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คํานํา 
 

ปจจุบันปญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงเปนปญหาสําคัญระดับประเทศที่จําเปน 
ตองใหความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการหาทางแกไขและปองกันอยางมี
ประสิทธิผล  เพื่อการนาํไปปฏิบัติใชไดอยางเปนรูปธรรม สํานักอํานวยความปลอดภัยรวมกับ
กองฝกอบรมและสํานักงานพัฒนาระบบบริหารไดนําหลักการจัดการความรู (K n o w l e d g e 
M a n a g e m e n t) เพื่อใหบรรลุจุดประสงคตามยุทธศาสตรที่ 2  เกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวงที่
ปลอดภัย และยุทธศาสตรที่ 5 เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
หลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี โดยนําความรูจากผูเชี่ยวชาญรวมกบัความรูจากตําราหรือ
คูมือที่มีอยู จัดทําเปนหมวดหมูประกอบเปนเอกสารที่สมบูรณ ซึ่งประกอบดวย 3 หมวดความรู 
ไดแก การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety Audit )   การวิเคราะหจุดบริเวณ
อันตราย (Black Spot Analysis)  และวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) สําหรับเอกสาร
เลมนี้ คือ การวิเคราะหจุดบริเวณอันตราย (Black Spot Analysis) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวยการ
จัดการขอมูลอุบัติเหตุ การคนหาและวิเคราะหจุดอันตราย และแนวทางการแกไขจุดอันตราย 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชสําหรับผูปฏิบัติการในระดับแขวงการทางและสํานักงานบํารุง
ทาง สําหรับผูที่สนใจเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถคนควาไดจากหนังสือตามที่ไดระบุไวในเอกสาร 
อางอิงทายเลม           
   
 

   คณะทํางานยอยการจัดทําและพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
คณะทํางานขอขอบพระคุณ คุณเอนก อัมระปาล รองอธิบดีกรมทางหลวงฝาย

บริหาร คุณนพดล วิชญานันต ผูอํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย คุณณัฐวรรณ เปยลัดดา 
ผูอํานวยการกองฝกอบรม คุณบวรลกัษณ ศรีดามา ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร
คุณอมรรัตน มีรักดี ผูอํานวยการกลุมแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ คณะทํางานการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร บุคลากรจากสํานักอํานวยความปลอดภัยทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา
และขอคิดเห็นตางๆ และเจาหนาที่จากกองฝกอบรม รวมถงึสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร ที่
ชวยในดานการดําเนินการและการจัดรูปเลมเอกสารรวมถึงการประสานงานตางๆ ผูเขารวม
เสวนาการประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การเฝาระวังและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวง” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2549 และในวันที่ 10-11 สงิหาคม 2549 ที่โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ ที่ใหความรูและขอคิดเห็นที่มีประโยชน คุณสุภาพ นวลพลับ ผูอํานวยการ
แขวงการทางกระบี่ ที่เอื้อเฟอภาพประกอบ รวมถงึบุคคลอื่นๆที่ไมไดเอยนามมา ณ ที่นี้ดวย 

 
คณะทํางานยอยการจัดทําและพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 กลาวนํา 
 
อุบัติเหตุหลายๆครั้งที่ผานมาที่ไดรับการจดบันทึกไวถือวาเปนการเก็บขอมูล  เพื่อที่จะใชพิจารณาถึงระดับ
ความรุนแรงและความสําคัญในการแกไข  ซ่ึงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุซํ้าๆนั้นยอมแสดงวามีความบกพรอง
อยางใดอยางหนึ่งเกดิขึ้น  ในตางประเทศเรียกจุดบริเวณนี้วาเปนจุดอนัตราย(Black spot) 
 
1.2 คําจํากัดความ 
 
Black Spot  (ตอไปนี้จะเรียนวาบริเวณอันตราย) หมายถงึ ตําแหนงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง   
มีความเสี่ยงสงูที่จะเกิดอุบัตเิหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากอบุัติเหต ุ  บริเวณอันตรายอาจเปนทางแยก  ชวงถนน
หนึ่ง ๆ  หรือบริเวณอืน่ใดก็ตามที่เปนไปตามคําจํากัดความนี้ 

