ทางแยกหรือไม   

   

1.4     ขอจำกัดทางสภาพแวดลอม    
1.4.1   แงมุมดานความปลอดภยั    

• สภาพภมูิประเทศรอบขางมีขอจำกัดท่ีจะมผีลกระทบตอความ
ปลอดภัยของโครงการหรือไม (เชน เปนเหว เปนเขาสูง และ 
คดเคี้ยว ซึ่งจะทำใหการออกแบบมีขอจำกัด) 

   

• ไดมีการพิจารณาผลกระทบ จากน้ำทวม ลม และแสงแดดท่ีสอง 
เขาตาหรือไม   

   

• การออกแบบไดพิจารณา ความลาดชัน รัศมีความโคง ประเภทผิว
ทาง ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศ และภมูิประเทศของพ้ืนท่ี
หรือไม   

   

• ไดมีการพิจารณาจดุขามของสัตว เชน ชาง วัว ควาย หรือไม     
1.5     เร่ืองอ่ืน ๆ    
1.5.1   เร่ืองความปลอดภัยท่ียังไมไดกลาวถึงขางตน    

• มีการพิจารณาจดุตดักับทางรถไฟ และดำเนินมาตรการปองกัน
อุบัติเหตุอยางเพียงพอแลวหรือไม  

   

• ปายโฆษณาท่ีเบนความสนใจของผูใชถนน ไดมีการดำเนินการท่ี
เหมาะสมแลวหรือไม   

   

• ไดมีการพิจารณาจดุพักริมทางหรอืท่ีจอดรถ (เชน บนเสนทาง
ทองเท่ียว จุดจอดสำหรับรถบรรทุก) หรือไม   

   

• ในกรณีท่ีอาจมีการขายสินคา/ผลไมริมทาง ไดมีการพิจารณาความ
ปลอดภัยในการจอดรถหรือไม   

   

• ไดมีการพิจารณาถึงคนเดินเทาทุกประเภท ท่ีอาจถูกกระทบจาก 
ผลของการกอสรางโครงการ หรือไม (เชน เด็กนักเรียน ผูสูงอายุ 
คนปวย) 

   

• ไดมีการพิจารณาและแกไขปญหาดานความปลอดภยัหรืออุบัตเิหตุ
บนโครงขายถนนเดิมแลวหรือไม   

   

• ไดมีการพิจารณาเรื่องไฟฟาแสงสวางหรือไม โดยเฉพาะชวงท่ีผาน
ชุมชน   

   

• ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีอาจมผีลตอความปลอดภัยอีกหรือไม      
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5.2.2 รายการตรวจสอบสำหรับข้ันตอนการออกแบบเบ้ืองตน (Preliminary design) 

ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
2.1     ประเด็นท่ัวไป    

2.1.1   การเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจสอบคร้ังท่ีผานมา    
• สภาพการณซึ่งโครงการใชในการออกแบบยังคงใชไดหรือไม 

ตัวอยางเชน โครงขายถนนรอบ ๆ กิจกรรมในพ้ืนท่ีหรือสัดสวน
ประเภทยานพาหนะ 

   

• รูปรางท่ัวไปของแบบโครงการยังคงเหมือนเดิมตั้งแตการตรวจสอบ
ท่ีผานมาหรือไม (ถามีการตรวจสอบมากอน) 

   

2.1.2   การระบายน้ำ    
• การระบายน้ำของโครงการเพียงพอหรือไม    
• โครงการไดพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะถูกน้ำทวมแลวหรือไม  

รวมน้ำไหลบาจากรอบขางหรือโครงการก้ันทางระบายน้ำเดมิ 
   

2.1.3   ระบบสาธารณูปโภค    
• โครงการไดพิจารณาอยางเพียงพอเก่ียวกับทอหรือสายไฟใตดิน 

หรือสิ่งท่ีแขวนเหนือศีรษะหรือไมอยางไร (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชองวางเหนือศีรษะ) 

   

• ไดตรวจสอบตำแหนงของวัตถุท่ีตดิตั้งกับท่ีและเฟอรนิเจอรตาง ๆ 
สำหรับสาธารณูปโภคหรือไม รวมถึงตำแหนงของเสาไฟฟาตาง ๆ 
หรือไม 

   

2.1.4   การเขาออกท่ีดินและการพัฒนาสองขางทาง    
• ทางเขาออกทุกทางสามารถใชไดอยางปลอดภยัหรือไม (ทางเขา

และทางออก/ การเขาเช่ือมกับกระแสจราจรหลัก) 
   

• ในจุดเขาออกบนทางหลวงปราศจากปญหาหรือไม โดยเฉพาะเมื่อ
จุดเขาออกอยูใกลทางแยก 

   

• ทางเขาท่ีพักริมทางและท่ีจอดรถบรรทุกไดรับการตรวจสอบ 
การมองเห็นหรือไม 

   

2.1.5   รถฉุกเฉินและการเขาออก    
• ไดมีการเตรียมใหรถฉุกเฉินสามารถเขาถึงและเคลื่อนท่ีได หรือไม    
• ตำแหนงของมีเดียนและกำแพงก้ันรถสามารถใหรถฉุกเฉินหยุดและ

เลี้ยวไดโดยไมกีดขวางการจราจรท่ีไมจำเปนหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 

2.2     การออกแบบ (ท่ัวไป)    

2.2.1   มาตรฐานออกแบบ    
• ความเร็วออกแบบและพิกัดความเร็วท่ีใชเหมาะสมหรือไม  

(เมื่อพิจารณาถึงพ้ืนท่ีภูมิประเทศ ลักษณะการใชงาน) 
   

• รถท่ีใชออกแบบเหมาะสมหรือไม    
2.2.2   รูปตัดท่ัวไป    

• ความกวางชองจราจร ไหลทาง มีเดียนและมีสวนอ่ืนของ
ภาคตัดขวางเพียงพอสำหรับลักษณะการใชงานหรือประเภทของ
ถนนหรือไม 

   

• ความกวางชองจราจรและผิวจราจรเหมาะสมสำหรับ :    
-  แนวเสนทางหรือไม    
-  ปริมาณจราจรหรือไม    
-  ขนาดของรถหรือไม    
-  ความเร็วหรือไม    
-  ปริมาณจราจรกับความเร็วรถหรือไม    

• มีชองจราจรสำหรับแซงหรือ Climbing lane หรือไม ถาทาง
ตองการชองจราจรน้ัน 

   

• สามารถมีระยะ Clear zone ท่ีเพียงพอหรือไม    
2.2.3   ผลการเปลี่ยนแปลงรูปตัด    

• แบบปราศจากการเปลี่ยนแปลงรปูตัดท่ีไมพึงประสงคหรือไม    
• การออกแบบไดหลีกเลี่ยงการใชรปูตัดท่ีไมปลอดภัย เชน ลดความ

กวางเมื่อเขาสูสะพานหรือเมื่อผานสภาพกายภาพอ่ืน ๆ 
   

2.2.4   การออกแบบไหลทางและขอบทาง    
• ประเด็นปลอดภัยของทางตอไปน้ีเปนท่ีนาพอใจหรือไม    

-  การมีไหลทางท้ังท่ีลาดผิวและไมลาดผิว    
-  ความกวางและการทำคันทาง    
-  ลาดผิว (Cross fall) ของไหลทาง    

• ไหลทางปลอดภัยสำหรับจักรยาน จักรยานยนต หรือรถว่ิงชาอ่ืน ๆ 
หรือไม 

   

• ท่ีพักริมทางและท่ีจอดรถบรรทุกไดรับการออกแบบอยางปลอดภยั
หรือไม 

   

2.2.5   ผลจากการลดมาตรฐานหรือแนวทางออกแบบ    
• มาตรฐานหรือแนวทางท่ีลดลงและไดรับการอนุมตัิแลวไดคงไว

อยางปลอดภัยหรือไม 
   

  



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 39 

 

ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
2.3     รายละเอียดของแนวเสนทาง    

2.3.1   เรขาคณิตของแนวทางราบและแนวทางด่ิง    
• แบบแนวทางราบและแนวทางดิ่งผสมผสานกันอยางถูกตองหรือไม    
• แบบปราศจากจดุท่ีจะทำใหคนขับอานลักษณะถนนผิดหรือไม    
• แนวเสนทางจะทำใหความเร็วรถคงเสนคงวา (Consistency) 

หรือไม 
   

2.3.2   การมองเห็น, ระยะมองเห็น    
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งสอดคลองกับความตองการมองเห็น

หรือไม 
   

• แบบปราศจากอุปสรรคการมองเหน็เน่ืองจากรั้วหรือกำแพงก้ัน 
หรืออุปสรรคเหลาน้ีหรือไม 

   

-  รั้วขอบเขตท่ีดิน    
-  เฟอรนิเจอรถนน    
-  ท่ีจอดรถ    
-  ปาย    
-  การตกแตงภูมิทัศน    
-  คอสะพาน    
-  รถท่ีจอดในซองจอดหรือท่ีริมขอบทาง    
-  รถท่ีจอดรอในคิว    

• ทางตัดรถไฟ สะพานหรือสิ่งอันตรายอ่ืน ๆ เห็นไดชัดหรือไม    
• แบบปราศจากสิ่งอ่ืนในท่ีท่ีจะเปนอุปสรรคตอการมองเห็น หรือไม    

2.3.3   การตอเชื่อมระหวางถนนใหมกับถนนเดิม    
• จุดตอเช่ือมอยูหางจากจุดอันตรายหรือไม (ตัวอยางเชน ท่ียอดเนิน 

ทางโคง จุดอันตรายขางทาง หรือท่ีอับสายตา/ ท่ีท่ีคนขับอาจละ
ความใสใจ) 

   

• ถามาตรฐานทางว่ิงตางกัน การเปลี่ยนจะสงผลตอความปลอดภัย 
หรือไม 

   

• การเปลีย่นในจุดท่ีสภาพแวดลอมเปลี่ยน (เชน จากในเมืองสูนอก
เมือง จากจุดจำกัดสูจดุไมจำกัด ท่ีมีไฟสองสวางกับไมมี) ไดรับการ
ออกแบบท่ีปลอดภัยหรือไม 

   

• ความตองการการเตือนลวงหนาไดรับการพิจารณาหรือไม    
2.3.4   ความเขาใจในแนวเสนทางของคนขับ    

• คนขับสามารถรับรูรูปรางท่ัวไป หนาท่ีและลักษณะของทางในเวลา 
ท่ีพอเพียงไดหรือไม 

   

• ความเร็วเขาสูจะเหมาะสมและคนขับสามารถนำรถว่ิงผานโครงการ 
ไดอยางถูกตองหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 

2.4     ทางแยก    

2.4.1   การมองเห็นทางแยกและการมองเห็นท่ีทางแยก    
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งท่ีทางแยกหรือเขาสูทางแยกสอดคลอง

กับความตองการมองเห็นหรือไม 
   

• คนขับจะตระหนักวามีทางแยกหรอืไม (โดยเฉพาะเมื่อเขามาจาก
ทางโท) 

   

• แบบจะปราศจากการบดบังสายตาจาก :    
-  รั้วกันอันตรายหรือกำแพงก้ันหรือไม    
-  รั้วขอบเขตท่ีดินหรือไม    
-  เฟอรนิเจอรถนนหรือไม    
-  อุปกรณจอดรถหรือไม    
-  ปายจราจรหรือไม    
-  การตกแตงทางภูมิทัศนหรือไม    
-  คอสะพานหรือไม    

• ทางตัดรถไฟ สะพานหรือสิ่งอันตรายอ่ืน ๆ เห็นไดชัดหรือไม    
• แบบปราศจากสิ่งอ่ืนในท่ีท่ีจะเปนอุปสรรคตอการมองเห็น หรือไม    
• การมองเห็นท่ีทางแยกจะถูกบดบังจากสิ่งถาวรหรือช่ัวคราว เชน 

รถจอดในซองจอดหรือจอดริมทางหรือรถจอดในคิวหรือไม 
   

2.4.2   การวางเคาโครงรวมถึงความเหมาะสมของทางแยกชนิดตาง ๆ    
• ชนิดของทางแยก (สามแยก วงเวียน ทางแยกสัญญาณไฟ,....) 

เหมาะสมกับประเภทถนนหรือไม 
   

• ลักษณะการควบคมุทางแยก (ปายใหทาง ปายหยุด สญัญาณไฟ) 
เหมาะสมสำหรบัทางแยกน้ัน ๆ หรือไม 

   

• ขนาดทางแยกเหมาะสมสำหรับทุกลักษณะการว่ิงของรถหรือไม    
• ทางแยกปราศจากสิ่งผิดปกติท่ีจะสงผลตอความปลอดภยัหรือไม    
• ความกวางชองจราจรและแนวทางว่ิงเพียงพอสำหรับรถทุกประเภท

หรือไม 
   

• แบบปราศจากสิ่งท้ังท่ีอยูกอนถึงและหลังทางแยกซึ่งอาจสงผลตอ
ความปลอดภัยหรือไม (เชน การลดชองจราจรหลังพนทางแยก) 

   

• ความเร็วเขาสูทางแยกสอดคลองกับการออกแบบทางแยกหรือไม    
• ถาเสนอใหใชวงเวียน :    

-  ไดพิจารณาการเคลื่อนท่ีของจักรยาน สามลอถีบแลวหรือไม    
-  ไดพิจารณาการเคลื่อนท่ีของคนเดินเทาแลวหรือไม    
-  รายละเอียดเก่ียวกับการไหลเวียนของกระแสจราจรเพียงพอ

หรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 

2.4.3   ความเขาใจของคนขับ    
• คนขับสามารถรับรูรูปรางท่ัวไป หนาท่ีและลักษณะของทางในเวลา

ท่ีพอเพียงไดหรือไม 
   

• ความเร็วเขาสูจะเหมาะสมและคนขับสามารถนำรถว่ิงผานโครงการ 
ไดอยางถูกตองหรือไม 

   

• แบบปราศจากปญหาจากตะวันข้ึน/ ตะวันตกดินซึ่งอาจสรางจุด
อันตรายสำหรับผูใชรถหรือไม 

   

2.5     ผูใชถนนบางกลุมเปนการเฉพาะ    

2.5.1   ท่ีดินสองขางทาง    
• โครงการปราศจากผลทางลบจากกิจกรรมสองขางทางและความ

เขมขนของการใชประโยชนท่ีดินหรือไม (ถาไม ตองการมาตรการ
พิเศษอะไรบางหรือไม) 

   

  2.5.2   คนเดินเทา    
• ไดพิจารณาความตองการของคนเดินเทาอยางเปนท่ีพอใจแลว

หรือไม 
   

• ถาไมมีการทำฟุตบาท แบบรางของถนนจะปลอดภยัสำหรับ 
คนเดินเทาหรือไม (โดยเฉพาะท่ีมมุบอดหรือบนสะพาน) 

   

• อุโมงคคนเดินหรือสะพานคนเดินขามวางในตำแหนงท่ีจะใชงานได
สูงสุดหรือไม (น่ันคือโอกาสท่ีคนเดินเทาจะขามบนดินในบรเิวณน้ัน
นอยท่ีสุด) 

   

• มีการจัดทำอะไรเปนพิเศษสำหรับทางคนเดินขาม ทางนักเรียนเดิน
ขามหรือไฟสัญญาณคนเดินขามหรือไม 

   

• ในท่ีท่ีมี อุปกรณเหลาน้ันอยูในตำแหนงท่ีจะใชงานอยางปลอดภัย
ไดมากท่ีสุดหรือไม 

   

• เกาะหลบภัยหรือขอบถนนไดรับการขยายเมื่อมีความตองการแลว
หรือไม 

   

• มีการพิจารณาเปนพิเศษตามความตองการของคนบางกลุมหรือไม 
(เชน สำหรับ เด็ก คนสูงอายุ คนพิการ หูหนวกหรือตาบอด, .........) 

   

2.5.3   ผูใชจกัรยาน    
• ความตองการของผูใชจักรยานไดรบัการพิจารณาอยางเพียงพอ  

โดยเฉพาะท่ีทางแยกหรือไม 
   

• ชองทางจักรยานไดรับการพิจารณาแลวหรือไม    
• ทางท้ังหมดสำหรับจักรยานไดมาตรฐานหรือออกแบบไวเพียงพอ

หรือไม 
   

• ท่ีท่ีคนเดินและจักรยานจำเปนใชทางรวมกัน ทางไดรับการจัดการ
ใหปลอดภัยหรือไม 

   

• ความตองการใด ๆ สำหรบัอุปกรณพิเศษเฉพาะจักรยาน (เชน 
ไฟสัญญาณสำหรับรถจักรยาน) ไดรับการพิจารณาเพียงพอหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 

2.5.4   ผูใชรถจักรยานยนต    
• โครงการไดหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณหรือวัตถุบนผิวจราจรท่ีอาจทำ

ใหรถจักรยานยนตเสียหลัก หรือไม 
   

• เครื่องหมายหรือเสนแบงชองทางสำหรับผูใชรถจักรยานยนต
เพียงพอหรือไม 

   

•   ท่ีท่ีรถจักรยานยนตมโีอกาสจะว่ิงออกนอกถนน สองขางทางเปน
ประเภทท่ีชวยลดอันตรายแกจักรยานยนตหรือมีอุปกรณปกปอง
วัตถุอันตรายแลวหรือไม 

   

• มีการพิจารณาชองทางสำหรับรถจักรยานหรือไม    
2.5.5   รถสินคา    

• ความตองการของคนขับรถสินคาไดรับการพิจารณา  
รวมถึงรัศมีวงเลี้ยวและความกวางชองจราจรหรือไม 

   

2.5.6   รถขนสงสาธารณะ    
• ความตองการของผูใชรถขนสงสาธารณะไดรับการพิจารณาหรือไม    
• ความตองการพ้ืนท่ีใชในการขับเคลื่อนรถขนสงสาธารณะไดรับการ

พิจารณาหรือไม 
   

• ปายรถประจำทางอยูในตำแหนงท่ีปลอดภัยหรือไม    
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5.2.3 รายการตรวจสอบสำหรับข้ันตอนการออกแบบกอสราง (Detailed Design) 
ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 

3.1     หัวขอท่ัวไป    
3.1.1   การเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจสอบคร้ังท่ีผานมา    

• สภาพการณซึ่งโครงการใชในการออกแบบยังคงใชไดหรือไม 
ตัวอยางเชน โครงขายถนนรอบ ๆ กิจกรรมในพ้ืนท่ีหรือสัดสวน
ประเภทยานพาหนะ 

   

• รูปรางท่ัวไปของแบบโครงการยังคงเหมือนเดิมตั้งแตการตรวจสอบ
ท่ีผานมา (ถามีการตรวจสอบมากอน ) 

   

3.1.2   การระบายน้ำ    
• โดยภาพรวมการระบายน้ำออกจากคันทาง (ตัวถนน) เพียงพอ

หรือไม   
   

• ความลาดชันของโปรไฟลและลาดผิวทางเพียงพอสำหรับการ
ระบายน้ำ   

   

• โอกาสท่ีน้ำหลากผิวดินไดรับการพิจารณาหรือไม รวมถึงน้ำบาจาก
ขางทางหรือจากทอระบายและทางน้ำท่ีถนนตัดผาน 

   

• ตะแกรงฝาทอปลอดภยัสำหรับรถสองลอถีบหรือไม    
• การระบายน้ำบนฟุตบาทเพียงพอหรือไม    

3.1.3   การตกแตงภูมิทัศน    
• คนขับรถจะสามารถมองเห็นคนเดนิเทาหรือคนเดินเทาจะมองเห็น

คนขับรถผานหรือขามภมูิทัศนหรอืไม 
   

• การมองเห็นผานหรือขามภูมิทัศนบริเวณทางแยกยังคงทำได
หรือไม 

   

• ความปลอดภัยของถนนจะยังคงเพียงพอแมตนไมหรือพืชพรรณจะ
โตข้ึนหรือไม (ไมมีวัตถุอันตรายขางทาง) 

   

• ในท่ีท่ีรถมีโอกาสตกนอกถนน ตนไมท่ีปลูกเปนประเภทหักไดงาย
หรือไม 

   

3.1.4   สาธารณูปโภค    
• แบบไดพิจารณาสาธารณูปโภคท่ีฝงดินและเหนือศรีษะเพียงพอ

หรือไม 
   

• ตำแหนงของวัตถุติดกับท่ีหรือเฟอรนิเจอรของสาธารณปูโภคไดรับ
การตรวจสอบแลวหรือไม (รวมถึงการบดบังสายตา ตำแหนงเสาไฟ 
ระยะหางของสายไฟเหนือศีรษะ,...) 

