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กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงถนนท่ีถูกต้อง เพื่อให้ข้ำรำชกำรต ำรวจสำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำย สำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชน และสังคม 
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ข้อแนะน ำอย่ำงดีย่ิง จำก พลต ำรวจตรี เอกรักษ์ ล้ิมสังกำศ รองผู้บัญชำกำรศึกษำ และผู้เช่ียวชำญอื่นๆ ท่ีมี
ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน จนสำมำรถจัดท ำหนังสือท่ีมีเนื้อหำ
ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจจรำจรเป็นอย่ำงยิ่ง ผู้เรียบเรียงจึงขอกรำบ
ขอบพระคุณ พลต ำรวจตรี เอกรักษ์ ล้ิมสังกำศและผู้เช่ียวชำญอื่นๆ อย่ำงสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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  ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนนปีละประมำณกว่ำ 2 หมื่นรำย คิด
เป็นควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจประมำณปีละ 5 แสนล้ำนบำท ควำมปลอดภัยทำงถนนจึงมีควำมส ำคัญและ
เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีรัฐบำลไทยจะต้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไขให้สถำนกำรณ์ดีขึ้น ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติถือเป็น
หนึ่งในหน่วยงำนหลักท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้อง
พัฒนำบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนกำรจรำจรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำง
ถนนท่ีเป็นปัจจุบัน มีควำมเป็นสำกล สำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำได้จริง 

  แนวทำงกำรพัฒนำควำมปลอดภัยทำงถนนในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปท่ีกำรสร้ำงระบบควำม
ปลอดภัย (Safe System) ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐำนแนวคิดว่ำมนุษย์สำมำรถเกิดข้อผิดพลำดได้เสมอ ดังนั้นต้องสร้ำง
ระบบท่ีมีควำมปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อสำมำรถรองรับควำมผิดพลำดท่ีเกิดจำกมนุษย์ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยใน
ระดับท่ีรุนแรงได้ หลักวิศวกรรมท้ังวิศวกรรมยำนยนต์ และวิศวกรรมจรำจร มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงระบบ
ท่ีมีควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนท่ีเหมำะส ำหรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ดังนั้นเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจจึงควรท่ีจะมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจปัญหำควำมปลอดภัยทำงถนนท่ีสำมำรถแก้ไขได้ด้วยหลักวิศวกรรม เพื่อท่ีสำมำรถน ำไป
ปรับใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีจริง และสำมำรถแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนได้อย่ำงยั่งยืน 

  หนังสือกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนโดยอำศัยหลักวิศวกรรมเล่มนี้ ประกอบด้วยองค์
ควำมรู้ต่ำงๆ มีเนื้อหำประกอบด้วย บทบำทของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจจรำจรกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงถนน 
มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนในภำพรวม และบทบำทของกำรใช้หลักวิศวกรรม หลักวิศวกรรมยำนยนต์
และวิศวกรรมจรำจรเบื้องต้น ท่ีในปัจจุบันมีกำรก ำหนดระดับควำมปลอดภัยของรถยนต์และถนนเป็น
มำตรฐำนสำกล และสุดท้ำย ผู้เรียบเรียงได้ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำท่ีได้ใช้หลักวิศวกรรมในกำรแก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนนท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม 

ผู้เรียบเรียงหวังว่ำ หนังสือเล่มนี้ จะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมรู้ และสร้ำงเสริมทัศนคติท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนโดยอำศัยหลักวิศวกรรมให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรผู้ก ำกับกำร กองบัญชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดยสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนด้ำนจรำจร สำมำรถป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในเชิงระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
ต่อไป  

พันต ำรวจโท ปฏิญญำ บุญผดุง 
อำจำรย์ (สบ 3) กลุ่มงำนอำจำรย์ 

กองบัญชำกำรศึกษำ 

ค 

สารบญั 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญภาพ จ 
สารบัญตาราง ญ 
บทที่ 1  ต ารวจจราจรและความปลอดภัยทางถนน 1 
 1.1    ความส าคัญของต ารวจจราจรกับความปลอดภัยทางถนน 2 
 1.2    งานจราจรในสถานีต ารวจ และกองบังคับการต ารวจจราจร 5 
 1.3    บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจร 28 
   
บทที่ 2  มาตรการความปลอดภัยทางถนนและบทบาทของหลักวิศวกรรม 35 
 2.1    ประวัติความเป็นมาของการจัดการความปลอดภัยทางถนน 36 
 2.2    มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es 41 
 2.3   หลักวิศวกรรม (Engineering) และการสร้างระบบความปลอดภัย    

(Safe System) 
55 

   
บทที่ 3  ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมยานยนต์ 60 
 3.1    ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ 61 
 3.2    มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของประเทศไทย 71 
 3.3    มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ระดับสากล 78 
   
บทที่ 4  ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมจราจร 85 
 4.1    ประเภทและหน้าท่ีของถนน 86 
 4.2    ตัวอย่างถนนท่ีมีลักษณะอันตราย 93 
 4.3    การออกแบบถนนสมัยใหม่ (Complete Street) 107 
 4.4    มาตรการชะลอความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures) 118 
 4.5    มาตรฐานสากลเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของถนน 124 
   

ข



ข 
 

ค าน า 
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บทที่ 1 
ต ำรวจจรำจรและควำมปลอดภัยทำงถนน 

 
  งานจราจรถือเป็น 1 ใน 5 ลักษณะงานในสถานีต ารวจประกอบไปด้วย งานจราจร งานปอง
กันปราบปราม งานอ านวยการ งานสืบสวน และงานสอบสวน งานจราจรจึงเป็นหนึ่งในหน้าท่ีส าคัญของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีรับผิดชอบงานด้านการจราจร มีบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญในการ
บ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้กับประชาชน เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรควรจะมีความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตน
อย่างละเอียดและครบถ้วน ตรงกับความต้องการของประชาชน และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีเป็นปัญหาส าคัญ และมีความรุนแรงสูง 

1.1 ควำมส ำคัญของต ำรวจจรำจรกับควำมปลอดภัยทำงถนน 
ค าว่า “การจราจร” ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) หมายความว่า 

“การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ โดยตามมาตรา 4 (2) “ทาง” หมายความ
ว่า “ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทาง
โค้ง สะพาน และลานท่ีประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลท่ีเจ้าของยินยอมให้
ประชาชนใช้ในการจราจร หรือท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ” 

จากค านิยามของค าว่า “การจราจร” และค าว่า “ทาง” จะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของคนท่ีใช้
ทางในรูปแบบต่าง ๆ และทางจะมีความหมายท่ีครอบคลุมกว้างขวางมาก ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ท่ีก าหนดค านิยามท้ังสองนี้ได้ระบุไว้ว่า “เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญก้าวหน้าไปท่ัวประเทศ และเช่ือมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและจ านวนยานพาหนะในท้องถนน และทาง
หลวง ได้ทวีจ านวนขึ้นเป็นล าดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรของ
ถนน และพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าส่ีสิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร และจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และเพื่อความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น” ดังนั้น จึง
แสดงให้เห็นได้ว่า เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นการเน้นหนักในเรื่องของ
ความปลอดภัยทางถนน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุด ได้มีการเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นพิเศษ โดยได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ไว้ว่า “โดยท่ี
ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการท่ี
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ออกใบส่ังส าหรับผู้ขับขี่ท่ี     ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้เหมาะสม และ
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พระราชบัญญัตินี้”  จากเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ท้ังสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานท่ีชัดเจนว่าความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการจราจร 

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 
2562 ได้ให้ค านิยามค าว่า “เจ้าพนักงานจราจร” ไว้ตามมาตรา 4 (37) หมายความว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร และข้าราชการต ารวจ ซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(ก) รองผู้ก ากับการจราจร 
(ข) สารวัตรจราจร 
(ค) รองสารวัตรจราจร 
(ง) ผู้บังคับหมู่งานจราจร 
(จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร 
(ฉ) ข้าราชการต ารวจต าแหน่งอื่น ซึ่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งต้ังให้ปฎิบัติหน้าท่ี

ควบคุมการจราจร” 
  และได้ให้ค านิยามค าว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ไว้ตามมาตรา 4 (38) หมายความว่า 
“ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้ก ากับการ หรือเทียบเท่า 
ท่ีได้รับแต่งต้ังจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” 

ใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานจราจร หรือท่ีในสังคมท่ัวไป
เรียกว่า “ต ารวจจราจร” มีอ านาจในการควบคุมการจราจร โดยมีเป้าหมายท่ีเด่นชัด เพื่อความปลอดภัย และ
ความสะดวกในการจราจร ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหลายมาตราเช่น ในลักษณะ 18 อ านาจของเจ้า
พนักงานจราจร มาตรา 135 บัญญัติไว้ว่า “เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร หัวหน้า
พนักงานจราจร มีอ านาจก าหนดให้บริเวณหรือพื้นท่ีใดท่ีเจ้าของท่ีดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็น
ทางตามพระราชบัญญัตินี้” มาตรา 138 บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ท าให้ไม่
ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร ในอาณาบริเวณใด หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานจราจร 
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บทที่ 1 
ต ำรวจจรำจรและควำมปลอดภัยทำงถนน 

 
  งานจราจรถือเป็น 1 ใน 5 ลักษณะงานในสถานีต ารวจประกอบไปด้วย งานจราจร งานปอง
กันปราบปราม งานอ านวยการ งานสืบสวน และงานสอบสวน งานจราจรจึงเป็นหนึ่งในหน้าท่ีส าคัญของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีรับผิดชอบงานด้านการจราจร มีบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญในการ
บ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้กับประชาชน เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรควรจะมีความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตน
อย่างละเอียดและครบถ้วน ตรงกับความต้องการของประชาชน และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีเป็นปัญหาส าคัญ และมีความรุนแรงสูง 

1.1 ควำมส ำคัญของต ำรวจจรำจรกับควำมปลอดภัยทำงถนน 
ค าว่า “การจราจร” ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) หมายความว่า 

“การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ โดยตามมาตรา 4 (2) “ทาง” หมายความ
ว่า “ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทาง
โค้ง สะพาน และลานท่ีประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลท่ีเจ้าของยินยอมให้
ประชาชนใช้ในการจราจร หรือท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ” 

จากค านิยามของค าว่า “การจราจร” และค าว่า “ทาง” จะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของคนท่ีใช้
ทางในรูปแบบต่าง ๆ และทางจะมีความหมายท่ีครอบคลุมกว้างขวางมาก ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ท่ีก าหนดค านิยามท้ังสองนี้ได้ระบุไว้ว่า “เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญก้าวหน้าไปท่ัวประเทศ และเช่ือมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและจ านวนยานพาหนะในท้องถนน และทาง
หลวง ได้ทวีจ านวนขึ้นเป็นล าดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรของ
ถนน และพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าส่ีสิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร และจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และเพื่อความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น” ดังนั้น จึง
แสดงให้เห็นได้ว่า เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นการเน้นหนักในเรื่องของ
ความปลอดภัยทางถนน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุด ได้มีการเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นพิเศษ โดยได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ไว้ว่า “โดยท่ี
ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการท่ี
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พนักงานจราจร มาตรา 135 บัญญัติไว้ว่า “เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร หัวหน้า
พนักงานจราจร มีอ านาจก าหนดให้บริเวณหรือพื้นท่ีใดท่ีเจ้าของท่ีดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็น
ทางตามพระราชบัญญัตินี้” มาตรา 138 บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ท าให้ไม่
ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร ในอาณาบริเวณใด หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานจราจร 
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มีอ านาจด าเนินการได้ตามท่ีเห็นสมควร และจ าเป็น เกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้น เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย หรือความสะดวกในการจราจร ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามรถทุกชนิด หรือบางชนิด หรือคนเดินเท้า เดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(2) ห้ามหยุด หรือจอดรถในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด 
(3) ห้ามเล้ียวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด 
(4) ก าหนดทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว  
ท้ังนี้ ช่ัวระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น” 

  และมาตรา 139 บัญญัติว่า “ในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด ท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร เห็นว่าถ้าได้ออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้ว จะเป็นการปลอดภัย และ
สะดวกในการจราจร ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามรถทุกชนิด หรือบางชนิดเดิน 
(2) ห้ามหยุด หรือจอด 
(3) ห้ามเล้ียวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 
(4) ก าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว 
(5) ก าหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบ หรือท่ีคับขัน  
(6) ก าหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ภายในอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(7) ก าหนดช่อง หรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง 
(8) ก าหนดทางเดินรถทางเอก และทางเดินรถทางโท 
(9) ก าหนดการจราจร หรือท่ีจอดพักรถ 
(10) ก าหนดระเบียบการใช้ทาง หรือช่องเดินรถส าหรับรถบางประเภท 
(11) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน 
(12) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยาน 
(13) ควบคุมขบวนแห่ หรือการชุมนุมสาธารณะ 
(14) ควบคุม หรือห้ามเล้ียวรถในทางร่วมทางแยก 
(15) ขีดเส้น หรือท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดต้ังสัญญาณจราจร หรือ

เครื่องหมายจราจร 
(16) ก าหนดระยะทางตอนใด ให้ขับรถล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงาน

จราจรก าหนดไว้ได้ 
(17) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถท่ีช ารุด หักพัง ตลอดจนรถท่ีซ่อมแซมในทาง 
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(18) ก าหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางท่ีไม่มีทางข้าม 
(19) ก าหนดการใช้โคมไฟ 
(20) ก าหนดการใช้เสียงสัญญาณ 
(21) ก าหนดระเบียบอนุญาต และการใช้รถท่ีมีล้อ หรือส่วนท่ีสัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง” 

  เป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. 
จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ประกอบกับการให้อ านาจเจ้าพนักงานจราจร ซึ่ง
สังคมท่ัวไปเรียกว่า “ต ารวจจราจร” ของ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. 
จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ในการควบคุมการจราจร มีเหตุผล และเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น บทบาทของ
ต ารวจจราจรจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยทางถนน 

1.2 งำนจรำจรในสถำนีต ำรวจ และกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร 
  หน้าท่ีหลักทางด้านการควบคุมการจราจรจะถูกก าหนดไว้ในสถานีต ารวจ และกองบังคับการ
ต ารวจจราจร โดยในสถานีต ารวจถูกก าหนดไว้ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 27 
กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่องการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ และในกองบังคับการต ารวจ
จราจรถูกก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ให้ไว้ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2522 

1.2.1 งำนจรำจรในสถำนีต ำรวจ 
(1) โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 27 

กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ได้ก าหนดโดยโครงสร้าง
สถานีต ารวจ เป็น 6 รูปแบบ คือ 

(1.1) รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 มีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่ง ผู้ก ากับการ 
(1.2) รูปแบบท่ี 3 และรูปแบบท่ี 4 มีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่ง สารวัตรใหญ่ 
(1.3) รูปแบบท่ี 5 และรูปแบบท่ี 6 มีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่ง สารวัตร 

  การก าหนดโครงสร้างสถานีต ารวจ เป็น 6 รูปแบบ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี 
537/2555 ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ไม่ได้
อธิบายเหตุผลไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ ค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 655/2550 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 
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มีอ านาจด าเนินการได้ตามท่ีเห็นสมควร และจ าเป็น เกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้น เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย หรือความสะดวกในการจราจร ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามรถทุกชนิด หรือบางชนิด หรือคนเดินเท้า เดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(2) ห้ามหยุด หรือจอดรถในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด 
(3) ห้ามเล้ียวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด 
(4) ก าหนดทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว  
ท้ังนี้ ช่ัวระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น” 

  และมาตรา 139 บัญญัติว่า “ในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด ท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร เห็นว่าถ้าได้ออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้ว จะเป็นการปลอดภัย และ
สะดวกในการจราจร ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามรถทุกชนิด หรือบางชนิดเดิน 
(2) ห้ามหยุด หรือจอด 
(3) ห้ามเล้ียวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 
(4) ก าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว 
(5) ก าหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบ หรือท่ีคับขัน  
(6) ก าหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ภายในอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(7) ก าหนดช่อง หรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง 
(8) ก าหนดทางเดินรถทางเอก และทางเดินรถทางโท 
(9) ก าหนดการจราจร หรือท่ีจอดพักรถ 
(10) ก าหนดระเบียบการใช้ทาง หรือช่องเดินรถส าหรับรถบางประเภท 
(11) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน 
(12) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยาน 
(13) ควบคุมขบวนแห่ หรือการชุมนุมสาธารณะ 
(14) ควบคุม หรือห้ามเล้ียวรถในทางร่วมทางแยก 
(15) ขีดเส้น หรือท าเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดต้ังสัญญาณจราจร หรือ

เครื่องหมายจราจร 
(16) ก าหนดระยะทางตอนใด ให้ขับรถล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงาน

จราจรก าหนดไว้ได้ 
(17) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถท่ีช ารุด หักพัง ตลอดจนรถท่ีซ่อมแซมในทาง 
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(18) ก าหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางท่ีไม่มีทางข้าม 
(19) ก าหนดการใช้โคมไฟ 
(20) ก าหนดการใช้เสียงสัญญาณ 
(21) ก าหนดระเบียบอนุญาต และการใช้รถท่ีมีล้อ หรือส่วนท่ีสัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง” 

  เป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. 
จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ประกอบกับการให้อ านาจเจ้าพนักงานจราจร ซึ่ง
สังคมท่ัวไปเรียกว่า “ต ารวจจราจร” ของ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. 
จราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ในการควบคุมการจราจร มีเหตุผล และเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น บทบาทของ
ต ารวจจราจรจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยทางถนน 

1.2 งำนจรำจรในสถำนีต ำรวจ และกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร 
  หน้าท่ีหลักทางด้านการควบคุมการจราจรจะถูกก าหนดไว้ในสถานีต ารวจ และกองบังคับการ
ต ารวจจราจร โดยในสถานีต ารวจถูกก าหนดไว้ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 27 
กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่องการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ และในกองบังคับการต ารวจ
จราจรถูกก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ให้ไว้ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2522 

1.2.1 งำนจรำจรในสถำนีต ำรวจ 
(1) โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 27 

กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ได้ก าหนดโดยโครงสร้าง
สถานีต ารวจ เป็น 6 รูปแบบ คือ 