 

      
 

รูปที่ 1.1 จุดอันตรายบริเวณทางสี่แยก 
 
 
 
 
 
 



สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

 
ความรูดานการวิเคราะหจุดอันตราย (Black Spot Analysis) 

 

2

บทที่ 2 
การจัดการขอมูลอุบัติเหตุ 

 
เครื่องมืออยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชชวยในการกําหนดคัดเลือกบริเวณอันตรายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คือ  ระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุจราจร  ซ่ึงอาจแสดงขอมูลออกมาในรปูของแผนที่แสดงตําแหนงอุบัติเหตุ  
หรือบัญชีรายช่ือบริเวณที่เกดิอุบัติเหตุสูงสุดเรียงตามลําดับ  ตัวอยางของระบบฐานขอมูลนี้ เชน ระบบ
ฐานขอมูลอุบัติเหตุจราจรของกรมทางหลวง อยางไรก็ดใีนการนําระบบฐานขอมูลดังกลาวมาใชเพือ่กําหนด
คัดเลือกบริเวณอันตราย  จะตองคํานึงถึงคุณภาพของขอมูลดวย เชน  การเก็บบนัทึกขอมูลตําแหนงของ
สถานที่เกิดอุบตัิเหตุใหชัดเจนและเหมาะสม 
 

2.1 ขอมูลอบุัติเหตุจราจร 
 
ในการวิเคราะหบริเวณอันตราย  กอนอื่นจะตองทําการรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น ณ บริเวณนั้น ๆ   
โดยสรางเปนตารางแสดงขอมูลอุบัติเหตุ ขึ้นจากขอมูลที่บันทึกไวในแบบบันทกึรายงานอุบัตเิหตุจราจร  
จากตารางแสดงขอมูลนี้จะทําใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับอบุัติเหตุที่เกิดขึน้  เชน  ลักษณะการชน  
หรือชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตขุึ้นบอยครั้ง  นอกจากนี้ยังมขีอมูลที่สําคัญ  ไดแก  แผนผังแสดงลักษณะการชน
และตําแหนงที่เกิดอุบัติเหต ุ ซ่ึงจะชวยใหทราบถึงสาเหตุและตําแหนงที่แนนอนของอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น 
โดยมาตรฐานขั้นตอนการทาํงาน  ขอมูลอุบัติเหตุที่ควรจะมี (ถาเปนไปได)  ไดแก (ดูรูป 2.1 และ 2.2) 
 
•      ตารางแสดงขอมูลอุบัติเหตุ (แสดงขอมูลอุบัติเหตุคร้ังหนึ่ง ๆ ในแตละแถวของตาราง) 
• แผนผังแสดงลักษณะการขน  รวมทั้งตําแหนงทีเ่กิดอบุัติเหตุ  ทศิทางและประเภทของยานพาหนะ

หรือผูใชทางที่เกี่ยวของ  ความรุนแรงของอุบัติเหตุ  ฯลฯ 
• สถิติอุบัติเหตุ (แสดงในรูปตาราง)  ไดแก 

- ตารางแสดงจํานวนอุบัตเิหตแุละผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  จําแนกตามเดอืน/ปที่เกิดอุบตัิเหต ุ
- ตารางแสดงจํานวนอุบัตเิหตแุละผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จาํแนกตามเวลา (ช่ัวโมง) ที่เกดิอุบัติเหต ุ
- ตารางแสดงจํานวนอุบัตเิหตแุละผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  จําแนกตามประเภทของยานพาหนะ 
- ตารางแสดงจํานวนอุบัตเิหตแุละผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  จําแนกตามลักษณะการเกดิอบุัติเหต ุ
- ตารางแสดงจํานวนอุบัตเิหตแุละผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  จําแนกตามสาเหตุของอุบัติเหต ุ

• อัตราการเกิดอบุัติเหต ุ
• อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
• ความหนาแนนของอุบัติเหตุ 
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รูป 2.1 แบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (หนา) 
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รูป 2.2 แบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (หลัง) 
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บทที่ 3 
การคนหาและวิเคราะหจุดอันตราย 