   

3.1.5   การเขาออกท่ีดิน (และการพัฒนา) สองขางถนน    
• ทางเขาออกทุกทางสามารถใชไดอยางปลอดภยั (ทางเขาและ

ทางออก/ การเขาเช่ือมกับกระแสจราจรหลัก) 
   

• ณ จุดเขาออกบนทางหลวงจะทำใหเกิดปญหาหรือไม โดยเฉพาะ
เมื่อจุดเขาออกอยูใกลทางแยก 

   

• ท่ีพักริมทางและลานจอดรถบรรทุกมีระยะมองเห็นเพียงพอในจุด
เขาออกหรือไม 
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3.1.6   เหตุการณฉุกเฉิน รถเสีย การเขาถึงของรถฉุกเฉิน/ รถบริการ    

• ไดมีการเตรียมการใหรถฉุกเฉินสามารถเขาถึงและเคลื่อนท่ีไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม 

   

• การออกแบบและตำแหนงของฉนวนก้ันกลาง (Median) และ
กำแพงก้ัน (Barrier) อนุญาตใหรถฉุกเฉินหยุดและเลี้ยวโดยไม 
กีดขวางการจราจรโดยไมจำเปนหรือไม 

   

• แบบไดพิจารณาถึงรถท่ีชำรดุหรือหยุดฉุกเฉินบนทางอยางเพียงพอ
หรือไม 

   

• การจัดใหมโีทรศัพทฉุกเฉินเปนท่ีนาพอใจหรือไม    

• การเปดเกาะบนทางหลวงท่ีมเีกาะกลาง (ฉนวนก้ันกลาง) ปลอดภัย 
(ความถ่ีของการเปด, การมองเห็น)หรือไม 

   

3.1.7   การขยายทางและ/หรือการปรับแนวในอนาคต    

• ถาโครงการท่ีออกแบบเปนเพียงระยะแรกและจะขยายใหทางกวาง
ข้ึนหรือขยายเปน 4 ชองจราจร การขยายในตอนหลังจะทำได
อยางปลอดภัยหรือไม 

   

3.1.8   ระยะของโครงการ ถาโครงการแบงเปนระยะ หรือกอสรางตางเวลา    

• แผนการกอสรางไดจัดเรียงข้ันตอนใหเกิดความปลอดภยัสูงสดุ
หรือไม 

   

• แผนการกอสรางไดรวมมาตรการความปลอดภัยเฉพาะท่ี เชน 
ติดตั้งปาย เปลี่ยนลักษณะเรขาคณิตอยางคอยเปนคอยไป,…ฯลฯ 
หรือไม 

   

3.1.9   การแบงตอนกอสราง    

• ถาการกอสรางแยกเปนหลายโครงการยอยหรือแยกเปนหลาย
สัญญา ลำดับการทำงานจะปลอดภัยหรือไม 

   

3.1.10  การพัฒนาท่ีอยูใกลเคียง    

• แบบไดจดัการใหการเขา-ออก โครงการขนาดใหญปลอดภัย     

3.1.11  เสถียรภาพของงานตัดงานถม    

• คันทางท้ังงานตัดงานถมมีเสถียรภาพหรือไม (เชน ปราศจาก
โอกาสท่ีจะมีวัสดหุลุดลงมาและมผีลตอผูใชทาง) 

   

3.1.12  ความตานทานตอการลื่นไถล    

• ในท่ีท่ีตองการใหการเบรคดีหรือผวิทางฝด (เชน บนทางลาดชัน ใน
โคงชวงเขาสูทางแยก เขาสูไฟสัญญาณ,…) ไดพิจารณาความ
ตองการผิวทางท่ีมีความตานทานตอการลื่นไถลแลวหรือไม 

   

3.2     ประเด็นท่ัวไปของการออกแบบ    

3.2.1   ลักษณะเรขาคณิตของแนวทางราบและแนวทางด่ิง    

• แบบทางราบกับแบบทางดิ่งผสมผสานกันถูกตองหรือไม    

• แนวทางดิ่งคงเสนคงวาและเหมาะสมตลอดเสนทางหรือไม    

• แนวทางราบคงเสนคงวาตลอดสายหรือไม    

• แบบปราศจากภาพลวงตาใหคนขับเขาใจผิดไดหรือไม    
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3.2.2   รูปตัดท่ัวไป    

• ความกวางชองจราจร ไหลทาง มีเดียนและสวนอ่ืนของรูปตดัขวาง
เพียงพอหรือไมสำหรับลักษณะการใชงานหรือประเภทของถนน 

   

• ความกวางชองจราจรและผิวจราจรเหมาะสมหรือไมกับ :    
-  แนวเสนทาง    
-  ปริมาณจราจร    
-  ขนาดของรถ    
-  ความเร็วรถ    

• ไหลทางกวางพอสำหรับรถท่ีจอดหรือรถท่ีเสยีหลักหรือไม    
• การยกโคงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของถนนหรือไม    
• ลาดผิวของไหลทางปลอดภัยสำหรับใหรถว่ิงหรือไม    
• อุปกรณสำหรับคนเดินเทาและจักรยานเพียงพอหรือไม    

3.2.3   ผลจากแปรเปลี่ยนรูปตัด    
• การออกแบบไดหลีกเลี่ยงการใชรปูตัดท่ีไมปลอดภัย เชน การลด

ความกวางเมื่อเขาสูสะพานหรือเมือ่ผานสภาพทางกายภาพอ่ืน ๆ 
หรือไม 

   

• แบบปราศจากการแปรเปลี่ยนท่ีไมพึงประสงคของรูปตดั     
3.2.4   การวางผังทางจราจร (Roadway Layout)    

• การวางตำแหนงของเครื่องหมายจราจรและวัสดุสะทอนแสง
เพียงพอหรือไม ในท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแนวเสนทางโดยเฉพาะเมื่อ 
แนวเสนทางต่ำกวามาตรฐาน 

   

• มีการเตรียมการอยางเพียงพอหรอืไมใหรถแซงกันได    
3.2.5   ไหลและขอบทาง    

• ประเด็นปลอดภัยของทางตอไปน้ีเปนท่ีนาพอใจหรือไม    
-  ไหลทาง ท้ังท่ีลาดผิวและไมลาดผิว    
-  ความกวางคับทางและการทำคนัทาง    
-  ลาดผิว (cross fall) ของไหลทาง    

• ไหลทางปลอดภัยสำหรับจักรยาน จักรยานยนต หรือรถว่ิงชาอ่ืน ๆ 
หรือไม 

   

3.2.6   ผลการลดจากมาตรฐานหรือแนวทางออกแบบ    
• การเปลีย่นจากมาตรฐานหรือจากแนวทางออกแบบท่ีไดรับอนุมัติ

แลวมีความปลอดภัยหรือไม 
   

3.2.7   การมองเห็นและระยะมองเห็น    
• แนวทางราบและแนวทางดิ่งสอดคลองกับความตองการเห็นของ

คนขับหรือไม 
   

• การออกแบบไดเลือกใชความเร็วท่ีเหมาะสมในการหาระยะ
มองเห็นท่ีตองการอยางเหมาะสมแลวหรือไม 

   

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 เน่ืองจากรั้วหรือกำแพง
ก้ันหรืออุปสรรคเหลาน้ีหรือไม 

   

-  รั้วขอบเขตท่ีดิน    
-  เฟอรนิเจอรถนน    
-  ท่ีจอดรถ    
-  ปาย    
-  การตกแตงภูมิทัศน    
-  คอสะพาน    
-  รถท่ีจอดรถในซองจอดหรือท่ีรมิขอบทาง    
-  รถท่ีจอดรอในคิว    

• ทางตัดรถไฟ สะพานและสิ่งอันตรายอ่ืน ๆ เห็นไดเดนชัด      
• แบบปราศจากสิ่งอ่ืนใดซึ่งอาจบดบังการมองเห็นหรือไม    
• แบบปราศจากอุปสรรคเหนือศรีษะ (ต.ย. เชน ถนนหรือทางรถไฟ

ลอยขาม โครงเหล็กปายจราจร ก่ิงไมท่ียื่นเขามา) ซึ่งอาจจำกัด
ระยะมองเห็นในโคงตั้งหงายหรือไม 

   

• มีการจัดเตรียมในท่ีท่ีจำเปนใหมีชองวางเหนือศีรษะหรือทางเบ่ียง
สำหรับรถสูงหรือไม 

   

• การมองเห็นเพียงพอหรือไมท่ี :    
-  ทางคนขาม จักรยานขามหรือสตัวเดินผาน    
-  ถนนเขาออกทางหลวง ทางเขาบาน ทางข้ึน-ลง     

3.3.2   จุดตอระหวางถนนใหมกับถนนปจจบัุน    
• ชวงเปลี่ยนระหวางถนนเกากับถนนใหมปลอดภัยหรือไม    
• ถาถนนปจจุบันมีมาตรฐานต่ำกวาถนนใหม มีการเตือนใหทราบวา

มีการลดมาตรฐานถนนอยางชัดเจนและไมสับสนหรือไม 
   

• ทางเขาออกหรือความขัดแยงจากสองขางทางไดรับการจัดการ
อยางปลอดภัยหรือไม 

   

• จุดตอเช่ือมอยูหางจากจุดอันตราย เชน ยอดเนิน บริเวณโคงมสีิ่ง
อันตราย สองขางทางหรือท่ีท่ีการมองเห็นจำกัด เปนตน หรือไม 

   

3.3.3   ความเขาใจในแนวเสนทางของคนขับ    
• คนขับสามารถรับรูรูปรางท่ัวไป หนาท่ีและลักษณะของทางในเวลา

ท่ีพอเพียงได 
   

• ความเร็วเขาสูโครงการเหมาะสมและคนขับสามารถนำรถว่ิงผาน
โครงการไดอยางถูกตองหรือไม 
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3.3.4   รายละเอียดของมาตรฐานออกแบบ    

• มาตรฐานออกแบบเหมาะสมกับความตองการท้ังหมดของโครงการ
หรือไม 

   

• มาตรฐานท่ัวไปและแนวทางออกแบบ เชน ความกวางชองจราจร 
ลาดผิวทางมีความคงเสนคงวาหรอืไม 

   

3.3.5   การปฏิบัติท่ีสะพานหรือทอลอด    
• การเปลีย่นรูปตัดมาตรฐานไปสูรูปตัดบนสะพานไดรับการออกแบบ

ใหปลอดภัยแลวหรือไม 
   

3.4     ทางแยก (Intersections)    
3.4.1   การมองเห็นทางแยกและการมองเห็นท่ีทางแยก    

• แนวทางราบและแนวทางดิ่งท่ีทางแยกหรือเขาสูทางแยก 
สอดคลองกับความตองการมองเหน็   

   

• คนขับจะตระหนักวามีทางแยกหรอืไม (โดยเฉพาะเมื่อเขามาจาก
ทางโท) 

   

• แบบจะปราศจากการบดบังสายตาหรือไม จาก :    
-  รั้วกันอันตรายหรือกำแพงก้ัน    
-  รั้วขอบเขตท่ีดิน    
-  เฟอรนิเจอรถนน    
-  อุปกรณจอดรถ    
-  ปายจราจร    
-  การตกแตงทางภูมิทัศน    

• ทางตัดรถไฟ สะพานหรือสิ่งอันตรายอ่ืน ๆ ท้ังหมดน้ีเห็นไดชัดเจน
หรือไม 

   

• แบบปราศจากสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีอาจบดบังสายตาหรือไม    
3.4.2   การวางเคาโครง (Layout) ของทางแยก    

• ทางแยกและทางเขาออกเพียงพอสำหรับการเคลื่อนท่ีของรถ
ท้ังหมดหรือไม 

   

• การออกแบบไดใชรถออกแบบท่ีเหมาะสมในการหามิตติาง ๆ ของ
การเลีย้วหรือไม 

   

• มีการจัดทำรั้วก้ันคนเดินเทาเมื่อมคีวามตองการหรือไม เชน เพ่ือ
นำทางคนเดินเทา หรือกันรถมาจอด 

   

• มีการทำผิวทางท่ีตานการลื่นไถลในท่ีท่ีตองการหรือไม    
• รถอาจจอดท่ีหรือติดกับทางแยกสามารถทำใหปลอดภัย หรือ

กิจกรรมจอดรถสามารถยายไปไวท่ีอ่ืนไดหรือไม 
   

3.4.3   ความเขาใจของคนขับ    
• คนขับรถสามารถรับรูไดถูกตองและเขาใจรูปแบบท่ัวไปของทาง

แยกในเวลาท่ีเพียงพอหรือไม 
   

• ความเร็วเขาสูทางแยกและตำแหนงของรถว่ิงผานทางแยก
ปลอดภัยหรือไม 

   

• แบบทางแยกปราศจากสิ่งท่ีจะทำใหเขาใจผิดหรือไม    
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• แบบทางแยกปราศจากปญหาเน่ืองจากตะวันข้ึน/ ตะวันตกดิน ซึ่ง

อาจอันตรายสำหรบัผูใชรถหรือไม 
   

3.4.4   รายละเอียดของแบบเรขาคณิตของทางแยก    
• ผัง (layout) ทางแยกสามารถรองรับการจราจรท่ีไมปกติ หรือใน

สถานการณไมปกตไิดหรือไม 
   

• เกาะกลางใด ๆ หรือเกาะใด ๆ สามารถรับไดดวยความปลอดภัย
หรือไมกับ  

   

-  แนวและทางว่ิงของรถ    
-  ไฟสัญญาณในอนาคต    
-  พ้ืนท่ีรองรับผูเดินเทา    
-  ชองวางของทางรถเลี้ยว    
-  ระยะหยดุปลอดภัยถึงหัวเกาะ (nose)    

• ชองวางเหนือศีรษะเพียงพอหรือไม เชน จากสายไฟฟา กันสาด
รานคา 

   

3.4.5   ไฟสัญญาณจราจร (Traffic signals)    
• หัวไฟสัญญาณสามารถมองเห็นไดหรือไม (เชน ไมถูกบังดวยตนไม 

เสา ปายจราจร หรือรถขนาดใหญ) 
   

• ถาอาจจะมีปญหาจากตะวันข้ึน/ ตะวันตกดิน แบบไดใชไฟความ
เขมสูง และ/ หรือแผน Target board หรือไม 

   

• แนวทางดิ่งทำใหระยะหยดุถึงทางแยกหรือถึงทายคิวพอเพียง
หรือไม 

   

• อุปกรณสำหรับคนเดินเทา (รวมถึงจังหวะไฟสำหรับคนเดินขาม) 
ไดออกแบบไว ในท่ีท่ีมีความตองการ หรือไม 

   

• คนขับรถเขาสูทางแยกจะมองเห็นคนเดินเทาไดหรือไม      
• เสาไฟสัญญาณวางอยูในตำแหนงท่ีปลอดภัยหรือไม    
• เครื่องหมายจราจรสำหรับรถเลี้ยวเปนท่ีนาพอใจหรือไม    

3.4.6   วงเวียน    
• แบบไดจดัการเบนแนวว่ิงของรถเพ่ือลดความเร็วรถเขาสูวงเวียน

อยางเพียงพอหรือไม 
   

• ถามีเกาะแบง (Splitter island) เกาะสามารถมองเห็นได มีความ
ยาวและมีท่ีสำหรับคนเดินเทาเพียงพอหรือไม 

   

• เกาะกลางวงเวียนสามารถเห็นเดนชัดหรือไม    
• รถท่ีใชออกแบบวงเวียนเหมาะสมหรือไม    
• มีรายละเอียดของเกาะกลางวงเวียนเปนท่ีนาพอใจหรือไม    
• คนขับรถสามารถเห็นคนเดินเทาในเวลาท่ีเพียงพอหรือไม    
• ไฟสองสวางเพียงพอหรือไม    
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
3.4.7   ทางแยกอ่ืน ๆ    

• แบบไดพิจารณาความจำเปนท่ีจะมีเกาะยกระดบั (Kerbed 
island) หรือเกาะทาสี (Painted island) หรือเกาะหลบภยั 
(Refuse) แลวหรือไม 

   

• ทางแยกมีชองรอเลี้ยวยาวพอหรือไม    
3.5     ผูใชถนนอ่ืน ๆ    
3.5.1   ผูอยูในพ้ืนท่ีขางเคียง    

• ทางเขาออกพ้ืนท่ีขางเคียงปลอดภยัหรือไม    
• แบบไดพิจารณาตองการพิเศษของรถท่ีใชเพ่ือการเกษตร      

3.5.2   คนเดินเทา    
• คนเดินเทาสามารถขามไดอยางปลอดภัยหรือไม ท่ี :    

-  ทางแยก    
-  ทางขาม    
-  ท่ีอ่ืนๆ    
-  ทางรถเลี้ยวตางๆ    

• จุดขามแตละจดุเปนท่ีนาพอใจหรอืไม สำหรับ :    
-  การมองเห็น    
-  คนพิการใช    
-  คนสูงอายุใช    
-  เด็กและนักเรียนใช    

• รั้วสำหรับคนเดินเทาจำเปนหรือไม และไดจดัทำไวในแตละทาง
ขามแลว   

   

• รั้วก้ันทางดวนเพียงพอหรือไม    
• คนเดินเทาจะถูกชะลอไมใหขามในท่ีท่ีไมปลอดภัยหรือไม    
• ปายเก่ียวของกับคนเดินเทาเหมาะสมและเพียงพอหรือไม    
• ความกวางและความลาดชันของทางเดิน ทางขาม ฯลฯ เหมาะสม

หรือไม 
   

• ท่ีแตละทางขาม ไดมีการลดระดับขอบถนนลงมาหรือไม    
• ทางขามอยูในตำแหนงท่ีจะใชงานไดสูงสุด     
• จุดขามแตละจดุ มีไฟฟาแสงสวางเพียงพอหรือไม    

3.5.3   ผูใชจักรยาน    
• ความตองการของผูใชจักรยานไดรบัการพิจารณาหรือไม    

-  ท่ีทางแยกโดยเฉพาะท่ีวงเวียน    
-  โดยเฉพาะบนถนนความเร็วสูง     
-  ในทางจักรยาน    

• ทางท่ีใชรวมกันระหวางทางจักรยานกับทางเดินปลอดภัย และมี
ปายเพียงพอหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
3.5.4   ผูใชรถจักรยานยนต    

• โครงการไดหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณหรือวัตถุบนผิวจราจรท่ีอาจ 
ทำใหรถจักรยานยนตเสียหลักหรอืไม 

   

• เครื่องหมายหรือเสนแบงชองทางรถจักรยานยนตเพียงพอหรือไม    
• ท่ีท่ีรถจักรยานยนตมีโอกาสจะว่ิงออกนอก แบบสองขางทางเปน

ประเภทท่ีชวยลดอันตรายแกจักรยานยนตหรือมีอุปกรณปกปอง
วัตถุอันตรายแลวหรือไม 

   

• บอระบายน้ำและทอลอดสามารถใหรถจักรยานยนตว่ิงผานได
หรือไม 

   

3.5.5   รถสินคา    
• ความตองการของคนขับรถสินคาไดรับการพิจารณา รวมถึงรัศม ี

วงเลี้ยวและความกวางชองจราจร หรือไม 
   

3.5.6   รถขนสงสาธารณะ    
• ความตองการของผูใชรถขนสงสาธารณะไดรับการพิจารณาหรือไม    
• ความตองการพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนรถขนสงสาธารณะ ไดรับการ

พิจารณาหรือไม 
   

• ปายรถประจำทางอยูในตำแหนงท่ีปลอดภัยหรือไม    
3.6     ไฟฟาแสงสวาง ปายและเคร่ืองหมายนำทาง    
3.6.1   ไฟฟาแสงสวาง (ตรวจสอบความตองการแสงสวาง และการติดตั้งไฟ

แสงสวาง ดังตัวอยางประเด็นตอไปน้ี) 
   

• ตองมีไฟฟาแสงสวางหรือไม ถาตองการแบบไดเตรยีมไวเพียงพอ
หรือไม 

   

• แบบปราศจากสิ่งท่ีจะบดบังแสงไฟ เชน ตนไม สะพานลอย      
• เสาไฟฟาแสงสวางจะกลายเปนสิ่งอันตรายขางทางหรือไม    
• แสงสวางเพียงพอสำหรับทางขาม และท่ีหลบภัย หรือไม    
• แสงสวางเพียงพอท่ีบริเวณกระแสจราจรเขารวมกัน หรือไม    

3.6.2   ปายจราจร    
• ปายติดตั้งท่ีตำแหนงท่ีสามารถเหน็และอานไดในเวลาเพียงพอ

หรือไม 
   

• ปายสามารถเขาใจไดทันทีหรือไม    
• ปายท่ีติดตั้งสอดคลองกับความตองการของคนขับหรือไม เชน ปาย

บอกทิศทาง ปายแนะนำความเร็ว ฯลฯ 
   

• ปายติดตั้งท่ีตำแหนงท่ีคนขับสามารถรักษาระยะมองเห็นได     
• ปายติดตั้งในท่ีท่ีไมบดบัง    

-  ทางเขา ทางออก และทางมาตดัหรือไม    
-  คนเดินเทาและสวนอ่ืน ๆ บนถนนหรือไม    

• แบบไดพิจารณาผลเมื่อรถชนปายจราจรแลวหรือไม    
• เสารองรับปายอยูนอกโซนปลอดภัย (Clear zone) หรือไม    
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
• ถาเสารองรับปายอยูใน Clear zone เสาเหลาน้ัน :    

-  เปนประเภทหักไดงายเมื่อรถชนหรือไม    
-  ไดรับการปกปอง เชน โดยรั้วก้ัน เบาะกันชน (Crash cushion) 

หรือไม 
   

• แบบไดหลีกเลี่ยงการใชปายมากเกินไป (แทนท่ีจะออกแบบ
เรขาคณิตใหเพียงพอ)หรือไม 

   

• ปายในโครงการใหมสอดคลองกับปายในถนนตอนติดกันหรือไม 
(หรือปายท่ีมีอยูเดิม ตองการการปรับมาตรฐาน) 

   

3.6.3   เคร่ืองหมายจราจรและเคร่ืองหมายนำทาง    
• เครื่องหมายจราจร (เสน ลูกศร ฯลฯ) สอดคลองกับเครื่องหมาย

มาตรฐานหรือไม 
   

• ไดตเีสนหามแซงในท่ีท่ีตองการหามแซงหรือไม    
• มีปุมสะทอนแสงในท่ีท่ีตองการหรอืไม    
• มีเครื่องหมายเตือนทางโคง ปายแนะนำความเร็วหรือเครื่องหมาย

เซพรอน (Chevron) บอกแนว ในท่ีท่ีตองการ   
   

• เครื่องหมายในโครงการใหมสอดคลองกับในถนนตอนติดกัน 
หรือไม (หรือเครื่องหมายท่ีมีอยูเดมิตองการการปรับมาตรฐาน) 