(1.1) รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 มีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่ง ผู้ก ากับการ 
(1.2) รูปแบบท่ี 3 และรูปแบบท่ี 4 มีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่ง สารวัตรใหญ่ 
(1.3) รูปแบบท่ี 5 และรูปแบบท่ี 6 มีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่ง สารวัตร 

  การก าหนดโครงสร้างสถานีต ารวจ เป็น 6 รูปแบบ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี 
537/2555 ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ไม่ได้
อธิบายเหตุผลไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ ค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 655/2550 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 
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2550 เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของสถานีต ารวจ และหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ แล้วสามารถ
เทียบเคียงได้ว่าโครงสร้าง :- 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 1เป็นสถานีต ารวจท่ีมีปริมาณงานสูงมาก 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 2 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีปริมาณงานสูง 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 3 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีปริมาณงานรองลงมา 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 4 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีบริมาณงานรองลงมาอีก 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 5 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีบริมาณงานน้อย 
  และสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 6 เป็นสถานีงานน้อยท่ีสุด 

โดยมีโครงสร้างของสถานีต ารวจรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1.1: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 1 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ 

1) รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และการปราบปราม 
2) รองผู้ก ำกับกำรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร 
3) รองผู้ก ากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
4) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
5) หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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2550 เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของสถานีต ารวจ และหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ แล้วสามารถ
เทียบเคียงได้ว่าโครงสร้าง :- 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 1เป็นสถานีต ารวจท่ีมีปริมาณงานสูงมาก 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 2 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีปริมาณงานสูง 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 3 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีปริมาณงานรองลงมา 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 4 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีบริมาณงานรองลงมาอีก 
  สถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 5 เป็นสถานีต ารวจท่ีมีบริมาณงานน้อย 
  และสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 6 เป็นสถานีงานน้อยท่ีสุด 

โดยมีโครงสร้างของสถานีต ารวจรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1.1: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 1 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ 

1) รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และการปราบปราม 
2) รองผู้ก ำกับกำรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร 
3) รองผู้ก ากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
4) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
5) หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 2 
 

 
ภาพที่ 1.2: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 2 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ 

1) รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกันปราบปราม 
และงำนจรำจร 

2) รองผู้ก ากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
3) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
4) หน่วยปฎิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 3 
 

 
ภาพที่ 1.3: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 3 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) สารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และงานป้องกันปราบปราม 
2) สำรวัตรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร 
3) สารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
4) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
5) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 2 
 

 
ภาพที่ 1.2: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 2 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ 

1) รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกันปราบปราม 
และงำนจรำจร 

2) รองผู้ก ากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
3) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
4) หน่วยปฎิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 3 
 

 
ภาพที่ 1.3: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 3 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) สารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และงานป้องกันปราบปราม 
2) สำรวัตรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร 
3) สารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
4) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
5) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 4 
 

 
ภาพที่ 1.4: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 4 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) สารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกันปราบปราม และ   
งำนจรำจร 

2) สารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
3) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
4) หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 5 
 

 
ภาพที่ 1.5: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 5 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) รองสารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และงานป้องกันปราบปราม 
2) รองสำรวัตรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร 
3) รองวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
4) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
5) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 4 
 

 
ภาพที่ 1.4: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 4 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) สารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกันปราบปราม และ   
งำนจรำจร 

2) สารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
3) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
4) หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 5 
 

 
ภาพที่ 1.5: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 5 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) รองสารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอ านวยการ และงานป้องกันปราบปราม 
2) รองสำรวัตรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร 
3) รองวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
4) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
5) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 6 
 

 
ภาพที่ 1.6: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 6 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกนัปราบปราม และ
งำนจรำจร 

2) รองสารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
3) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
4) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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  อนึ่ง ช่ือเรียกต าแหน่งต่าง ๆ ในลักษณะงานสอบสวนได้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ โดยค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 เรื่อง การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีอ านาจ
ในการสอบสวน ส่ัง ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยแต่เดิม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจไว้ตามมาตรา 44 ดังนี้ “ต าแหน่งข้าราชการต ารวจ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(2) จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(3) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(4) ผู้บัญชาการ 
(5) รองผู้บัญชาการ 
(6) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
(7) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญ 
(8) ผู้ก ากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(9) รองผู้ก ากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษ 
(10) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการ 
(11) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน 
(12) ผู้บังคับหมู่ 
(13) รองผู้บังคับหมู่” 

  ต่อมาค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 
44 แห่ง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 44 ต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(2) จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(3) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(4) ผู้บัญชาการ 
(5) รองผู้บัญชาการ 
(6) ผู้บังคับการ 
(7) รองผู้บังคับการ 
(8) ผู้ก ากับการ 
(9) รองผู้ก ากับการ 
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โครงสร้ำงสถำนีต ำรวจ รูปแบบที่ 6 
 

 
ภาพที่ 1.6: โครงสร้างสถานีต ารวจ รูปแบบท่ี 6 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 
หมำยเหตุ  

1) รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้างานอ านวยการ งานป้องกนัปราบปราม และ
งำนจรำจร 

2) รองสารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
3) พนักงานสอบสวนท่ีอาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน 
4) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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  อนึ่ง ช่ือเรียกต าแหน่งต่าง ๆ ในลักษณะงานสอบสวนได้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ โดยค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 เรื่อง การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีอ านาจ
ในการสอบสวน ส่ัง ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยแต่เดิม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจไว้ตามมาตรา 44 ดังนี้ “ต าแหน่งข้าราชการต ารวจ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(2) จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(3) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(4) ผู้บัญชาการ 
(5) รองผู้บัญชาการ 
(6) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
(7) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญ 
(8) ผู้ก ากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(9) รองผู้ก ากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษ 
(10) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการ 
(11) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน 
(12) ผู้บังคับหมู่ 
(13) รองผู้บังคับหมู่” 

  ต่อมาค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 
44 แห่ง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 44 ต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(2) จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(3) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(4) ผู้บัญชาการ 
(5) รองผู้บัญชาการ 
(6) ผู้บังคับการ 
(7) รองผู้บังคับการ 
(8) ผู้ก ากับการ 
(9) รองผู้ก ากับการ 
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(10) สารวัตร 
(11) รองสารวัตร 
(12) ผู้บังคับหมู่ 
(13) รองผู้บังคับหมู่” 

  และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 ข้อ 9 ได้ก าหนดว่า “ต าแหน่ง
พนักงานสอบสวน ตามมาตรา 44 (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ในส่วนราชการใดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท่ีได้รับการก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้เป็นต าแหน่งตามมาตรา 44 
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) แล้วแต่กรณี ในส่วนราชการนั้นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
  ดังนั้นช่ือเรียกต าแหน่งต่าง ๆ ในลักษณะงานสอบสวนของสถานีต ารวจ จึงมีการเรียกช่ือใหม่
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 

(2) ลักษณะงำนในสถำนีต ำรวจ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 
27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้แบ่งงานในสถานีต ารวจออกเป็น 5 งานกับ 1 หน่วยปฏิบัติการ คือ งานอ านวยการ 
งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 

ตามโครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบท่ี 1 รองผู้ก ากับการจราจรเป็นหัวหน้างานจราจร ใน
รูปแบบท่ี 2 ไม่มีต าแหน่งรองผู้ก ากับการจราจร โดยรองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
งานจราจร ในรูปแบบท่ี 3 สารวัตรจราจรเป็นหัวหน้างานจราจร ในรูปแบบท่ี 4 ไม่มีต าแหน่งสารวัตรจราจร 
โดยสารวัตรป้องกันปราบปรามท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานจราจร ในรูปแบบท่ี 5 รองสารวัตรจราจรเป็นหัวหน้า
งานจราจร และในรูปแบบท่ี 6 ไม่มีต าแหน่งรองสารวัตรจราจรโดยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามท าหน้าท่ี
หัวหน้างานจราจร เช่นกัน 

(3) หน้ำท่ีของต ำแหน่งงำนจรำจรในสถำนีต ำรวจ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 
537/2555 ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดหน้าท่ีของต าแหน่งงานจราจรในสถานีต ารวจ ไว้ดังนี้ 

(3.1) หัวหน้ำงำนจรำจร มีหน้ำที่ดังนี้ 
เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านจราจร วางแผน

อ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจร จัดการ และ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมท้ังงานจราจรตามโครงการพระราชด าริ และงานท่ีมีลักษณะ
เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมี
การจราจรต่อเนื่องกัน โดยจ าแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 (3.1.1) งานควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร 
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 (3.1.2) งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดท าแผนท่ีจราจรของ
พื้นท่ีรับผิดชอบ ของพื้นท่ีท่ีมีการจราจรต่อเนื่องกัน 

 (3.1.3) งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเก่ียวกับการจราจรและน าวิทยาการต่าง ๆ 
มาใช้ในงานจราจร 

 (3.1.4) งานให้ความรู้และการศึกษาอบรมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจราจร 
 (3.1.5) งานสอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม

กฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
 (3.1.6) งานเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ

และการควบคุมการจราจร 
 (3.1.7) งานการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน

ปราบปราม และส่งให้งานป้องกันปราบปราม 
 (3.1.8) เมื่ อ ไ ด้รับค า ส่ัง ไม่ว่ าจะ เป็นค า ส่ัง โดยฉับพลันทันที หรือตามแผนท่ี

ผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติตาม
ค าส่ัง 

 (3.1.9) กรณีท่ีมีการกระท าความผิดให้พิจารณาส่ังการให้ ผู้ปฏิบัติงานจราจร
ด าเนินการจับกุมหรือด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง 

 (3.1.10)  ปฎิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 

 (3.1.11)  ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย 
กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ 

 (3.1.12) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้นจับกุม 
 (3.1.13) งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ท้ังในด้านการ

ปฎิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 (3.1.14) การปฎิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้

ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า 
 (3.1.15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
 (3.1.16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
(3.2) ผู้ปฏิบัติงำนจรำจร 
 (3.2.1) สำรวัตรจรำจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
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(10) สารวัตร 
(11) รองสารวัตร 
(12) ผู้บังคับหมู่ 
(13) รองผู้บังคับหมู่” 

  และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 ข้อ 9 ได้ก าหนดว่า “ต าแหน่ง
พนักงานสอบสวน ตามมาตรา 44 (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ในส่วนราชการใดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท่ีได้รับการก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้เป็นต าแหน่งตามมาตรา 44 
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) แล้วแต่กรณี ในส่วนราชการนั้นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
  ดังนั้นช่ือเรียกต าแหน่งต่าง ๆ ในลักษณะงานสอบสวนของสถานีต ารวจ จึงมีการเรียกช่ือใหม่
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 7/2559 

(2) ลักษณะงำนในสถำนีต ำรวจ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 
27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้แบ่งงานในสถานีต ารวจออกเป็น 5 งานกับ 1 หน่วยปฏิบัติการ คือ งานอ านวยการ 
งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 

ตามโครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบท่ี 1 รองผู้ก ากับการจราจรเป็นหัวหน้างานจราจร ใน
รูปแบบท่ี 2 ไม่มีต าแหน่งรองผู้ก ากับการจราจร โดยรองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
งานจราจร ในรูปแบบท่ี 3 สารวัตรจราจรเป็นหัวหน้างานจราจร ในรูปแบบท่ี 4 ไม่มีต าแหน่งสารวัตรจราจร 
โดยสารวัตรป้องกันปราบปรามท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานจราจร ในรูปแบบท่ี 5 รองสารวัตรจราจรเป็นหัวหน้า
งานจราจร และในรูปแบบท่ี 6 ไม่มีต าแหน่งรองสารวัตรจราจรโดยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามท าหน้าท่ี
หัวหน้างานจราจร เช่นกัน 

(3) หน้ำที่ของต ำแหน่งงำนจรำจรในสถำนีต ำรวจ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 
537/2555 ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดหน้าท่ีของต าแหน่งงานจราจรในสถานีต ารวจ ไว้ดังนี้ 

(3.1) หัวหน้ำงำนจรำจร มีหน้ำที่ดังนี้ 
เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านจราจร วางแผน

อ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจร จัดการ และ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมท้ังงานจราจรตามโครงการพระราชด าริ และงานท่ีมีลักษณะ
เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมี
การจราจรต่อเนื่องกัน โดยจ าแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 (3.1.1) งานควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร 
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 (3.1.2) งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดท าแผนท่ีจราจรของ
พื้นท่ีรับผิดชอบ ของพื้นท่ีท่ีมีการจราจรต่อเนื่องกัน 

 (3.1.3) งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรและน าวิทยาการต่าง ๆ 
มาใช้ในงานจราจร 

 (3.1.4) งานให้ความรู้และการศึกษาอบรมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจราจร 
 (3.1.5) งานสอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม

กฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
 (3.1.6) งานเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ

และการควบคุมการจราจร 
 (3.1.7) งานการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน

ปราบปราม และส่งให้งานป้องกันปราบปราม 
 (3.1.8) เมื่ อ ไ ด้รับค า ส่ัง ไม่ว่ าจะ เป็นค า ส่ัง โดยฉับพลันทันที หรือตามแผนท่ี

ผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติตาม
ค าส่ัง 

 (3.1.9) กรณีท่ีมีการกระท าความผิดให้พิจารณาส่ังการให้ ผู้ปฏิบัติงานจราจร
ด าเนินการจับกุมหรือด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง 

 (3.1.10)  ปฎิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 

 (3.1.11)  ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย 
กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ 

 (3.1.12) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้นจับกุม 
 (3.1.13) งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ท้ังในด้านการ

ปฎิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 (3.1.14) การปฎิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้

ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า 
 (3.1.15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
 (3.1.16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
(3.2) ผู้ปฏิบัติงำนจรำจร 
 (3.2.1) สำรวัตรจรำจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
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   (3.2.1.1) ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร 

   (3.2.1.2) จัดและควบคุมการจราจร 
   (3.2.1.3) ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และน า

วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร 
   (3.2.1.4) ให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการต ารวจ 
   (3.2.1.5) สอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ

ตามกฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
   (3.2.1.6) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร หรือออกใบส่ัง

เจ้าพนักงานจราจร หรือจับกุมผู้ละเมิดกฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
   (3.2.1.7) จัดการเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
   (3.2.1.8) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกันปราบปราม และส่งให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม 
   (3.2.1.9) ปฎิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ

ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
   (3.2.1.10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ

สงบเรียบร้อย กรณีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ  
   (3.2.1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อการตรวจค้น

จับกุม 
   (3.2.1.12) เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลัน ทันที หรือตาม

แผนท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ัง 

   (3.2.1.13) การปฎิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้มีอ านาจมอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า และต้อง
รีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรทราบในทันที 

   (3.2.1.14) งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท้ังใน
ด้านการปฎิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 

   (3.2.1.15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
   (3.2.1.16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 (3.2.2) รองสำรวัตรจรำจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
(3.2.2.1) ปฏิบัติตามข้อ 3.2.1.1 – 3.2.1.12 
(3.2.2.2) การปฎิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมาย

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า และ
ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานจราจร หรือสารวัตรจราจรทราบในทันที 

(3.2.2.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
(3.2.2.4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.2.3) รองสำรวัตร (ต าแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานจราจรมีหน้าท่ีดังนี้ 
(3.2.3.1) ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าเหน่งระดับผู้

บังคับหมู่ท่ีปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฎิบัติหน้าท่ีในสายงานจราจร ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยท่ัวไป และอาจ
ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง 

(3.2.3.2) ตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ แก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จ
ส้ิน ณ จุดเดียว 

(3.2.3.3) ปฎิบัติหน้าท่ีหัวหน้าจราจร 
(3.2.3.4) ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน

จราจรของหน่วยงานนั้น ๆ 
(3.2.3.5) ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตร หรือ

เทียบเท่า 
(3.2.3.6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 
 (3.2.4) ผู้บังคับหมู่จรำจร 

(3.2.4.1) ท ำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1) งานธุรการท่ัวไปของงานจราจร 
(2) ปฎิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ

ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ

สงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ  
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้น

จับกุม 
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   (3.2.1.1) ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร 

   (3.2.1.2) จัดและควบคุมการจราจร 
   (3.2.1.3) ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และน า

วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร 
   (3.2.1.4) ให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการต ารวจ 
   (3.2.1.5) สอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ

ตามกฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
   (3.2.1.6) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร หรือออกใบส่ัง

เจ้าพนักงานจราจร หรือจับกุมผู้ละเมิดกฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
   (3.2.1.7) จัดการเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
   (3.2.1.8) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกันปราบปราม และส่งให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม 
   (3.2.1.9) ปฎิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ

ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
   (3.2.1.10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ

สงบเรียบร้อย กรณีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ  
   (3.2.1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อการตรวจค้น

จับกุม 
   (3.2.1.12) เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลัน ทันที หรือตาม

แผนท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ัง 

   (3.2.1.13) การปฎิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้มีอ านาจมอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า และต้อง
รีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรทราบในทันที 

   (3.2.1.14) งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท้ังใน
ด้านการปฎิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 

   (3.2.1.15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
   (3.2.1.16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 (3.2.2) รองสำรวัตรจรำจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
(3.2.2.1) ปฏิบัติตามข้อ 3.2.1.1 – 3.2.1.12 
(3.2.2.2) การปฎิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมาย

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า และ
ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานจราจร หรือสารวัตรจราจรทราบในทันที 

(3.2.2.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
(3.2.2.4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.2.3) รองสำรวัตร (ต าแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานจราจรมีหน้าท่ีดังนี้ 
(3.2.3.1) ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าเหน่งระดับผู้

บังคับหมู่ท่ีปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฎิบัติหน้าท่ีในสายงานจราจร ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยท่ัวไป และอาจ
ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง 

(3.2.3.2) ตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ แก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จ
ส้ิน ณ จุดเดียว 

(3.2.3.3) ปฎิบัติหน้าท่ีหัวหน้าจราจร 
(3.2.3.4) ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน

จราจรของหน่วยงานนั้น ๆ 
(3.2.3.5) ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตร หรือ

เทียบเท่า 
(3.2.3.6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 
 (3.2.4) ผู้บังคับหมู่จรำจร 

(3.2.4.1) ท ำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1) งานธุรการท่ัวไปของงานจราจร 
(2) ปฎิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ

ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ

สงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ  
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้น

จับกุม 
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(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

(3.2.4.2) ท ำหน้ำที่จรำจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนน า

วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร 
(2) จัดและควบคุมการจราจรตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือ

สารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจรมอบหมายส่ังการ 
(3) จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร 

ตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร  
(4) สอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ

ตามกฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
(5) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร หรือออก

ใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร 
(6) การจัดการเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
(7) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกันปราบปราม โดยรายงานข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมได้ต่อรองสารวัตรจราจร หรือ
สารวัตรจราจร หัวหน้างานจราจร หรือกรณีเร่งด่วนให้แจ้งโดยตรงต่อผู้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ 
ก่อน แล้วรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีหัวหน้าสถานีต ารวจก าหนด 

(8) ปฏิบติัหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปรามในการควบคุมความ
สงบเรียบร้อย กรณีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปรามเพื่อท าการตรวจค้น
จับกุม 

(11) เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันที หรือตาม
แผนท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ัง 

(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
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(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2.2 งำนจรำจรในกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร 
(1) โครงสร้ำงกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ 

หรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ให้ไว้ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้
แบ่งส่วนราชการของกองบังคับการต ารวจจราจร ประกอบด้วย 
  (1.1) ฝ่ายอ านวยการ 
  (1.2) – (1.7) กองก ากับการ 1-6  
  (1.8) กลุ่มงานสอบสวน 

 
ภาพที่ 1.7: โครงสร้างกองบังคับการต ารวจจราจร 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 

 
(2) อ ำนำจหน้ำที่ของกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร 
 อ านาจหน้าท่ีของกองบังคับการต ารวจจราจร ก าหนดขึ้นโดยกฎกระทรวง แบ่งส่วน

ราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่น ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้ 
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(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

(3.2.4.2) ท ำหน้ำที่จรำจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนน า

วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร 
(2) จัดและควบคุมการจราจรตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือ

สารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจรมอบหมายส่ังการ 
(3) จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร 

ตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร  
(4) สอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ

ตามกฏหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
(5) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร หรือออก

ใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร 
(6) การจัดการเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
(7) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกันปราบปราม โดยรายงานข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมได้ต่อรองสารวัตรจราจร หรือ
สารวัตรจราจร หัวหน้างานจราจร หรือกรณีเร่งด่วนให้แจ้งโดยตรงต่อผู้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ 
ก่อน แล้วรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีหัวหน้าสถานีต ารวจก าหนด 

(8) ปฏิบติัหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปรามในการควบคุมความ
สงบเรียบร้อย กรณีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปรามเพื่อท าการตรวจค้น
จับกุม 

(11) เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันที หรือตาม
แผนท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ัง 

(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
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(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2.2 งำนจรำจรในกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร 
(1) โครงสร้ำงกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ 

หรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ให้ไว้ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้
แบ่งส่วนราชการของกองบังคับการต ารวจจราจร ประกอบด้วย 
  (1.1) ฝ่ายอ านวยการ 
  (1.2) – (1.7) กองก ากับการ 1-6  
  (1.8) กลุ่มงานสอบสวน 

 
ภาพที่ 1.7: โครงสร้างกองบังคับการต ารวจจราจร 
ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550) 

 
(2) อ ำนำจหน้ำที่ของกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร 
 อ านาจหน้าท่ีของกองบังคับการต ารวจจราจร ก าหนดขึ้นโดยกฎกระทรวง แบ่งส่วน

ราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่น ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้ 
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 (2.1) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมท้ังรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญอื่น ๆ 

 (2.2) เสนอความเห็นในการวางแผนการจัดการจราจร รวมท้ังประสานงาน สนับสนุน 
ควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การด าเนินการเกี่ยวกับงานอ านวยความสะดวก และงานรักษา
ความปลอดภัยในด้านการจราจร ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลด้านการจราจร 

 (2.3) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 (2.4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวน และเปรียบเทียบปรับในคดีอาญา ตามกฏหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร ท่ีเกิดขึ้นในเขตอ านาจการรับผิดชอบ 

 (2.5) เป็นศูนย์รวมข่าว และควบคุมการจราจร 
 (2.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อุบัติเหตุ และความมึนเมาของผู้ขับรถ 

ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ ก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี และเสียงของรถ 
 (2.7) ด าเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ และค าแนะน าด้านการจราจร 
 (2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) อ ำนำจหน้ำที่ของกองก ำกับกำรต่ำงๆ ในกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร ระเบียบ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ. 
2522 ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกองก ากับการต่าง ๆ ในกองบังคับ
การต ารวจจราจร ไว้ดังนี้ 

 (3.1) ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
2) งานบริหารงานบุคคล 
3) งานคดีและวินัย 
4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
5) งานการเงินและงานบัญชี 
6) งานงบประมาณ 
7) งานส่งก าลังบ ารุง 
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8) งานสวัสดิการ 
9) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 
10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
11) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
12) งานศึกษาอบรม 
13) งานการข่าว 
14) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลข้าราชการ

ต ารวจในสังกัด รวมท้ังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

15) ด าเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการต ารวจและอาสาจราจร 
16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย 
17) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าท่ีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
18) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.2) กองก ำกับกำร 1 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน
สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในด้านการจราจรทางบก
ภายในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ยกเว้นในระบบทางด่วนและทางพิเศษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อ านวยการจราจรในการ
น าขบวนเพื่อความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอ านวยการจราจรในงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
โดยปฎิบัติหน้าท่ีดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 1 
2) ตรวจสอบ ควบคุม อ านวยความสะดวกและจัดการจราจรในเขตผิดชอบ 
3) กวดขันจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจร 
4) แก้ไขปัญหาการจราจรด้วยการอ านวยการจราจรตามหลักวิชา 
5) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติด้านการจราจรกับสถานีต ารวจนครบาล

ท้องท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร 
โดยเฉพาะสนับสนุนการปฏิบัติงานจราจรภาคกลางคืน 

6) ให้การบริการโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน 
7) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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 (2.1) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมท้ังรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญอื่น ๆ 

 (2.2) เสนอความเห็นในการวางแผนการจัดการจราจร รวมท้ังประสานงาน สนับสนุน 
ควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การด าเนินการเกี่ยวกับงานอ านวยความสะดวก และงานรักษา
ความปลอดภัยในด้านการจราจร ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลด้านการจราจร 

 (2.3) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 (2.4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวน และเปรียบเทียบปรับในคดีอาญา ตามกฏหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร ท่ีเกิดขึ้นในเขตอ านาจการรับผิดชอบ 

 (2.5) เป็นศูนย์รวมข่าว และควบคุมการจราจร 
 (2.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อุบัติเหตุ และความมึนเมาของผู้ขับรถ 

ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ ก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี และเสียงของรถ 
 (2.7) ด าเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ และค าแนะน าด้านการจราจร 
 (2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) อ ำนำจหน้ำท่ีของกองก ำกับกำรต่ำงๆ ในกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร ระเบียบ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ .ศ. 
2522 ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกองก ากับการต่าง ๆ ในกองบังคับ
การต ารวจจราจร ไว้ดังนี้ 

 (3.1) ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
2) งานบริหารงานบุคคล 
3) งานคดีและวินัย 
4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
5) งานการเงินและงานบัญชี 
6) งานงบประมาณ 
7) งานส่งก าลังบ ารุง 
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8) งานสวัสดิการ 
9) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 
10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
11) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
12) งานศึกษาอบรม 
13) งานการข่าว 
14) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลข้าราชการ

ต ารวจในสังกัด รวมท้ังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

15) ด าเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการต ารวจและอาสาจราจร 
16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย 
17) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าท่ีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
18) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.2) กองก ำกับกำร 1 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน
สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในด้านการจราจรทางบก
ภายในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ยกเว้นในระบบทางด่วนและทางพิเศษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อ านวยการจราจรในการ
น าขบวนเพื่อความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอ านวยการจราจรในงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
โดยปฎิบัติหน้าท่ีดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 1 
2) ตรวจสอบ ควบคุม อ านวยความสะดวกและจัดการจราจรในเขตผิดชอบ 
3) กวดขันจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจร 
4) แก้ไขปัญหาการจราจรด้วยการอ านวยการจราจรตามหลักวิชา 
5) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติด้านการจราจรกับสถานีต ารวจนครบาล

ท้องท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร 
โดยเฉพาะสนับสนุนการปฏิบัติงานจราจรภาคกลางคืน 

6) ให้การบริการโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน 
7) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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8) ถวายยความปลอดภัยด้านการจราจรด้วยการจัดรถยนต์ตรวจเส้นทางเสด็จฯ น า
และติดตามขบวนเสด็จพระราชด าเนินขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย 

9) จัดรถน าขบวนเดินทางของบุคคลส าคัญต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 

10) จัดรถน าขบวนบุคคลส าคัญของประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

11) พิจารณาจัดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ น าขบวนกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ท่ีด าเนิน
กิจกรรมโดยใช้ผิวการจราจร 

12) ควบคุมและอ านวยการจราจรตามเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน หรือเส้นทาง
ผ่านของบุคคลส าคัญ 

13) ควบคุม อ านวยการจราจร ในงานกิจการพิเศษ งานราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประเพณี งานการกุศล งานรื่นเริง และงานมหกรรมต่าง ๆ 

14) ควบคุม อ านวยการจราจร กรณีการชุมนุมประท้วง การรวมตัวของกลุ่มชน 
15) อ านวยความสะดวกการจราจร กรณีการติดต้ังซ่อมบ ารุงของหน่วยงาน

สาธารณูปโภคท่ีด าเนินการในผิวการจราจร 
16) ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบังคับล้อรถในการกวดขันจับกลุ่มผู้กระท า

ผิดเกี่ยวกับการจราจร 
17) กวดขัน จับกลุ่มผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจรตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เฉพาะ 
18) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.3) กองก ำกับกำร 2 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอ านวยการ
จราจรในระบบทางด่วน และทางพิเศษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 2 
2) ตรวจและจัดการจราจร และกวดขันจับกุมผู้กระท าผิดกฎจราจร 
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3) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ให้การบริการโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน 
5) ควบคุมและอ านวยการจราจรตามเส้นทางพระราชด าเนินหรือเส้นทางผ่านของ

บุคคลส าคัญ 
6) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.4) กองก ำกับกำร 3 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการ
เบิกจ่ายใบส่ังของเจ้าพนักงานจราจรในกองบัญชาการต ารวจนครบาล รวมท้ังการควบคุมระบบใบส่ัง การ
ประมวลใบส่ังด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และด าเนินมาตรการกับผู้กระท าผิดซ้ าซ้อน 
ตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรค้างเก่าประจ ากรมการขนส่งทางบกและสาขา รวมท้ังความผิด
เก่ียวกับการจราจรในกรุงเทพมหานครและความผิดด้านมลภาวะของรถ และงานการอบรมผู้กระท าผิดกฎ
จราจร โดยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 3 
2) ส ารวจความต้องการเพื่อการจัดท าใบส่ังเจ้าพนักงานจราจรของกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล 
3) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายใบส่ังแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรของกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล 
4) ก าหนด ควบคุม และแก้ไขรหัสประจ าตัวผู้ใช้ใบส่ังให้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร 
5) บันทึก ตรวจสอบข้อมูล และประมวลใบส่ังคอมพิวเตอร์ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจร 
7) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังมีอ านาจในการด าเนินการสอบสวนตามกฏหมายดังกล่าวอีก
ส่วนหนึ่งด้วย 

8) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดเก่ียวกับมลภาวะของยวดยาน เฉพาะกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจของกองบังคับการต ารวจจราจรจับกลุ่ม 

9) เปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิด กรณีงานติดตามประเมินผลฯ ส่งตัวผู้กระท าผิดให้ 
10) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
11) ด าเนินการเกี่ยวกับรถท่ีก่อมลภาวะซึ่งถูกยึดหรือห้ามใช้ตามกฎหมาย 



2322 
 

8) ถวายยความปลอดภัยด้านการจราจรด้วยการจัดรถยนต์ตรวจเส้นทางเสด็จฯ น า
และติดตามขบวนเสด็จพระราชด าเนินขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย 

9) จัดรถน าขบวนเดินทางของบุคคลส าคัญต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 

10) จัดรถน าขบวนบุคคลส าคัญของประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

11) พิจารณาจัดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ น าขบวนกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ท่ีด าเนิน
กิจกรรมโดยใช้ผิวการจราจร 

12) ควบคุมและอ านวยการจราจรตามเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน หรือเส้นทาง
ผ่านของบุคคลส าคัญ 

13) ควบคุม อ านวยการจราจร ในงานกิจการพิเศษ งานราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประเพณี งานการกุศล งานรื่นเริง และงานมหกรรมต่าง ๆ 

14) ควบคุม อ านวยการจราจร กรณีการชุมนุมประท้วง การรวมตัวของกลุ่มชน 
15) อ านวยความสะดวกการจราจร กรณีการติดต้ังซ่อมบ ารุงของหน่วยงาน

สาธารณูปโภคท่ีด าเนินการในผิวการจราจร 
16) ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบังคับล้อรถในการกวดขันจับกลุ่มผู้กระท า

ผิดเกี่ยวกับการจราจร 
17) กวดขัน จับกลุ่มผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจรตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เฉพาะ 
18) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.3) กองก ำกับกำร 2 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอ านวยการ
จราจรในระบบทางด่วน และทางพิเศษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 2 
2) ตรวจและจัดการจราจร และกวดขันจับกุมผู้กระท าผิดกฎจราจร 
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3) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ให้การบริการโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน 
5) ควบคุมและอ านวยการจราจรตามเส้นทางพระราชด าเนินหรือเส้นทางผ่านของ

บุคคลส าคัญ 
6) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.4) กองก ำกับกำร 3 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการ
เบิกจ่ายใบส่ังของเจ้าพนักงานจราจรในกองบัญชาการต ารวจนครบาล รวมท้ังการควบคุมระบบใบส่ัง การ
ประมวลใบส่ังด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และด าเนินมาตรการกับผู้กระท าผิดซ้ าซ้อน 
ตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรค้างเก่าประจ ากรมการขนส่งทางบกและสาขา รวมท้ังความผิด
เก่ียวกับการจราจรในกรุงเทพมหานครและความผิดด้านมลภาวะของรถ และงานการอบรมผู้กระท าผิดกฎ
จราจร โดยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 3 
2) ส ารวจความต้องการเพื่อการจัดท าใบส่ังเจ้าพนักงานจราจรของกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล 
3) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายใบส่ังแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรของกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล 
4) ก าหนด ควบคุม และแก้ไขรหัสประจ าตัวผู้ใช้ใบส่ังให้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร 
5) บันทึก ตรวจสอบข้อมูล และประมวลใบส่ังคอมพิวเตอร์ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจร 
7) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังมีอ านาจในการด าเนินการสอบสวนตามกฏหมายดังกล่าวอีก
ส่วนหนึ่งด้วย 

8) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดเกี่ยวกับมลภาวะของยวดยาน เฉพาะกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจของกองบังคับการต ารวจจราจรจับกลุ่ม 

9) เปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิด กรณีงานติดตามประเมินผลฯ ส่งตัวผู้กระท าผิดให้ 
10) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
11) ด าเนินการเกี่ยวกับรถท่ีก่อมลภาวะซึ่งถูกยึดหรือห้ามใช้ตามกฎหมาย 
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12) ตรวจสอบและเปรียบเทียบกับผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
และกฎหมายเกี่ยวกับรถ ซึ่งมีประวัติแต่ไม่รายงานตัวช าระค่าปรับเมื่อมีการต่อทะเบียนช าระภาษีประจ าปีท่ี
กรมการขนส่งทางบก 

13) ประสานข้อมูลตรวจสอบเปรียบเทียบปรับกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
14) พิมพ์หมายเรียกผู้กระท าผิดท่ีไม่รายงานตัวตามก าหนด 
15) แจ้งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพส่งตัวพนักงานขับรถท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย

จราจรมาด าเนินคดีกรณีมีการแจ้งข้อมูลทางวิทยุส่ือสาร 
16) ตรวจสอบและติดตามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจร เมื่อมีการรับแจ้งจาก

ประชาชนมาด าเนินการ 
17) ประเมินผลการติดตามผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 
18) เสนอมาตรการติดตามผู้กระท าผิดให้เกิดประสิทธิภาพ 
19) ติดตาม ประเมินผลผู้กระท าผิดซ้ าซ้อนตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมท้ัง

การส่งข้อมูลผู้กระท าผิดท่ีต้องรับการอบรมให้งานอบรมผู้กระท าผิดกฎจราจร 
20) ประสานข้อมูลการรายงานตัวของผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
21) ด าเนินการเกี่ยวกับการยึด การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถตาม

กฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
22) บันทึกข้อมูล ประมวล และรายงานผลประวัติการกระท าผิดและระบบคะแนนผู้

ขับขี่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
23) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับรถและการจราจร เพื่อวางแผนการจราจร การ

ควบคุมและป้องกัน 
24) รวบรวมข้อมูลและสถิติการยึด การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถตาม

กฏหมาย ระเบียบ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
25) จัดท าบัตรประวัติผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจร 
26) เก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี

จะต้องได้รับการอบรมทดสอบตามกฏหมาย 
27) จัดท าหลักสูตร แผนการฝึกอบรม และการทดสอบผู้กระท าผิดกฎจราจรตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
28) จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการอบรมผู้กระท าผิดกฎจราจร 
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29) จะท าบัตรประวัติผู้ขับขี่รถท่ีกระท าผิดกฎจราจร และการออกหลักฐานส าหรับผู้
ผ่านการอบรมและทดสอบ 

30) ประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการยึด 
พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ รวมท้ังการแจ้งผลการอบรมทดสอบตามหลักสูตร 

31) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลผู้กระท าผิดกฎจราจรท่ีผ่านการอบรมและ
ทดสอบตามหลักสูตร และการจัดท าสถิติผลการปฎิบัติ 

32) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 (3.5) กองก ำกับกำร 4 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม
การจราจรด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประสานการจัดการจราจรเป็นพื้นท่ี (ATC) ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร การติดต่อทางวิทยุส่ือสารและการรับรายงานแจ้งข่าว งาน
วิศวกรรมในหน้าท่ีต ารวจ โดยปฎิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 4 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงานและการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการจัดการ

จราจรและควบคุมการจราจร 
3) ด าเนินการเก่ียวกับงานเทคนิคและซ่อมบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดและ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิคและซ่อมบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่

เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นท่ีใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ

และควบคุมการจราจร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 
6) ประสานข้อมูลการจราจรจากระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นท่ี 
7) ปฏิบัติงานร่วมในระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นท่ี 
8) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นท่ีใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ

และควบคุมการจราจรในหน้าท่ีต ารวจ 
9) เป็นศูนย์รวมข่าวเกี่ยวกับการจราจรของกองบังคับการต ารวจจราจรและ

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
10) เป็นศูนย์รวมข่าวสารการส่ือสารของกองบังคับการต ารวจจราจร 
11) เป็น ศูน ย์กลาง ส่ือสารประสานงานการข่าว ด้านการจราจรระหว่ าง

กองบัญชาการต ารวจนครบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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12) ตรวจสอบและเปรียบเทียบกับผู้กระท าความผิดกฎหมายเก่ียวกับการจราจร
และกฎหมายเกี่ยวกับรถ ซึ่งมีประวัติแต่ไม่รายงานตัวช าระค่าปรับเมื่อมีการต่อทะเบียนช าระภาษีประจ าปีท่ี
กรมการขนส่งทางบก 

13) ประสานข้อมูลตรวจสอบเปรียบเทียบปรับกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
14) พิมพ์หมายเรียกผู้กระท าผิดท่ีไม่รายงานตัวตามก าหนด 
15) แจ้งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพส่งตัวพนักงานขับรถท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย

จราจรมาด าเนินคดีกรณีมีการแจ้งข้อมูลทางวิทยุส่ือสาร 
16) ตรวจสอบและติดตามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจร เมื่อมีการรับแจ้งจาก

ประชาชนมาด าเนินการ 
17) ประเมินผลการติดตามผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 
18) เสนอมาตรการติดตามผู้กระท าผิดให้เกิดประสิทธิภาพ 
19) ติดตาม ประเมินผลผู้กระท าผิดซ้ าซ้อนตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมท้ัง

การส่งข้อมูลผู้กระท าผิดท่ีต้องรับการอบรมให้งานอบรมผู้กระท าผิดกฎจราจร 
20) ประสานข้อมูลการรายงานตัวของผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
21) ด าเนินการเกี่ยวกับการยึด การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถตาม

กฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
22) บันทึกข้อมูล ประมวล และรายงานผลประวัติการกระท าผิดและระบบคะแนนผู้

ขับขี่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
23) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับรถและการจราจร เพื่อวางแผนการจราจร การ

ควบคุมและป้องกัน 
24) รวบรวมข้อมูลและสถิติการยึด การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถตาม

กฏหมาย ระเบียบ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
25) จัดท าบัตรประวัติผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการจราจร 
26) เก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี

จะต้องได้รับการอบรมทดสอบตามกฏหมาย 
27) จัดท าหลักสูตร แผนการฝึกอบรม และการทดสอบผู้กระท าผิดกฎจราจรตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
28) จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการอบรมผู้กระท าผิดกฎจราจร 
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29) จะท าบัตรประวัติผู้ขับขี่รถท่ีกระท าผิดกฎจราจร และการออกหลักฐานส าหรับผู้
ผ่านการอบรมและทดสอบ 

30) ประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการยึด 
พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ รวมท้ังการแจ้งผลการอบรมทดสอบตามหลักสูตร 

31) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลผู้กระท าผิดกฎจราจรท่ีผ่านการอบรมและ
ทดสอบตามหลักสูตร และการจัดท าสถิติผลการปฎิบัติ 

32) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 (3.5) กองก ำกับกำร 4 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม
การจราจรด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประสานการจัดการจราจรเป็นพื้นท่ี (ATC) ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร การติดต่อทางวิทยุส่ือสารและการรับรายงานแจ้งข่าว งาน
วิศวกรรมในหน้าท่ีต ารวจ โดยปฎิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 4 
2) ด าเนินการเก่ียวกับแผนงานและการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการจัดการ

จราจรและควบคุมการจราจร 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิคและซ่อมบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดและ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิคและซ่อมบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่

เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นท่ีใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ

และควบคุมการจราจร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 
6) ประสานข้อมูลการจราจรจากระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นท่ี 
7) ปฏิบัติงานร่วมในระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นท่ี 
8) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นท่ีใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ

และควบคุมการจราจรในหน้าท่ีต ารวจ 
9) เป็นศูนย์รวมข่าวเกี่ยวกับการจราจรของกองบังคับการต ารวจจราจรและ

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
10) เป็นศูนย์รวมข่าวสารการส่ือสารของกองบังคับการต ารวจจราจร 
11) เป็น ศูน ย์กลาง ส่ือสารประสานงานการข่าว ด้านการจราจรระหว่ าง

กองบัญชาการต ารวจนครบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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12) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและข่าวสารการจราจร 
13) เป็นศูนย์ชุมสายโทรศัพท์ภายในท่ีท าการของกองบังคับการต ารวจจราจร 
14) เป็นศูนย์โทรสาร โทรพิมพ์ติดต่อของกองบังคับการต ารวจจราจรกับหน่วยงาน

อื่น 
15) ให้บริการประชาชนด้านข่าวสารการจราจร 
16) เป็นศูนย์ควบคุม ส่ังการ และประสานการปฎิบัติด้านการการจราจร รวมไปถึง

เป็นศูนย์ควบคุม กวดขัน และจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางด้านอิ เล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของกองบังคับการต ารวจจราจรและ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

17) ควบคุม ดูแลห้องปฎิบัติการศูนย์รวมข่าว รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

18) เป็นศูนย์ตรวจสอบและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรถและการจราจร 
19) จัดท ารหัสสัญญาณเรียกขานบุคคลและสถานท่ีของกองบังคับการต ารวจจราจร 

เพื่อการติดต่อส่ือสารทางวิทยุ 
20) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุท่ีควรรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้อง 
21) ประสานงานและสนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัยและน าเสนอโครงการ 

และแผนงานจราจรของงานท่ีรับผิดชอบด้วยข้อมูล หลักการ และหลักวิชาการด้านวิศวกรรมจราจร 
22) ร่วมจัดท าหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านวิศวกรรมจราจร 
23) ประสานงานการจัดส่งวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจราจรใน

หลักสูตรอบรมการจราจรต่าง ๆ ของกองบังคับการต ารวจจราจร รวมท้ังเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

24) พิจารณาเสนอแนะด้านวิชาการและวิศวกรรมจราจรเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บังคับบัญชา 

25) ให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
26) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้าง ซ่อม ติดต้ังเครื่องหมายและสัญญาณจราจร 
27) ด าเนินการติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกองบังคับการต ารวจ

จราจร 
28) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 (3.6) กองก ำกับกำร 5 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์
เครื่องกลรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ การตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่เสพของมึนเมาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การ
ตรวจและควบคุมภาวะในหน้าท่ีต ารวจ ตลอดจนเสนอทางแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยปฎิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 5 
2) ตรวจพิสูจน์เครื่องยนต์ เครื่องกล อุปกรณ์และส่วนควบของรถตามกฏหมาย

เกี่ยวกับรถและการจราจร 
3) ตรวจพิสูจน์เครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบของยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ และ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องท่ีส่งให้ตรวจ 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่างเครื่องยนต์ ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม

ยานพาหนะทุกชนิด 
5) ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ซึ่งเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานสอบสวนส่งตรวจการเสพของมึนเมา

หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
6) เก็บรักษาตัวอย่างอันเป็นเครื่องพิสูจน์ความเมา หรือการเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาทของผู้ขับขี่ท่ีถูกส่งมาตรวจ 
7) สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติการในพื้นท่ี 
8) ตรวจพิสูจน์รถท่ีก่อมลภาวะ 
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการป้องกันและลด

มลภาวะ 
10) รวบรวมข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
11) ศึกษา วิเคราะห์อุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และ

แนวทางป้องกัน 
12) วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแผนงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร 

ท้ังในระดับปฏิบัติของกองบัญชาการต ารวจนครบาล และระดับนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
13) โฆษณา เผยแพร่ และแนะน าในการลดและการป้องกันอุบัติเหตุ 
14) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.7) กองก ำกับกำร 6 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสายตรวจจราจร 
ตามแนวพระราชด าริในโครงการพระราชด าริแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
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12) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและข่าวสารการจราจร 
13) เป็นศูนย์ชุมสายโทรศัพท์ภายในท่ีท าการของกองบังคับการต ารวจจราจร 
14) เป็นศูนย์โทรสาร โทรพิมพ์ติดต่อของกองบังคับการต ารวจจราจรกับหน่วยงาน

อื่น 
15) ให้บริการประชาชนด้านข่าวสารการจราจร 
16) เป็นศูนย์ควบคุม ส่ังการ และประสานการปฎิบัติด้านการการจราจร รวมไปถึง

เป็นศูนย์ควบคุม กวดขัน และจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางด้านอิ เล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของกองบังคับการต ารวจจราจรและ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

17) ควบคุม ดูแลห้องปฎิบัติการศูนย์รวมข่าว รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

18) เป็นศูนย์ตรวจสอบและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรถและการจราจร 
19) จัดท ารหัสสัญญาณเรียกขานบุคคลและสถานท่ีของกองบังคับการต ารวจจราจร 

เพื่อการติดต่อส่ือสารทางวิทยุ 
20) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุท่ีควรรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้อง 
21) ประสานงานและสนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัยและน าเสนอโครงการ 

และแผนงานจราจรของงานท่ีรับผิดชอบด้วยข้อมูล หลักการ และหลักวิชาการด้านวิศวกรรมจราจร 
22) ร่วมจัดท าหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านวิศวกรรมจราจร 
23) ประสานงานการจัดส่งวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจราจรใน

หลักสูตรอบรมการจราจรต่าง ๆ ของกองบังคับการต ารวจจราจร รวมท้ังเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

24) พิจารณาเสนอแนะด้านวิชาการและวิศวกรรมจราจรเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บังคับบัญชา 

25) ให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
26) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้าง ซ่อม ติดต้ังเครื่องหมายและสัญญาณจราจร 
27) ด าเนินการติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกองบังคับการต ารวจ

จราจร 
28) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 (3.6) กองก ำกับกำร 5 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์
เครื่องกลรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ การตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่เสพของมึนเมาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การ
ตรวจและควบคุมภาวะในหน้าท่ีต ารวจ ตลอดจนเสนอทางแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยปฎิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 5 
2) ตรวจพิสูจน์เครื่องยนต์ เครื่องกล อุปกรณ์และส่วนควบของรถตามกฏหมาย

เกี่ยวกับรถและการจราจร 
3) ตรวจพิสูจน์เครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบของยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ และ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องท่ีส่งให้ตรวจ 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่างเครื่องยนต์ ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม

ยานพาหนะทุกชนิด 
5) ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ซึ่งเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานสอบสวนส่งตรวจการเสพของมึนเมา

หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
6) เก็บรักษาตัวอย่างอันเป็นเครื่องพิสูจน์ความเมา หรือการเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาทของผู้ขับขี่ท่ีถูกส่งมาตรวจ 
7) สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติการในพื้นท่ี 
8) ตรวจพิสูจน์รถท่ีก่อมลภาวะ 
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการป้องกันและลด

มลภาวะ 
10) รวบรวมข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
11) ศึกษา วิเคราะห์อุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และ

แนวทางป้องกัน 
12) วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแผนงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร 

ท้ังในระดับปฏิบัติของกองบัญชาการต ารวจนครบาล และระดับนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
13) โฆษณา เผยแพร่ และแนะน าในการลดและการป้องกันอุบัติเหตุ 
14) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.7) กองก ำกับกำร 6 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสายตรวจจราจร 
ตามแนวพระราชด าริในโครงการพระราชด าริแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
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1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 6 
2) การปฏิบัติงานสายตรวจจราจรตามแนวพระราชด าริในโครงการพระราชด าริใน

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนเช่ือมต่อถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.8) กลุ่มงำนสอบสวน มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สอบสวนการกระท าผิดทางอาญาตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกในเขตอ านาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจนครบาล การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง 
ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และด าเนินการจัดท า พิจารณาข้อหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับค าส่ัง และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติเข้า-ออกของกลุ่มงานสอบสวน 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง ๆ งตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

และด าเนินการจัดท า พิจารณาข้อหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง  และ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามกฏหมายอื่นท่ีระบุว่าเป็นอ านาจหน้าท่ี 

3) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการต ารวจจราจร 

4) ด าเนินการสอบสวนการกระท าผิดทางอาญาตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บก 

5) ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และค าส่ังต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3 บทบำทและหน้ำที่ของต ำรวจจรำจร 
  บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจร ได้มาจากการวิเคราะห์เหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 คือ “เนื่องจากการคมนาคม และขนส่งทางบก ได้เจริญก้าวหน้าไปท่ัวประเทศ และ
เช่ือมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจ านวนยานพาหนะในท้องถนน และในทางหลวง ได้ทวีจ านวนขึ้นเป็น
ล าดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรของถนน และพิธีสารว่าด้วย
เครื่องหมายและสัญญาณตามถนนสมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าส่ี
สิบปีให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร และจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้น” ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สามารถแยกออกได้เป็นสามส่วนได้แก่ 

29 
 

  ส่วนท่ี 1 เป็นการจัดการจราจร เนื่องจากการคมนาคม และขนส่งทางบก มีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ส่วนท่ี 2 เป็นการรักษาความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนส่วน 
  ส่วน ท่ี  3 เป็นการบัง คับใช้กฎหมายโดยไ ด้มีการตราพระราชบัญญั ติขึ้น และใน
พระราชบัญญัติได้ให้อ านาจต ารวจจราจรในการควบคุมการจราจร โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการจราจร 
  บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจร จึงเป็นไปตามเหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยเมื่อจัดตามล าดับก่อนหลังของงาน บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจรจึงประกอบไป
ด้วย การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการจราจร และการรักษาความปลอดภัยทางถนน 

1.3.1 กำรบังคับใช้กฎหมำย 
  ระบบการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มด้วยองค์ประกอบแรก คือ การออกกฏหมาย โดยเงื่อนไขใน
การออกกฏหมายจะเป็นไปตามพฤติกรรมการกระท าผิดของบุคคล และความเข้มงวดของกฎหมาย เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญอย่างยิ่ง องค์ประกอบท่ี 2 ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดคือการบังคับใช้กฎหมายในท้องถนน และองค์ประกอบ
ท่ี 3 คือ ระบบการพิจารณาคดี ได้แก่ การเปรียบเทียบปรับ หรือ การพิจารณาคดีในศาล 
  กฎหมาย และ ศาล เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับ
ต ารวจจราจร ท่ีมีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมาย หากมีการด าเนินการภายใต้ความเข้มงวดของกฎหมาย จะท า
ให้เป็นการป้องกันการกระท าผิดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถลดการกระท าผิดให้น้อยลง 
  การบังคับใช้กฎหมาย ประยุกต์มาจากทฤษฎีท่ีส าคัญคือ 

(1) ทฤษฎีกำรป้องปรำม (Deterrence Theory) การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการปฏิบัติ
เพื่อควบคุมสังคม ซึ่งสามารถธิบายโครงสร้างทางทฤษฎีหลักได้ 2 ประการ ประการแรกมาจากทฤษฎีทาง
สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา และอีกประการหนึ่งมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาโดยทฤษฎีการป้องปรามจะ
อธิบายถึงความส าคัญของการลงโทษ และการถูกลงโทษ จะท าให้เกิดการหลีกเล่ียง หรือยับยั้งการกระท าผิด
กฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

(2) ทฤษฎีกำรเรียนรู้ (Learning Theory) จากทฤษฎีทางจิตวิทยาประสิทธิผลของการ
บังคับใช้กฎหมาย สามารถอธิบายได้ดีท่ีสุด โดยทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรมของบุคคลจะถูกก าหนดโดยบุพ
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมท่ีสนใจจะกระท า และผลลัพธ์ ได้แก่ ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นหลังพฤติกรรม 
ซึ่งมีท้ังเพิ่มข้ึน ลดลง หรือมีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างนั้นอีก ดังนั้นหากบุคคลได้เรียนรู้ว่า
การกระท าผิดกฎหมายแล้วต้องถูกลงโทษ บุคคลนั้นก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่กระท าผิดซ้ าอีก 



2928 
 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติงานเข้า-ออกของกองก ากับการ 6 
2) การปฏิบัติงานสายตรวจจราจรตามแนวพระราชด าริในโครงการพระราชด าริใน

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนเช่ือมต่อถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (3.8) กลุ่มงำนสอบสวน มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สอบสวนการกระท าผิดทางอาญาตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกในเขตอ านาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจนครบาล การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง 
ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และด าเนินการจัดท า พิจารณาข้อหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับค าส่ัง และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมท้ังจัดท าสถิติเข้า-ออกของกลุ่มงานสอบสวน 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง ๆ งตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

และด าเนินการจัดท า พิจารณาข้อหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง  และ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามกฏหมายอื่นท่ีระบุว่าเป็นอ านาจหน้าท่ี 

3) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการต ารวจจราจร 

4) ด าเนินการสอบสวนการกระท าผิดทางอาญาตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บก 

5) ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และค าส่ังต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6) งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3 บทบำทและหน้ำที่ของต ำรวจจรำจร 
  บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจร ได้มาจากการวิเคราะห์เหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 คือ “เนื่องจากการคมนาคม และขนส่งทางบก ได้เจริญก้าวหน้าไปท่ัวประเทศ และ
เช่ือมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจ านวนยานพาหนะในท้องถนน และในทางหลวง ได้ทวีจ านวนขึ้นเป็น
ล าดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรของถนน และพิธีสารว่าด้วย
เครื่องหมายและสัญญาณตามถนนสมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าส่ี
สิบปีให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร และจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้น” ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สามารถแยกออกได้เป็นสามส่วนได้แก่ 
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  ส่วนท่ี 1 เป็นการจัดการจราจร เนื่องจากการคมนาคม และขนส่งทางบก มีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ส่วนท่ี 2 เป็นการรักษาความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนส่วน 
  ส่วน ท่ี  3 เป็นการบัง คับใช้กฎหมายโดยไ ด้มีการตราพระราชบัญญั ติขึ้น และใน
พระราชบัญญัติได้ให้อ านาจต ารวจจราจรในการควบคุมการจราจร โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการจราจร 
  บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจร จึงเป็นไปตามเหตุผลในการประกาศใช้ พ .ร.บ จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยเมื่อจัดตามล าดับก่อนหลังของงาน บทบาทและหน้าท่ีของต ารวจจราจรจึงประกอบไป
ด้วย การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการจราจร และการรักษาความปลอดภัยทางถนน 