 
3.1 การพิสูจนทราบบริเวณอันตราย 
 

ในการวิเคราะหตรวจสอบบริเวณอนัตราย อาจนําขอมูลอุบัติเหตุจราจรที่เก็บรวบรวมไว 
ในระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุมาใช  ในกรณีที่ระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุยังไมพรอม  จะตองอาศัยขอมูล
อุบัติเหตุจากบนัทึกรายงานของเจาหนาที่ตาํรวจ  หรือสอบถามจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานจราจร 
 

 
 

รูปที่ 3.1 ฐานขอมูลแสดงจุดอันตรายบนทางหลวงบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
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หลักเกณฑทีใ่ชกําหนดบริเวณอันตราย  มดีังตอไปนี ้
บริเวณที่เกิดอบุัติเหตุถึงขั้นมีผูเสียชีวิตจํานวนสูงสุด  ในการศึกษาทาํไดโดยระบุตาํแหนงทีเ่กิดอบุัติเหตุถึง
ขั้นมีผูเสียชีวิตในชวงระยะเวลา 3 ป ลงบนแผนที่  แลวทาํการคนหาบรเิวณที่มจีํานวนอุบัติเหตุสูงสุด 
บริเวณที่เกิดอบุัติเหตุถึงขั้นมีผูเสียชีวิตอยางนอยหนึ่งครั้ง และเกดิอุบัติเหตุที่รายแรงรองลงมาอีกจํานวน
หลายครั้ง 
บริเวณอืน่ๆ ที่อาจไมเคยเกดิอุบัติเหตุถึงขัน้มีผูเสียชีวิต แตบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานจราจร เชน เจาหนาที่
ตํารวจ  เจาหนาที่แขวงการทาง  เทศบาล  ฯลฯ  ใหความเห็นระบวุาเปนบริเวณอนัตราย 
 
สําหรับการระบุบริเวณอนัตรายของประเทศตาง ๆ ในยโุรป ดังนี้ 
• เยอรมนี               ชวงถนนยาว 300 เมตร  ที่มีอุบัติเหตุมากกวา 8 คร้ัง  โดยเปนอุบัตเิหตุประเภท  
         เดียวกันมากกวา 3 คร้ัง 
• สหราชอาณาจกัร          ชวงถนนยาว 300 เมตร  มีจํานวนอุบัติเหตุมากกวา 12 คร้ัง ในรอบ 3 ป 
• โปรตุเกส                ชวงถนนยาว 200 เมตร  ที่มีอุบัติเหตุเกดิขึ้นมากกวา 5 คร้ัง 
• นอรเวย    ชวงถนนยาว 100 เมตร  มีอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตมากกวา 4 ราย 
• เบลเยี่ยม    เกณฑเบื้องตนคัดเลือกเฉพาะบริเวณที่มีอุบัติเหตุมากกวา 3 คร้ัง ใน 3 ป 
 
อยางไรก็ตาม  การกําหนดและคัดเลือกบริเวณอนัตรายไมควรอิงจากสถิติอุบัติเหตุเพยีงอยางเดียวในหลาย
กรณี  ควรพจิารณาควบคูไปกับความเห็นและประสบการณของบุคลากรในทองถ่ินที่เกี่ยวของกับงานจราจร  
อาทิ  ตํารวจจราจร  เจาหนาที่หนวยงานทาง  เจาหนาทีห่นวยกูภัย เปน  
        