   

• มีการทาสเีครื่องหมายเซพรอนในท่ีท่ีตองการหรือไม    
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางจะมองเห็นไดตอน

กลางคืนหรือไม 
   

• หลักนำทางเปนประเภทหักงายเมือ่ถูกชนหรือไม    
3.7     ลักษณะกายภาพของอุปกรณในเขตทาง    
3.7.1   อุปกรณกั้น (Barrier) เกาะกลางหรือมีเดียน    

• อุปกรณก้ันมเีดียนไดรับการพิจารณาและใหรายละเอียดเพียงพอ
หรือไม 

   

• การออกแบบไดพิจารณาสวนท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษ เชน 
สวนปลายของการดเรล หรือไม 

   

3.7.2   เสาและอุปสรรคอ่ืนๆ    
• เสาท้ังหมดอยูหางจากทางว่ิงของรถหรือไม    
• ไดใชเสาท่ีหักงายเมื่อถูกชนในท่ีท่ีตองการหรือไม    
• ความกวางของมีเดียนเพียงพอสำหรับการติดตั้งไฟแสงสวางหรือ

ตนไม   
   

• ตูควบคุมไฟสัญญาณและอุปกรณสนับสนุนอ่ืน ๆ อยูในตำแหนง 
นาพอใจหรือไม 

   

• สองขางทางปราศจากสิ่งกีดขวางท่ีจะเปนอันตรายหรือไม    
• ไดนำมาตรการท่ีจำเปนเพ่ือรื้อถอน ยายท่ีหรือปกปองสิ่งอันตราย

เหลาน้ันหรือไม 
   

• รางหรือรองระบายน้ำปลอดภยัเมือ่รถว่ิงออกนอกทางจราจร
หรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
3.7.3   อุปกรณกันชน (Crash barrier)    

• มีอุปกรณกันชนในท่ีท่ีตองการและมีรายละเอียดเพียงพอ (เชนท่ี 
คันทางดินถม โครงสราง ตนไม เสา รองระบายน้ำ ตอมอสะพาน 
จุดเลีย้ว) หรือไม 

   

• ตัวอุปกรณกันชนเองมีความปลอดภัย (มีโอกาสนอยท่ีจะกอใหเกิด
อันตรายแกผูใชถนน รวมถึงคนเดนิเทา ผูใชจักรยานและ
จักรยานยนต ฯลฯ) หรือไม 

   

• สวนปลายของอุปกรณกันชนเองมคีวามปลอดภัยในระดับนาพอใจ
หรือไม 

   

• รั้วก้ันไดรับการออกแบบตามมาตรฐานหรือไม    
• รั้วก้ันมีความจำเปนหรือไม (น่ันคอื สิ่งท่ีรั้วก้ันไวเปนอันตราย 

มากกวาการชนรั้วเอง) 
   

• ในท่ีท่ีคนเดินเทาและรถสองลอใชท่ีหลังรั้วก้ัน บริเวณหลังรั้วก้ัน
ปลอดภัยสำหรับเขาหรือไม 

   

3.7.4   สะพาน ทอลอด    
• อุปกรณก้ันสะพานและปลายทอปลอดภัยเมื่อพิจารณาถึง :    

-  การมองเห็น      
-  เขาใจรูไดงาย      
-  ความใกล/ ไกลจากกระแสจราจร      
-  โอกาสท่ีจะเปนสาเหตุทำใหบาดเจ็บหรือเสยีหาย     
-  ปายและเครื่องหมายบอกคนขับรถ    

• ระดับราวสะพานสูงถูกตองและแข็งแรงพอหรือไม    
• ไหลทางบนสะพานกวางเทากับบนถนนท่ีตอกันหรือไม    
• ไดเผื่อหรือเตรียมใหการจราจรท่ีไมใชเครื่องยนตผานไดอยาง  

ปลอดภัย (เชน คนเดินเทา รถถีบ สัตว ฯลฯ) หรือไม 
   

• ปลายของทอ (Headwall) อยูนอก Clear zone หรือไม    
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5.2.4 รายการตรวจสอบสำหรับข้ันตอนระหวางการกอสราง (During Construction) 

ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
4.1     ปญหาท่ัวไป    
4.1.1   แนวเสนทาง    

• พ้ืนท่ีเขตกอสรางอยูในตำแหนงซึ่งไดรับผลกระทบเน่ืองจาก
แนวทางราบและแนวทางดิ่งทำใหเกิดความไมปลอดภยัหรือไม ถา
เปนเชนน้ัน มีการตดิตั้งปายจราจรช่ัวคราวสำหรับงานกอสรางเพ่ือ
เตือนผูขับข่ีหรือไม 

   

• บริเวณจุดตอระหวางถนนท่ีมีอยูในปจจุบันกับพ้ืนท่ีเขตกอสรางมี
ความปลอดภัยและมรีูปแบบท่ีชัดเจนหรือไม 

   

4.1.2   รัศมีการเลี้ยวและการผายความกวาง (Tapers)    
• รัศมีการเลีย้วและการผายความกวางเปนไปตามมาตรฐานหรือไม    
• มีการวางกรวยจราจรสำหรับงานกอสรางเพ่ือเปนอุปกรณนำทาง

ในชวงการผายความกวางเมื่อมีความจำเปนหรือไม 
   

• ความกวางของชองจราจรมีความเหมาะสมกับการจราจรในบริเวณ
เขตพ้ืนท่ีกอสรางหรือไม 

   

• แนวของสันขอบทาง เกาะจราจร และเกาะกลางถนน มีความ 
เหมาะสมหรือไม 

   

4.1.3   ความปลอดภัยและการมองเห็นของชองจราจร    
• มีการกำหนดเขตพ้ืนท่ีกอสรางอยางชัดเจนหรือไม    
• มีการกำหนดแนวทางการสญัจรของการจราจรท้ังสองทิศทางอยาง

ชัดเจนหรือไม มีการแยกเขตพ้ืนท่ีกอสรางออกจากการจราจรท่ี
ผานในบริเวณน้ันอยางเหมาะสมหรือไม 

   

• เสนแบงทิศทางจราจร เสนแบงชองจราจร เสนขอบทาง มีความ 
ชัดเจนและไมกอใหเกิดความสับสนหรือไม 

   

• ระยะการมองเห็นและระยะทางสำหรับการหยุดอยางปลอดภยั 
เพียงพอในบริเวณเขตพ้ืนท่ีกอสราง ทางแยก และทางสัญจรหรือไม 

   

• ปายหยุดรถโดยสารประจำทางอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสมโดยมี
ระยะหางจากชองจราจรท่ีเพียงพอเพ่ือความปลอดภัยและการ 
มองเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม 

   

• ผูโดยสารสามารถเดินไป – มา จากปายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ไดอยางปลอดภัยหรือไม 

   

4.1.4   ความปลอดภัยในเวลากลางคืน    
• ไฟฟาแสงสวางและเครื่องหมายนำทางอ่ืน ๆ ไดติดตั้งอยาง

เหมาะสมบริเวณพ้ืนท่ีเขตกอสรางเพ่ือความปลอดภัยในเวลา
กลางคืนหรือไม (จำเปนตองตรวจสอบในเวลากลางคืน) 

   

• พ้ืนท่ีเขตกอสรางในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรบั
คนเดินเทา คนข่ีจักรยาน และคนข่ีจักรยานยนต หรือไม 
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4.1.5   การซอมแซมและบำรุงรักษา    

• การซอมแซมและบำรุงรักษาถนนสามารถดำเนินการไดอยาง 
ปลอดภัยในระหวางท่ีมีการกอสรางหรือไม (พิจารณาถึงความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกอสรางและประชาชนท่ีอยูใกลเคียง) 

   

• มีเศษดิน กรวด โคลน หรือ วัสดุกอสรางอ่ืน ๆ อยูบนพ้ืนผิวถนน
หรือไม 

   

4.1.6   ทางเชื่อมเขาออก    
• การเขาออกบริเวณทางเช่ือมสามารถทำไดอยางปลอดภยัในบริเวณ

พ้ืนท่ีเขตกอสรางหรือไม 
   

4.1.7   อุปกรณกันชน    
• มีการตดิตั้งอุปกรณกันชน เพ่ือแยกพ้ืนท่ีเขตกอสรางออกจากพ้ืนท่ี

สาธารณะใกลเคียงในกรณีท่ีจำเปนหรือไม 
   

• มีการตดิตั้งอุปกรณกันชนเพ่ือปองกันมิใหการจราจรในบรเิวณ 
ใกลเคียงไดรับอันตรายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานกอสรางใน
กรณีท่ีจำเปนหรือไม 

   

• ชนิดของอุปกรณกันชนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใช
งาน รวมท้ังตำแหนงท่ีติดตั้งและการประกอบเขาดวยกันมคีวาม
ถูกตองหรือไม 

   

• อุปกรณกันชนท่ีติดตั้งมีลักษณะดังตอไปน้ีหรือไม    
-  ทำใหเกิดอันตรายผูขับข่ี    
-  บดบังการมองเห็น    

4.1.8   การตรวจสอบภาคสนาม    
• การตรวจสอบภาคสนามมีการดำเนินการท้ังในชวงเวลากลางวัน

และเวลากลางคืนหรือไม 
   

4.2     การจัดการจราจร    
4.2.1   การควบคุมการจราจร    

• มีการควบคุมและจัดการจราจรอยางเหมาะสมในบรเิวณพ้ืนท่ีเขต
กอสรางหรือไม 

   

• การควบคุมและจดัการจราจรไดคำนึงถึงผูใชรถใชถนนทุกประเภท
หรือไม 

   

• ระยะการมองเห็นของอุปกรณควบคุมการจราจรเพียงพอหรือไม    
• มีการกำหนดพ้ืนท่ีสำหรบัจอดรถและพ้ืนท่ีหามจอดอยางเหมาะสม

หรือไม 
   

• มีการปรึกษากับเจาหนาท่ีตำรวจหรือหนวยบริการฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับการควบคมุและจัดการจราจรในบริเวณพ้ืนท่ีเขตกอสราง
หรือไม 
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4.2.2   การจัดการและควบคุมการใชความเร็ว    

• ไดมกีารตดิตั้งปายจำกัดความเร็วในพ้ืนท่ีเขตกอสรางหรือไม    
• ปายจำกัดความเร็วสามารถใชงานไดตามปกติท้ังในชวงเวลา

กลางวันและกลางคืนหรือไม 
   

• มกีารเตือนใหผูขับข่ีลดความเร็วในการขับข่ีผานบริเวณพ้ืนท่ีเขต 
กอสรางหรือไม 

   

4.2.3   การเขาออกบริเวณพ้ืนท่ีเขตกอสราง    
• ทางเขาออกบริเวณพ้ืนท่ีเขตกอสรางอยูในตำแหนงท่ีมีระยะการ

มองเห็นท่ีเพียงพอหรือไม 
   

• มกีารควบคุมกระแสการจราจร ท้ังการรวมเขา การเลีย้ว และการ 
เขา – ออก อยางเหมาะสมหรือไม 

   

• มีการกำหนดระยะความยาวของชองจราจรสำหรับกระแสรวมเขา
อยางเหมาะสมหรือไม 

   

• มีการควบคุมการจราจรในบริเวณท่ีการจราจรของงานกอสรางและ
การจราจรท่ัวไปอยางเหมาะสมหรอืไม 

   

4.3     ปายและเคร่ืองหมายจราจร    
4.3.1   ปายจราจร    

• มีการตดิตั้งปายจราจรท่ีจำเปน (ปายบังคับ ปายเตือน ปายแนะนำ) 
หรือไม 

   

• ปายจราจรอยูในตำแหนงท่ีถูกตอง มีความสะอาด และสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม 

   

• รูปแบบของปายจราจรท่ีติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานหรือไม    
• ชนิดของปายเตือนแนวทาง (Chevron alignment sign) ท่ีติดตั้ง

อยูมีความถูกตองหรือไม 
   

• ปายจราจรท่ีไมจำเปนตองใชในชวงท่ีไมไดมีการปฏิบัติงานถูก รื้อ
ยายออกไปหรือไม (เชน ในเวลากลางคืน) 

   

• ปายจราจรไดติดตั้งโดยมีระยะหางดานขางและระยะความสูงอยาง
ถูกตองหรือไม 

   

• ปายจราจรบดบังการมองเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับรถท่ีกำลัง
เลี้ยวหรือไม 

   

4.3.2   ขอกำหนดในการติดต้ังปายจราจรในเวลากลางวันและกลางคืน    
• มีการใชปายจราจรท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ รวมท้ัง

ในเวลากลางคืนหรือไม ปายจราจรเหลาน้ันมีความจำเปนหรือไม 
   

4.3.3   การควบคุมการจราจร    
• อุปกรณควบคมุการจราจรอ่ืน ๆ เปนไปตามมาตรฐานและได

นำมาใชงานอยางถูกตองหรือไม 
   

• มีคนใหสัญญาณโบกธงหรือการใชสัญญาณไฟจราจรช่ัวคราวใน
กรณีท่ีจำเปนหรือไม (พิจารณาถึงตำแหนง ชวงเวลา และลักษณะ
การใชงาน) 
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4.3.4   เคร่ืองหมายนำทางและอุปกรณสะทอนแสง    

• มีการนำทางบริเวณชองจราจรอยางชัดเจนหรือไม    
• มีการตดิตั้งอุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ช่ัวคราวแบบสะทอน-

แสงหรือไม 
   

• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ไดตดิตั้งอยางถูกตองหรือไม    
4.3.5   เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง    

• เครื่องหมายจราจรบนผิวทางท่ีจำเปนไดมีการตดิตั้งตามมาตรฐาน
หรือไม 

   

• ผูขับข่ีสามารถมองเห็นแนวทางว่ิงในชวงท่ีผานพ้ืนท่ีเขตกอสราง ได
อยางชัดเจนหรือไม 

   

• พ้ืนท่ีกอสรางไดมีการกำหนดบรเิวณไวอยางชัดเจน และในกรณีท่ี
ไมมีคนโบกธงพ้ืนท่ีเหลาน้ีอยูนอกบริเวณการสญัจรหรือไม 

   

• มีการคำนึงถึงอุปสรรคท่ีอาจเกิดกับผูขับข่ีจักรยานยนตหรือไม    
4.3.6   ทางเบ่ียง    

• ยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญและรถโดยสารประจำทางสามารถสัญจร
ผานบริเวณทางเบ่ียงตามชองจราจรท่ีกำหนดไวไดอยางปลอดภัย
หรือไม 

   

4.4     สัญญาณไฟจราจร    
4.4.1   สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว    

• สัญญาณไฟจราจรช่ัวคราวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยผูขับ
ข่ีหรือไม 

   

• มีการตดิตั้งปายเตือนสญัญาณไฟจราจรช่ัวคราวอยางเพียงพอ
หรือไม 

   

• มีการตดิตั้งปายเตือนเพ่ิมเติมเมื่อมีความจำเปนหรือไม    
• ผูขับข่ีสามารถมองเห็นทายแถวของรถท่ีจอดอยู เพ่ือใหสามารถ 

หยุดรถไดอยางปลอดภัยหรือไม 
   

4.4.2   ตำแหนงของสัญญาณไฟจราจร    
• สัญญาณไฟจราจรทำงานอยางถูกตองหรือไม จำนวนและตำแหนง

ของไฟสัญญาณเพียงพอหรือไม 
   

4.4.3   การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร    
• มีการคำนึงถึงปญหาในเรื่องการมองเห็นสัญญาณไฟจราจร  

อันเน่ืองมาจากแสงอาทิตยหรือไม 
   

• มีการปฏิบัติงานหรือมีอุปกรณเครือ่งมือท่ีใชในการกอสรางท่ีเปน
ปจจัยซึ่งทำใหเกิดปญหาในการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือไม 

   
 

4.4.4   การเคลื่อนตัวของการจราจร    
• มีการใชสัญญาณไฟจราจรช่ัวคราว เพ่ือควบคุมการเคลื่อนตัวของ

การจราจรท้ังหมดรวมถึงคนเดินเทาในกรณีท่ีจำเปนหรือไม 
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4.5     คนเดินเทาและคนขี่จักรยาน    
4.5.1   ปญหาท่ัวไป    

• มีการคำนึงถึงผลกระทบเน่ืองจากพ้ืนท่ีงานกอสรางท่ีมีตอคนเดิน
เทาหรือคนข่ีจักรยานหรือไม 

   

• แนวทางการสัญจรและแนวทางขามถนนมีความเหมาะสมสำหรับ
คนเดินเทาและคนข่ีจักรยานหรือไม 

   

• มีการเตือนคนเดินเทาหรือคนข่ีจักรยานใหทราบถึงสิ่งกีดขวางหรือ
งานกอสรางช่ัวคราวท่ีอาจทำใหเกิดอันตรายในบริเวณทางท่ีสัญจร
อยางเพียงพอหรือไม 

   

4.5.2   การเขาออกของผูสูงอายุ คนพิการ    
• มีสิ่งอำนวยความปลอดภยัอยางเพียงพอในการเขาออกของ

ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก เกาอ้ีมลีอสำหรับคนพิการ รถเข็น หรือไม 
   

4.5.3   คนขี่จักรยาน    
• แนวทางการสัญจรสำหรับคนข่ีจักรยานมีความตอเน่ืองและไมมี

ลักษณะท่ีถูกบีบใหแคบลงหรือขาดหายเปนชวง ๆ หรือไม 
   

4.6     พ้ืนผิวถนน    
4.6.1   ความเสียหายของผิวถนน    

• ผิวถนนเกิดความเสยีหาย เชน พ้ืนผิวขรุขระ รองลอ เปนหลุม  
ผิวทางหลุดลอน เปนตน ท่ีอาจเปนอันตรายตอผูใชรถใชถนน 
ทุกประเภท เชน การเสียการควบคุมรถ หรือไม 

   

4.6.2   ความตานทานการลื่นไถล    
• พ้ืนผิวถนนมสีภาพท่ีมีความตานทานการลื่นไถลท่ีเพียงพอหรือไม 

โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีความลาดชัน 
   

4.6.3   การเกิดน้ำทวมขัง    
• พ้ืนผิวถนนมกีารเกิดน้ำทวมขังหรอืมีการไหลผานของกระแสน้ำบน

ผิวจราจรซึ่งอาจทำใหเกิดปญหาดานความปลอดภัยหรือไม 
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5.2.5 รายการตรวจสอบสำหรับข้ันตอนกอนเปดการจราจร (Pre–Opening to Traffic) 

ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
5.1     ปญหาท่ัวไป    
5.1.1   สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบฯ คร้ังท่ีแลว การกอสราง

ตามท่ีไดออกแบบไว 
   

• สิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบฯ ครั้งท่ีแลว มีความ
ปลอดภัยหรือไม 

   

• การกอสรางตามท่ีไดออกแบบไวมคีวามปลอดภัยหรือไม    
5.1.2   การระบายน้ำ    

• การระบายน้ำของถนนและพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยรอบเพียงพอหรือไม    
5.1.3   สภาพอากาศ    

• อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการแกไขปญหาสภาพอากาศเลวรายไดถูก 
ติดตั้งอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

   

5.1.4   ภูมิทัศน    
• ลักษณะการปลูกตนไมหรือชนิดของพันธุไมท่ีนำมาปลูกมคีวาม

เหมาะสมเมื่อพิจารณาในดานความปลอดภัยหรือไม 
   

• ตนไมท่ีอยูในบรเิวณซึ่งรถมีโอกาสพลัดหลุดออกนอกเสนทางมี
ลักษณะท่ีไมทำใหเกิดอันตรายตอผูขับข่ีรถเหลาน้ันหากเกิดการชน
หรือไม 

   

• การมองเห็นอาจถูกบดบังจากตนไม/ พุมไมหรือไม (โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการมองเห็นคนเดินเทา) และในอนาคตเมื่อตนไมเติบโต 
สูงข้ึนจะสรางปญหาหรือไม 

   

5.1.5   อุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ    
• อุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ ถูกติดตั้งอยูในตำแหนงท่ี

ปลอดภัยหรือไม 
   

• การออกแบบหรือวัสดุท่ีใชมีความเหมาะสมหรือไม    
5.1.6   การเขาออกพ้ืนท่ีขางทาง    

• ทางเช่ือมเขาออกมีความปลอดภัยตามท่ีตองการใชงานหรือไม    
• การออกแบบ ตำแหนง และการมองเห็นบริเวณทางเช่ือมเขาออก 

มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม 
   

5.1.7   รถบริการฉุกเฉินและการเขาออก    
• มีการจัดพ้ืนท่ีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรบัรถบริการฉุกเฉิน

ใหสามารถเขาออกและหยุดรถไดอยางปลอดภัยหรือไม 
   

5.1.8   การปรับปรุงสภาพขางทางบริเวณงานดินตัด    
• มีการปรับปรุงสภาพขางทางบริเวณงานดินตดั เพ่ือปองกันมิให 

เศษหิน หรือเศษวัสดุอ่ืน ๆ รวงตกลงมาบนพ้ืนถนนหรือไม 
   

5.1.9   ไหลทางและเคร่ืองหมายนำทางบริเวณขอบทาง    
• เครื่องหมายนำทางและอุปกรณสะทอนแสงถูกติดตั้งอยูในตำแหนง

ท่ีเหมาะสมหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
5.1.10  ปายและเคร่ืองหมายจราจร    

• ปายและเครื่องหมายจราจรไดตดิตั้งในตำแหนงท่ีถูกตองหรือไม    
• ปายและเครื่องหมายจราจรสามารถมองเห็นไดชัดเจน ท้ังในเวลา

