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19.3

13.5

1.80.4

5.82.1

57.1

คน ร้อยละ 95.7

ถนน และสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 27.6 รถ ร้อยละ 21.5

องคป์ระกอบการเกิดอุบัติเหตุ



ความเสี่ยง

อุบัติเหตุ

ถนน

ความบกพร่องของป่จจัย

สิ่งแวดล่อมคนรถ

SWISS CHEESE MODEL



ตัดกระชั้นชิด (4%) ชนท้ายขณะเลี้ยว/กลับรถ    
270 (2%)

ชนท้าย 2,367 (15%)

ประสานงา 241 (1%)

เบียดกัน 979 (6%)

แซงที่คับขัน 135 (1%)

ชนรถจอด 185 (1%)

ขับรถย้อนศร 214 (1%)

เสียหลักทางโค้ง 
1,303 (8%)

เสียหลักทางตรง/ชนราว
สะพาน 4,709 (30%)

หลับใน 972 (6%)

เมาสุรา 251 (2%)

ฝนตก 2,521 (16%)

อุปกรณ์รถบกพร่อง 477
(3%)

อื่น ๆ 
711 (4%)

อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ป่ 2560



ตัดหน้ากระชั้นชิด
90 (6%)

ชนท้ายขณะเลี้ยว/กลับรถ 
56 (4%)

ชนท้าย 255 (17%)

ประสานงา 43 (3%)

เบียดกัน 125 (9%)

แซงที่คับขัน 15 (1%)
ชนรถจอด 35 (2%)

ขับรถย้อนศร 25 (2%)

เสียหลักทางโค้ง
99 (7%)

เสียหลักทางตรง/ชนราว
สะพาน 288 (20%)

หลับใน 110 (7%)

เมาสุรา 110 (7%)

ฝนตก 96 (7%)

อุปกรณ์รถบกพร่อง
39 (3%)

อื่น ๆ 78 (5%)

อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561



ตัดหน้ากระชั้นชิด
81 (6%)

ชนท้ายขณะเลี้ยว/กลับรถ 
63 (4%)

ชนท้าย 261 (18%)

ประสานงา 41 (3%)

เบียดกัน 143 (10%)

แซงที่คับขัน 25 (2%)

ชนรถจอด 29 (2%)
ขับรถย้อนศร 19 (1%)

เสียหลักทางโค้ง 55 (4%)

เสียหลักทางตรง/ชนราว
สะพานลอย 251 (18%)

หลับใน 80 (6%)

เมาสุรา 96 (7%)

ฝนตก 149 (11%)

อุปกรณ์รถบกพร่อง 36
(2%)

อื่น ๆ 80 (6%)

อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561



รถจักรยานยนต์ 4,064
(17%) รถยนต์นั่ง 6,787 (29%)

รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 
7,074 (30%)

รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป 
3,440 (14%)

อื่นๆ 2,490 (10%)

อุบัติเหตุปี 2560 จ าแนกตามประเภทรถ (คัน)



รถจักรยานยนต์ 762
(32%)

รถยนต์นั่ง 611 (26%)

รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 730
(31%)

รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป 107 (4%)

อื่นๆ 159 (7%)

สงกรานต์ปี 2561 จ าแนกตามประเภทรถ (คัน)



รถจักรยานยนต์ 807
(34%)

รถยนต์นั่ง 567 (24%)

รถปิคอัพ 674 (29%)

อื่นๆ 215 (9%)

ปีใหม่ ปี 2561 จ าแนกตามประเภทรถ (คัน)



1. การตรวจสอบแนวทางและรูปตัด



ถนนกว้างพอหรือไม่



สะพานกว้างพอหรือไม่



เกาะกลางกว้างพอหรือไม่



เกาะกลางกว้างพอหรือไม่



สภาพความช ารุดของผิวทาง



สภาพความช ารุดของผิวทางมีหรือไม่



ไหล่ทางและทางเชื่อมมีสภาพความช ารุดของผิวทางมีหรือไม่



ถนนกว้างพอกรณีรถเสียหลัก หรือจอดเสียหรือไม่



ไหล่ทางกว้างพอส าหรับคนเดินเท้าหรือไม่



ส่วนต่อระหว่างผิวทางกับลาดคันทางต่างระดับมากเกินไปหรือไม่



ความลาดผิวทางเพียงพอต่อการระบายน้ าจากผิวทางหรือไม่



ทางแยกมีระยะมองเห็นเพียงพอหรือไม่





PIEV Process จะประกอบด้วย 4 กระบวนการ  ได้แก่

• การรับข้อมูลข่าวสาร(Perception)    