ปจจัยทีใ่ชในการคํานวณบริเวณหรือจุดอันตรายอาจจะใชเพียงหนึ่งปจจยัหรือมากกวาหนึ่งปจจัย เชน 
1. ความถี่การเกดิอุบัติเหตุ (Accident Frequency)  คือ  จํานวนการเกดิอุบัตเิหตุของแตละชวงถนน  หรือตอ
ทางแยก  โดยทั่วไปแสดงดวยจดุบนแผนที่พรอมทั้งทางแยกแตละประเภทของการเกิดอุบัติเหต ุ
2. อัตราการเกิดอบุัติเหตุ (Accident Rate)  คือ  จํานวนการเกิดอุบัติเหตุแตละประเภทตอจํานวนปรมิาณ
จราจร  โดยปริมาณจราจรจะคิดเฉพาะยานพาหนะทีว่ิ่งผานชวงถนนนั้น ๆ 
3. วิธีการควบคุมอัตราคุณภาพ (Rate Quality Control)  คือ  ขอมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  นําไป
เปรียบเทียบกบัคาวิกฤตที่ไดจากการทดสอบทางสถิติ จากนัน้จึงเลือกอัตราการเกิดอุบัติเหตุทีม่ีนัยสําคัญ
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบัชวงถนนที่มลัีกษณะคลายกันเทานัน้  หากจะใชวธีินี้ควรมีอัตราเฉลี่ยสําหรับ
บริเวณซึ่งมีลักษณะเดยีวกัน 
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3.2 การตรวจสอบในสนาม 
 

การตรวจสอบสถานที่เกิดอุบตัิเหตุในสนามเปนสิ่งจําเปน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห  โดย 
เปรียบเทียบขอมูลลักษณะการเกิดอุบัติเหตุวาตรงกับสภาพจริงของถนนบริเวณนั้นหรือไม ในกรณีที่ขอมูล
อุบัติเหตุไมเพยีงพอ การตรวจสอบในสนามยิ่งตองครอบคลุมรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ตองเนนไปที่การ
ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ที่อันตราย  และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมดังกลาวกับลักษณะกายภาพ
ของถนนและสภาพแวดลอม 

 
 
      
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 การออกไปสํารวจสถานที่ที่เกิดอบุัติเหต ุ
 

3.3 การสํารวจลักษณะเฉพาะของบริเวณอันตราย 
 

3.3.1 ชวงถนน  (Road Sections) 
คุณภาพของถนนและอุปกรณจราจรตาง ๆ ที่ไมสามารถแสดงรายละเอียดไวในแบบราง  จะตองทําการ
ตรวจสอบและบันทึกไวเพิม่เติม  เชน 
•  ปายจราจรบดบังสายตา                                                 
• ปายจราจรมองเห็นไมชัดเจน (กลางวัน / กลางคืน) 
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางชํารุดหลุดลอน 
• สภาพการมองเห็น 
• แนวนําทาง (จากตําแหนงการมองของผูใชทาง) 
• คุณภาพของผวิทาง 
• การยกโคง (Superelevation) 
• แสงที่รบกวนหรือแยงตา 
• ทางเขาออกที่ไมมีการควบคมุ                                                 รูปที่3.3 ลักษณะกายภาพของชวงถนน 
• อ่ืน ๆ  (ใหระบุ) 
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รูปที่3.4 พิจารณาความปลอดภัยทางเขา/ออกบริเวณโคง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่3.5 พิจารณาเครื่องหมายจราจรบนผวิทาง 
 

 

                                                           

 

  

 
 
 
 
รูปที่3.6พิจารณาตําแหนงทีต่ั้งและความชดัเจน 
           ของปายจราจร 
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3.3.2 ทางแยก  (Intersection) 
รายการที่ไมสามารถแสดงรายละเอียดไวในแบบราง  จะตองทําการตรวจสอบและบนัทึกไวเพิ่มเตมิ   

โดยจะตองทําการตรวจสอบถนนทุกดานของขาทางแยก  ตัวอยางเชน 

• ปายจราจรบดบังสายตา 

• ปายจราจรมองเห็นไมชัดเจน  (กลางวัน / กลางคืน)  

• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางชํารุดหลุดลอน  

• การจัดชองจราจร  ความสับสนบริเวณทางแยก                                 

• สภาพการมองเห็น                             

• แนวนําทาง  (จากตําแหนงการมองของผูใชทาง) 

• ความลาดชันของขาทางแยกแตละดาน 

• การยกโคง  (Super Elevation)   

• คุณภาพของผวิทาง          รูปที่3.7 ลักษณะกายภาพกอนถึงทางแยก 

• ทางเขา-ออกที่ไมมีการควบคมุ 

• แสงที่รบกวนหรือแยงตา                                                                      

• อ่ืน ๆ  (ใหระบุ) 

 
 

รูปที่3.8 ความชัดเจนของเครือ่งหมายจราจรบนผิวทาง 
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3.4 การถายภาพ   
  