กลางวันและเวลากลางคืนหรือไม 
   

• เครื่องหมายจราจรท่ีไดติดตั้งใหมมีความสอดคลองกับเครื่องหมาย
จราจรท่ีมีอยูแลวหรือไม 

   

• ปายและเครื่องหมายจราจรท่ีไมไดใชแลวถูกรื้อยายออกไปหรือไม    
• ปายและเครื่องหมายจราจรมลีักษณะท่ีอาจสรางความสับสนใหแก 

ผูใชรถใชถนนหรือไม 
   

5.1.11  การบำรุงรักษาพ้ืนผิวถนน ความตานทานการลื่นไถล    
• บริเวณรอยตอของถนนมีน้ำซึมผานข้ึนมา หรือมีสภาพความ

ตานทานการลื่นไถลต่ำหรือไม 
   

• มีเศษหินรวงอยูบนพ้ืนผิวจราจรหรือไม    
5.1.12  ความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางพ้ืนถนนกับสขีองเคร่ืองหมาย

จราจรบนผิวทาง 
   

• สีของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
กับพ้ืนถนนหรือไม 

   

• มีเศษวัสดุตาง ๆ เชน กรวด หิน ทราย บดบังการมองเห็นของ
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือไม 

   

5.1.13  สภาพอันตรายขางทาง    
• ถนนท่ีกำลังจะเปดใชงานมีสภาพซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายบริเวณ

ขางทางหรือไม 
   

5.1.14  ลักษณะหรือองคประกอบตามธรรมชาติ    
• ถนนท่ีกำลังจะเปดใชงานมีลักษณะหรือองคประกอบตามธรรมชาติ

ซึ่งอาจเปนสิ่งกีดขวางอันตรายขางทางหรือสิ่งกีดขวางท่ีบดบังการ
มองเห็นหรือไม เชน คันดิน หิน ตนไมยืนตนขนาดใหญ เปนตน 

   

5.1.15  ผูใชรถใชถนนทุกประเภท    
• คนเดินเทาสามารถเดินไดอยางปลอดภัยหรือไม    
• คนข่ีรถจักรยานหรือยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไมไดขับเคลื่อนโดยใช

เครื่องยนตสามารถขับข่ีไดอยางปลอดภัยหรือไม 
  

 
 

• รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง สามารถแลนไปมาไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม 

   

• จักรยานยนต สามารถแลนไปมาไดอยางปลอดภัยหรือไม    
• รถยนต สามารถแลนไปมาไดอยางปลอดภัยหรือไม    

5.1.16  เขตจำกัดความเร็ว    
• มีการกำหนดเขตจำกัดความเร็วท่ีเหมาะสมหรือไม    
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
5.2     รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง    
5.2.1   การมองเห็น ; ระยะการมองเห็น    

• แนวการมองเห็นมสีิ่งกีดขวางบดบังหรือไม    
5.2.2   จุดตอเชื่อมระหวางถนนท่ีกอสรางใหมกับถนนเดิม    

• มีการตดิตั้งปายและ/หรือเครื่องหมายจราจรในบรเิวณจดุตอเช่ือม
ระหวางถนนท่ีกอสรางใหมกับถนนเดิมอยางเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม 

   

5.2.3   ความเขาใจตอระบบการจราจร    
• สภาพถนนและระบบการจดัการจราจร สามารถเขาใจไดอยาง

งายๆ ตอผูขับข่ีในทุก ๆ สภาวะ (เชน ชวงเวลาท่ีการจราจรติดขัด 
การจราจรเบาบาง หรือชวงท่ีทัศนวิสัยไมดี) หรือไม 

   

• การเปลีย่นแปลงจากระบบเกาไปสูระบบใหมมีความกลมกลืนกัน
หรือไม (เชน ไมสรางสิ่งท่ีผูขับข่ีมไิดคาดคะเน หรือมรีูปแบบท่ีไม
แนนอน) 

   

5.2.4   สะพานและทอลอดระบายน้ำ    
• มีการตดิตั้งปายและเครื่องหมายจราจรอยางเหมาะสมและสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนหรือไม 
   

5.3     ทางแยก    
5.3.1   การมองเห็นทางแยก    

• ผูขับข่ีซึ่งกำลังเคลื่อนท่ีเขาสูทางแยกสามารถมองเห็นและทราบได
หรือไมวา บริเวณขางหนามีลักษณะเปนทางแยก 

   

5.3.2   การมองเห็นในบริเวณทางแยก    
• การมองเห็นในบริเวณทางแยกมีความชัดเจนสำหรับผูขับข่ี

ยานพาหนะในแตละประเภทซึ่งมคีวามสูงของระดับสายตาท่ี
แตกตางกันหรือไม เชน รถยนต รถบรรทุก รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต และอ่ืน ๆ 

   

5.3.3   ความเขาใจตอลักษณะของทางแยก    
• ทางแยกมีรูปแบบท่ีชัดเจนและงายตอการเขาใจของผูขับข่ีในทุก  

ทิศทางหรือไม  (ตรวจสอบโดยการขับข่ีในแตละทิศทาง) 
   

• เสนหยดุหรือเสนใหทางอยูในวิสัยท่ีจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
หรือไม เพ่ือปองกันมิใหผูขับข่ีหยดุล้ำเสนเหลาน้ัน ซึ่งอาจเกิด
ปญหาขัดแยงกับการจราจรในดานอ่ืน ๆ ได 

   

5.3.4   สัญญาณไฟจราจร    
• แนวการติดตั้งของหัวไฟสัญญาณและลักษณะการตดิตั้งโดยท่ัวไป

ตามมาตรฐานอยูในเกณฑซึ่งเปนท่ีนาพอใจหรือไม 
   

• หัวไฟสัญญาณสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากทุกทิศทางใน
ระยะทางหางออกไปท่ีเหมาะสมหรือไม 

   

• สัญญาณไฟจราจรทำงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม    
• สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินขามถนนทำงานไดอยางถูกตอง

และปลอดภัยหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
5.3.5   วงเวียนและเกาะจราจร    

• วงเวียนและเกาะจราจรสามารถเห็นไดชัดเจนและมีรูปแบบซึ่งผูขับ
ข่ี ในทุกทิศทางสามารถเขาใจและเคลื่อนท่ีไดอยางถูกตองหรือไม 

   

• ปายจราจร เครื่องหมายจราจร และไฟฟาแสงสวาง อยูในตำแหนง
ท่ีถูกตองหรือไม 

   

5.4     ผูใชถนนอ่ืน ๆ    
5.4.1   พ้ืนท่ีดานขางเขตทาง    

• มีการตดิตั้งรั้วอยางเพียงพอหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งบนทางหลวง
ซึ่งไมอนุญาตใหคนเดินเทาหรือสัตวเขาไปในบริเวณทางหลวงได 

   

5.4.2   คนเดินเทา    
• สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเทามีความปลอดภัยหรือไม 

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 
   

-  การมองเห็น    
-  ปายจราจร    
-  สภาพพ้ืนผิวทาง    
-  รั้ว    
-  ไฟฟาแสงสวาง    
-  คนพิการท่ีใชรถเข็น    
-  คนพิการทางสายตา    

5.4.3   คนขี่จักรยาน    
• ทางจักรยาน ชองทางจักรยาน หรอืสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  

มีความปลอดภัยหรือไม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 
   

-  การมองเห็น    
-  ปายจราจร    
-  สภาพพ้ืนผิวทาง    
-  รั้ว    
-  ไฟฟาแสงสวาง    

5.4.4   ผูขับขี่รถจักรยานยนต    
• มีความพยายามท่ีจะไมตดิตั้งอุปกรณหรือวัตถุตาง ๆ บนผิวจราจร

ในตำแหนงซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายตอผูขับข่ีรถจักรยานยนต
หรือไม 

   

• มีสิ่งกีดขวางอันตรายขางทางในบริเวณซึ่งผูขับข่ีรถจักรยานยนต
อาจเขาไปชนไดหรือไม 

   

• มีการตดิตั้งอุปกรณเตือนหรือนำทางสำหรับผูขับข่ีรถจักรยานยนต
อยางเพียงพอหรือไม 

   

• มีการหลีกเลีย่งการใชสันขอบทางประเภทท่ีปองกันรถว่ิงออกจาก
ผิวจราจร (barrier curb) ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายในบริเวณท่ี
ยานพาหนะใชความเร็วสูงหรือไม 

   

• สภาพขางทางในบริเวณท่ีผูขับข่ีจกัรยานยนตมีโอกาสท่ีจะเสียหลัก
หลุดออกถนนน้ันมีความปลอดภัยเพียงพอตอผูขับข่ี
รถจักรยานยนตหรือมีการติดตั้งอุปกรณปองกันไวหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
• เสาและอุปกรณท่ีติดตั้งอยูมีความจำเปนในการใชงานหรือไมถา

หากในกรณีท่ีสิ่งเหลาน้ันมีความจำเปน ไดมีการปองกันมิใหผูขับข่ี
รถจักรยานยนตไดรับอันตรายจากสิ่งเหลาน้ันหรือไม 

   

• คนข่ีจักรยานยนตสามารถขับข่ีผานบริเวณบอพักระบายน้ำ 
(drainage pits) หรือทอลอดระบายน้ำไดอยางปลอดภัยหรือไม 

   

5.5     ไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร และเคร่ืองหมายนำทาง    
5.5.1   ไฟฟาแสงสวาง    

• ไฟฟาแสงสวางทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม    
5.5.2   ปายจราจร    

• ปายจราจรท่ีติดตั้งมีความถูกตองและอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสม 
หรือไม 

   

• ปายจราจรตามคุณสมบัติตาง ๆ เหลาน้ีอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ
หรือไม (ท้ังในชวงกลางวันและกลางคืน) 

   

-  การมองเห็นไดอยางเดนชัด    
-  การเขาใจในการสื่อขอความบนปายจราจร    
-  ขอความและ/หรือสญัลักษณบนปายจราจรจะสามารถมองเห็น

ไดจากตำแหนงซึ่งหางจากปายจราจรในระยะทางท่ีกำหนด 
   

• ปายมีความสะทอนแสงหรือมีความสวางอยูในเกณฑท่ียอมรับได
หรือไม 

   

• ปายจราจรชนิดท่ีขอความสามารถปรับเปลีย่นได (Variable 
Message Sign) ทำงานไดอยูในเกณฑซึ่งเปนท่ีนาพอใจหรือไม 

   

• ปายจราจรท่ีติดตั้งอยูมีความจำเปนหรือไม    
• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยไมถูกบดบังหรือถูกดึงดูด

ความสนใจจากพ้ืนท่ีดานหลังหรือสิ่งรอบขางของปายหรือไม 
   

5.5.3   เคร่ืองหมายจราจรและเคร่ืองหมายนำทาง    
• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยูในตำแหนงท่ีถูกตอง

และมองเห็นไดชัดเจนหรือไม 
   

• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ชนิดสะทอนแสงกลับ 
(Retroreflective Pavement Marker, RRPM) มองเห็นไดชัดเจน
และตดิตั้งตามระยะหางท่ีกำหนดรวมท้ังสีท่ีใชมีความถูกตอง
หรือไม 

   

• อุปกรณนำทางประเภทอ่ืน ๆ ไดตดิตั้งอยางถูกตองหรือไม  
โดยพิจารณาในเรื่องของตำแหนงในการติดตั้ง ชนิดและขนาดของ
อุปกรณนำทาง 

   

• หลักนำทางไดติดตั้งอยางเพียงพอและมรีะยะหางท่ีเหมาะสม
หรือไม 

   

• หลักนำทางสามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืนหรือไม    
• ชนิดและระยะหางของอุปกรณสะทอนแสงท่ีติดตั้งบนอุปกรณกัน

ชนมีความถูกตองและมีลักษณะท่ีไมทำใหผูขับข่ีเกิดความ เขาใจผิด
ในแนวเสนทางหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
• เครื่องหมายจราจรสามารถมองเหน็ไดชัดเจนตลอดเวลาโดยผูใชรถ

ใชถนนทุกประเภทหรือไม 
   

• เครื่องหมายจราจรและอุปกรณนำทางมีความตอเน่ืองและ
สอดคลองกันตลอดแนวเสนทางและในบริเวณท่ีลักษณะของถนน 
มีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม 

   

5.6     วัตถุหรือสิ่งกีดขวางอันตรายขางทาง    
5.6.1   อุปกรณกันชนบริเวณเกาะกลางถนน    

• อุปกรณกันชนบริเวณเกาะกลางถนนติดตั้งอยูในตำแหนงท่ี
เหมาะสมและมีการตดิตั้งเครื่องหมายนำทางเพ่ือใหมองเห็นได
ชัดเจนหรือไม 

   

• อุปกรณกันชนบริเวณเกาะกลางถนนบดบังการมองเห็นของผูขับข่ี
หรือมีลักษณะเปนสิ่งกีดขวางอันตรายขางทางหรือไม 

   

5.6.2   เสาตาง ๆ และสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ    
• เสาตาง ๆ และโครงสรางรองรับปายจราจรถูกออกแบบโดย

คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสมหรือไม 
   

• มีเสาหรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ ท่ีอาจทำใหเกิดอันตรายหรือไม    
• มีการปองกันการชนสิ่งกีดขวางอยางเหมาะสมหรือไม    

5.6.3   อุปกรณกันชน    
• อุปกรณกันชนอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม    
• ความยาวของอุปกรณกันชนเพียงพอหรือไม    
• อุปกรณกันชนไดติดตั้งอยางถูกตองหรือไม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งตางๆ 

ตอไปน้ี 
   

-  จุดปลายของอุปกรณกันชน    
-  การยึดติดเขากับราวสะพานคอนกรีตหรือโครงสรางอ่ืน ๆ    
-  ระยะหางของเสาหลักของอุปกรณกันชน    
-  การติดตั้งอุปกรณเสริมระหวางราวและเสาหลักของอุปกรณ 

กันชน เพ่ือปองกันมิใหลอของยานพาหนะชนเขากับเสาหลักของ
อุปกรณกันชน (Blocked-out) 

   

-  ความลึกในการฝงเสาหลักของอุปกรณกันชนลงไปในพ้ืน    
-  รูปแบบการตอทาบของราวอุปกรณกันชน    
-  ความแข็งแรงของอุปกรณกันชนเมื่อติดตั้งบริเวณหนาสิ่งกีดขวาง

ตาง ๆ 
   

5.7     การปฏิบัติงาน    
5.7.1   การปฏิบัติงาน    

• การปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ น้ันอยูในเกณฑท่ีนาพอใจหรือไม 
และการเขาไปปฏิบัติงานสามารถทำไดอยางปลอดภัยหรือไม 

   

5.7.2   การจัดการจราจร    
• อุปกรณท่ีใชเพ่ือจัดการจราจรทำงานไดอยางเหมาะสมเมื่อสังเกต

จากมุมมองของผูขับข่ีรถท่ีกำลังเคลื่อนท่ีหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
5.7.3   การควบคุมและ/หรือการจัดการจราจรชั่วคราว    

• อุปกรณ เครื่องหมาย หรือปายจราจร ท่ีติดตั้งเพ่ือใชช่ัวคราวไดถูก 
รื้อถอนออกหรือถูกปรับเปลีย่นใหเปนไปตามท่ีไดออกแบบไว 
หรือไม 

   

5.7.4   ประเด็นดานความปลอดภัยอ่ืน ๆ    
• การตรวจสอบฯ ไดดำเนินการท้ังโดยการขับรถและเดินสำรวจ เพ่ือ

ประเมินปญหาดานความปลอดภยัอ่ืน ๆ ซึ่งยังไมไดนำมาพิจารณา
หรือไม 

   

• การตรวจสอบภาคสนามไดทำการปฏิบัติท้ังในเวลากลางวันและ
เวลากลางคืน รวมไปถึงไดทำการตรวจสอบถนนท่ีมาเช่ือมตอดวย
หรือไม 
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5.2.6 รายการตรวจสอบสำหรับถนนท่ีเปดใหบริการแลว (Existing Roads) 

ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
6.1     แนวทางและรูปตัดของถนน    
6.1.1   แนวทางราบและแนวทางด่ิง    

• โคงแนวราบและการยกโคง (ถาจำเปน) มีความเหมาะสมกับ
ความเร็วของการจราจรสวนใหญในบริเวณน้ันหรือไม 

   

• ความสัมพันธระหวางโคงแนวราบและแนวดิ่งมีความปลอดภัย
สำหรับผูขับข่ีหรือไม เชน ไมมีลักษณะท่ีอาจทำใหผูขับข่ีไมคาดคิด
วาจะมีโคงแนวราบอยูถัดจากโคงคว่ำ 

   

• แนวเสนทางมีความชัดเจนโดยมลีกัษณะท่ีไมทำใหผูขับข่ีเกิดความ
เขาใจผิดหรือความสับสนหรือไม 

   

6.1.2   ระยะการมองเห็นตามแนวทาง    
• โคงแนวราบและโคงแนวดิ่งมรีะยะการมองเห็นท่ีเหมาะสมกับ

ความเร็วของการจราจรสวนใหญในบริเวณน้ันหรือไม 
   

• การมองเห็นแนวทางขางหนาถูกสิง่กีดขวางตาง ๆ บดบังหรือไม 
เชน ตนไม ปายตาง ๆ รถจอด ปายหยุดรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ 

   

• ในบริเวณถนนท่ีมสีภาพภูมิประเทศเปนทางภูเขา หรือ/และบริเวณ
ท่ีมีทางลาดชันหรือชวงถนนท่ีมีระยะการมองเห็นปลอดภัยสำหรับ
การแซงรถท่ีไมมีเพียงพอเปนระยะทางยาว บริเวณเหลาน้ีมีการจัด
ชองจราจรพิเศษเพ่ือใหรถท่ีแลนชาหลีกทางใหรถท่ีมีความเร็วสูง
กวาสามารถแซงผานข้ึนไปไดอยางปลอดภัยเพียงพอหรือไม 

   

6.1.3   รูปตัดถนน    
• ความกวางชองจราจรและจำนวนชองจราจรเพียงพอกับปริมาณ

การจราจรและเหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะหรือไม 
   

• มีการขยายความกวางของชองจราจรบริเวณทางโคงอยางเพียงพอ
ในกรณีท่ีจำเปนหรือไม 

   

• ชนิดและความกวางของเกาะกลางถนนมีความเหมาะสมหรือไม    
• ระยะผายความกวาง (Taper Lengths) ในบริเวณท่ีรูปตัดถนนมี

การเปลีย่นแปลง มีความเหมาะสมหรือไม 
   

• ความกวางของไหลทางเพียงพอเพ่ือใหผูขับข่ีรถท่ีพลัดหลุดออก
นอกถนนสามารถควบคมุยานพาหนะใหกลับเขาสูถนนไดหรือไม 

   

• ความกวางของไหลทางเพียงพอเพ่ือจะใหรถท่ีขัดของไมสามารถ
แลนตอไปไดหรือรถท่ีตองจอดฉุกเฉินสามารถจอดไดอยางปลอดภัย
หรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
6.2     ลักษณะท่ัวไปของทางแยก    
6.2.1   ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก    

• ความกวางของชองจราจร ชองทางเลี้ยว รัศมีวงเลี้ยว ไหลทาง และ
ถนนโดยรวม เพียงพอสำหรบัยานพาหนะทุกประเภทท่ีเขามาใน
บริเวณทางแยกหรือไม 

   

• ความกวางของถนนและรัศมีวงเลีย้วมีความเหมาะสมหรือไม เพ่ือ
ปองกันมิใหผูขับข่ีใชความเร็วสูงจนเกินควร 

   

• รูปแบบของทางแยกมีความชัดเจนไมกอใหเกิดความสับสนตอผูใช
รถใชถนนทุกประเภทหรือไม 

   

• มีการจัดชองจราจร (Channelizations) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม 

   

• ชนิดของเกาะกลางมีความเหมาะสมหรือไม    
• ความกวางของเกาะกลางเพียงพอหรือไม    
• มีการจัดชองจราจรสำหรับรอเลีย้ว (Auxiliary Lane) ในกรณีท่ี

จำเปนหรือไม เชน รถท่ีเลี้ยวมีปรมิาณมาก หรือรถท่ีรอเลี้ยว 
กีดขวางกระแสการจราจรในทางตรง 

   

• ลักษณะทางเรขาคณิตของชองจราจรสำหรับรอเลี้ยว เชน  
ความกวาง ระยะผายความกวาง (Taper Lengths) ความยาวของ
ชองพักรถ (Storage Lengths) มีความเหมาะสมหรือไม 

   

• ผูขับข่ีสามารถหยดุรถหรือชะลอความเร็วไดอยางปลอดภัยใน
ระยะทางของชองจราจรสำหรับรอเลี้ยวหรือไม 

   

• ชองจราจรสำหรับรอเลี้ยวมีความยาวเพียงพอเพ่ือท่ีจะใหผูขับข่ี
สามารถเปลีย่นชองจราจรเขาไปรวมกับชองจราจรท่ีอยูถัดไปได
อยางปลอดภัยหรือไม 

   

• จุดเปดกลับรถท่ีอยูในบรเิวณใกลเคียงกับทางแยกทำใหเกิดปญหา
การขัดแยงกันของกระแสจราจร (Conflicting Problems) หรือไม 

   

• ทางเช่ือมบริเวณใกลทางแยกสรางปญหาแกกระแสจราจรของ 
ทางแยกหรือไม 

   

6.2.2   การมองเห็น    
• ตำแหนงท่ีตั้งของทางแยกมีปญหาในเรื่องการมองเห็นจากสาเหตุ

ของแนวทางราบหรือแนวทางดิ่งหรือไม 
   

• ระยะการมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังจาก ตนไม เสาไฟฟา 
การจอดรถ ท่ีหยดุรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม 