1.3.1 กำรบังคับใช้กฎหมำย 
  ระบบการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มด้วยองค์ประกอบแรก คือ การออกกฏหมาย โดยเงื่อนไขใน
การออกกฏหมายจะเป็นไปตามพฤติกรรมการกระท าผิดของบุคคล และความเข้มงวดของกฎหมาย เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญอย่างยิ่ง องค์ประกอบท่ี 2 ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดคือการบังคับใช้กฎหมายในท้องถนน และองค์ประกอบ
ท่ี 3 คือ ระบบการพิจารณาคดี ได้แก่ การเปรียบเทียบปรับ หรือ การพิจารณาคดีในศาล 
  กฎหมาย และ ศาล เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับ
ต ารวจจราจร ท่ีมีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมาย หากมีการด าเนินการภายใต้ความเข้มงวดของกฎหมาย จะท า
ให้เป็นการป้องกันการกระท าผิดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถลดการกระท าผิดให้น้อยลง 
  การบังคับใช้กฎหมาย ประยุกต์มาจากทฤษฎีท่ีส าคัญคือ 

(1) ทฤษฎีกำรป้องปรำม (Deterrence Theory) การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการปฏิบัติ
เพื่อควบคุมสังคม ซึ่งสามารถธิบายโครงสร้างทางทฤษฎีหลักได้ 2 ประการ ประการแรกมาจากทฤษฎีทาง
สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา และอีกประการหนึ่งมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาโดยทฤษฎีการป้องปรามจะ
อธิบายถึงความส าคัญของการลงโทษ และการถูกลงโทษ จะท าให้เกิดการหลีกเล่ียง หรือยับยั้งการกระท าผิด
กฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

(2) ทฤษฎีกำรเรียนรู้ (Learning Theory) จากทฤษฎีทางจิตวิทยาประสิทธิผลของการ
บังคับใช้กฎหมาย สามารถอธิบายได้ดีท่ีสุด โดยทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรมของบุคคลจะถูกก าหนดโดยบุพ
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมท่ีสนใจจะกระท า และผลลัพธ์ ได้แก่ ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นหลังพฤติกรรม 
ซึ่งมีท้ังเพิ่มข้ึน ลดลง หรือมีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างนั้นอีก ดังนั้นหากบุคคลได้เรียนรู้ว่า
การกระท าผิดกฎหมายแล้วต้องถูกลงโทษ บุคคลนั้นก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่กระท าผิดซ้ าอีก 
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1.3.2 กำรจัดกำรจรำจร 
(1) ควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรจรำจร การจัดการจราจร หมายถึงการเฝ้าสังเกต และ

ควบคุมการจราจร ซึ่งความจ าเป็นในการจัดการจราจร สามารถอธิบายได้จากมุมมอง 2 ด้าน ได้แก่ ทฤษฎีการ
ไหลเวียนของการจราจร ซึ่งอธิบายได้จากสภาพการจราจรในแง่มุมทางเทคนิค และนโยบายปัจจุบัน ซึ่งโน้ม
เอียงไปทางผลประโยชน์ของเศรษฐกิจและสังคม 

(1.1) มุมมองทำงทฤษฎี (Theoretical Perspective)  
(ก) สร้ำงแบบกำรจ ำลองกำรไหลเวียน (Generate flow model) โดย

พิจารณาสภาพการจราจรจากภาพกว้าง แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลเวียนของการจราจร กับ
ความหนาแน่น และความเร็วของการจราจร ซึ่งตามทฤษฎีด้ังเดิมเช่ือว่า ผลท่ีได้จากการสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลเวียนของการจราจรในถนนท่ีมีสภาพใกล้เคียงกัน และความ
สมดุลย์ของกระแสการไหลเวียนจะอยู่ตรงจุดใดหากอัตราการไหลเวียนมีความคับค่ังเกินจุดสมดุลย์ก็มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดการจราจร 

(ข) แผนภำพโครงข่ำยพื้นฐำน (Network Fundamental Diagram) 
ในการสร้างแบบจ าลองการไหลเวียนของการจราจร จะต้องมีการก าหนดโครงข่ายพื้นฐานไว้ก่อน เช่น 
โครงข่ายถนน กฎในการใช้ถนน พฤติกรรมท่ัว ๆ ไปของผู้ขับขี่ ยานพาหนะท่ีใช้ถนน สภาพอากาศ และแสง
สว่าง เป็นต้น แผนภาพโครงข่ายพื้นฐานจะแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดการจราจร เช่น 
การสะสมของรถในโครงข่ายถนน และจุดหมายปลายทางของการเดินทาง แนวคิดของแผนภาพโครงข่าย
พื้นฐานจึงเป็นการสังเกตด้วยตา และในโครงข่ายภาพรวมที่กว้างขวาง 

(1.2) มุมมองทำงด้ำนนโยบำย (Policy Perspective) การจราจรติดขัดเป็น
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทุกประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าของการเดินทางผลท่ีตามมา คือ ความปลอดภัยลดลง การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจลดลง สภาพแวดล้อมมีมลพิษเพิ่มขึ้น ท าให้เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจใน
สังคม ท่ัวโลกจึงได้มีนโยบายต่าง ๆ ท่ีจะแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ 

(2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรจรำจร การจัดการจราจรได้มีการด าเนินการมานานแล้ว ใน
ระยะแรกมาตรการในการจัดการเน้นในเร่ืองความปลอดภัยเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้ง เช่น การแบ่งช่อง
ทางเดินรถ จนถึงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรท่ีทางแยก เม่ือการจราจรหนาแน่นมากขึ้น มาตรการต่าง ๆ ก็
เพิ่มข้ึน เช่น การก าหนดทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ การออกแบบถนนโดยมีกันชนรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ 
มีเทคโนโลยีในการส่ือสาร และแจ้งข่าวกรณีฉุกเฉิน มีระบบการขนส่งอัจฉริยะ เป็นต้น โดยมาตรการต่าง ๆ 
เหล่านี้จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
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  แนวความคิดในการจัดการจราจรข้างต้น เป็นการด าเนินการในแต่ละพื้นท่ี ต่อมาจึงได้เกิด
แนวคิดท่ีชัดเจนท่ีจะด าเนินการร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือการประสานงาน (coordination) กับ 
การรวมกัน (integration) ความแตกต่างระหว่างการรวมกัน กับการประสานงานกัน คือ การรวมกัน 
หมายความถึง การประสานงานกันของมาตรการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับการประสานงาน ท่ี
ด าเนินการประสานงานกันในมาตรการรูปแบบเดียวกัน 
  จากการศึกษาขั้นตอนของการร่วมกัน กับการประสานงานกัน ของนักวิจัยต่าง ๆ พบว่า 
ในทางปฏิบัติ การประสานงานสามารถด าเนินการได้ง่าย และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
รวมกันอย่างค่อนข้างคลุมเครือ การศึกษาข้ันตอนต่าง ๆ ของการรวมกันยังอยู่ในระดับทฤษฎี อย่างไรก็ตามได้
มีโครงการทดลองน าแนวคิดนี้ไปใช้ในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ในการจัดการจราจรเส้นทางท่ี
มีการเช่ือมต่อท้องถิ่นหลายแห่ง โดยในแต่ละแห่งมีมาตรการท่ีแตกต่างกัน ซึ่งประสบความส าเร็จในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และมีการควบคุมจัดการหลายระดับ (multi-level) 

1.3.3 กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงถนน 
  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าเป้าหมายของการจัดการจราจรท่ีส าคัญ คือ ความปลอดภัยทางถนน 
และต ารวจจราจรมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยทางถนนจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาท และหน้าท่ีของต ารวจจราจร 
  หัวใจของความปลอดภัยทางถนน คือ ความเช่ือท่ีว่าไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
สาหัสจากการใช้รถใช้ถนน จุดมุ่งหมายนี้เพื่อท าให้โลกปราศจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ซึ่งความเช่ือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากระบบความปลอดภัยของความปลอดภัยทางถนน (Safe 
System Approach to Road Safety) 

(1) ระบบควำมปลอดภัย (Safe System) ระบบความปลอดภัยมองว่าชีวิตมนุษย์ และ
สุขภาพ ส าคัญท่ีสุด ดังนั้นจึงควรเป็นปัจจัยส าคัญล าดับแรกในการพิจารณาออกแบบโครงข่ายถนนให้มีความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์ โดยมีหลักการที่สนับสนุนแนวคิดของระบบความปลอดภัยดังนี้ 

(1.1) ความผิดพลาดของคนสามารถน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ แต่อุบัติเหตุดังกล่าว
ก็ไม่ควรจะต้องท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส 

(1.2) ร่างกายมนุษย์มีขีดจ ากัดทางกายภาพท่ีจะทนทานต่อแรงกระแทกจาก
อุบัติเหตุ แรงกระแทกของอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความเร็วรถมากกว่า 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีความเส่ียงท่ีจะท า
ให้มนุษย์เสียชีวิตได้อย่างมีนัยยะส าคัญ 
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1.3.2 กำรจัดกำรจรำจร 
(1) ควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรจรำจร การจัดการจราจร หมายถึงการเฝ้าสังเกต และ

ควบคุมการจราจร ซึ่งความจ าเป็นในการจัดการจราจร สามารถอธิบายได้จากมุมมอง 2 ด้าน ได้แก่ ทฤษฎีการ
ไหลเวียนของการจราจร ซึ่งอธิบายได้จากสภาพการจราจรในแง่มุมทางเทคนิค และนโยบายปัจจุบัน ซึ่งโน้ม
เอียงไปทางผลประโยชน์ของเศรษฐกิจและสังคม 

(1.1) มุมมองทำงทฤษฎี (Theoretical Perspective)  
(ก) สร้ำงแบบกำรจ ำลองกำรไหลเวียน (Generate flow model) โดย

พิจารณาสภาพการจราจรจากภาพกว้าง แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลเวียนของการจราจร กับ
ความหนาแน่น และความเร็วของการจราจร ซึ่งตามทฤษฎีด้ังเดิมเช่ือว่า ผลท่ีได้จากการสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลเวียนของการจราจรในถนนท่ีมีสภาพใกล้เคียงกัน และความ
สมดุลย์ของกระแสการไหลเวียนจะอยู่ตรงจุดใดหากอัตราการไหลเวียนมีความคับค่ังเกินจุดสมดุลย์ก็มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดการจราจร 

(ข) แผนภำพโครงข่ำยพื้นฐำน (Network Fundamental Diagram) 
ในการสร้างแบบจ าลองการไหลเวียนของการจราจร จะต้องมีการก าหนดโครงข่ายพื้นฐานไว้ก่อน เช่น 
โครงข่ายถนน กฎในการใช้ถนน พฤติกรรมท่ัว ๆ ไปของผู้ขับขี่ ยานพาหนะท่ีใช้ถนน สภาพอากาศ และแสง
สว่าง เป็นต้น แผนภาพโครงข่ายพื้นฐานจะแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดการจราจร เช่น 
การสะสมของรถในโครงข่ายถนน และจุดหมายปลายทางของการเดินทาง แนวคิดของแผนภาพโครงข่าย
พื้นฐานจึงเป็นการสังเกตด้วยตา และในโครงข่ายภาพรวมที่กว้างขวาง 

(1.2) มุมมองทำงด้ำนนโยบำย (Policy Perspective) การจราจรติดขัดเป็น
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทุกประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าของการเดินทางผลท่ีตามมา คือ ความปลอดภัยลดลง การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจลดลง สภาพแวดล้อมมีมลพิษเพิ่มขึ้น ท าให้เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจใน
สังคม ท่ัวโลกจึงได้มีนโยบายต่าง ๆ ท่ีจะแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ 

(2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรจรำจร การจัดการจราจรได้มีการด าเนินการมานานแล้ว ใน
ระยะแรกมาตรการในการจัดการเน้นในเรื่องความปลอดภัยเพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแย้ง เช่น การแบ่งช่อง
ทางเดินรถ จนถึงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรท่ีทางแยก เม่ือการจราจรหนาแน่นมากขึ้น มาตรการต่าง ๆ ก็
เพิ่มข้ึน เช่น การก าหนดทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ การออกแบบถนนโดยมีกันชนรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ 
มีเทคโนโลยีในการส่ือสาร และแจ้งข่าวกรณีฉุกเฉิน มีระบบการขนส่งอัจฉริยะ เป็นต้น โดยมาตรการต่าง ๆ 
เหล่านี้จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
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  แนวความคิดในการจัดการจราจรข้างต้น เป็นการด าเนินการในแต่ละพื้นท่ี ต่อมาจึงได้เกิด
แนวคิดท่ีชัดเจนท่ีจะด าเนินการร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือการประสานงาน (coordination) กับ 
การรวมกัน (integration) ความแตกต่างระหว่างการรวมกัน กับการประสานงานกัน คือ การรวมกัน 
หมายความถึง การประสานงานกันของมาตรการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับการประสานงาน ท่ี
ด าเนินการประสานงานกันในมาตรการรูปแบบเดียวกัน 
  จากการศึกษาขั้นตอนของการร่วมกัน กับการประสานงานกัน ของนักวิจัยต่าง ๆ พบว่า 
ในทางปฏิบัติ การประสานงานสามารถด าเนินการได้ง่าย และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
รวมกันอย่างค่อนข้างคลุมเครือ การศึกษาข้ันตอนต่าง ๆ ของการรวมกันยังอยู่ในระดับทฤษฎี อย่างไรก็ตามได้
มีโครงการทดลองน าแนวคิดนี้ไปใช้ในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ในการจัดการจราจรเส้นทางท่ี
มีการเช่ือมต่อท้องถิ่นหลายแห่ง โดยในแต่ละแห่งมีมาตรการท่ีแตกต่างกัน ซึ่งประสบความส าเร็จในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และมีการควบคุมจัดการหลายระดับ (multi-level) 

1.3.3 กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงถนน 
  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าเป้าหมายของการจัดการจราจรท่ีส าคัญ คือ ความปลอดภัยทางถนน 
และต ารวจจราจรมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยทางถนนจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาท และหน้าท่ีของต ารวจจราจร 
  หัวใจของความปลอดภัยทางถนน คือ ความเช่ือท่ีว่าไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
สาหัสจากการใช้รถใช้ถนน จุดมุ่งหมายนี้เพื่อท าให้โลกปราศจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ซึ่งความเช่ือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากระบบความปลอดภัยของความปลอดภัยทางถนน (Safe 
System Approach to Road Safety) 

(1) ระบบควำมปลอดภัย (Safe System) ระบบความปลอดภัยมองว่าชีวิตมนุษย์ และ
สุขภาพ ส าคัญท่ีสุด ดังนั้นจึงควรเป็นปัจจัยส าคัญล าดับแรกในการพิจารณาออกแบบโครงข่ายถนนให้มีความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์ โดยมีหลักการที่สนับสนุนแนวคิดของระบบความปลอดภัยดังนี้ 

(1.1) ความผิดพลาดของคนสามารถน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ แต่อุบัติเหตุดังกล่าว
ก็ไม่ควรจะต้องท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส 

(1.2) ร่างกายมนุษย์มีขีดจ ากัดทางกายภาพท่ีจะทนทานต่อแรงกระแทกจาก
อุบัติเหตุ แรงกระแทกของอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความเร็วรถมากกว่า 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีความเส่ียงท่ีจะท า
ให้มนุษย์เสียชีวิตได้อย่างมีนัยยะส าคัญ 
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(1.3) ความปลอดภัยทางถนนมีส่วนในการรับผิดชอบต่อมนุษย์ทุกคน ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบถนนให้ปลอดภัย การก่อสร้าง การปฎิบัติการของผู้รับผิดชอบ และการใช้ระบบถนน 

(1.4) ทุกส่วนของระบบถนนต้องเข้มงวดในการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในทาง
ป้องกันเป็นทวีคูณ ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาด ส่วนท่ีเหลือต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนไว้ได้ 

ศูนย์กลางของระบบความปลอดภัย คือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น
ส่ิงท่ีเปราะบาง และสามารถกระท าผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา จึงต้องท าความเข้าใจว่าระบบถนน
จ าเป็นต้องมีระบบการป้องกันหลายช้ัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนปลอดภัย (Safe Roads) ยานพาหนะ 
ความเร็วรถ ประชาชนท่ีเปราะบาง และสามารถผิดพลาดได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
สาหัส 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.8: ระบบความปลอดภัย (Safe System Approach) 
ท่ีมา: Toward Zero Foundation (n.d.) 

(2) หลักของระบบควำมปลอดภัย (Safe System Principles) 
(2.1) มนุษย์สำมำรถท ำผิดพลำดได้  (Human Fallibility) ประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนนสามารถท าผิดพลาดจนน าไปสู่อุบัติเหตุได้ 
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โดยธรรมชาติมนุษย์สามารถกระท าผิดพลาดได้ ซึ่งหากความผิดพลาดนั้นเกิดในท้อง
ถนนก็สามารถน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้แม้จะไม่มีเจตนาก็ตาม เมื่อมนุษย์สามารถท าผิดพลาดได้ การบาดเจ็บ
ในท้องถนนจึงไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้โดยการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ขับขี่ท่ัวโลกมีความ
คาดหวังว่าจะไม่ท าผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีใช้ระบบถนนแต่ก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้นระบบถนน
จึงต้องไม่เอื้อ หรือเป็นสาเหตุท่ีท าให้มนุษย์เกิดความผิดพลาด 

(2.2) ควำมเปรำะบำงของมนุษย์ (Human Vulnerability) ร่างกายมนุษย์มี
ขีดจ ากัดทางกายภาพที่จะทนทานต่อแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ 

ร่างกายมนุษย์มีความเปราะบางไม่สามารถต้านทานแรงกระแทกเกินกว่า 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แรงกระแทกท่ีเกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จะเพิ่มความเส่ียงในการเสียชีวิตอย่างมาก 
ในส่ิงแวดล้อมของถนน ถนนท่ีไม่ได้ป้องกันผู้ใช้ เช่น คนเดินเท้าจะมีความเส่ียงสูงในการบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ของอุบัติเหตุทางถนน ในขณะท่ียานพาหนะสามารถช่วยลดแรงกระแทกท่ีเกิดจากการชนให้กับคนในรถได้ 

(2.3) ควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน (Road Safety is a 
shared responsibility) 

ตามหลักแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบความปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนน จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อทุก ๆ คนซึ่งรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบถนนให้ปลอดภัย การก่อสร้าง การปฏิบัติการของ
ผู้รับผิดชอบ และการใช้ระบบถนน ทุก ๆ ส่วนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในท้อง
ถนน 

(2.4) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและให้อภัยต่อระบบถนน (Building a safe and 
forgiving road system) 

ในการสร้างระบบถนนท่ีปลอดภัย และให้อภัยต่อความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น การลงทุน
จ าเป็นจะต้องมีการสร้างสรรค์ถนนท่ีปลอดภัย ก าหนดความเร็วท่ีปลอดภัย มียานพาหนะท่ีปลอดภัย สร้าง
ประชาชนให้ค านึงถึงความปลอดภัย และมีการดูแลผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุอย่างปลอดภัย ซึ่งกระท าได้โดย
จัดระบบความปลอดภัยรอบตัว ผู้ใช้รถใช้ถนน หลาย ๆ ช้ัน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสในถนน 
โดยทุกส่วนของระบบถนนจะต้องมีความเข้มงวดในการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันเป็นทวีคูณ 
ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดส่วนท่ีเหลือต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนไว้ได้ 
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(1.3) ความปลอดภัยทางถนนมีส่วนในการรับผิดชอบต่อมนุษย์ทุกคน ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบถนนให้ปลอดภัย การก่อสร้าง การปฎิบัติการของผู้รับผิดชอบ และการใช้ระบบถนน 

(1.4) ทุกส่วนของระบบถนนต้องเข้มงวดในการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในทาง
ป้องกันเป็นทวีคูณ ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาด ส่วนท่ีเหลือต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนไว้ได้ 

ศูนย์กลางของระบบความปลอดภัย คือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น
ส่ิงท่ีเปราะบาง และสามารถกระท าผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา จึงต้องท าความเข้าใจว่าระบบถนน
จ าเป็นต้องมีระบบการป้องกันหลายช้ัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนปลอดภัย (Safe Roads) ยานพาหนะ 
ความเร็วรถ ประชาชนท่ีเปราะบาง และสามารถผิดพลาดได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
สาหัส 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.8: ระบบความปลอดภัย (Safe System Approach) 
ท่ีมา: Toward Zero Foundation (n.d.) 