ภาพถายบริเวณอันตรายที่ตองการจะตองถายจากตําแหนงมุมมองหรอืระดับสายตาของผูขับขี่  ไดแก 
ตําแหนงที่อยูสูงจากผิวจราจรประมาณ 1 เมตร  และควรถายภาพตามที่จําเปน  เชน  ทุก 100 เมตร สําหรับ
กรณีที่สภาพการมองเห็นไมดี  การถายภาพใหถายทั้งสองทิศทางของการจราจรในกรณีที่เปนชวงถนน  
โดยเนนที่สภาพการมองเห็นเปนสําคัญ  ในกรณีทีเ่ปนทางแยกใหถายภาพทกุดานของขาทางแยก  ทั้ง
ทิศทางที่เขาสูทางแยกและออกจากทางแยก  โดยควรจะถายภาพที่ระดับ 1 เมตร  สูงจากผวิจราจรซึ่ง
สอดคลองกับระดับสายตาของผูขับขี่  และเนนที่สภาพการมองเห็นเปนสาํคัญเชนกัน  บริเวณใกลทางแยก
ควรจะถายภาพเพื่อเก็บรายละเอียดใหมากขึ้น  รวมทัง้ควรถายภาพสิง่กอสรางหรือวัตถุใดก็ตามทีอ่าจมีสวน
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ 

 
3.5 การทดลองเดินทางผานบริเวณอันตราย 
 
การขับรถผานบริเวณอนัตรายจะชวยใหเหน็ขอบกพรองจากมุมมองของผูใชทาง และควรจะกระทําซ้ํา
หลาย ๆ คร้ัง  เพื่อใหสามารถเก็บรายละเอยีดที่จําเปนไดอยางครบถวน ผูตรวจสอบควรขับรถไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีลักษณะพฤตกิรรมการขับขี่เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดอุบตัิเหตุขึ้น และจะเปนการดยีิง่ขึ้นหาก
การตรวจสอบกระทําโดยผูตรวจสอบหลายทานอยางอิสระตอกัน การตรวจสอบโดยวธีินี้เพื่อที่จะใหผูตรวจ
สอบเปนเสมือนผูใชทางปกต ิ  ทําใหผูตรวจสอบทราบถึงความคิดและความรูสึกของผูใชทาง ซ่ึงขอมูลใน
สวนนี้มีความสําคัญเทาเทียมกับขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจรทีเดียว นอกจากนี ้  ผูตรวจสอบควรจะ
ทดลองเดินผานบริเวณที่จะตรวจสอบในทุก ๆ ทิศทาง  หรือถามีการใชรถจักรยานในกระแสจราจรก็ควร
ทดลองขี่รถจักรยานผานดวย 
 

3.6 การศึกษาพฤติกรรมของผูใชทาง 
 

ในการตรวจสอบจะทําการบนัทึกพฤติกรรมที่ไมถูกตองของผูใชทาง  การฝาฝนกฎจราจร การใชความเร็ว
เกินกําหนด ฯลฯ ในการตรวจสอบในสนามควรทําการบันทึกการสังเกตการณแตละประเภทแยกจากกนัลง
ในแบบรางอยางคราว ๆ  และภายหลังจากการสังเกตการณแลวเสร็จ  ขั้นสุดทายจึงจะทําการรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดลงในแบบรางแผนเดียวกัน  โดยกําหนดสัญลักษณแทนประเภทของยานพาหนะ  และประเภทของ
พฤติกรรมการขับขี่ ตัวอยางพฤติกรรมของผูใชทางที่ควรทําการบันทึก  ไดแก 
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• แนวการเคลื่อนที่ของยานพาหนะผานบริเวณอันตราย 
• แนวการเลี้ยวหรือกลับรถของยานพาหนะ 
• ตําแหนงที่ผูขบัขี่จักรยานยนตหยุดรถคอยสัญญาณไฟเขยีว 
• ตําแหนงที่รถยนตหยดุรถคอยสัญญาณไฟเขียว 
• ตําแหนงที่คนเดินเทาขามถนน 
• ผูใชทางปฏิบัติตามเครื่องหมายหรือปายจราจรหรือไม 
• มีการฝาฝนสัญญาณไฟจราจรหรือไม (ทั้งรถและคนขามทาง) 
• มีการขับรถแซงโดยประมาทหรือไม 
• มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุหรือไม  เชน  การเบรกกะทันหัน  หรือหกัหลบรถ  
• อ่ืน ๆ (ใหระบ)ุ 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                    
       รูปที่3.9 ความปลอดภัยในการกลับรถ 