   

6.2.3   การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและการนำทาง    
• เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและปายจราจรท่ีมีอยูเหมาะสมในการ

ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกหรือไม 
   

• มีอุปกรณหรือเครื่องหมายนำทางผานทางแยกอยางเหมาะสม
หรือไม 
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6.3     การระบายน้ำ    
6.3.1   ปญหาท่ัวไป    

• ความลาดเอียงของผิวทางเพียงพอตอการระบายน้ำบนผิวทาง
หรือไม 

   

• ระบบการระบายน้ำมีความเหมาะสมหรือไม    
• มีการปองกันการเกิดน้ำทวมขังหรอืการไหลผานของกระแสน้ำบน

ผิวจราจรในบริเวณท่ีถนนตัดผานแนวการไหลของทางน้ำอยาง
เพียงพอหรือไม 

   

• มีวัชพืชหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ บริเวณไหลทางก้ันขวางการไหลของน้ำ
จากผิวจราจรหรือไม 

   

• มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพ่ือใหสามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม 

   

• ความสัมพันธระหวางความลาดเอียงของถนนตามรูปตัดแนวขวาง
และตามแนวยาวมีความเหมาะสมโดยไมทำใหเกิดปญหาน้ำทวมขัง
บนผิวทางหรือไม 

   

6.4     ปายจราจร    
6.4.1   ชนิดและการติดต้ังปายจราจร    

• มีการตดิตั้งปายจราจรท่ีจำเปน (ปายบังคับ ปายเตือน ปายแนะนำ) 
หรือไม 

   

• ปายจราจรท่ีติดตั้งมีความถูกตองเหมาะสมในการใชงานหรือไม    
• รูปแบบของปายจราจรท่ีติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานหรือไม    
• มีปญหาดานความสับสนของผูขับข่ีเน่ืองจากการมีปายจราจรท่ีมาก

เกินไปหรือไม 
   

• ปายจราจรท่ีไมไดใชแลวถูกรื้อยายออกไปหรือไม    
• ตำแหนงของการติดตั้งปายจราจรมีความเหมาะสมหรือไม    
• ขนาดของตัวอักษรหรือสญัลักษณบนปายจราจรมีความเหมาะสม

หรือไม 
   

• ผูขับข่ีสามารถอานและทำความเขาใจขอความหรือสญัลักษณบน 
ปายจราจรไดงายหรือไม 

   

6.4.2   การมองเห็นปายจราจร    
• ปายจราจรอยูในสภาพท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนในทุกชวงเวลา 

ทุกสภาวะ หรือไม เชน กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอก  
พระอาทิตยกำลังข้ึน พระอาทิตยกำลังตก 

   

• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมมสีิ่งบดบังตาง ๆ 
ท่ีอยูใกลเคียงหรือไม เชน ตนไม เสาไฟฟาสองสวาง ปายตาง ๆ  
รถจอด ท่ีหยุดรถประจำทาง ฯลฯ 

   

• ปายจราจรถูกติดตั้งอยางเหมาะสมโดยไมบดบังกันเองหรือไม    
• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมถูกดึงดดูความ

สนใจจากเห็นสิ่งรอบขางหรือพ้ืนท่ีดานหลังของปายหรือไม 
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• การมองเห็นปายจราจรมีความชัดเจนโดยไมถูกรบกวนจากไฟฟา

แสงสวางหรือแสงไฟจากขางทาง หรือไม 
   

• ปายจราจรสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมถูกรบกวนจาก 
แสงไฟหนารถท่ีอยูในทิศทางตรงขามหรือไม 

   

• มีการตดิตั้งไฟฟาแสงสวางสำหรับปายจราจรแขวนสูงอยางเพียงพอ
หรือไม 

   

• มีการตดิตั้งปายจราจรอยางเพียงพอบริเวณถนนท่ีมีหลายชอง
จราจรเพ่ือใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม 

   

• ปายจราจรถูกติดตั้งหันไปในทิศทางท่ีกำหนดไว เพ่ือใหผูขับข่ี
มองเห็นไดอยางถูกตองหรือไม 

   

• ปายจราจรถูกติดตั้งโดยมีความสูงและระยะหางจากถนนท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหรือไม 

   

6.5     สัญญาณไฟจราจร    
6.5.1   การติดต้ังและการทำงานของสญัญาณไฟจราจร    

• สัญญาณไฟจราจรทำงานอยางถูกตองหรือไม    
• จำนวน ตำแหนง และชนิดของไฟสัญญาณ มีความเหมาะสม

สำหรับยานพาหนะในแตละประเภทและสภาพการจราจรหรือไม 
   

• มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ผูสูงอายุ หรือคนพิการ 
ในกรณีท่ีจำเปนหรือไม 

   

• ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยูในตำแหนงท่ีปลอดภยั (เชน จาก
การถูกเฉ่ียวชน) หรือไม 

   

• จังหวะของสัญญาณไฟจราจรมีความเหมาะสมตอดานความ
ปลอดภัยหรือไม 

   

6.5.2   การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร    
• สัญญาณไฟจราจรอยูในสภาพท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

หรือไม 
   

• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเหน็ไดอยางชัดเจนโดยไมมีสิ่งบดบัง 
ตาง ๆ ท่ีอยูใกลเคียงหรือไม เชน ตนไม เสาไฟฟาสองสวาง  
ปายตาง ๆ ท่ีหยุดรถประจำทาง ฯลฯ 

   

• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเหน็ไดอยางชัดเจนโดยไมถูกดึงดูด
ความสนใจจากเห็นสิ่งรอบขางหรอืพ้ืนท่ีดานหลังของหัวสัญญาณ
ไฟจราจรหรือไม 

   

• การมองเห็นสญัญาณไฟจราจรมีความชัดเจนโดยไมถูกรบกวนจาก
ไฟฟา แสงสวางหรือแสงไฟจากขางทาง หรือไม 

   

• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเหน็ไดเฉพาะทิศทางท่ีไดกำหนดไว
อยางถูกตองเทาน้ันหรือไม 

   

• การมองเห็นสีของสญัญาณไฟจราจรมีปญหาจากสีของไฟฟาสอง
สวางในบริเวณใกลเคียงหรือไม 

   

• สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเหน็ไดชัดเจนโดยไมมีการขัดแยงกัน
กับสัญญาณไฟจราจรของทางแยกใกลเคียงหรือไม 
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6.6     เคร่ืองหมายจราจรและเคร่ืองหมายนำทาง    
6.6.1   ปญหาท่ัวไป    

• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมกับ
หนาท่ีการใชงานของถนนหรือไม 

   

• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความสม่ำเสมอไป
ตลอดเสนทางหรือไม 

   

• เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยูในสภาพใชงานได
ตามปกติในทุกสภาวะหรือไม เชน กลางวัน กลางคืน ฝนตก  
หมอกลง พระอาทิตยข้ึนหรือตก 

   

6.6.2   เคร่ืองหมายจราจร    
• เสนแบงทิศทางจราจร เสนขอบทาง เสนแบงชองจราจร ไดติดตั้ง

อยางเพียงพอเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานหรือไม 
   

• เครื่องหมายลูกศรบนผิวทางไดติดตั้งในบริเวณท่ีจำเปนหรือไม    
• เสนหยดุและเสนใหทางไดตดิตั้งอยางเหมาะสมหรือไม    
• เครื่องหมายจราจรบริเวณเขตหามแซงไดตดิตั้งอยางเพียงพอและ

เหมาะสมในบรเิวณท่ีจำเปนหรือไม 
   

• เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทางไดตดิตั้งอยางเพียงพอเหมาะสม
หรือไม 

   

• เครื่องหมายจราจรท่ีไมจำเปนถูกลบออกเรียบรอยหรือไม    
6.6.3   เคร่ืองหมายนำทาง    

• เครื่องหมายนำทางท่ีเหมาะสมเชน หลักนำทาง เปาสะทอนแสง 
ปายจราจรเตือนแนวทาง ถูกติดตัง้ในบริเวณท่ีจำเปนหรือไม 

   

• เครื่องหมายนำทางถูกบดบังการมองเห็นจาก ตนไม ปายตาง ๆ 
การจอดรถ ฯลฯ หรือไม 

   

• ชวงระยะหางของเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมหรือไม    
• ปายเตือนแนวทางสามารถมองเหน็ไดชัดเจนโดยผูขับข่ีท่ีกำลัง

เคลื่อนท่ีเขามาในทางโคงและมีความตอเน่ืองไปตลอดชวงทางโคง
หรือไม 

   
 

6.6.4   อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร)    
• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) อยูในสภาพท่ีใชงานไดตามปกติ

และสามารถมองเห็นไดในทุกสภาวะหรือไม เชน กลางคืน ฝนตก 
หมอกลง 

   

• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) ถูกติดตั้งอยางถูกตองความ
เหมาะสมหรือไม 

   

• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) มีความสูงท่ีไมทำใหเกิดอันตราย 
ผูขับข่ีจักรยานหรือจักรยานยนตหรือไม 

   

• อุปกรณบนผิวจราจร (ปุมจราจร) แบบสะทอนแสงถูกตดิตั้งในกรณี
ท่ีจำเปนหรือไม 
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6.6.5   Rumble Strips    

• Rumble Strips อยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดตามปกติหรือไม    
• รูปแบบการติดตั้งของ Rumble Strips มีความเหมาะสมหรือไม    
• ความสูงของ Rumble Strips มีความเหมาะสมโดยไมสงผลกระทบ 

ท่ีอาจทำใหเกิดอันตรายตอผูขับข่ีรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต
หรือไม 

   

6.7     สภาพอันตรายขางทาง    
6.7.1   Clear Zones    

• บริเวณ Clear Zones มีอุปสรรคท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูขับข่ี
รถท่ีอาจเสียหลักพลัดหลุดออกนอกเสนทางหรือไม เชน ตนไม  
เสาไฟฟา คันทางท่ีสูงและลาดชัน ชองเปดทอระบายน้ำ ชองเปด
สะพาน เสาปายจราจร  สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ฯลฯ 

   

6.7.2   อุปกรณกันชนตามแนวยาว    
• มีการตดิตั้งอุปกรณกันชนตามแนวยาวท่ีไมจำเปนอันอาจกอใหเกิด

อันตรายตอผูใชรถใชถนนหรือไม 
   

• จุดปลายของอุปกรณกันชนตามแนวยาวมีลักษณะท่ีไมกอใหเกิด
อันตรายตอผูขับข่ีท่ีเสยีหลักพุงเขาไปชนหรือไม 

   

• ชนิดและประเภทของอุปกรณกันชนตามแนวยาวมีความเหมาะสม
กับความเร็วของการจราจรสวนใหญและประเภทของยานพาหนะ 
ในบริเวณน้ันหรือไม 

   

• อุปกรณกันชนตามแนวยาวถูกติดตั้งอยางเหมาะสมหรือไม    
• ระยะหางดานขางของอุปกรณกันชนตามแนวยาวกับขอบทาง 

เหมาะสมหรือไม 
   

• อุปกรณกันชนตามแนวยาวท่ีชำรดุไดรับการซอมแซมหรือไม    
• อุปกรณกันชนตามแนวยาวสามารถมองเห็นไดในทุกสภาวะหรือไม 

เชน กลางคืน ฝนตก หมอกลง เปนตน 
   

6.7.3   ร้ัว    
• มีการตดิตั้งรั้วเพ่ือปองกันคนเดินเทาจากสภาพอันตรายตาง ๆ ท่ีอยู

ขางทางหรือไม 
   

• ชนิดและการติดตั้งรั้วมีความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนหรือไม    
6.8     พ้ืนถนน    
6.8.1   สภาพพ้ืนถนน    

• ผิวถนน (ผิวจราจร) เกิดความเสยีหายท่ีอาจเปนอันตรายตอผูขับข่ี 
เชน พ้ืนผิวขรุขระ เปนหลุม การทรุดตัว ผิวเปนคลื่น หรือไม 

   

• มีความแตกตางระหวางระดับผิวทางและไหลทางหรือไม    
• พ้ืนผิวถนนมีสภาพท่ีมีความตานทานการลื่นไถลท่ีเพียงพอหรือไม 

โดยเฉพาะบริเวณทางโคง บริเวณท่ีมีความลาดชัน และชวงกอนถึง
ทางแยก เปนตน 

   

• พ้ืนผิวถนนมีปจจัยท่ีอาจทำใหผิวถนนเกิดสภาพลื่นหรือไม    
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
• ระดับของผิวถนนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำใหผูขับข่ีประสบ

ปญหาในเรื่องการควบคุมรถหรือไม เชน การทรุดตัวของถนน
บริเวณคอสะพาน 

   

• สภาพของตะแกรงฝาทอระบายน้ำบนผิวจราจรอาจทำใหเกิด
อันตรายตอผูขับข่ีรถจักรยานหรือจักรยานยนตหรือไม 

   

6.9     ไฟฟาแสงสวาง    
6.9.1   ปญหาท่ัวไป    

• ไฟฟาสองสวางถูกติดตั้งอยางเพียงพอหรือไม    
• ระดับของแสงสวางเพียงพอหรือไม    
• แสงไฟมีความสมำ่เสมอหรือไม    
• ไฟฟาสองสวางมสีิ่งท่ีอาจบดบังแสงสวาง เชน ก่ิงไม ปาย ฯลฯ 

หรือไม 
   

6.10     คนเดินเทา คนเดินขามถนน คนขีจ่ักรยาน    
6.10.1   สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเทา คนเดิน

ขามถนน 
   

• มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภยัท่ีเหมาะสม
สำหรับคนเดินเทาและคนเดินขามถนนหรือไม 

   

• ความกวางของทางเดินหรือทางเทาเพียงพอกับปริมาณคนเดินเทา
หรือไม 

   

• ชนิดและความสูงของสันขอบทางมีความเหมาะสมหรือไม    
• ทางเดินหรือทางเทามสีภาพท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอคนเดินเทา

หรือไม 
   

• ทางเดินหรือทางเทามีความตอเน่ืองหรือไม    
• ตำแหนงของทางขามมีความเหมาะสมหรือไม    
• ความกวางของทางขามเพียงพอหรือไม    
• เครื่องหมายจราจรสำหรับทางคนขามสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

หรือไม 
   

• ทางขามสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยไมถูกบดบังจากแนวเสน 
ทางราบหรือแนวเสนดิ่งหรือไม 

   

• ระยะการมองเห็นบริเวณทางขามถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางตาง ๆ 
หรือไม เชน ปายตาง ๆ ตนไม สิ่งปลูกสราง เสาไฟฟา รถจอด  
ปายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ 

   

• แนวทางขามถนนมีความตอเน่ืองหรือไม    
• ทางขามปราศจากสภาพท่ีทำใหเกิดความลื่นหรือไม    
• ชนิดและความสูงของสันขอบทางบริเวณจุดเริ่มตนและสิ้นสดุของ

ทางขามมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับคนเดินเทาทุกประเภท
หรือไม 

   

• มีสิ่งกีดขวางแนวทางขาม เชน เสาไฟ ปายตาง ๆ รถจอด  
กำแพงคอนกรีต ฯลฯ หรือไม 

   

• มีการทำเกาะพักสำหรับคนเดินขามถนนในบริเวณท่ีจำเปนหรือไม    
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
• มีการตดิตั้งอุปกรณก้ันหรือรั้วเพ่ือบังคับใหคนเดินเทาไปขามถนน

ในจุดทางขามท่ีปลอดภยัหรือไม 
   

• มีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินขามในบริเวณ 
ท่ีจำเปนหรือไม เชน บริเวณหนาโรงเรียนหรือบริเวณท่ีมีปริมาณ
คนขามถนนสูง 

   

• สะพานสำหรับคนเดินขามถูกออกแบบ โดยคำนึงคนเดินเทา 
ทุกประเภทหรือไม 

   

6.10.2   สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผูขับขี่รถจักรยาน    
• ความกวางของถนนเพียงพอสำหรบัปริมาณผูขับข่ีจักรยานหรือไม    
• มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภยัท่ีจำเปน

สำหรับ ผูขับข่ีรถจักรยานหรือไม 
   

• ทางจักรยานมีความตอเน่ืองและอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตอผูขับข่ี 
จักรยานหรือไม 

   

6.11     ทางเชื่อม    
6.11.1   ปญหาท่ัวไป    

• มีการควบคุมการเขาออกจากทางเช่ือมท่ีเหมาะสมหรือไม    
• รัศมีการเลีย้วบริเวณทางเช่ือมเพียงพอสำหรับยานพาหนะทุก

ประเภทหรือไม 
   

• มีชองจราจรสำหรับรอเลีย้วเพ่ือเขาหรือออกจากทางเช่ือม 
ในกรณีท่ีจำเปนหรือไม 

   

• ความลาดเอียงของทางเช่ือมมีความเหมาะสมหรือไม    
• ทางเช่ือมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกันของกระแสจราจรหรือไม    

6.11.2   ระยะการมองเห็น    
• ตำแหนงของทางเช่ือมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

โดยไมถูกบดบังจากแนวทางราบหรือแนวดิ่งหรือไม 
   

• มุมของทางเช่ือมมีความเหมาะสมซึ่งทำใหสามารถมองเห็น 
ทางเช่ือมไดอยางชัดเจนหรือไม 

   

• ระยะการมองเห็นบริเวณทางเช่ือมไมถูกบัดบังโดยสิ่งกีดขวางตาง ๆ 
เชน ปายตาง ๆ สิ่งปลูกสราง ตนไม เสาไฟฟา รถจอด ปายหยุด
ประจำทาง ฯลฯ  

   

6.12     การจอดรถ และ ท่ีหยุดรถประจำทาง    
6.12.1   การจอดรถ    

• มีการจัดพ้ืนท่ีสำหรับจอดรถอยางเพียงพอหรือไม    
• พ้ืนท่ีการเลี้ยวสำหรับการเขาจอดรถเพียงพอหรือไม    

6.12.2   ท่ีหยุดรถประจำทาง    
• ท่ีจอดรถประจำทางอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสมโดยไมกอใหเกิด

ปญหาทางดานความปลอดภัย หรอืไม 
   

• มีรถจอดกีดขวางทำใหรถประจำทางไมสามารถเขาไปจอดท่ีหยุดรถ
ประจำทางท่ีเหมาะสมหรือไม 
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ประเด็น ใช ไมใช ขอคิดเห็น 
6.13     อ่ืน ๆ    
6.13.1   แสงท่ีสะทอนเขาตาผูขบัขี ่    

• ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผูขับข่ีถูกรบกวนโดยแสงสะทอนจาก
โคมไฟหนารถท่ีอยูในทิศทางตรงขามหรือไม 

   

• แสงสะทอนจากไฟฟาสองสวางรบกวนการมองเห็นของผูขับข่ี
หรือไม 

   

• แสงไฟจากขางทางสะทอนเขาตาผูขับข่ีทำใหเกิดปญหาดานการ
มองเห็นหรือไม 

   

6.13.2   กิจกรรมขางทาง    
• มีกิจกรรมขางทางซึ่งอาจเบ่ียงเบนความสนใจของผูขับข่ีหรือไม    
• มีกิจกรรมขางทางท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนนหรือไม 

เชน เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรในทางหลักท่ีมคีวามเร็วสูง 
   

• มีปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืน ๆ ตดิตั้งอยูบริเวณขางเคียงซึ่งอาจ
เบ่ียงเบนความสนใจของผูขับข่ีหรอืไม 

   

• ปายโฆษณาท่ีอยูขางทางมีลักษณะท่ีอาจทำใหผูขับข่ีเกิดความ
สับสนในการมองเห็นแนวทางหรือไม 
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บทท่ี 6  
รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

 เน้ือหาของรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit Report) เปนรายงานท่ีจัดทำข้ึน

ภายหลังจากท่ีไดมีการสำรวจขอมูลในภาคสนามของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงจะรายงานถึง

ประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีตรวจสอบพบ พรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเหลานั้น 

 องคประกอบของรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

เนื้อหารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของแตละหนวยงานจะมีเนื้อหาท่ีแตกตางกัน แต

โดยรวมจะมีรายละเอียดพ้ืนฐานดังนี้ 

• ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ประกอบดวยรายละเอียดของหัวเรื่องของรายงาน ระบุชื่อถนน 

ความยาวถนน (หรือชื่อของถนนท่ีตัดขวาง หัว ทาย) ท่ีตั้งโครงการ ข้ันตอนของการ

ออกแบบท่ีตรวจสอบลักษณะโครงการโดยสังเขป ระบุวัตถุประสงค การใชงานหรือลักษณะ

พิเศษ 

• ขอมูลภูมิหลัง ประกอบดวยรายละเอียดของชื่อสมาชิกในคณะผูตรวจสอบ (ระบุชื่อหัวหนา

คณะ) และชื่อผูวาจาง คุณวุฒิและสังกัดของสมาชิกในคณะผูตรวจสอบ แบบแปลนของ

โครงการหรือชวงถนน พรอมดวยหมายเลขรายการขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ ระบุการ

ตรวจสอบถนนท้ังในชวงกลางวันและกลางคืน ระบุถึงการจัดประชุมเริ่มงานและปดงาน 

รวมถึงวันท่ีดำเนินการท้ังหมด แสดงรายการเอกสารท่ีใชในการตรวจสอบ รวมท้ังคูมือ

แนวทางท่ีใชในการตรวจสอบ เลขหมายและวันท่ีของแบบแปลนท่ีใช รวมถึงการแกไข

เพ่ิมเติม และภาพถายของจุดท่ีสำคัญ (ถามี) 