(2) หลักของระบบควำมปลอดภัย (Safe System Principles) 
(2.1) มนุษย์สำมำรถท ำผิดพลำดได้  (Human Fallibility) ประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนนสามารถท าผิดพลาดจนน าไปสู่อุบัติเหตุได้ 
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โดยธรรมชาติมนุษย์สามารถกระท าผิดพลาดได้ ซึ่งหากความผิดพลาดนั้นเกิดในท้อง
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จึงต้องไม่เอื้อ หรือเป็นสาเหตุท่ีท าให้มนุษย์เกิดความผิดพลาด 
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(2.3) ควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน (Road Safety is a 
shared responsibility) 

ตามหลักแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
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ต่อทุก ๆ คนซึ่งรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบถนนให้ปลอดภัย การก่อสร้าง การปฏิบัติการของ
ผู้รับผิดชอบ และการใช้ระบบถนน ทุก ๆ ส่วนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในท้อง
ถนน 

(2.4) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและให้อภัยต่อระบบถนน (Building a safe and 
forgiving road system) 

ในการสร้างระบบถนนท่ีปลอดภัย และให้อภัยต่อความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น การลงทุน
จ าเป็นจะต้องมีการสร้างสรรค์ถนนท่ีปลอดภัย ก าหนดความเร็วท่ีปลอดภัย มียานพาหนะท่ีปลอดภัย สร้าง
ประชาชนให้ค านึงถึงความปลอดภัย และมีการดูแลผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุอย่างปลอดภัย ซึ่งกระท าได้โดย
จัดระบบความปลอดภัยรอบตัว ผู้ใช้รถใช้ถนน หลาย ๆ ช้ัน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสในถนน 
โดยทุกส่วนของระบบถนนจะต้องมีความเข้มงวดในการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันเป็นทวีคูณ 
ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดส่วนท่ีเหลือต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนไว้ได้ 
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  จากเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และฉบับท่ีแก้ไข ท่ีได้เน้น
ด้านความปลอดภัยทางถนน และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ให้อ านาจต ารวจจราจรในการควบคุม
การจราจรในท้องถนน ต ารวจจราจรจึงมีบทบาทส าคัญต่อความปลอดภัยทางถนนอย่างชัดเจน 
  ในระบบความปลอดภัยทางถนน ไม่ได้คาดหวังท่ีจะให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นมนุษย์ ย่อมกระท าการผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แต่ระบบความปลอดภัยเน้น
ให้ระบบถนน มีระบบการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนน าไปสู่การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส ระบบ
ถนนจะต้องมีการออกแบบ ก่อสร้าง และมีการควบคุมการปฏิบัติการ  บนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัย โดย
มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นศูนย์กลาง มีระบบการป้องกันท่ีเข้มงวดหลายช้ัน และเมื่อระบบใดระบบหนึ่งล้มเหลว 
ระบบท่ีเหลือจะต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
บทที่ 2 

มาตรการความปลอดภยัทางถนนและบทบาทของหลักวิศวกรรม 
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บทที่ 2 
มาตการความปลอดภยัทางถนนและบทบาทของหลักวิศวกรรม 

  ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้ว นับต้ังแต่
มนุษย์ได้คิดค้นเครื่องจักรส าหรับน ามาเป็นยานพาหนะ การผลิตยานพาหนะเริ่มต้ังแต่การผลิตเครื่องจักรไอน้ า
ในยุคปลายศตวรรตท่ี 18 เครื่องจักรท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง ในยุคกลางศตวรรตท่ี 19 และเครื่องจักรท่ีอาศัย
น้ ามันเช้ือเพลิงในยุคปลายศตวรรตท่ี 19 ซึ่งปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมครั้งแรก
ในช่วงระหว่างคริสต์ศักราชท่ี 1920 -30 เนื่องจากมีการผลิตรถยนต์ออกมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นสังคมมนุษย์จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนามาตการความปลอดภัยทางถนนมาอย่าง
ยาวนาน ผ่านการลองผิดลองถูก จนน ามาสู่มาตรการในปัจจุบันท่ีหลักวิศวกรรมมีบทบาทส าคัญในการจัดการ
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมาตรการความปลอดภัยทางถนนจะ
สามารถส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรสามารถเข้าใจถึงต้นตอปัญหาความปลอดภัยทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
และมีองค์ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

 ประวัติความเป็นมาของการจัดการความปลอดภัยทางถนนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง ตามการ
จัดแบ่งของโครงการ SafetyNet สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ดังนี้ 

 2.1.1 ยุคแรก (ยุคแนวทางที่มุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมของมนุษย์) 

  ผลพวงจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในช่วงต้นศตวรรตท่ี 20 ส่งผลให้ในช่วงระหว่าง
คริสต์ศักราชท่ี 1920 -30 เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศสหรัฐอมเริกาเป็นจ านวนมาก ความสูญเสียท่ี
เกิดจากอุบัติเหตุผลักดันให้เกิดคติพจน์ “Safety First” ทีน ามาใช้ครั้งแรกโดย สภาความปลอดภัยแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council: NSC) เป็นคติพจน์ท่ีส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้ใช้
ถนนต่างๆ ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังแบบ 
“ปลอดภัยไว้ก่อน” ซึ่งแนวทางด าเนินการดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ขับขี่
ยานพาหนะ 

  สภาความปลอดภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council: NSC) ยังได้น า
มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบ  3Es ท่ีคิดค้นขึ้นโดย จูเลียน เอช ฮาร์วีย์ (Julian H. 
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Harvey) เมื่อปี 1923 (Damon, 1958) มาใช้สร้างความปลอดภัยทางถรรจนสร้างช่ือเสียงให้กับ NSC เป็น
อย่างมาก โดยหลัก 3Es ประกอบไปด้วย (1) Education (การให้ศึกษา) (2) Enforcement (การบังคับใช้
กฎหมาย) และ (3) Engineering (หลักวิศวกรรม) 

  การน าหลัก 3Es มาใช้ในยุคนี้ด าเนินมาถึงช่วงคริสต์ศักราชท่ี 1950 – 1960 โดยเน้นไปท่ี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคน เช่นการสอนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถและการข้ามถนน และการ
บังคับใช้กฎหมายจราจร ส่วนการใช้เทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างถนนท่ีมีความปลอดภัยในการ
ใช้ความเร็วได้มากขึ้นส าหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังเริ่มมีมาตรการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่เช่นการออกใน
อนุญาจขับขี่ และการขอทะเบียนรถยนต์ 

 

ภาพที่ 2.1: ภาพรณรงค์ให้คนเดินถนนใช้ความระมัดระวังในการข้ามถนน 
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บทที่ 2 
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ท่ีมา: Smith (2018) จาก https://www.citysmiths.org/blog/2018/7/16/a-history-of-traffic-safety-

in-the-united-states-part-one 
  มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนในช่วงนี้ต้ังอยู่บนแนวความคิดท่ีว่า สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทหรือปัจจัยท่ีเกิดจากมนุษย์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์ 
ผ่านการออกกฎระเบียบและบทลงโทษทางกฎหมาย รวมถึงการโฆษณาทางส่ือสารมวลชน จะช่วยให้อุบัติเหตุ
ลดลงได้ ในยุคนี้ยังมีแนวคิดท่ีกล่าวโทษต่อผู้ใช้ทางเท้าท่ีเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอีกด้วย เช่น
แนวคิดท่ีว่าอย่าเหม่อลอยเวลาข้ามถนน 

การจัดการความปลอดภัยทางถนนในยุคแรกด าเนินการโดยองค์กรต่างๆ ของรัฐในลักษณะ
ต่างคนต่างท า แต่ละหน่วยงานก็ด าเนินการตามแต่วัตถุประสงค์ของตน ปราศจากความร่วมมือ และมักจะขาด
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

 2.1.2 ยุคที่สอง (ยุคแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ) 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนในยุคท่ีสอง เริ่มมีการด าเนินการในช่วงคริสต์ศักราชท่ี 
1970 – 1980 เป็นยุคท่ีประเทศในโลกตะวันตกเริ่มรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่มีการพิจารณาเชิงระบบ  นักระบาดวิทยาชาวอเมริกัน       
ดร.วิลเลียม แฮดดัน (William Haddon) (Haddon, 1968) ได้น าเอาแนวคิดทางการแพทย์เกี่ยวกับการ
ระบาดของเช้ือโรคการสร้างกรอบแนวคิดเชิงระบบส าหรับความปลอดภัยทางถนนประกอบไปด้วย ผู้ขับขี่ 
ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมของถนน ตามห้วงระยะเวลา ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  มา
วิเคราะห์ประกอบกับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ แนวคิดส าคัญของ  Haddon Model คือการลดแรก
กระแทกในขณะท่ีเกิดเหตุ ให้อยู่ในระดับท่ีมนุษย์จะสามารถทนได้ และแนวทางการจัดการหลังจากการเกิด
อุบัติเหตุแล้ว ซึ่งการคิดวิเคราะห์แบบ Haddon Model นี้เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดแบบเดิมท่ีจะจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในห้วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุเท่านั้น แนวคิดของแฮดดัน ได้รับการยอมรับและมีการ
ด าเนินการอย่างกว้างขวาง นับต้ังแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของแนวคิดใน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างมาก โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวใช้ระยะเวลาอีกหลายสิบปีในการ
พัฒนา 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนในเชิงระบบของแฮดดัน ส่งผลให้เกิดแนวคิดด้าน
มาตรการความปลอดภัยใหม่คือเสาหลัก Emergency Management (การจัดการกรณีฉุกเฉิน) จะเป็นการ
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จัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บไม่ให้เสียชีวิต เป็นเสาหลักเสาท่ี 4 ต่อจาก 3 เสาหลักตาม
แนวคิด 3Es ของจูเลียน เอช ฮาร์วีย์ เมื่อปี 1923  
  อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบแนวคิดเชิงระบบของแฮดดันจะส่งผลให้มีการวิเคราะห์ปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนเชิงระบบมากขึ้น แต่ยังคงเป้นการท างานในลักษณธกระจัดกระจายตามแต่ละองค์กร ขาด
การบูรณาการและการประสานงานในการแก้ไขปัญหาอยู่ดี 

 2.1.3 ยุคที่สาม (ยุคแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กร) 

  ในช่วงต้นทศวรรตของคริสต์ศักราชย์ท่ี 1990 ความต้องการยานพาหานะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศท่ีเจริญแล้ว
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางตะวันตก ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการท างานในลักษณะต่างคนต่างท าของ
หน่วยงานต่างๆ จึงได้เริ่มมีการก าหนดหน้าท่ีให้กับหน่วยงานใดหนาวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นหน่วยงาส
น าในการท างานแบบบูรณาการ มีการก าหนดขั้นตอนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร และมีกลไกการจัดสรร
งบประมาณท่ีตรงเป้ามากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการท่ีก าหนดขึ้น 

  แผนการท างานในยุคแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มักมี
แผนงานท่ีมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน จับต้องได้ เช่นการลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ใน
กรณีตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ในช่วงระหว่างคริสต์ศักราชย์ ท่ี 1970 จนถึง 1999 มาตรการการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอังกฤษสามารถท่ีจะลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้
ครึ่งหนึ่งจากจ านวนเดิมก่อนการบูรณาการระหว่างองค์กร 

  แผนการท างานในยุคนี้จะต้องผ่านการสังเกตุการณ์ และน าเอาผลของมาตรการต่างๆ มา
ประเมินผล เผ่ือพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดเสาหลัก  
Evaluation (การประเมินผล) ซึ่งจะเป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากการด าเนินการและประเมินผลกระบวนการ
ต่างๆ ของมาตรการท่ีได้ด าเนินการไป ซึ่งเมื่อน าไปควบรวมกับแนวคิด 3Es ของจูเลียน เอช ฮาร์วีย์ เมื่อปี 
1923 (Education, Engineering, Enforcement) และเสาหลัก Emergency Response ท่ีพัฒนามาจาก
แนวคิดของ ดร.วิลเลียม แฮดดัน (1968) จึงได้พัฒนามาเป็น เสาหลักความปลอดภัยทางถนน 5Es ท่ีนิยมใช้
กันอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของประเทศไทยได้มีการน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยบรรจุไว้ใน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2548 – 2551) (ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน , 
2548) และได้ใช้มาจนถึงแผนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564) (ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน, 2562) 
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ท่ีมา: Smith (2018) จาก https://www.citysmiths.org/blog/2018/7/16/a-history-of-traffic-safety-

in-the-united-states-part-one 
  มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนในช่วงนี้ต้ังอยู่บนแนวความคิดท่ีว่า สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทหรือปัจจัยท่ีเกิดจากมนุษย์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์ 
ผ่านการออกกฎระเบียบและบทลงโทษทางกฎหมาย รวมถึงการโฆษณาทางส่ือสารมวลชน จะช่วยให้อุบัติเหตุ
ลดลงได้ ในยุคนี้ยังมีแนวคิดท่ีกล่าวโทษต่อผู้ใช้ทางเท้าท่ีเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอีกด้วย เช่น
แนวคิดท่ีว่าอย่าเหม่อลอยเวลาข้ามถนน 

การจัดการความปลอดภัยทางถนนในยุคแรกด าเนินการโดยองค์กรต่างๆ ของรัฐในลักษณะ
ต่างคนต่างท า แต่ละหน่วยงานก็ด าเนินการตามแต่วัตถุประสงค์ของตน ปราศจากความร่วมมือ และมักจะขาด
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

 2.1.2 ยุคที่สอง (ยุคแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ) 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนในยุคท่ีสอง เริ่มมีการด าเนินการในช่วงคริสต์ศักราชท่ี 
1970 – 1980 เป็นยุคท่ีประเทศในโลกตะวันตกเริ่มรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่มีการพิจารณาเชิงระบบ  นักระบาดวิทยาชาวอเมริกัน       
ดร.วิลเลียม แฮดดัน (William Haddon) (Haddon, 1968) ได้น าเอาแนวคิดทางการแพทย์เก่ียวกับการ
ระบาดของเช้ือโรคการสร้างกรอบแนวคิดเชิงระบบส าหรับความปลอดภัยทางถนนประกอบไปด้วย ผู้ขับขี่ 
ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมของถนน ตามห้วงระยะเวลา ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  มา
วิเคราะห์ประกอบกับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ แนวคิดส าคัญของ  Haddon Model คือการลดแรก
กระแทกในขณะท่ีเกิดเหตุ ให้อยู่ในระดับท่ีมนุษย์จะสามารถทนได้ และแนวทางการจัดการหลังจากการเกิด
อุบัติเหตุแล้ว ซึ่งการคิดวิเคราะห์แบบ Haddon Model นี้เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดแบบเดิมท่ีจะจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในห้วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุเท่านั้น แนวคิดของแฮดดัน ได้รับการยอมรับและมีการ
ด าเนินการอย่างกว้างขวาง นับต้ังแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของแนวคิดใน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างมาก โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวใช้ระยะเวลาอีกหลายสิบปีในการ
พัฒนา 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนในเชิงระบบของแฮดดัน ส่งผลให้เกิดแนวคิดด้าน
มาตรการความปลอดภัยใหม่คือเสาหลัก Emergency Management (การจัดการกรณีฉุกเฉิน) จะเป็นการ
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จัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บไม่ให้เสียชีวิต เป็นเสาหลักเสาท่ี 4 ต่อจาก 3 เสาหลักตาม
แนวคิด 3Es ของจูเลียน เอช ฮาร์วีย์ เมื่อปี 1923  
  อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบแนวคิดเชิงระบบของแฮดดันจะส่งผลให้มีการวิเคราะห์ปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนเชิงระบบมากขึ้น แต่ยังคงเป้นการท างานในลักษณธกระจัดกระจายตามแต่ละองค์กร ขาด
การบูรณาการและการประสานงานในการแก้ไขปัญหาอยู่ดี 

 2.1.3 ยุคที่สาม (ยุคแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กร) 

  ในช่วงต้นทศวรรตของคริสต์ศักราชย์ท่ี 1990 ความต้องการยานพาหานะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศท่ีเจริญแล้ว
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางตะวันตก ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการท างานในลักษณะต่างคนต่างท าของ
หน่วยงานต่างๆ จึงได้เริ่มมีการก าหนดหน้าท่ีให้กับหน่วยงานใดหนาวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นหน่วยงาส
น าในการท างานแบบบูรณาการ มีการก าหนดขั้นตอนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร และมีกลไกการจัดสรร
งบประมาณท่ีตรงเป้ามากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการท่ีก าหนดขึ้น 