                                                                             
 

 
                                                          

 
 
 
 
 
 
รูปที่3.10 การฝาฝนกฎจราจรของผูใชทาง 
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รูปที่3.11การจอดรถรอสัญญาณไฟจราจรที่ไมตรงตําแหนง 
 
 
3.7 ขอควรระวังดานความปลอดภัยในการตรวจสอบในสนาม 
 
ขณะที่ทําการสํารวจอยูบนทองถนนเพื่อทําการรางแบบ  วัดระยะ  ถายภาพ  ฯลฯ  ผูสํารวจควรจะแตง 
กายใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ถาเปนไปไดควรใชเครื่องแตงกายที่สะทอนแสง  คณะทํางานควรจะคอย
ชวยเหลือ  ระแวดระวัง  และคอยเตือนซึ่งกันและกัน  ขณะที่ทําการสังเกตการณการจราจร  ผูสํารวจจะตอง
ระวังไมใหเขาไปมีสวนรบกวนกระแสจราจร รวมทั้งยานพาหนะที่ใชก็ควรจะจอดใหหางจากบริเวณทีจ่ะ
ทําการสํารวจ 
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บทที่ 4 
แนวทางการแกไขจุดอนัตราย 

 
4.1 การกําหนดมาตรการแกไข 
 
จากขอมูลอุบัติเหตุ  พฤติกรรมของผูใชทาง  ฯลฯ  ทําใหพอจะทราบไดวา อะไรที่ผิดปกติและจะตองไดรับ
การแกไขในบริเวณพืน้ที ่ ทําใหเกิดแนวทางและความคิดเกี่ยวกับมาตรการแกไขที่จะปรับปรุงความ
ปลอดภัยดานการจราจร ในการกําหนดมาตรการแกไข  ขั้นแรกควรจะเสนอแนวทางการแกไขหลาย ๆ 
ทางเลือก  หรืออาจใชมาตรการแกไขหลายมาตรการผสมผสานกันควรจะคดัเลือกมาตรการแกไขที่มีความ
เปนไปไดมากที่สุดออกมาจํานวนหนึ่ง  ส่ิงที่สําคัญ  คือ  จะตองตรวจสอบวามาตรการแกไขทีจ่ะนํามาใช
อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอความปลอดภัยดานการจราจรหรือไมดวยทุกครั้ง  และขอเสนอดาน
มาตรการแกไขที่ผานการคัดเลือกแลว  ควรจะตองผานการตรวจสอบและเหน็ชอบภายใตระบบตรวจสอบ 
(Audit System)  อีกครั้งหนึ่ง 
 
4.1.1 แนวทางการแกไขบริเวณทางแยก 
ทางแยกเปนบริเวณที่มีความขัดแยงของผูใชทาง  เชน รถจักรยานยนต  รถยนต  คนเดินเทา ฯลฯ  ในหลาย
ลักษณะ (ดูรูป5.1)  มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุไดทกุเมื่อหากไมมกีารจัดการควบคุมที่ดีพอ  ส่ิงสําคัญที่
ควรพิจารณาไดแก  ระยะมองเห็นที่ปลอดภัย   
 

 
รูป 4.1 ลักษณะจุดขดัแยงของทางสี่แยก ประกอบดวย Diverging conflict 8 จุด, Merging conflict 8 จุด, 