• ปญหาท่ีตรวจพบและขอเสนอแนะ ประกอบดวยรายละเอียดของจุดท่ีขาดความปลอดภัย

ท่ีไดตรวจพบ พรอมดวยขอเสนอแนะสำหรับการแกไขแตละจุดและแสดงภาพประกอบ ซ่ึง

สวนนี้จะเปนเนื้อหาหลักของรายงาน และทำรายการสรุปสิ่งท่ีตรวจพบและขอเสนอแนะท่ี

สำคัญ ๆ โดยแยกออกตางหากจาก เนื้อหาหลักขางตน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของ

ประเด็นปญหาเหลานั้น 

• ขอความปดทาย เปนขอความสรุปปดทายรายงาน และใหสมาชิกคณะผูตรวจสอบทุกคนลง

ลายมือชื่อไว เปนหลักฐานวาไดดำเนินการตรวจสอบแลวจริง  
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 การระบุประเด็นปญหาตรวจพบ 

ท่ีปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการระบุประเด็นปญหาตรวจสอบพรอมท้ังตัวอยางวิธีการเขียนอธิบายถึง

ประเด็นปญหาตรวจพบ 

 การเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีตรวจพบ 

ท่ีปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีตรวจพบพรอมท้ังตัวอยางวิธีการ

เขียนอธิบายถึงแนวทางการแกไขปญหาท่ีตรวจพบ 

 การประเมินความเสีย่งประเด็นปญหาท่ีตรวจพบ 

เนื่องดวยรายงานการตรวจสอบอาจมีการระบุปญหาท่ีตรวจพบเปนจำนวนมาก รวมถึงหากมีการ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนหลายโครงการ จำเปนตองมีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือทำการจัดลำดับ

ความสำคัญของปญหาท่ีตรวจพบ โดยเฉพาะการแกไขท่ีตองใชงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการ

ดำเนินการแกไข โดยการความเสี่ยงจะประเมินจากความถ่ีในการเกิดอุบัติเหตุหรือจุดท่ีมีปญหาจะกอใหเกิด

อุบัติเหตุไดบอยครั้งเพียงใด และความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังแสดงในตารางท่ี 6.5-1 และตารางท่ี 6.5-2 

ซ่ึงจะทำใหไดระดับความเสี่ยงของปญหา ดังแสดงในตารางท่ี 6.5-3 โดยความเสี่ยงของปญหาแตละระดับนั้นมี

กลยุทธในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม ดังแสดงในตารางท่ี 6.5-4 

ตารางท่ี 6.5-1 ความถ่ีของอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากปญหาท่ีตรวจพบ 

ความถี่ ความหมาย 
บอยมาก สัปดาหละครั้ง หรือมากกวา 

นาจะกอใหเกิดอุบัตเิหตไุด ปละครั้ง หรือมากกวา 
นาน ๆ ครั้ง หน่ึงครั้งในหาหรือสิบป 

ไมนาจะกอใหเกิดอุบัตเิหตไุด นอยกวาหน่ึงครั้งในสิบป 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545 

 

ตารางท่ี 6.5-2 ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากปญหาท่ีตรวจพบ 

ระดับความรุนแรง ความหมาย 
หายนะ อาจมีผูเสียชีวิตหลายราย 

รุนแรงมาก อาจถึงแกชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส 
รุนแรงปานกลาง บาดเจ็บเล็กนอย 

เล็กนอย บาดเจ็บหรือทรัพยสินเสยีหายเล็กนอย 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545 
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ตารางท่ี 6.5-3 ระดับความเสี่ยงท่ีประเมิน 

ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ความถี่ของอุบัติเหตุ 

บอยมาก 
นาจะกอใหเกิด

อุบัติเหตุได 
นาน ๆ คร้ัง 

ไมนาจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุ 

หายนะ ยอมรับไมได ยอมรับไมได ยอมรับไมได สูง 
รุนแรงมาก ยอมรับไมได ยอมรับไมได สูง ปานกลาง 

รุนแรงปานกลาง ยอมรับไมได สูง ปานกลาง ต่ำ 
เล็กนอย สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545 

 

ตารางท่ี 6.5-4 กลยุทธการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 

ระดับความเสี่ยง กลยุทธการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 

ยอมรับไมได จะตองแกไขหรือขจดัปญหาใหหมดไป 
สูง ควรแกไขหรือหาวิธีลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ แมจะมีคาใชจายสูงก็ตาม 

ปานกลาง 
ควรแกไขหรือหาวิธีลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ ถาคาใชจายในการแกไขปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง แตไมสูงมาก 

ต่ำ ควรแกไขหรือหาวิธีลดความเสี่ยงลงอีก ถาคาใชจายในการแกไขอยูในระดับต่ำ 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กระทรวงคมนนาคม, 2545 
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 รายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย 

รายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย เปนรายงานท่ีวิศวกรผูออกแบบควรให

ความสำคัญแกขอเสนอแนะในรายงาน เนื่องจากในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามคำเสนอแนะของคณะผู

ตรวจสอบความปลอดภัยไดเนื่องจากเหตุผลบางอยาง เชน คาใชจายสูงเกินไป ก็ควรตองพิจารณาวา จะมี

วิธีแกไขใดท่ีจะชวยบรรเทาปญหาได โดยหากมีการปฏิเสธไมยอมรับขอเสนอแนะของคณะผูตรวจสอบความ

ปลอดภัยขอใดขอหนึ่ง ก็ควรจะตองลงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรเชนกัน ซ่ึงเม่ือทำการตอบสนองตอ

ขอเสนอแนะทุกขอเปนลายลักษณอักษรแลวควรมีการลงชื่อในเอกสารนี้ดวย 

โดยตัวอยางของรูปแบบรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย ดังแสดงใน 

รูปท่ี 6.6-1 

 

 

รูปท่ี 6.6-1 ตัวอยางรูปแบบรายงานการตอบสนองตอรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย 
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บทท่ี 7  
กรณีศึกษาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

 กรณีศึกษาขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Stage) 

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ข้ันตอน

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ฉบับท่ี 1)  

• ความเปนมาของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทำการตรวจสอบ 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ซ่ึงจะทำการกอสรางทางหลวงพิเศษข้ึนใหม โดยมีจุดเริ่มตนโครงการอยูบริเวณ 

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดท่ี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 76.938 

กิโลเมตร ซ่ึงมีการแบงแนวเสนทางออกเปนท้ังหมด 4 ตอน ดังแสดงในรูปท่ี 7.1-1 ซ่ึงทำการตรวจสอบความ

ปลอดภัยฯ ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการตลอดแนวเสนทาง (กม.0+000 ถึง กม.76+938) 
 

 

รูปท่ี 7.1-1 พ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 4 ตอน 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 1 
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ตอนท่ีหนึ่งและตอนท่ีสามนั้นมีทางเลือกของแนวเสนทางอยู 3 เสนทาง ซ่ึงผลของการ

คัดเลือกแนวเสนทางสำหรับถนนสายนี้คือ ตอนท่ีหนึ่งและสาม เลือกแนวเสนทางท่ี 2 ท้ังสองตอน ซ่ึงเม่ือนำมา

รวมกับตอนท่ีหนึ่งและสี่ท่ีมีเพียงแนวเสนทางเดียว จะไดแนวเสนทางท้ังหมด ดังแสดงในรูปท่ี 7.1-2  

 

 

รูปท่ี 7.1-2 แนวเสนทางท่ีเลือก 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 1  

 

แนวเสนทางสวนใหญนั้นพาดผานบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชั้นสูง ทำใหแนวเสนทาง 

สวนใหญนั้นถูกออกแบบเปนรูปแบบทางยกระดับ โดยมีทางแยกตางระดับอยูท้ังหมด 4 จุด ซ่ึงเปนจุดตัดกัน

ของแนวเสนทางใหมและแนวเสนทางเดิม ดังแสดงในรูปท่ี 7.1-3 ซ่ึงบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงมากจะถูก

ออกแบบเปนรูปแบบอุโมงคทางลอด ดังแสดงในรูปท่ี 7.1-4 
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รูปท่ี 7.1-3 รูปแบบทางยกระดับ 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 7.1-4 รูปแบบอุโมงค 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 1 
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• ปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะ 

ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) ดังแสดงใน

ตารางท่ี 7.1-1 

ตารางท่ี 7.1-1 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 

ประเด็นท่ัวไป 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

แนวเสนทางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ท่ีไดวางรูปแบบการพัฒนาข้ึน ประกอบไปดวยทางระดับพ้ืน 

ทางตางระดับ ทางยกระดับ และทางอุโมงค ซึ่งรูปแบบของเสนทางท่ีตางกันมักสรางปญหาดานความปลอดภัยแกผูใชทาง

ในลักษณะท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน รูปแบบทางอุโมงค ซึ่งเปนรูปแบบทางรูปแบบใหมสำหรับผูใชทางท่ัวไปในประเทศ

และภูมิภาค ประกอบกับมีการวางแผนพัฒนาไวเปนระยะทางท่ียาว (ตอนท่ี 1 ระยะทาง 11.94 กิโลเมตร ตอนท่ี 3 

ระยะทาง 15.38 กิโลเมตร) ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูใชทางท้ังในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน 

ขอเสนอแนะ 

แนวเสนทางและรูปแบบการพัฒนาทางหลวงท่ีมีรูปแบบของถนนหลายรูปแบบ จำเปนตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของ

ทุกรูปแบบของถนน ท้ังทางระดับพ้ืน ทางตางระดับ ทางยกระดับ และทางอุโมงค ตลอดจนบริเวณจุดเช่ือมตอระหวางถนน

แตละรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการพัฒนาทางหลวงพิเศษท่ีเปนทางอุโมงคควรพิจารณาถึงระบบปองกันเหตุ

ฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในทางอุโมงคและบนทางตางระดับ พรอมท้ังมีการวางแผนการอพยพในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือเหตุการณท่ีไมคาดคิด เชน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอุทกภัย ระบบการเขา-ออก ของรถฉุกเฉิน และระบบท่ี

ทำใหผูท่ีติดอยูภายในอุโมงคสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกได เปนตน 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

รูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมืองมีการควบคุมการเขา-ออก แบบเต็มรูปแบบ (Full Control of Access) เปนรูปแบบท่ี

เนนการเคลื่อนตัว (Mobility) ในการเดินทาง ซึ่งถือวาระดับความสะดวกในการเขา-ออก ท่ีดินถูกจำกัดเฉพาะบริเวณทาง

ข้ึนลงทางตางระดับและทางแยกตางระดับ ทำใหการควบคุมการเขา-ออก มีความสอดคลองกับการใชงานถนนท่ีตองการ

ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง โดยอุบัติเหตุท่ีมักเกิดข้ึนกับทางหลวงรูปแบบน้ีจะเปนอุบัติเหตุเน่ืองจากการใช

ความเร็วตลอดแนวเสนทาง และอุบัติเหตุการชนดานขางบริเวณทางข้ึนลงและทางเช่ือม 

ขอเสนอแนะ 

รูปแบบทางหลวงพิเศษซึ่งมีการจำกัดการเขา-ออก ท่ีชัดเจน ควรใหความสำคัญในดานความปลอดภัยของบริเวณทางเขา-

ออก และทางเช่ือมระหวางถนนท่ีมีอยูเดิมและทางหลวงพิเศษท่ีมีการใชความเร็วท่ีสูง 

3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

เน่ืองจากรูปแบบทางแยกท่ีออกแบบมาในโครงการน้ีมีลักษณะเปนทางแยกตางระดับท้ังหมด 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 

รูปแบบทางแยกตางระดับท่ีเช่ือมการเขา-ออก ระหวางถนนท่ีมีอยูเดิมกับโครงการทางหลวงใหม ควรพิจารณาใหมีลักษณะ

รูปแบบของทางแยก (Interchange Configuration) ท่ีปลอดภัยกับการจราจรและการใชความเร็วท่ีปลอดภัย (Safe 

Speed) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วระหวางถนนท่ีมีอยูเดิมและโครงการทางหลวงใหม 
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ตารางท่ี 7.1-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 

ประเด็นดานการออกแบบท่ัวไป 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

การศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ไดอาศัยปจจัยดานวิศวกรรมงานทาง ไดแก 

รูปแบบทางเรขาคณิต (การเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ การเปลี่ยนแปลงทางแนวดิ่ง) มาใชในการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ

ทางเลือกแนวเสนทางท่ีเหมาะสม โดยปจจัยรูปแบบทางเรขาคณิตนับวาเปนองคประกอบสำคัญในการออกแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพและปลอดภยั เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ การเปลี่ยนแปลงทางแนวดิ่ง และการประสานสัมพันธท่ี

ดีระหวางแนวทางราบและแนวทางดิ่ง จะทำใหผูใชทางสามารถใชความเร็วและทำใหแนวเสนทางสอดคลองกับความ

คาดหวัง (Expectation) ของผูใชทาง 

ขอเสนอแนะ 

รูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสมของโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ควรมีแนวเสนทางแนวราบและทางแนวดิ่งท่ี

ปลอดภัยและเหมาะสมกับความเร็วในการออกแบบ (Design speed) ยานพาหนะท่ีใชออกแบบ (Design vehicle) และ

สภาพจราจรในชวงปท่ีใชออกแบบ (Design year) 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

การออกแบบโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองยึดถือตามขอกำหนดและมาตรฐานของกรมทางหลวงเปนหลัก และไดมี

การอางถึงมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ มาใชรวมดวย เชน AASHTO, “A Policy on Geometric Design of Highways and 

Street”, 2001 และ AASHTO, “Roadside Design Guide”, 1996 เปนตน แตเน่ืองจากโครงการทางหลวงพิเศษระหวาง

เมือง สายตาก-แมสอดน้ี มีลักษณะรูปแบบถนนท่ีหลากหลาย ท้ังทางระดับพ้ืน ทางยกระดับ ทางตางระดับ และทางอุโมงค 

ซึ่งการนำเอามาตรฐานในการออกแบบตาง ๆ มาประยุกตใชรวมกันตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ

และสภาพพ้ืนท่ีของโครงการดวย 

ขอเสนอแนะ 

เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของสายทาง การนำเอามาตรฐานในการออกแบบตาง ๆ มาประยุกตใชกับทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมืองสายน้ี ควรพิจารณาถึงความแตกตางและขอจำกัดทางดานกายภาพของภูมิประเทศเพ่ือใหการออกแบบน้ันมี

ความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีจริง 

3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ความเร็วในการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษน้ีอางอิงตามมาตรฐานของกรมทางหลวง แตความเร็วท่ีผูใชทางเดิน

ทางจริงน้ันอาจสูงกวาความเร็วออกแบบจนทำใหเกิดความไมปลอดภัยในการใชงานถนน จนเปนเหตุใหนำมาสูอุบัติเหตุท่ีมี

ความรุนแรงได โดยเฉพาะอยางยิ่งความเร็วในการเดินทางบนทางตางระดับและทางอุโมงค 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาถึงความเร็วในการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมตามองคประกอบของแนวเสนทาง เชน แนวเสนทางตาม

แนวราบและแนวตั้ง จุดท่ีมีการรวมการจราจร (Merging) จุดท่ีมีการสานการจราจร (Weaving) และจุดท่ีมีการลดความเร็ว

หรือการเรงของยานพาหนะในบริเวณทางแยก อีกท้ังควรมีการพิจารณาถึงการใชปายจำกัดความเร็วท่ีสอดคลองกับ

ความเร็วในการออกแบบ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหแกผูใชงานโครงการน้ี 
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ตารางท่ี 7.1-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) 

ทางแยก 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

แนวเสนทางโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ประกอบดวย ทางแยกในรูปแบบทางแยกตางระดับ

ท้ังหมด 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) โดยทางแยกแตละจุดน้ันมีระยะหางระหวางกันเหมาะสมตามท่ีเกณฑพิจารณาจาก

ขอจำกัดทางดานกายภาพตามแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโครงการท่ีตองการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานคมนาคมเช่ือมตอระหวาง อ.แมสอด จ.ตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก แตท้ังน้ีจำนวนทางแยกบนสายทางอาจไม

เพียงพอตอการเขา-ออกของรถฉุกเฉินในกรณีท่ีมีอุบัติการณเกิดข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

จำนวนและประเภทของทางแยกควรพิจารณาประเด็นดานความปลอดภัยท้ังในสภาพการจราจรปกติและฉุกเฉิน ในข้ันตอน

การออกแบบอาจตองพิจารณาถึงชองทางสำหรับการเขา-ออกของรถฉุกเฉิน เพ่ือใหสามารถเขาถึงจุดเกิดเหตุไดอยาง

ทันทวงทีในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ี ทางแยกตางระดับควรพิจารณาถึงความปลอดภัยแกท้ังผูใชทางตามแนวเสนทาง 

ทางหลวงพิเศษและผูใชทางท่ีเขา-ออกทางหลวงพิเศษในทุกทิศทางการเคลื่อนตัว 

ขอจำกัดทางสภาพแวดลอม 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายตาก-แมสอด มีแนวเสนทางอยูในพ้ืนท่ีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขา และอยูใน

พ้ืนท่ีสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกท่ัวไปและอากาศเย็น ซึ่งอาจมีสภาพอากาศท่ีไมเอ้ือตอการขับข่ีท่ีปลอดภัย เชน หมอก  

ฝนตก เปนตน โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองจะมีรูปแบบการออกแบบกอสรางทางเปนทางตางระดับและ 

ทางอุโมงค เพ่ือหลีกเลี่ยงขอจำกัดดานกายภาพของพ้ืนท่ี ซึ่งการออกแบบกอสรางทางตางระดับและทางอุโมงค อาจ

กอใหเกิดอันตรายจากสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย เชน สภาพผิวทางลื่นภายหลังฝนตก สภาพการมองเห็นท่ีไมเพียงพอใน

สภาพท่ีมีหมอกและเวลากลางคืน สภาพแสงแดดท่ีสองเขาตา (Glare problem) ปญหาโครงสรางถนน หรือภัยพิบัติตาง ๆ 

จนเปนเหตุทำใหมีการปดการใชเสนทางหรือเปนอันตรายตอผูใชทางได 

ขอเสนอแนะ 

ในข้ันตอนออกแบบ (ข้ันตอนลำดับตอไปของการพัฒนาโครงการ) ควรพิจารณาถึงการออกแบบแนวทางราบและแนวทาง

ดิ่งของถนนและสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนถนนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม หลีกเลี่ยงไมให

สภาพแวดลอมเปนอุปสรรคในการเดินทางของผูใชทาง นอกจากน้ันควรพิจารณาใหมีการจัดระบบปองกันภัยธรรมชาติและ

ภัยพิบัติท่ีเหมาะสม ตลอดจนแสงสวางบริเวณทางเขา-ออกอุโมงค ใหมีความสอดคลองกับระบบปรับแสงของสายตาผูขับข่ี 
ท่ีมา : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 1 
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 ขั้นตอนการออกแบบเบ้ืองตน  (Preliminary Design Stage) 

ตัวอยางจาก รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด 

ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ฉบับท่ี 2)  

• ความเปนมาของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทำการตรวจสอบ 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ซ่ึงจะทำการกอสรางทางหลวงพิเศษข้ึนใหม โดยมีจุดเริ่มตนโครงการอยูบริเวณ 

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดท่ี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 76.938 

กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 7.2-1 โดยทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน ตั้งแต

จุดเริ่มตนโครงการไปจนถึง บ.หนองแขมใหม ต.แมทอ อ.เมืองจาก เปนระยะทางประมาณ 58.700 กิโลเมตร 

(กม.0+000 ถึง กม.58+700) ดังแสดงในรูปท่ี 7.2-2 

 

 

รูปท่ี 7.2-1 แนวเสนทางท้ังหมด 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 2 
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รูปท่ี 7.2-2 แนวเสนทางท่ีทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 2  

 

แนวเสนทางประกอบไปดวยรูปแบบทางราบ ทางยกระดับ และรูปแบบอุโมงค ซ่ึงรูปแบบ

ทางราบนั้นมีชองจราจรกวาง 3.60 เมตร ไหลทางดานในกวาง 1.00 เมตร และไหลทางดานนอกกวาง  

3.00 เมตร ซ่ึงบางชวงของถนนนั้นมีทางคูขนานท่ีมีชองจราจรกวาง 3.50 เมตร ไหลทางดานซายและขวากวาง 

1.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 7.2-3 สวนรูปแบบทางยกระดับนั้นมีชองจราจรกวาง 3.60 เมตร ไหลทางดานใน

กวาง 1.00 เมตร และไหลทางดานนอกกวาง 2.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 7.2-4 และรูปแบบอุโมงคนั้นมีชอง

จราจรกวาง 3.60 เมตร และมีเพียงไหลทางเพียงดานเดียวกวาง 2.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 7.2-5 

 

 

รูปท่ี 7.2-3 หนาตัดถนนรูปแบบทางราบ 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 2 
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รูปท่ี 7.2-4 หนาตัดถนนรูปแบบทางยกระดับ 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 7.2-5 หนาตัดถนนรูปแบบอุโมงค 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 2 
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• ปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะ 

ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบเบ้ืองตน) ดังแสดงในตารางท่ี 7.2-1 

ตารางท่ี 7.2-1 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน) 

ประเด็นท่ัวไป 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายตาก-แมสอด น้ี ไดพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำไว 3 รูปแบบ ไดแก ระบบ

ระบายน้ำของทางระดับดิน ระบบระบายน้ำของทางยกระดับ/ สะพาน และระบบระบายน้ำในอุโมงค ซึ่งมีระบบระบายน้ำ