• การประมวลผลข้อมูลข่าวสาร(Intellection)   

• การตัดสินใจ(Emotion)    

• และการสั่งการ(Volition)

1.9 วินาที ที่ 85 percentile ของผู้ขับขี่  
2.5 วินาที  ที่ 95 percentile ของผู้ขับขี่  
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ค่าที ่2.5 วินาที  





ระยะมองเห็นเพ่ือหยุดรถปลอดภยับริเวณทางแยก







ระยะมองเห็นทางแยกเพียงพอหรือไม่



รถในทางรองมีระยะมองเห็นเพียงพอหรือไม่







ทางโค้งราบมีระยะมองเห็นเพียงพอหรือไม่









การจัดการระยะมองเห็นบนทางโค้งราบมี





ทางโค้งตั้งราบมีระยะมองเห็นเพียงพอหรือไม่ ทางโค้งตั้งราบมีการจอดรถในจุดอับการมองเห็นหรือไม่







มีการแนะน าความเร็วบริเวณทางโค้งหรือไม่



มีการแนะน าความเร็วบริเวณทางโค้งหรือไม่



การแนะน าความเร็วในประเทศญี่ปุ่น



มีการจ ากัดความเร็วตามสภาพแวดล้อมการใช้พื้นที่ข้างทางหรือไม่



รูปแบบทางโค้งต่อเนื่องอาจท าให้ผู้ขับขี่ สับสนในแนวทางหรือไม่



มีการก าหนดพื้นที่ห้ามแซงในบริเวณที่เสี่ยงหรือไม่



แนวถนนความชัดเจนและไม่สับสนหรือไม่



ถนนที่ไม่ใช้งานแล้วมีการจัดการเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่สับสนหรือไม่



ถนนในช่วงต่อเนื่องจากถนนเก่ามาถนนใหม่มีความออกแบบให้เชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยหรือไม่



เส้นจราจรที่ไม่ใช้งานแล้วมีการลบหรือไม่



ทางแยกที่อยู่ในโค้งราบ  และโค้งตั้ง มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่



ทางแยกที่อยู่ในโค้งราบ  และโค้งตั้ง มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่



ทางแยกที่อยู่ในโค้งราบ  และโค้งตั้ง มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่



Case ที ่10



มีการจัดการจุดตัดกระแสการจราจรอย่างปลอดภัยหรือไม่



รูปแบบทางแยกมีความเข้าใจยากและสับสนหรือไม่



ลักษณะทางแยกอาจเกิดความสับสนหรือไม่ เช่น การเป็นทางเอก/โท





มีการจัดการช่องจราจรส าหรับการเลี้ยว  เพื่อความปลอดภัยหรือไม่



มีการจัดการช่องจราจรส าหรับการเลี้ยว  เพื่อความปลอดภัยหรือไม่



ความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ 
- การมองเห็น







การวางต าแหน่งเสาไฟฟ้าท าให้เกิดความสบัสนหรือไม่



มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามเหตุอันควรหรือไม่



มีต้นไม้บังแสงสว่างจากไฟฟ้าหรือไม่



ป้ายจราจรติดตั้งได้ตามมาตรฐานหรือไม่



ป้ายจราจรมีความสับสนหรือไม่



ป้ายจราจรมากเกินไปจนสับสนหรือไม่



มีป้ายติดตั้งขวางทางเท้าหรือไม่



การติดตั้งป้ายเกินความจ าเป็นหรือไม่



มีป้ายเอกชนบดบังสายตาป้ายจราจรหรือไม่



ป้ายโฆษณาติดตั้งในทางหลวงหรือไม่



ต้นไม่บดบังป้ายจราจรหรือไม่



การสะท้อนแสงของป้ายจราจรมีเพียงพอ หมดอายุหรือไม่









เส้นจราจรมีความชัดเจนหรือไม่



เส้นจราจรในต่างประเทศ



กรณีไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างมีการติดตั้งอุปกรณ์น าทาง
เพียงพอหรือไม่

มีการติดตั้งหลักน าทางตามาตรฐานหรือไม่







การติดตั้งราวกันอันตรายในจุดที่อยู่ในเหตุอันควรหรือไม่



จุดปลายของอุปกรณ์กันชนต่างๆ ที่เป็นวัตถุอันตรายข้างทาง มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่



การจัดการสภาพอนัตรายข้างทาง
Breakaway support



ค ำถำมและแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็