Cross conflict 12 จุด, Weaving conflict 4 จุด  
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วิธีการแกไขปรับปรุงบริเวณทางแยก  ดังนี ้
• การเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางที่บดบังการมองเห็น 
• การจํากัดพื้นทีก่ารจอดรถบริเวณหัวมุม 
• การติดตั้งปายเตือนกอนถึงทางแยก 
• การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและจัดกลุมสัญญาณไฟแตละแยกใหมีความสัมพันธกัน 
• การจัดแบงชองการจราจร รวมถึงการขยายชองจราจร 
• กําหนดตําแหนงทางขามหรือยายทางขามใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
• จัดใหมีการระบายน้ําที่เพยีงพอ 
• ปรับปรุงผิวถนนใหมีความฝดมากขึ้น 
• บริเวณที่มีเขตทางพอพิจารณาปรับปรุงโดยใชวงเวียน 
 
ตัวอยางกรณีศกึษา  
   

 
รูปที่4.2 การทาสีตีเสนเพื่อใหผูขับขี่ทราบประเภทของทางวาเปนทางเอกหรือทางโท 
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รูปที่ 4.3 การทาสีเพื่อความชัดเจนในการแบงทิศทางการจราจรบนโคงแนวดิ่งบริเวณทางแยก 
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รูปที่ 4.4 การตีเสนเพื่อรอจังหวะการเลี้ยวของทางสามแยก 

 
 

 
 

รูปที่ 4.5 การควบคุมการจราจรโดยใชวงเวยีน 
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4.1.2 แนวทางการแกไขบริเวณทางโคง 
 
ทางโคงถือวาเปนลักษณะทางกายภาพพิเศษที่ผูใชถนนจะตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษ  สาเหตุสําคัญ
ของการชนบริเวณโคง คือ รัศมีความโคงสั้นและระยะมองเห็นปลอดภัยไมเพียงพอ สงผลใหผูขับขี่สูญเสีย
การควบคุมไดงาย 
วิธีการแกไขปรับปรุงบริเวณทางโคง  ดังนี้ 
• การเพิ่มรัศมีความโคงเพื่อการเขาโคงอยางตอเนื่อง 
• การเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางที่บดบังการมองเห็น 
• การสรางเกาะกลางเพื่อแบงแยกทิศทางการจราจร 
• การขยายขอบของทางโคง 
• ปรับปรุงยกโคง 
• การติดตั้งปายเตือนกอนถึงโคง 
• การติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย เชน ราวกนัอันตราย หลักนําทาง หมุดสะทอนแสง 

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
• การปรับปรุงพื้นผิวถนนใหมคีวามตานทานตอการลื่นไถล 
 

   รูปที่ 4.6 การติดตั้งปายเตอืนจํากัดความเร็ว 

  รูปที่ 4.7 การติดตั้งราวกนัอนัตราย 
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ตัวอยางกรณีศกึษา การปองกันอันตรายบริเวณทางโคง  โดยติดตั้งราวกันอันตราย  ปายลูกศรเตือนทางโคง 
การทาสีตีเสนแบงทิศทางการจราจร  และการเตือนความเร็วบนผิวทาง (ดูรูปที่ 4.8-4.11) 
 

 
 

รูปที่ 4.8 การติดตั้งราวกนัอันตราย 
 

 
รูปที่ 4.9 การตีเสนจราจรหามแซงบริเวณโคง 
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รูปที่ 4.10 การบอกความเร็วกอนเขาโคงบนผิวทาง 
 
 

 
 

รูปที่ 4.11 การติดตั้งปายเตือนบอกอันตรายกอนถึงโคง 
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4.2 การดําเนินมาตรการแกไข 
มาตรการแกไขที่คัดเลือกแลวจะตองไดรับการดําเนินการเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  กอนที่จะเริ่มดําเนิน 
การจะตองคํานึงถึงสถานการณในชวงระหวางการกอสรางเปนพิเศษ  จะตองพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนทั้งกันคนงานกอสรางและผูใชทางทั่วไป รวมท้ังความลาชาและความไมสะดวกที่มีตอผูใชทางจะตอง
พยายามใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  และจะตองประชาสัมพันธใหประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงระยะเวลาในการ
กอสรางวาจะเริม่และสิ้นสุดเมื่อใด  อาจใชการติดปายประกาศ  เปนตน  รวมท้ังจะตองแจงและขอความรวมมือจาก
เจาหนาท่ีตํารวจในการใหความชวยเหลอืดานการอํานวยการจราจรในชวงระหวางการกอสราง 
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