ท่ีแตกตางกันของแตละรูปแบบเสนทาง ระบบระบายน้ำตาง ๆ เชน ทอระบายน้ำ บอรับน้ำ ตองสามารถรองรับปริมาณน้ำ

ไดอยางเพียงพอและมีจุดเก็บกักน้ำท่ีปลอดภัย โดยไมกอใหเกิดน้ำทวมขังจนเปนอันตรายตอผูขับข่ี เชนปริมาณน้ำฝนกท่ี

มากเกินไป นอกจากน้ัน ระบบระบายน้ำในทางอุโมงคจะตองสามารถรองรับปริมาณน้ำจากการไหลของน้ำบนผิวทางและ

จากการรั่วซึมภายในอุโมงคได 

ขอเสนอแนะ 

การออกแบบระบบระบายน้ำควรพิจารณาถึงขนาดหนาตัดของระบบระบายน้ำใหเพียงพอตอปริมาณน้ำฝนบนถนนและ

พ้ืนท่ีโดยรอบ อีกท้ังอาจออกแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำไวท่ีบอรับน้ำเพ่ือปองกันปริมาณน้ำท่ีมีมากจนเกินไปในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณไมคาดคิดข้ึน เชน ปริมาณน้ำฝนมีมากเกินไปหรือน้ำทวม โดยเฉพาะบอรับน้ำบริเวณปากอุโมงค  นอกจากน้ี เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดอาการเหินน้ำ (Hydroplane) อาจพิจารณาการจำกัดควบคุมความเร็วในการใชทางในแตละชวงเวลาท่ี

แตกตางกัน (Variable Speed Limit) เชน ในขณะท่ีฝนตกหรือภายหลังฝนตก 
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณ กม.9+000 กม.21+000 กม.28+000 และ 34+000 ไดมีการออกแบบพ้ืนท่ีสำหรับใชเปนจุดอำนวยความสะดวก

สำหรับรถท่ีเขาใชงานอุโมงค ดังรูป ซึ่งเปนจุดท่ีมีรถฉุกเฉิน รถดับเพลิง และรถกูภัยประจำการอยู โดยจะมีการกอตั้งหนวย

เคลื่อนท่ีเร็วบริเวณภายในอุโมงคแตละอุโมงค แตเสนทางเช่ือมตอระหวางจุดอำนวยความสะดวกและทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมืองน้ัน จำเปนตองมีความปลอดภัย ท้ังแนวเสนทาง จุดเช่ือมตอ จุดเปดเกาะกลาง และการใชความเร็วในการเขา

ระงับเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซอนได 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาการใชแนวเสนทางของรถฉุกเฉิน รถดับเพลิง และรถกูภัยในการเขาระงับเหตุท่ีปลอดภัย โดยท่ีแนวเสนทาง 

จุดเช่ือมตอระหวางจุดอำนวยความสะดวกและทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และการใชความเร็วจะตองออกแบบใหมีความ

ปลอดภัย เชน แนวเสนทางท่ีปราศจากทางโคงรัศมีแคบ แนวเสนทางท่ีไมสรางความสับสนแกเจาหนาท่ีและผูใชทางท่ีอาจ

พลัดเขามาใชทาง จุดเช่ือมตอท่ีมีแนวการมองเห็นบริเวณจุดเช่ือมตอท่ีปลอดภัย อุปกรณความปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับ

ความเร็วในการใชทางเขาระงับเหตุ และจุดกลับรถหรือการเปดเกาะกลางภายในอุโมงคเพ่ือใหสามารถเขาระงับเหตุไดอยาง

ทันทวงที นอกจากน้ีควรพิจารณาใหความสำคัญกับแผนการจัดการจราจรในชวงเกิดอุบัติการณหรือชวงระงับเหตุ 
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ตารางท่ี 7.2-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน) 

รูปตัดท่ัวไป 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ชวงถนนระดับผิวดินของเสนทางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอดน้ี ไดมีการออกแบบความชันของคันทาง 

(Side slope) ไวเทากับ 1:2 ซึ่งความชันดังกลาวน้ีอาจเปนอันตรายตอยานพาหนะท่ีเสียหลักหลุดออกนอกผิวจราจร เกิด

การพลิกคว่ำได โดยเฉพาะยานพาหนะท่ีสูง สรางความเสียหายแกผูขับข่ีและยานพาหนะ 

 
ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาปรับลดความชันของคันทางใหลาดลง เชน 1:3 เปนตน เพ่ือปองกันไมใหยานพาหนะท่ีเสียหลักหลุดออกนอก

เสนทางเสียหลักพลิกคว่ำ หรือพิจารณาติดตั้งอุปกรณกันอันตรายปองกันยานพาหนะหลดุออกนอกผิวจราจรและไมสามารถ

แลนกลับคืนสูผิวจราจรปกติได   

รายละเอียดของแนวเสนทาง 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

แนวเสนทางสวนใหญของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด เปนทางอุโมงค ซึ่งโดยปกติการออกแบบแนว

เสนทางทางอุโมงคจะมีขอจำกัดดานแสงสวางและระยะมองเห็นของผูขับข่ี ดังน้ัน การผสมผสานกันของแนวเสนทางราบ

และทางดิ่งของทางอุโมงคจำเปนตองมีการตรวจสอบระยะมองเห็น (Sight distance) และระยะเบรกปลอดภัย (Braking 

distance) ในทุก ๆ ชวงของถนนทางอุโมงค เพ่ือปองกันไมใหผูขับข่ีเกิดอุบัติเหตุชนทายกันเน่ืองจากระยะมองเห็นสำหรับ

การหยุดรถปลอดภัย (Stopping sight distance) ท่ีจำกัด 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะหระยะมองเห็นสำหรับการหยุดรถปลอดภัย (Stopping sight distance) ใหสอดคลอง

กับความเร็วในการออกแบบของแนวเสนทางทางอุโมงค โดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด 
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

เน่ืองจากโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ประกอบดวย ถนนในรูปแบบตาง ๆ ท้ังทางระดับพ้ืน  

ทางยกระดับ และทางอุโมงค ซึ่งผูขับข่ีน้ันอาจสามารถรับรูถึงรูปตัดท่ัวไปของถนนและลักษณะของเสนทางได แตผูขับข่ีอาจ

ไมทราบถึงความเร็วจำกัดของถนนในแตละรปูแบบ โดยเฉพาะชวงทางอุโมงค จึงอาจทำใหผูขับข่ีใชความเร็วท่ีไมเหมาะสม

ในการเขาสูถนนในรูปแบบน้ัน ๆ จนอาจทำใหเกิดความไมปลอดภัย และนำไปสูการเกิดอุบัติเหตุท่ีรุนแรงได 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาระบุในงานออกแบบกรอบรายละเอียดถึงการบังคับการใชความเร็ว เชน ปายจำกัดความเร็ว ปายเตือนการใช

ความเร็ว และปายแนะนำการใชความเร็ว เพ่ือใหผูขับข่ีสามารถรับรูและเขาใจถึงความเร็วท่ีเหมาะสมปลอดภัยในการ

เดินทางบนชวงถนนในแตละรูปแบบถนน 
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ตารางท่ี 7.2-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน) 

ทางแยก 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณทางแยก กม.0+850 จุดตัดระหวางถนน อบต.แมปะ กับถนนทางคูขนาน (Service road) มีลักษณะเปนทางแยกท่ี

เช่ือมตอดวยทางโคง ซึ่งอาจทำใหระยะการมองเห็นทางเช่ือมทางแยกมีจำกัด อีกท้ังทำใหคนขับไมสามารถตระหนักไดวา

ทางขางหนาน้ันเปนทางแยก จึงอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได 

 
ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาปรับแกจุดเช่ือมตอท่ีเปนทางโคงใหมีลักษณะเปนทางตรง โดยการปรับแนวเสนทางของถนน อบต.แมปะ ใหมี

ลักษณะเปนทางตรงท่ีผูขับข่ีสามารถรับรูไดวาบริเวณขางหนาเปนทางแยกท่ีเช่ือมตอกับถนนทางคูขนาน (Service road) 

ของโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด 
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณทางแยก กม.0+850 จุดตัดระหวางถนน อบต.แมปะ กับถนนทางคูขนาน (Service road) มีลักษณะเปนทางแยกท่ี

เช่ือมตอดวยทางโคง ซึ่งอาจทำใหระยะการมองเห็นทางเช่ือมทางแยกมีจำกัด อีกท้ังทำใหคนขับไมสามารถตระหนักไดวา

ทางขางหนาน้ันเปนทางแยก จึงอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได  

 
ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาระบุรูปแบบการควบคุมทางเช่ือมทางแยกแตละตำแหนงใหเหมาะสมและชัดเจน เชน การควบคุมแบบมี

สัญญาณไฟจราจร หรือไมมีสัญญาณไฟจราจร เปนตน และควรพิจารณาติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เชน เสนหยุด 

อีกท้ังควรมีการติดตั้งปายเตือน เชน ปายเตือนทางเช่ือม ปายใหทาง เพ่ือใหผูขับข่ีทราบวาทางขางหนามีทางเช่ือมเช่ือมตอ

อยูและจะตองใหทางแกผูสัญจรบริเวณถนนทางคูขนาน (Service road) รวมไปถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือให 

ผูขับข่ีสามารถรับรูไดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยหากตำแหนงใดมีทางเขา-ออกของสถานท่ีตาง ๆ เช่ือมตออยู

จะตองมีการติดตั้งปายเตือนใหชัดเจน 



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 90 

 

ตารางท่ี 7.2-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน) 

ประเด็นอ่ืน ๆ 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ในปจจุบันเสนทางเช่ือมตอการเดินทางระหวางตาก-แมสอดมีปริมาณจราจรสูง และมีสัดสวนของยานพาหนะรถบรรทุก

ขนาดใหญ (Heavy Vehicles) มาก (มากถึงรอยละ 20 ของยานพาหนะทุกประเภท) ดังน้ัน การออกแบบอุปกรณปองกัน

อันตรายจำเปนตองออกแบบใหสามารถเพ่ิมความปลอดภัยใหแกยานพาหนะขนาดใหญเหลาน้ีได ตัวอยางเชน กำแพง

คอนกรีตปองกันอันตราย (Barrier) ความสูงประมาณ 1 เมตร น้ันเพียงพอตอยานพาหนะขนาดเล็กแตอาจไมเหมาะสมตอ

ยานพาหนะขนาดใหญ 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาเพ่ิมความสูงของกำแพงคอนกรีต (Barrier) ตลอดแนวเสนทาง 
ท่ีมา : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก-แมสอด ฉบับท่ี 2 
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 ขั้นตอนการออกแบบกอสราง  (Detailed Design Stage) 

ตัวอยางจาก รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 22 แพคเกจ L  

สกลนคร-นครพนม ชวงท่ี 2 ข้ันตอนการออกแบบกอสราง 

• ความเปนมาของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทำการตรวจสอบ 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางทางหลวง

หมายเลข 22 ซ่ึงจะทำการขยายชองจราจร จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร โดยแบงออกเปนท้ังหมด 6 ตอน 

ระยะทางรวม 136.65 กิโลเมตร โดยทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ข้ันตอนการออกแบบกอสราง บริเวณ

จุดเริ่มตน จังหวัดสกลนคร และสิ้นสุดท่ี จังหวัดนครพนม เปนระยะทาง 25.398 กิโลเมตร (กม.197.676 ถึง 

กม.223+073) ดังแสดงในรูปท่ี 7.3-1  

 

 

รูปท่ี 7.3-1 แนวเสนทางท่ีทำการตรวจสอบความปลอดภัยฯ 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ชวงท่ี 2 

 

จากสถิติอุบัติเหตุในป พ.ศ. 2560 ท่ีเก็บรวบรวมโดยศูนยขอมูลอุบัติเหตุทางถนน พบวา 

บริเวณดังกลาวมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนท้ังหมด 14 ครั้ง เปนอุบัติเหตุท่ีทำใหบาดเจ็บท่ัวไป 13 ครั้ง และเปนอุบัติเหตุ

รุนแรง 1 ครั้ง โดยจุดท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้งอยูท่ีชุมชนหนองหญาไซ ตำบลบานผึ้ง จังหวัดนครพนม  

ดังแสดงในรูปท่ี 7.3-2  
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รูปท่ี 7.3-2 การกระจายตัวของอุบัติเหตุ 

ท่ีมา: รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ชวงท่ี 2  
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• ปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะ 

ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) ดังแสดงในตารางท่ี 7.3-1 

ตารางท่ี 7.3-1 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) 

ประเด็นท่ัวไปของการออกแบบ 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ความลาดเอียงในแนวดิ่งบริเวณ กม.218+150 น้ันจะทำใหความปลอดภัยของถนนลดลง เน่ืองจากรถจักรยานยนตท่ี

เคลื่อนท่ีมาจาก กม.218+500 จะไมสามารถมองเห็นกิจกรรมบริเวณตลาดท่ีอยู บริเวณ กม.218+200 ได  

 
ขอเสนอแนะ 

พิจารณาปรับแกแนวระดับเพ่ือหลีกเลี่ยงความลาดชัด หรือถาหากการปรับแกแนวระดับน้ันไมมีความเหมาะสมทาง

เศรษฐศาสตร ควรมีการติดตั้งปายเตือนหรือหลักนำทาง เพ่ือเพ่ือความปลอดภัยใหแกผูใชทาง 

 
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

เกาะกลางน้ันถูกออกแบบใหมีชองเปดไวทุก ๆ 2 กิโลเมตร โดยออกแบบไวใหสามารถใชงานพรอมกันไดท้ัง 2 ทิศ

ทางการเคลื่อนท่ี ทำใหจำเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงปญหาความไมปลอดภัยเก่ียวกับระยะการมองเห็นของผูขับข่ี ดังน้ี 

- หากบริเวณดังกลาวน้ันมีกระแสจราจรเปนจำนวนมาก และมียานพาหนะท่ีตองการใชชองเปดเกาะกลางท้ัง 2 

ทิศทาง อาจสงผลใหยานพาหนะในทิศทางตรงกันขามบดบังระยะการมองเห็นกระแสจราจร จนนำไปสูการเกิด

อุบัติเหตุได 
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ตารางท่ี 7.3-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) 

ประเด็นท่ัวไปของการออกแบบ 

 - ความกวางของชองเปดบริเวณเกาะกลางน้ันยานพาหนะขนาดเล็กสามารถใชงานพรอมกันได 2 คัน ในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งทำใหระยะการมองเห็นของคันท่ีอยูชองจราจรดานในถูกบดบังโดยคันท่ีอยูชองจราจรดานนอก อีกท้ังยัง

สงผลใหจุดตัดของกระแสจราจรน้ันมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบของชองเปดบริเวณเกาะกลางบริเวณท่ีมีกระแสจราจรจำนวนมาก เปนแบบทิศทางเดียว 

 
3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ถนนทางคูขนานถูกออกแบบมาใหมีความกวางของไหลทางท่ีคอนขางมาก (2.45 เมตร) ซึ่งบริเวณไหลทางน้ันมักจะถูกใช

สำหรับเปนท่ีจอดรถ ทำใหระยะการมองเห็นของรถท่ีจะเขาใชงานถนนถูกบดบังโดยรถท่ีจอดอยูบริเวณใกลจุดเช่ือมตอ 

อีกท้ังในเวลากลางคืนน้ันมักจะไมมีรถจอดบริเวณไหลทาง สงผลใหผูขับข่ีท่ีใชงานทางคูขนานน้ันสามารถใชความเร็วท่ี

สูงข้ึนได 

 
  



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 95 

 

ตารางท่ี 7.3-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) 

ประเด็นท่ัวไปของการออกแบบ 

 ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาติดตั้งทางเดินเทาบริเวณท่ีมีจุดเช่ือมตอกันระหวางเสนทางสายหลักและถนนทางคูขนาน 

 
ทางแยก 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณทางแยก กม.214+825 มีการออกแบบใหเสนทางสายหลักและเสนทางสายรองเช่ือมตอกันดวยมุมท่ีลาดเอียง อีก

ท้ังมีการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรเปนแบบ 3 เฟส ซึ่งทำใหเกิดจุดตัดของกระแสจราจรข้ึนในเฟสท่ี 1 และ 3 โดยจุดตัด

ของกระแสจราจรท่ีเกิดจากการเช่ือมตอกันของแนวเสนทางท่ีลาดเอียงน้ันจะนำไปสูรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุท่ีมี

ความรุนแรง 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวเสนทางของทางแยกและปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจร เพ่ือลดจัดตัดของกระแส

จราจรบริเวณทางแยก 
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ตารางท่ี 7.3-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) 

ทางแยก 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณ กม.204+754 และ กม.208+010 มีถนนท่ีเช่ือมตอกับเสนทางสายหลักอยู ซึ่งถูกบังคับใหเลี้ยวซายไดเทาน้ัน 

(หามเลี้ยวขวา) แตบริเวณดังกลาวน้ันมีเพียงชองจราจรปกติและชองจราจรสำหรับชะลอความเร็วเพ่ือรอเลี้ยว ซึ่งไมมี

ลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถจัดการจราจรได ทำใหเกิดจุดตัดของกระแสจราจรในรูปแบบ merging และ diverting 

บริเวณถนนสายหลัก 

 
ขอเสนอแนะ 

พิจารณาติดตั้งเกาะสำหรับปองกันการเลี้ยงขวาท่ีมีรูปแบบท่ีถูกตอง ติดตั้งไวในตำแหนงท่ีเหมาะสม เพ่ือลดจุดตัดของ

กระแสจราจรลง อีกท้ังควรพิจารณาติดตั้งปายจราจรและเครื่องหมายบนผิวทางเพ่ือบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

ของถนน 

3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณ กม.217+360 ถนนสายรองเช่ือมตอกับถนนสายหลักบริเวณใกลกับชองเปดเกาะกลางถนน ทำใหเกิดจุดตัดของ

กระแสจราจรข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

พิจารณาเปลี่ยนตำแหนงของชองเปดเกาะกลางถนน 
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ตารางท่ี 7.3-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) 

ผูใชรถใชถนนอ่ืน ๆ 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

เกาะกลางถนนท่ีออกแบบน้ันจะกีดกันไมใหยานพาหนะสามารถเลี้ยวขวาเขาสูทางเขา-ออกพ้ืนท่ีได ซึ่งยานพาหนะของ

คนในพ้ืนท่ีน้ันจะตองเคลื่อนท่ีเปนระยะทางยาวประมาณ 10 เมตร ถึง 2.5 กิโลเมตร กวาจะสามารถเขาใชงานชองเปด

เกาะกลางถนนเพ่ือเลี้ยวเขา-ออกพ้ืนท่ี อีกท้ังบริเวณดังกลาวมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อมีรถจักยานยนต

มารวมใชเสนทางเดียวกับกระแสจราจรท่ีมีความเร็วสูง ซึ่งหากรถจักยานยนตใชงานชองเปดบริเวณเกาะกลางจะทำให

เกิดความเสี่ยงท้ังในขณะเลี้ยวเพ่ือจะทำการกลับรถ ขณะกลับรถ และขณะกลับรถเสร็จสิ้น อีกท้ังควรพิจารณาถึงปญหา

ตาง ๆ เชน การขับข่ีสวนทิศทางการจราจร เปนตน 

 
(เสนสีแดง) คือ แนวทางการเคลื่อนท่ีของรถจักรยานยนต (เสนสีเขียว) คือ แนวทางการเคลื่อนท่ีของรถยนตร 

ขอเสนอแนะ 

พิจารณาทางขามตางระดับสำหรับรถจักรยานยนต เชน อุโมงคทางลอด หรือสะพานกลับรถ  

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

บริเวณขางทาง กม.214+150 มีโรงเรียนและชุมชนตั้งอยู ซึ่งบริเวณดังกลาวไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับขามถนน 

โดยหากมีการขยายชองจราจรเปน 4 ชองจราจรแลวจะทำใหความเร็วของยานพาหนะบริเวณน้ันเพ่ิมข้ึน ทำใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการขามถนนของนักเรียนและคนเดินเทาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ัน 

 
ขอเสนอแนะ 

พิจารณาติดตั้งทางขามสำหรับคนเดินเทา เชน สะพานลอย 
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ตารางท่ี 7.3-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนการออกแบบกอสราง) 

ปายและเคร่ืองหมายนำทาง 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ยังไมไดมีการออกแบบปายเตือนและเครื่องหมายนำทางบนทางคูขนาน ซึ่งปายเตือนและเครื่องหมายนำทางน้ันสำคัญ

อยางมากตอผูใชยานพาหนะ เพ่ือใหสามารถตระหนักและรับรูไดอยางทันทวงที 

ขอเสนอแนะ 

ควรพิจารณาออกแบบรายละเอียดของปายและเครื่องหมายนำทางบนทางคูขนาน 
ท่ีมา : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ชวงท่ี 2 
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 กรณีศึกษาขั้นตอนระหวางการกอสราง (During Construction Stage) และขัน้ตอนกอน
เปดการจราจร (Pre–opening to Traffic) 

ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) ดังแสดงในตารางท่ี 7.4-1 

ตารางท่ี 7.4-1 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

แผนการจัดการจราจร (Traffic management plan) 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• แผนการจัดการจราจรระหวางการกอสราง (Traffic Management Plan / Traffic Control Plan 

(TMP/TCP)) มีความสำคัญในการการบริหารจราจรและะความปลอดภัยในระหวางการกอสราง แผนน้ีเปน

แผนท่ีตองจัดทำเฉพาะงาน มีลักษณะแปรเปลี่ยนตามข้ันตอนการกอสรางและลักษณะงาน (site specific) 