  แผนการท างานในยุคแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มักมี
แผนงานท่ีมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน จับต้องได้ เช่นการลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ใน
กรณีตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ในช่วงระหว่างคริสต์ศักราชย์ ท่ี 1970 จนถึง 1999 มาตรการการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอังกฤษสามารถท่ีจะลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้
ครึ่งหนึ่งจากจ านวนเดิมก่อนการบูรณาการระหว่างองค์กร 

  แผนการท างานในยุคนี้จะต้องผ่านการสังเกตุการณ์ และน าเอาผลของมาตรการต่างๆ มา
ประเมินผล เผ่ือพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดเสาหลัก  
Evaluation (การประเมินผล) ซึ่งจะเป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากการด าเนินการและประเมินผลกระบวนการ
ต่างๆ ของมาตรการท่ีได้ด าเนินการไป ซึ่งเมื่อน าไปควบรวมกับแนวคิด 3Es ของจูเลียน เอช ฮาร์วีย์ เมื่อปี 
1923 (Education, Engineering, Enforcement) และเสาหลัก Emergency Response ท่ีพัฒนามาจาก
แนวคิดของ ดร.วิลเลียม แฮดดัน (1968) จึงได้พัฒนามาเป็น เสาหลักความปลอดภัยทางถนน 5Es ท่ีนิยมใช้
กันอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของประเทศไทยได้มีการน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยบรรจุไว้ใน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2548 – 2551) (ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน , 
2548) และได้ใช้มาจนถึงแผนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564) (ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน, 2562) 
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 2.1.4 ยุคที่สี่ (ยุคแนวทางความรับผิดชอบร่วมกัน) 

  นับต้ังแต่ช่วงปลายทศวรรตท่ี 1990 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนได้มีความเปล่ียนแปลงไปท้ังในด้านเป้าหมาย และทัศนคติ ทางด้านเป้าหมายกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการตั้งเป้าหมายท่ีประสงค์ให้มีการลดจ านวนอุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดจากความ
ไม่ปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในระดับท่ีต่ ามากหรือไม่เกิดขึ้นเลย และเป็นการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนท่ีใน
ลักษณะท่ียั่งยืน ในทางด้านทัศนคติได้มีการปรับเปล่ียนวิธีคิดจากท่ีผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรในภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีผลประโยชน์
ร่วมหรือเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับการเกิดอุบัติเหตุท้ังระบบต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

  ประเทศท่ีเป็นกลุ่มแนวหน้าในการผลักดันแนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบ
สมัยใหม่คือประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีได้ออกมาตรการความปลอดภัยยั่งยืน (Sustainable Safety) และประเทศ
สวีเดนท่ีออกมาตรการ วิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) ท้ังสองมาตรการได้มีการปรับเปล่ียนทัศนคติการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกล่าวโทษ
คนเดินถนน มาเป็นการสร้างระบบจราจรท่ีมีความปลอดภัยด้วยการออกแบบถนนท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น 
เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ท้ังผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานต์ และคนเดินถนน 
เป็นต้น มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ การมีระบบควบคุมการจราจรท่ี
ปลอดภัย มุ่งเน้นการควบคุมความเร็ว ฯลฯ 

  แนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานทางวิชาการมาจากข้อเท็จจริงท่ีว่ามนุษย์มีขีดจ ากัด ซึ่งเป็นลักษณะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน จึงสามารถเป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เสมอ ซึ่งเรียกขีดจ ากัดเหล่านี้
ว่า ปัจจัยมนุษย์ (Human factors) ดังนั้นมาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปท่ี
การสร้างระบบท่ีสามารถเป็นที่แน่ใจได้ว่า แม้มีการเกิดอุบัติหตุขึ้น อุบัติเหตุเหล่านั้นก็จะไม่ส่งผลเป็นอันตราย
ในระดับรุนแรง เช่นพิการ หรือเสียชีวิต แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ โดยการสร้างระบบจะต้องมีส่วรร่วมจากทุกฝ่าย มี
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมชองผลประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการสร้างระบบนี้ เรียกว่า ระบบความ
ปลอดภัย (Safe System)  

วิสัยทัศน์ศูนย์ หรือ Vision Zero และการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) 
ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นต้นแบบของการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก กลุ่มประเทศ
ท่ีน าเอาแนวทางนี้ ไปปฏิบัติใช้แล้วอย่างกว้างขวางได้แก่  ประเทศนอร์ เวย์  ฟินด์แลนด์ เดนมาร์ก 
สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย 
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ในส่วนประเทศไทยเริ่มมีการกล่าวถึงวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) และการสร้างระบบความ
ปลอดภัย (Safe System) บ้างแล้ว อย่างไรก็ดีการท่ีประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว คงจะต้องมีการบูรณการการท างานระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และหน่วยงานน าอย่างชัดเจน รวมถึงการลงทุนจากรัฐบาลท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่ (วิสัยทัศน์ศูนย์ และระบบความ
ปลอดภัย) จะเห็นได้ว่าการใช้องค์ความรู้ท้ังทางด้านการสร้างถนน และระบบจราจรท่ีปลอดภัย และการ
พัฒนาความปลอดภัยของยานยนต์ กลายมามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปัจจุบันเสาหลักวิศวกรรม 
(Engineering) จึงมีความส าคัญต่อการรักษาความปลอดภัย และชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีปฏิบัติงานด้านจราจรควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลัก
วิศวกรรมเพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีของตนได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด และอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.2 มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es 

  มาตรการความปลอดภัยทางถนนท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือมาตรการความปลอดภัย
ทางถนน 5Es หรือเสาหลักความปลอดภัย 5Es ประกอบไปด้วย Education (การให้การศึกษา) Engineering 
(วิศวกรรม) Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย) Emergency Response Management (การจัดการ
กรณีฉุกเฉิน) และ Evaluation (การประเมิน) อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es ใน
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นมาตรการท่ีได้รับความนิยม และมีการน าไปใช้ปฏิบัติจริงจนเกิดผลส าเร็จมาแล้ว ใน
ประเทศไทยได้มีการบรรจุไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564) (ศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนน, 2562) 

  กรณีตัวอย่างการน าหลักการมาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es มาใช้และได้ผลเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนแห่งหนึ่งคือกรณีบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการริเริ่มโครงการท่ีโรงพยาบาลบ้านไผ่ โดย
แพทย์และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานประกันสุขภาพที่พบปัญหาผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง 
จึงได้น าระบบการจัดการข่าวสาร (Managing Information System: MIS) มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุจาก
การเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการก่อตั้ง ทีม MIS ขึ้นเป็นวงเล็กๆ โดยมี ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศว
ปก.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในทาง
วิชาการ ต่อมาได้ขยายเครือข่ายครอบคลุม หน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาในทีม เช่น ต ารวจ กรมการ
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 2.1.4 ยุคที่สี่ (ยุคแนวทางความรับผิดชอบร่วมกัน) 

  นับต้ังแต่ช่วงปลายทศวรรตท่ี 1990 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนได้มีความเปล่ียนแปลงไปท้ังในด้านเป้าหมาย และทัศนคติ ทางด้านเป้าหมายกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการตั้งเป้าหมายท่ีประสงค์ให้มีการลดจ านวนอุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดจากความ
ไม่ปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในระดับท่ีต่ ามากหรือไม่เกิดขึ้นเลย และเป็นการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนท่ีใน
ลักษณะท่ียั่งยืน ในทางด้านทัศนคติได้มีการปรับเปล่ียนวิธีคิดจากท่ีผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรในภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีผลประโยชน์
ร่วมหรือเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับการเกิดอุบัติเหตุท้ังระบบต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

  ประเทศท่ีเป็นกลุ่มแนวหน้าในการผลักดันแนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบ
สมัยใหม่คือประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีได้ออกมาตรการความปลอดภัยยั่งยืน (Sustainable Safety) และประเทศ
สวีเดนท่ีออกมาตรการ วิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) ท้ังสองมาตรการได้มีการปรับเปล่ียนทัศนคติการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกล่าวโทษ
คนเดินถนน มาเป็นการสร้างระบบจราจรท่ีมีความปลอดภัยด้วยการออกแบบถนนท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น 
เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ท้ังผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานต์ และคนเดินถนน 
เป็นต้น มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ การมีระบบควบคุมการจราจรท่ี
ปลอดภัย มุ่งเน้นการควบคุมความเร็ว ฯลฯ 

  แนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานทางวิชาการมาจากข้อเท็จจริงท่ีว่ามนุษย์มีขีดจ ากัด ซึ่งเป็นลักษณะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน จึงสามารถเป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เสมอ ซึ่งเรียกขีดจ ากัดเหล่านี้
ว่า ปัจจัยมนุษย์ (Human factors) ดังนั้นมาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปท่ี
การสร้างระบบท่ีสามารถเป็นที่แน่ใจได้ว่า แม้มีการเกิดอุบัติหตุขึ้น อุบัติเหตุเหล่านั้นก็จะไม่ส่งผลเป็นอันตราย
ในระดับรุนแรง เช่นพิการ หรือเสียชีวิต แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ โดยการสร้างระบบจะต้องมีส่วรร่วมจากทุกฝ่าย มี
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมชองผลประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการสร้างระบบนี้ เรียกว่า ระบบความ
ปลอดภัย (Safe System)  

วิสัยทัศน์ศูนย์ หรือ Vision Zero และการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) 
ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นต้นแบบของการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก กลุ่มประเทศ
ท่ีน าเอาแนวทางนี้ ไปปฏิบัติใช้แล้วอย่างกว้างขวางได้แก่  ประเทศนอร์ เวย์  ฟินด์แลนด์ เดนมาร์ก 
สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย 
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ในส่วนประเทศไทยเริ่มมีการกล่าวถึงวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) และการสร้างระบบความ
ปลอดภัย (Safe System) บ้างแล้ว อย่างไรก็ดีการท่ีประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว คงจะต้องมีการบูรณการการท างานระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และหน่วยงานน าอย่างชัดเจน รวมถึงการลงทุนจากรัฐบาลท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่ (วิสัยทัศน์ศูนย์ และระบบความ
ปลอดภัย) จะเห็นได้ว่าการใช้องค์ความรู้ท้ังทางด้านการสร้างถนน และระบบจราจรท่ีปลอดภัย และการ
พัฒนาความปลอดภัยของยานยนต์ กลายมามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปัจจุบันเสาหลักวิศวกรรม 
(Engineering) จึงมีความส าคัญต่อการรักษาความปลอดภัย และชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีปฏิบัติงานด้านจราจรควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลัก
วิศวกรรมเพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีของตนได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด และอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.2 มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es 

  มาตรการความปลอดภัยทางถนนท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือมาตรการความปลอดภัย
ทางถนน 5Es หรือเสาหลักความปลอดภัย 5Es ประกอบไปด้วย Education (การให้การศึกษา) Engineering 
(วิศวกรรม) Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย) Emergency Response Management (การจัดการ
กรณีฉุกเฉิน) และ Evaluation (การประเมิน) อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es ใน
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นมาตรการท่ีได้รับความนิยม และมีการน าไปใช้ปฏิบัติจริงจนเกิดผลส าเร็จมาแล้ว ใน
ประเทศไทยได้มีการบรรจุไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564) (ศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนน, 2562) 

  กรณีตัวอย่างการน าหลักการมาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es มาใช้และได้ผลเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนแห่งหนึ่งคือกรณีบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการริเริ่มโครงการท่ีโรงพยาบาลบ้านไผ่ โดย
แพทย์และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานประกันสุขภาพที่พบปัญหาผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง 
จึงได้น าระบบการจัดการข่าวสาร (Managing Information System: MIS) มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุจาก
การเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการก่อตั้ง ทีม MIS ขึ้นเป็นวงเล็กๆ โดยมี ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศว
ปก.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในทาง
วิชาการ ต่อมาได้ขยายเครือข่ายครอบคลุม หน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาในทีม เช่น ต ารวจ กรมการ
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ขนส่งทางบก แขวงการจราจร ภาคธุรกิจ รวมถึงชุมชน ในการท างานของทีมได้น าเอาหลักความปลอดภัยทาง
ถนน 5 Es (Engineering, Enforcement, Education, Emergency และ Evaluation) มาใช้ในการสร้าง
มาตรการแบบบูรณาการและแบ่งมอบหมายงานให้กับหน่วยงานท่ีอยู่ในเครือข่ายไปด าเนินการท้ังในการพัฒนา
ระบบถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การปรับเปล่ียนทัศนคติ และท าความเข้าใจกับชุมชน และการบังคับ
ใช้กฎหมาย ส่งผลให้บ้านไผ่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นท่ีของตน โดยสามารถ
ลดจ านวนสถิติอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ภาพที่ 2.2: หลักการท างานของทีม MIS บ้านไผ่ ด้านยุทธศาสตร์ 5 Es และ 5 ส 
ท่ีมา: อดุลย์ บ ารุง และคนอื่นๆ (2559) 

การจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการบูรณาการมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน 5 Es เข้าไว้ด้วยกัน ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่นองค์การอนามัยโลก (WHO) 
และ องค์การสหประชาชาติ ได้มีการออกกรอบกลยุทธ์ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีพื้นฐานหลักมาจาก มาตรการ
ความปลอดภัยทางถนน 5 Es ท้ังส้ิน อย่างเช่น แผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโลก (Global 
Framework Plan of Action for Road Safety) ขององค์การสหประชาชาติท่ีประกอบไปด้วย 4 เสาหลัก 
((ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน (Safe user), ความปลอดภัยของยานพาหนะ (Safe vehicle), ความ
ปลอดภัยของถนน (Safe road) และ การตอบสนองหลังเกิดเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective post- crash 
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response)) และ 5 หัวข้อ (การออกกฎระเบียบ (Legislation), การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement), การ
ให้การศึกษา (Education), เทคโนโลยี (Technology) และ การสนับสนุนกฎระเบียบสากล (International 
Regulatory Support)) 

 

ภาพที่ 2.3: Global Framework Plan of Action for Road Safety 
ท่ีมา: United Nations, Road Safety Trust Fund, (2018) 

  แผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโลก (Global Framework Plan of Action 
for Road Safety) ได้น าเสาหลักเพื่อความปลอดภัยทางถนนท้ังห้าประการมาสร้างเป็นกล่อง (Block) เพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นภาพของระบบความปลอดภัยทางถนน ข้อดีของโครงสร้างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ คือการ
ปฏิบัติการจะลงรายละเอียดในการปฏิบัติเช่ือมโยงระหว่างเสาหลักด้วยกัน แต่แยกขอบข่ายงาน เช่น การออก
กฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา และการใช้เทคโนโลยี จะมีการออกจากกัน ท้ังนี้ เพราะ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขอบข่ายงาน จะแยกเป็นคนละส่วนกัน แต่อยู่ภายใต้เสาหลักเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน 
การปฏิบัติในรายละเอียดของแต่ละเสาหลัก สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกันได้ และสามารถท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติ
ท่ีคาดหวังได้ 
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ขนส่งทางบก แขวงการจราจร ภาคธุรกิจ รวมถึงชุมชน ในการท างานของทีมได้น าเอาหลักความปลอดภัยทาง
ถนน 5 Es (Engineering, Enforcement, Education, Emergency และ Evaluation) มาใช้ในการสร้าง
มาตรการแบบบูรณาการและแบ่งมอบหมายงานให้กับหน่วยงานท่ีอยู่ในเครือข่ายไปด าเนินการท้ังในการพัฒนา
ระบบถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การปรับเปล่ียนทัศนคติ และท าความเข้าใจกับชุมชน และการบังคับ
ใช้กฎหมาย ส่งผลให้บ้านไผ่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นท่ีของตน โดยสามารถ
ลดจ านวนสถิติอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ภาพที่ 2.2: หลักการท างานของทีม MIS บ้านไผ่ ด้านยุทธศาสตร์ 5 Es และ 5 ส 
ท่ีมา: อดุลย์ บ ารุง และคนอื่นๆ (2559) 

การจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการบูรณาการมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน 5 Es เข้าไว้ด้วยกัน ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่นองค์การอนามัยโลก (WHO) 
และ องค์การสหประชาชาติ ได้มีการออกกรอบกลยุทธ์ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีพื้นฐานหลักมาจาก มาตรการ
ความปลอดภัยทางถนน 5 Es ท้ังส้ิน อย่างเช่น แผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโลก (Global 
Framework Plan of Action for Road Safety) ขององค์การสหประชาชาติท่ีประกอบไปด้วย 4 เสาหลัก 
((ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน (Safe user), ความปลอดภัยของยานพาหนะ (Safe vehicle), ความ
ปลอดภัยของถนน (Safe road) และ การตอบสนองหลังเกิดเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective post- crash 

43 
 
response)) และ 5 หัวข้อ (การออกกฎระเบียบ (Legislation), การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement), การ
ให้การศึกษา (Education), เทคโนโลยี (Technology) และ การสนับสนุนกฎระเบียบสากล (International 
Regulatory Support)) 

 

ภาพที่ 2.3: Global Framework Plan of Action for Road Safety 
ท่ีมา: United Nations, Road Safety Trust Fund, (2018) 

  แผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโลก (Global Framework Plan of Action 
for Road Safety) ได้น าเสาหลักเพื่อความปลอดภัยทางถนนท้ังห้าประการมาสร้างเป็นกล่อง (Block) เพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นภาพของระบบความปลอดภัยทางถนน ข้อดีของโครงสร้างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ คือการ
ปฏิบัติการจะลงรายละเอียดในการปฏิบัติเช่ือมโยงระหว่างเสาหลักด้วยกัน แต่แยกขอบข่ายงาน เช่น การออก
กฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา และการใช้เทคโนโลยี จะมีการออกจากกัน ท้ังนี้ เพราะ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขอบข่ายงาน จะแยกเป็นคนละส่วนกัน แต่อยู่ภายใต้เสาหลักเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน 
การปฏิบัติในรายละเอียดของแต่ละเสาหลัก สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกันได้ และสามารถท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติ
ท่ีคาดหวังได้ 