เปนการออกแบบใชอุปกรณช่ัวคราวสรางกายภาพทางเพ่ือผูใชทุกประเภท ใหสามารถเดินทางผานเขตงาน

กอสรางไดอยางปลอดภัย เปนลักษณะงานออกแบบ มิใชการหยิบใชรูปแบบมาตรฐานตามคูมือท่ีมีลักษณะ

เปนแผนท่ัวไป (Typical Application) สำหรับการจัดการจราจรช่ัวคราว (Temporary traffic control) 

มาใช อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบวา ในทางปฏิบัติยังไมมีการจัดเตรียมและดำเนินการตามแผนน้ี

อยางสมบูรณ  

 

ขอเสนอแนะ 

• ดำเนินการจัดทำแผน TMP/TCP กอนเริ่มงานกอสราง และดำเนินการตามแผนงานอยางสมบูรณ เพ่ือสราง

กายภาพช่ัวคราวท่ีปลอดภัยแกผูใชทาง ในระหวางดำเนินการกอสราง  
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

การควบคุมความเร็วรถ (Speed control) 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• รถใชความเร็วสูงผานเขตกอสราง ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีเครื่องจักรเขาออกและกองวัสดุขางทาง จากการ

ตรวจสอบไมพบปายจำกัดความเร็วรถ หรือปายย้ำความเร็วจำกัด ในเขตกอสราง   
 

  

  
 

 ขอเสนอแนะ 

• ควรจำกัดความเร็วรถ 40 กม./ชม.  เพ่ือความปลอดภยัของผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานกอสราง โดยการตดิตั้ง

ปายจำกัดความเร็วรถท่ี 40 กม./ชม. และยำ้ความเร็วจำกัดอยางสมำ่เสมอตลอดแนวเขตกอสราง 

• ประสานความรวมมือตำรวจทางหลวงในพ้ืนท่ี บังคับใชความเร็วจำกัดตลอดแนวเขตกอสรางอยางเขมงวด 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

การนำทางผูขับขี ่(Signs, signals, line markings, and delineation) 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

ทางหลวงชวงกอนถึงเขตกอสรางจำกัดความเร็ว 90 กม./ชม. โดยท่ีผูใชทางมีพฤติกรรมการใชความเรว็ท่ีสูง

กวาความเร็วจำกัด ผูขับข่ีอาจไมสามารถมองเห็นปายเตือนเขตกอสรางขางหนา ซึ่งติดตั้งอยูบรเิวณซายทาง

บนถนนท่ีมีทางว่ิงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากลางคืน  
 

  
ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งปายเตือนท้ังในบริเวณดานซายและขวาทาง (Duplicate all road work signs) เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การมองเห็นปาย  
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ผูขับข่ีไมสามารถมองเห็นแนวโคงแคบขางหนาไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน การตดิตั้งแถบขาวแดงติด

วัสดุสะทอนแสงบริเวณซายทางเปนระยะๆ สามารถชวยกำหนดตำแหนงขอบทางว่ิงซึ่งมีระดับแตกตางกับ

งานกอสราง แตไมสามารถนำทางโคงในเวลากลางคืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณโคงขวาซึ่งจะไมมีวัสดุ

สะทอนแสงใดๆ เน่ืองจากติดวัสดสุะทอนแสงเพียงดานเดียว การเขาโคงอยางกะทันหันอาจทำใหเกิดการ

เสียหลักเขาบริเวณเขตกอสราง 
 

  

  
ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งวัสดุสะทอนแสงท้ังสองฝงถนน เพ่ือชวยนำทางผูขับข่ีในบริเวณทางโคง 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

การเบ่ียงการจราจร (Diversions from one carriageway to the other) 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ระยะเบ่ียงการจราจร (transition lengths) จากทางว่ิงเดิมไปยังทางเบ่ียงในการกอสรางสะพานสั้น เมื่อ

เทียบกับความเร็วท่ีผูขับข่ีใชกอนถึงบริเวณน้ี  

• ปายเตือนใหขอมลูท่ีไมสอดคลองกับกายภาพทางเบ่ียง 
 

  
 

ขอเสนอแนะ 

• ควบคุมความเร็วรถกอนถึงทางเบ่ียง และเตือนทางเบ่ียงลวงหนาดวยขอมูลท่ีเหมาะสม ชัดเจน 

• นำทางใหผูขับข่ีสามารถมองเห็นทางเบ่ียงไดอยางชัดเจน (clear guidance) กอนถึงบริเวณท่ีมีการเบ่ียง

ชองจราจร (transition zones) โดยตองมั่นใจวาอุปกรณท่ีใชในบริเวณน้ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

(highly visible) และปลอดภัยในกรณีท่ีชน (forgiving devices)  
 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• เมื่อสิ้นสุดทางเบ่ียงซึ่งจัดการเดินรถทางเดียวซึ่งมีผิวทางเรียบเหมือนทางว่ิงปกติ ผูขับข่ีจะกลับมาใชทาง

สองชองจราจรซึ่งรถว่ิงสวนทางกัน  อยางไรก็ตาม หากไมมีการใหขอมูลผูขับข่ีในบรเิวณสิ้นสดุการเดนิรถ

ทางเดียว ผูขับข่ีอาจลมืวากำลังขับข่ีบนถนนซึ่งเดินรถสวนทาง สรางความเสี่ยงตอการชนประสานงา  
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งปายเตือนการเดินรถสองทางบริเวณตำแหนงสิ้นสุดการเดินรถทางเดียว เพ่ือเตือนผูขับข่ี และย้ำขอมูล

วากำลังอยูบนถนนซึ่งเดินรถสองทาง 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

ผิวจราจร 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ในเขตชุมชน ไหลทางว่ิงมักถูกใชโดยผูขับข่ีรถจักรยานยนต ไหลทางท่ีมีเศษวัสดโุครงสรางทาง หรือน้ำขัง

จากการถมคันทางใหมท้ังสองขางพรอมกัน บังคับใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตเปลี่ยนชองจราจรอยางกะทันหัน 

ถูกรถท่ีตามมาชนทาย หรือเปนเหตใหรถท่ีตามมาเสียหลักออกนอกเสนทางได 
 

  
 

ขอเสนอแนะ 

• ดูแลไหลทางใหอยูในสภาพใชงานได และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

อันตรายขางทางและอุปกรณปองกัน (Roadside hazardous and safety barriers) 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ระดับท่ีแตกตางระหวางผิวทางว่ิงและขางทาง (big drop-off) สรางอันตรายใหรถท่ีเสียหลักออกนอก

เสนทาง 
 

   
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งอุปกรณปองกัน 
 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• วัสดุในงานกอสรางซึ่งทำดวยคอนกรีต กองอยูบริเวณชิดขอบทางว่ิง นับเปนวัตถุอันตรายซึ่งจะเพ่ิมความ

รุนแรงเมื่อรถเสยีหลักหลุดออกนอกทางว่ิง  
 

  
 

ขอเสนอแนะ 

• กองวัสดุหางจากขอบทางว่ิง หรือติดตั้งอุปกรณปองกัน และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 

การเขาออกเขตกอสราง (Work site access) 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• การจราจรในเขตกอสรางและนอกเขตกอสรางมีลักษณะท่ีแตกตางกันและควรถูกแยกออกจากกัน อยางไรก็

ตาม จากการตรวจสอบพบวา ไมมีการปดกันเขตกอสราง รถท่ีใชในงานกอสราง (works traffic) และรถ

อ่ืนๆ (public traffic) สามารถเขาออกเขตกอสรางไดทุกตำแหนง  
 

  

  

  
 

ขอเสนอแนะ 

• แยกและควบคมุการเขาออกเขตกอสราง และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 
ความปลอดภัยขอบบุคลากรงานทาง (Road worker safety) 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• คนงานทำงานชิดขอบทางว่ิง มีโอกาสถูกรถท่ีเสียหลักพุงเขาชนดวยความเร็วสูง 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• จัดพ้ืนท่ีปลอดภยัในการทำงาน และกำหนดเปนแผนใน TMP/TCP 
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ตารางท่ี 7.4-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนกอสรางและข้ันตอนกอนเปดใชงาน) 
ผูใชถนนกลุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัส (Vulnerable road users)  
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ผูใชรถโดยสารประจำทาง ผูใชจักรยานยนต ผูใชจักรยาน และคนเดนิเทา สามารถเขาออกเขตกอสรางได
ทุกตำแหนง และใชบริเวณเขตกอสรางปะปนกับรถในงานกอสราง 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• คำนึงถึงความปลอดภยัของผูใชถนนกลุมเสี่ยงตอการบาดเจบ็สาหสัในงานกอสราง และกำหนดเปนแผนใน 
TMP/TCP 
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 กรณีศึกษาการตรวจสอบถนนท่ีเปดใหบริการแลว (Existing Roads) 

ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) ดังแสดงในตารางท่ี 7.5-1 

ตารางท่ี 7.5-1 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 

แนวเสนทางและรูปตัดถนน 

1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• แนวเสนทางตรงยาวและรูปตัดถนนหลายชองจราจรเอ้ือใหผูใชทางใชความเร็วสูงในการขับข่ี มโีอกาสเสียชีวิต/

บาดเจ็บสาหสัจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได  

 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งปายจำกัดความเร็วท่ีปลอดภัย (Safe speed) เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) และความรนุแรงของ

อุบัติเหตุ (Severity)  

• ติดตั้งอุปกรณเตือนผูใชทางใหชะลอความเร็ว เชน แถบชะลอความเร็วตามขวาง (Rumble strips, Optical 

speed bars) เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) และความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity) 

• ติดตั้งกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัต ิเพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) และความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

(Severity) 
 

  



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 109 

 

ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 

แนวเสนทางและรูปตัดถนน 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• แนวเสนทางตรงในชวงเขตเมือง เอ้ือใหผูใชทางใชความเร็วในการขับข่ี มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะชนทาย

จากการขับรถในระยะกระช้ันชิดได  

 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ตีเสนหรือติดตั้งหลักบอกระยะหางท่ีปลอดภัยบนชองจราจร  
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 

แนวเสนทางและรูปตัดถนน 

3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• การมองเห็นแนวเสนทางโดยเฉพาะชวงทางโคงราบ หรือทางโคงราบผสมโคงดิ่ง ไมชัดเจน มีโอกาสเสยีชีวิต/

บาดเจ็บสาหสัจากอุบัติเหตุในลักษณะหลุดทางโคง หรือชนทายรถดานหนาของทางโคง  

 
ขอเสนอแนะ 

• ตัดแตงพุมไม/ตนไม ใหมองเห็นแนวเสนทางไดชัดเจน เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood)  

• (ระยะยาว) ปรับปรุงการประสานโคงราบและโคงดิ่ง ใหมองเห็นแนวเสนทางไดชัดเจน เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 

(Likelihood)  

4 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• การประสานระหวางโคงราบและโคงดิ่ง ท่ีสรางความสับสนใหผูขับข่ี มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจาก

อุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะขามไปชนประสานงากับยานพาหนะในติดตรงขาม  

 
ขอเสนอแนะ 

• ติดแตงอุปกรณนำทางใหมองเห็นไดชัดเจน (ไมสรางความสับสนท้ังกลางวันและกลางคืน) เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 

(Likelihood) และตดิตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) เพ่ือลดความรุนแรง (Severity) หากเกิดเหต ุ

• (ระยะยาว) ปรับปรุงการประสานโคงราบและโคงดิ่ง ไมใหสรางความสับสนแกผูใชทาง เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 

(Likelihood)  
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
ทางแยก 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• การมองเห็นบรเิวณทางแยกไมชัดเจน และขาดการติดตั้งอุปกรณควบคุมและอุปกรณนำทางบริเวณทางแยก มี
โอกาสเสียชีวิต/บาดเจบ็สาหสัจากการชนบริเวณทางแยก 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ปรับปรุงแนวการมองเห็นใหชัดเจน ติดตั้งปายเตือนทางแยก รวมท้ังชะลอความเร็วของทางสายรอง เพ่ือลด
โอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) 
 

ปายจราจร 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ปายนำทางไมสอดคลองกับชองจราจร มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส จากอุบัติเหตุท่ีผูขับข่ีสับสนปายนำทาง
และเปลี่ยนชองจราจรกะทันหัน 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งปายนำทาง ใหสมัพันธกับทิศทางการเคลื่อนตัวของยานพาหนะในแตละชองจราจร เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 
(Likelihood) 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
เคร่ืองหมายจราจรและเคร่ืองหมายนำทาง 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• เสนจราจร เสื่อมสภาพ/ไมชัดเจน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเฉ่ียวชนทางดานขาง หรือเสียหลักออกขาง
ทาง  
 

 

 
 
ขอเสนอแนะ 

• หมั่นตรวจสอบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง เสนจราจรใหอยูในสภาพใชงานไดดีและมองเห็นชัดเจนในระยะไกล เพ่ือลด
โอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) 
 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• หลักนำทางและเปาสะทอนแสง เสื่อมสภาพ/ไมชัดเจน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเสียหลักออกขางทาง 
หลุดทางโคง หรือชนพ้ืนท่ีหัวเกาะ (Gore area) 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
เคร่ืองหมายจราจรและเคร่ืองหมายนำทาง 
 ขอเสนอแนะ 

• หมั่นตรวจสอบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง หลักนำทางและเปาสะทอนแสง ใหอยูในสภาพใชงานไดดีและมองเหน็ชัดเจนใน
ระยะไกลโดยเฉพาะเวลากลางคืน เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) 
 

3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• แถบชะลอความเรว็ เสื่อมสภาพจนไมสามารถเตือนใหชะลอความเรว็ได มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในลักษณะหลุด
ทางโคง หรือชนบริเวณทางแยก 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• หมั่นตรวจสอบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง หลักนำทางและเปาสะทอนแสง ใหอยูในสภาพใชงานไดดี เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 
(Likelihood) 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
สภาพอันตรายขางทาง 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

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

 
 

ขอเสนอแนะ 

• จัดบริเวณปลอดภัยขางทางว่ิง 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
สภาพอันตรายขางทาง 
 

 
• ติดตั้งอุปกรณเตือนรถท่ีเริม่ออกนอกทางว่ิง เชน Shoulder rumble strips 

• ปรับเปลีย่นวัตถุแข็งเปนวัสดุท่ีใหอภัยตอผูใชทาง (Forgiving materials) 

 
• ติดตั้งราวกันอันตรายตามแนวยาว เพ่ือปองกันไมใหรถท่ีเสียหลักออกนอกเสนทางพุงเขาชนวัตถุแข็ง 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
สภาพอันตรายขางทาง 
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ลาดคันทางบรเิวณเกาะกลางและขางทางมีความชันมาก มีโอกาสเสยีชีวิต/บาดเจ็บสาหัส หากยานพาหนะเสยี
หลักตกลาดคันทาง 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งอุปกรณเตือนรถท่ีเริม่ออกนอกทางว่ิง เชน Shoulder rumble strips เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 

(Likelihood) 

• ติดตั้งราวกันอันตรายตามแนวยาว ปองกันไมใหรถท่ีเสียหลักตกลงลาดคันทาง เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ 
(Likelihood) 

• ปรับปรุงความลาดชันของคันทางเกาะกลางใหปลอดภัยและติดตั้งราวกันอันตรายแบบเคเบ้ิล (Cable guardrail) 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
สภาพอันตรายขางทาง 
3 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ราวกันอันตราย (Guardrail) เสื่อมสภาพไมพรอมใชงาน มีโอกาสเสยีชีวิต/บาดเจ็บสาหัส หากยานพาหนะเสยี
หลักชนราวกันอันตราย 

 
• ราวกันอันตรายกับราวสะพานตดิตั้งไมตอเน่ือง มโีอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส หากยานพาหนะเสยีหลักชนหัว

สะพาน 

 
ขอเสนอแนะ 

• หมั่นตรวจสอบและซอมบำรุงราวกันอันตรายใหพรอมใชงาน 

• ติดตั้งราวกันอันตรายใหมีความตอเน่ืองและตรวจสอบชวงเช่ือมตอราวกันอันตรายสองประเภทใหสามารถถาย
แรงและรบัแรงได 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
สัญญาณไฟจราจร 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• โคมสญัญาณไฟจราจร ไมสอดคลองกับชองจราจร  

• ทางแยกท่ีมีหลายชองจราจร รถขนาดใหญบดบังการมองเห็นโคมสญัญาณไฟจราจร มีเกิดเสียชีวิต/บาดเจ็บ จาก
การชนบริเวณทางแยก 
 

 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งโคมสญัญาณไฟจราจรใหมีความสัมพันธกับชองจราจร และสามารถมองเห็นไดชัดเจนในทุกชองจราจร 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
คนเดินเทา 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ทางขามอยูในตำแหนงท่ีไมปลอดภัย มีโอกาสคนเดินขามเสียชีวิตจากยานพาหนะว่ิงผานชน 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• เปลี่ยนตำแหนงของทางขามใหอยูในตำแหนงท่ีปลอดภัย 

• ติดตั้งทางขามตางระดับเพ่ือแยกคนขามถนนออกจากกระแสจราจร 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
พ้ืนถนน 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• พ้ืนถนนเสื่อมสภาพ มีรอยแตก เปนรองลอ มีโอกาสรถเสียหลักออกขาง 
 

 
 

• พ้ืนถนนเสื่อมสภาพการตานทานการลื่นไถล มโีอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหสัจากอุบัตเิหตรุถหลดุโคง 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งปายเตือนผิวทางชำรดุ ใหผูขับข่ีทราบและระมดัระวัง เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ (Likelihood) 

• ปรับปรุงสภาพพ้ืนถนนใหอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภยั 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
ทางเชื่อม 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ทางเช่ือมมีความลาดชันตางกับถนนสายหลัก ทำใหผูใชทางตองเรงความเร็ว (กรณีทางเช่ือมลาดข้ึน) หรือ
ยานพาหนะพุงสูทางหลัก (กรณีทางเช่ือมลาดลง) มีโอกาสรถทางเช่ือมชนรถทางหลัก 

• ทางเช่ือมขาดการตดิตั้งอุปกรณควบคุมกอนเขาทางหลัก 

• ทางหลักมองไมเห็นทางเช่ือม 
 

 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ปรับปรุงความลาดเอียงของทางเช่ือมใหเทากับถนนสายหลัก 

• จัดชองการไหล และพ้ืนท่ีเรง/ชะลอความเร็วบริเวณทางเช่ือมขนาดใหญ 

• ติดปายหยุดและเสนหยดุบริเวณทางเช่ือม และปายเตือนทางเช่ือมบริเวณทางสายหลัก 

• ติดตั้งอุปกรณเตือนผูใชทางใหชะลอความเร็ว หากทางเช่ือมมีปริมาณการจราจรมาก 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
จุดกลับรถ 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ทางเช่ือมอยูในบริเวณจดุกลับรถจนกลายเปนทางแยก 
 

 
 
ขอเสนอแนะ 

• กำหนดหนาท่ีของจุดดังกลาวใหชัดเจน (จุดกลับรถ/ทางแยก) และจัดการจราจรใหปลอดภัย 

• กอสรางเกาะแบงชองจราจรบรเิวณปากทางเช่ือม เพ่ือปองกันการตดักระแสจราจรของรถจากทางเช่ือม 
 

2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• จุดกลับรถมีพ้ืนท่ีขัดแยงมาก จนเกิดการกลับรถซอนคัน 
 

 
 

  



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 123 

 

ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
จุดกลับรถ 
 ขอเสนอแนะ 

• กอสรางเกาะกายภาพเพ่ือแยกรถในจุดกลับรถใหชัดเจน 
 

 
 

• เพ่ือลดจุดขัดแยง ควรกอสรางจุดกลับรถตางระดับ 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
กิจกรรมขางทาง 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• การเขาออกรานคาบริเวณเขตทางและกิจกรรมสองขางทาง ทำใหการขัดแยงระหวางกระแสจราจรท่ีตองการเขา
ออกพ้ืนท่ีและกระแสจราจรทางผาน (ทางตรง) มีโอกาสเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการตัดกระแสจราจร 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• หามจัดตั้งรานคาบริเวณเขตทาง 

• จัดทำทางคูขนาน (Frontage Road) และจัดการจราจรใหปลอดภัยกับพ้ืนท่ีกิจกรรมและชุมชนขางทาง 
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ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
ผูใชจักรยานยนต 
1 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ผูใชจักรยานยนต ขับข่ียอนศร มีโอกาสเสยีชีวิต/บาดเจ็บสาหสัจากการชนยานพาหนะในทิศทางตรงขาม 
 

 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งกลอง CCTV เพ่ือจับกุมผูกระทำผดิ 

• กอสรางทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนตในบรเิวณท่ีมีปริมาณรถจกัรยานยนตสูง 
 

 
 

  



 

 

 

คูมือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวง 

Road Safety Audit Manual for Department of Highways 

 

 126 

 

ตารางท่ี 7.5-1 (ตอ) ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ (ข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว) 
ผูใชจักรยานยนต 
2 ปญหาท่ีตรวจสอบฯ 

• ผูใชจักรยานยนตทำทางลักขาม มโีอกาสเสียชีวิต/บาดเจบ็สาหสัจากการตัดกระแสยานพาหนะในทิศทางตรง 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 

• ติดตั้งราวกันอันตรายตลอดแนวเกาะกลาง แลวกอสรางสะพาน/อุโมงค สำหรับจักรยานยนตและคนเดนิเทาใน
ตำแหนงใกลเคียงท่ีเหมาะสม  

• แยกจุดขัดแยงออกจากกัน โดยกอสรางชองทางตางระดับหรือทางลอด ซึ่งเปนไปตามหลักการของระบบท่ี
ปลอดภัย 
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