44 44 
 
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรม มีความจ า
เป้นท่ีจะต้องเข้าใจมาตรการความปลอดภัยทางถนนท้ัง 5 เสาหลัก (5 Es: Education, Engineering, 
Enforcement, Emergency Response Management และ Evaluation) ในภาพรวมเสียก่อน โดยปกตอ
ตามหลักนิยม มักจะเรียงล าดับเสาหลัก 3Es (Education, Engineering, Enforcement) ของ จูเลียน เอช 
ฮาร์วีย์ (1923) ก่อน จึงตามด้วย เสาหลัก Emergency Response Management และ Evaluation อย่างไร
ก็ดีในบทนี้จะน าเอาหัวข้อหลักวิศกรรม (Engineering) ไว้ล าดับสุดท้ายเนื่องจากเป็นหัวข้อหลักของบทเรียน
และเป็นหัวข้อส าคัญของการจัดการความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน 
  มาตรการความปลอดภัยทางถนนท้ัง 5 เสาหลักมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 Education (การให้การศึกษา) 

  การให้การศึกษา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะท่ีก าหนดขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดให้แก่
ผู้ท่ีขาดความรู้และทักษะเหล่านั้นในบริบทของความปลอดภัยทางถนน สามารถแบ่งแยกรูปแบบออกได้เป็น  
2 ประการ ได้แก่ การให้การศึกษาต่อผู้ขับขี่ (Driver education) และ การให้การศึกษาต่อสาธารณะ (Public 
education)  
  การให้การศึกษาต่อผู้ขับขี่  ตามหลักสากลจะหมายความรวมถึง การให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ทางด้านความปลอดภัย การฝึกทักษะการขับขี่ ต้ังแต่ก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่ การทดสอบอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนท่ีจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ และการศึกษาเพิ่มเติมของผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วเพื่อ
เสริมสร้างให้มีความรู้ท่ีทันสมัยตลอดเวลา ผู้ขับขี่แต่ละคนจะต้องได้รับการฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะเฉพาะตาม
ประเภทท่ีต้องการใช้ เช่นในกรณี ผู้ขับขี่รถบรรทุก หรือผู้ขับขี่รถโดยสาร ก็จะต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติม 
เพื่อให้สามารถขับขี่รถขนาดใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาพบว่า แม้จะได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ใหม่อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน แต่การให้ความรู้เหล่านั้นจะยังไม่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยมากนัก เพราะการท่ีจะให้ทักษะและ
ความรู้ท่ีได้รับเกิดประสิทธิผล จะต้องเกิดมาจากตัวของผู้ขับขี่ เองมากกว่าการถูกบังคับ (Ker et al., 2005) 
และได้มีผลการศึกษาท่ีชัดเจนว่า ผู้ขับข่ีท่ีดีนั้นเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนจากผู้สอนท่ีเป็นผู้ขับ
ขี่มืออาชีพ (Groeger & Clegg, 2007) นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาพบว่า การศึกษาในห้องเรียน  
และการศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน จะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่แตกต่างกัน ท้ังๆ ท่ีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย จะเป็นเรื่องท่ีเข้าใจค่อนข้างยาก จากการศึกษาเหล่านี้ จึงน่าจะเข้าใจได้ว่า การเปิดรับความรู้
ด้วยความสมัครของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมผู้ขับขี่ให้มีส่วน
ร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ดีกว่า (Masten & Chapman , 2004)  
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  ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย จึงให้ความส าคัญต่อการให้การศึกษาการหัดขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยต้ังแต่เด็ก โดยอนุญาต
ให้เยาวชนสามารถท าการขับขี่ยานพาหนะภายใต้การก ากับดูแลของผ็ปกครองท่ีมีใบขับข่ีแบบถาวร ส่งผลให้
เยาวชนซึมซับการขับข่ีท่ีดี และปลอดภัย เป็นระยะเวลาสองสามปี ขึ้นอยู่กับประเทศ ก่อนท่ีจะมาท าการสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่แบบช่ัวคราว 
  การให้การศึกษาต่อสาธารณะ เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านส่ือสารมวลชล เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการถกแถลงถึงแนวทางท่ีจะท าให้
เกิดประสิทธิผลมาแล้ว โดยสามารถแบ่งเป็นสองแนวทาง ทางแรกเป็นการรณรงค์หาแนวทางในการเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของกลุ่มบุคคลท่ีไม่สนใจผลประโยชน์ของสังคมในส่วนรวม เช่นไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร ไม่สนใจต่อความปลอดภัยของส่วนรวม โดยน าเอาความสะดวกส่วนตนเป็นท่ีต้ัง  และอีกทางหนึ่งเป็น
การรณรงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  
  จากการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติ ในการรณรงค์ของส่ือท่ีเช่ือถือได้ เกี่ยวกับการ
แก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจากแอลกอฮอล์ โดยท าการรวบรวมจากการศึกษาต่างๆ ท่ัวโลก พบว่าการให้การศึกษาต่อ
สาธารณะท้ังสองแนวทางส่งผลให้อุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีจ านวนท่ีลดลง (Tay, 2005a)  
  อย่างไรก็ดีประสิทธิผลของการให้การศึกษาต่อสาธารณะท้ังสองแนวทาง มีความแตกต่างกัน 
จากผลของการรณรงค์ในการต่อต้านการขับรถเร็ว และการเมาแล้วขับ ได้แสดงให้เห็นว่า การรณรงค์ให้การศึกษา
ต่อสาธารณะ โดยเน้นการรณรงค์ท่ีเป้าหมาย จะท าให้ประสิทธิผลท่ีได้รับไม่เท่ากัน การศึกษาของเทย์ (Tay, 
2005b) พบว่าความส าคัญอยู่ท่ีเนื้อหาของข่าวสารในการรณรงค์ หากเน้นในประเด็นพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัย
หรือผิดกฎหมาย จะไม่ได้ผลดีเท่ากับประเด็นความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะได้รับการ
ตอบสนองจากประชาชนดีกว่า เช่น หากไม่ขับรถเร็ว หรือขับรถโดยไม่ด่ืมสุรา จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ความส าคัญในแนวทางการรณรงค์หรือให้การศึกษาต่อสาธารณะนั้น ได้มีผลการศึกษาจาก
หลายๆ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะ สนับสนุนการให้ความส าคัญกับเนื้อหาของข่าวสาร และวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร ท่ี
จะต้องเช่ือมโยงกันอย่างมีเหตุมีผล ส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อการยอมรับ หรือปฏิเสธของประชาชน (Lewis, 
Watson, & White, 2010) 
  อย่างไรก็ตาม จ านวนตัวเลขต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลดีของการให้การศึกษาและความรู้ ก็
ยังขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้ขับขี่ และการได้รับการศึกษาและความรู้จากผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น บทบาทของผู้ให้
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  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรม มีความจ า
เป้นท่ีจะต้องเข้าใจมาตรการความปลอดภัยทางถนนท้ัง 5 เสาหลัก (5 Es: Education, Engineering, 
Enforcement, Emergency Response Management และ Evaluation) ในภาพรวมเสียก่อน โดยปกตอ
ตามหลักนิยม มักจะเรียงล าดับเสาหลัก 3Es (Education, Engineering, Enforcement) ของ จูเลียน เอช 
ฮาร์วีย์ (1923) ก่อน จึงตามด้วย เสาหลัก Emergency Response Management และ Evaluation อย่างไร
ก็ดีในบทนี้จะน าเอาหัวข้อหลักวิศกรรม (Engineering) ไว้ล าดับสุดท้ายเนื่องจากเป็นหัวข้อหลักของบทเรียน
และเป็นหัวข้อส าคัญของการจัดการความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน 
  มาตรการความปลอดภัยทางถนนท้ัง 5 เสาหลักมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 Education (การให้การศึกษา) 

  การให้การศึกษา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะท่ีก าหนดขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดให้แก่
ผู้ท่ีขาดความรู้และทักษะเหล่านั้นในบริบทของความปลอดภัยทางถนน สามารถแบ่งแยกรูปแบบออกได้เป็น  
2 ประการ ได้แก่ การให้การศึกษาต่อผู้ขับขี่ (Driver education) และ การให้การศึกษาต่อสาธารณะ (Public 
education)  
  การให้การศึกษาต่อผู้ขับขี่  ตามหลักสากลจะหมายความรวมถึง การให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ทางด้านความปลอดภัย การฝึกทักษะการขับขี่ ต้ังแต่ก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่ การทดสอบอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนท่ีจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ และการศึกษาเพิ่มเติมของผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วเพื่อ
เสริมสร้างให้มีความรู้ท่ีทันสมัยตลอดเวลา ผู้ขับขี่แต่ละคนจะต้องได้รับการฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะเฉพาะตาม
ประเภทท่ีต้องการใช้ เช่นในกรณี ผู้ขับขี่รถบรรทุก หรือผู้ขับขี่รถโดยสาร ก็จะต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติม 
เพื่อให้สามารถขับขี่รถขนาดใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาพบว่า แม้จะได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ใหม่อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน แต่การให้ความรู้เหล่านั้นจะยังไม่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยมากนัก เพราะการท่ีจะให้ทักษะและ
ความรู้ท่ีได้รับเกิดประสิทธิผล จะต้องเกิดมาจากตัวของผู้ขับขี่ เองมากกว่าการถูกบังคับ (Ker et al., 2005) 
และได้มีผลการศึกษาท่ีชัดเจนว่า ผู้ขับข่ีท่ีดีนั้นเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนจากผู้สอนท่ีเป็นผู้ขับ
ขี่มืออาชีพ (Groeger & Clegg, 2007) นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาพบว่า การศึกษาในห้องเรียน  
และการศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน จะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่แตกต่างกัน ท้ังๆ ท่ีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย จะเป็นเรื่องท่ีเข้าใจค่อนข้างยาก จากการศึกษาเหล่านี้ จึงน่าจะเข้าใจได้ว่า การเปิดรับความรู้
ด้วยความสมัครของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมผู้ขับขี่ให้มีส่วน
ร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ดีกว่า (Masten & Chapman , 2004)  
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  ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย จึงให้ความส าคัญต่อการให้การศึกษาการหัดขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยต้ังแต่เด็ก โดยอนุญาต
ให้เยาวชนสามารถท าการขับขี่ยานพาหนะภายใต้การก ากับดูแลของผ็ปกครองท่ีมีใบขับข่ีแบบถาวร ส่งผลให้
เยาวชนซึมซับการขับข่ีท่ีดี และปลอดภัย เป็นระยะเวลาสองสามปี ขึ้นอยู่กับประเทศ ก่อนท่ีจะมาท าการสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่แบบช่ัวคราว 
  การให้การศึกษาต่อสาธารณะ เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านส่ือสารมวลชล เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการถกแถลงถึงแนวทางท่ีจะท าให้
เกิดประสิทธิผลมาแล้ว โดยสามารถแบ่งเป็นสองแนวทาง ทางแรกเป็นการรณรงค์หาแนวทางในการเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของกลุ่มบุคคลท่ีไม่สนใจผลประโยชน์ของสังคมในส่วนรวม เช่นไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร ไม่สนใจต่อความปลอดภัยของส่วนรวม โดยน าเอาความสะดวกส่วนตนเป็นท่ีต้ัง  และอีกทางหนึ่งเป็น
การรณรงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  
  จากการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติ ในการรณรงค์ของส่ือท่ีเช่ือถือได้ เกี่ยวกับการ
แก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจากแอลกอฮอล์ โดยท าการรวบรวมจากการศึกษาต่างๆ ท่ัวโลก พบว่าการให้การศึกษาต่อ
สาธารณะท้ังสองแนวทางส่งผลให้อุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีจ านวนท่ีลดลง (Tay, 2005a)  
  อย่างไรก็ดีประสิทธิผลของการให้การศึกษาต่อสาธารณะท้ังสองแนวทาง มีความแตกต่างกัน 
จากผลของการรณรงค์ในการต่อต้านการขับรถเร็ว และการเมาแล้วขับ ได้แสดงให้เห็นว่า การรณรงค์ให้การศึกษา
ต่อสาธารณะ โดยเน้นการรณรงค์ท่ีเป้าหมาย จะท าให้ประสิทธิผลท่ีได้รับไม่เท่ากัน การศึกษาของเทย์ (Tay, 
2005b) พบว่าความส าคัญอยู่ท่ีเนื้อหาของข่าวสารในการรณรงค์ หากเน้นในประเด็นพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัย
หรือผิดกฎหมาย จะไม่ได้ผลดีเท่ากับประเด็นความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะได้รับการ
ตอบสนองจากประชาชนดีกว่า เช่น หากไม่ขับรถเร็ว หรือขับรถโดยไม่ด่ืมสุรา จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ความส าคัญในแนวทางการรณรงค์หรือให้การศึกษาต่อสาธารณะนั้น ได้มีผลการศึกษาจาก
หลายๆ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะ สนับสนุนการให้ความส าคัญกับเนื้อหาของข่าวสาร และวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร ท่ี
จะต้องเช่ือมโยงกันอย่างมีเหตุมีผล ส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อการยอมรับ หรือปฏิเสธของประชาชน (Lewis, 
Watson, & White, 2010) 
  อย่างไรก็ตาม จ านวนตัวเลขต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลดีของการให้การศึกษาและความรู้ ก็
ยังขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้ขับขี่ และการได้รับการศึกษาและความรู้จากผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น บทบาทของผู้ให้
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การศึกษา จึงต้องท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ก าหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัย และสังคมโดยส่วนรวม 
 
 2.2.2 Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย) 

  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก  
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมของรถยนต์ ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถ และส่วนท่ีสอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 

  ด้านวิศวกรรมรถยนต์ ปัจจุบันรัฐบาลท่ัวโลกมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ
รถยนต์ทุกชนดิตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ โดยท่ัวๆ ไปก็จะประกอบไปด้วยถุงลมนิรภัย (Airbags) เข็ม
ขัดนิรภัย (Seat belts) ท่ีนั่งนิรภัยส าหรับเด็ก (Child restraints) ส่วนท่ียุบเพื่อสลายแรงจากการชน 
(Crumple zone) หรือการออกแบบอื่นๆ ตามรายละเอียดท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศจะก าหนด อย่างกรณี 
ในประเทศอังกฤษ ยานพาหนะท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปี จะต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น
ระบบความปลอดภัย สภาพการใช้งาน และการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย เป็นต้น หากไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ยานพาหนะดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข จึงจะได้รับอนุญาตให้น ากลับไปใช้งานได้ (Plant, et al., 
2018)  
  ด้านการใช้รถใช้ถนน มีผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายสามารถลด
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังตัวอย่างผลการวิจัยในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 12 ปี แต่มีผลแบบ
เดียวกัน โดยในปี 2005 เทย์ (Tay, 2005 b) ได้ท าการวิจัยการบังคับใช้กฎหมายโดยการทดสอบลมหายใจ 
ผลการวิจัยพบว่าการจับกุมผู้ท่ีมีแอลกอฮอล์ในลมหายใจในจ านวนท่ีมากขึ้น ได้ท าให้จ านวนอุบัติเหตุท่ีร้ายแรง
ลดลง และในปี 2017 มาชฮาดี กับคณะ (Mashhadi, et al., 2017) ได้ท าการวิจัยการบังคับใช้กฎหมายโดย
การจับกุมผู้ท่ีขับรถเร็วและไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ผลการวิจัยพบว่า จ านวนอุบัติเหตุของรถยนต์ได้ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญ 
  การบังคับใช้กฎหมาย มีลักษณะเป็นกฎหมายอาญา จึงท าให้ดูเสมือนว่าการบังคับใช้
กฎหมายกับการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องท่ีร้ายแรง ดังนั้น ในทฤษฎีการป้องปรามด้ังเดิมจึงได้มีการเสนอให้มี
บทลงโทษท่ีไม่สูงและไม่รุนแรง และมุ่งเน้นการลงโทษโดยตรงต่อตัวบุคคลท่ีกระท าการฝ่าฝืน (Taxman & 
Piquero, 1998) 
  จากแนวคิดของทฤษฎีการป้องปรามแบบด้ังเดิม จึงท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะ  
ย่อหย่อน และท าให้มีผู้กระท าผิด หลีกเล่ียงการลงโทษ สังคมจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย  
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ท่ีเข้มงวดขึ้น โดยจากการศึกษาของ มิลเลอร์ และคนอื่นๆ (Miller, et al., 2004) ได้แสดงให้เห็นว่า การ
บังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดขึ้น ท าให้การป้องปรามเข้มงวดขึ้น เป็นผลให้มีผู้กระท าผิดลดน้อยลง และท าให้
ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น การลงโทษต่อการละเมิดกฎหมายจราจรหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 
ทางถนน จึงได้เปล่ียนแปลงจากค่าปรับอย่างเดียว เป็นมีโทษจ าคุกเพิ่มขึ้นด้วย 
  เบลส์ และ ดูปองต์ (Blais & Dupont, 2005) ได้เน้นย้ าว่า การบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด
ของต ารวจเป็นผลให้ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการทบทวนผลงานวิจัยนานาชาติพบว่า จาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดต่อผู้กระท าผิด จะมีผลท าให้อัตราเฉล่ียของการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ในทาง 
ตรงกันข้าม หากการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน จะเป็นผลท าให้เกิดความเส่ียงในอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน (Redelmier, Tibshirani & Evans, 2003)  
  โกรเกอร์ (Groeger, 2011) ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้น การบังคับ
ใช้กฎหมายจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จดีกว่าวิธีการแบบด้ังเดิม มีการเพิ่มมาตรการอัตโนมัติในการตรวจจับ 
เช่น การขับรถเร็ว การฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การแจ้งเตือนและการติดตามการ
กระท าผิดในถนนก็สามารถท าได้โดยอัตโนมัติ การลงโทษผู้กระท าผิดมีจ านวนมากขึ้น และผู้หลีกเล่ียงการ
ลงโทษมีจ านวนลดลง ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติจึงท าให้การป้องปรามมีศักยภาพสูงขึ้น 
  การบังคับใช้กฏหมายผ่านการใช้เทคโนโลยีกลายมาเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ดังกรณีตัวอย่างท่ีได้มีการศึกษาผลของการลดอุบัติเหตุจากการติดต้ังกล้อง
ตรวจจับความเร็วตามจุดเส่ียงของถนน พบว่ากล้องตรวจจับความเร็วนอกจากจะลดจ านวนผู้ท่ีขับรถเร็วลดลง
แล้ว ยังเป็นการลดอุบัติเหตุการชนประสานงา ท่ีเป็นผลมาจากการขับรถเร็วได้อีกด้วย (Pilkington & Kinra, 
2005) ในขณะท่ี เรตต้ิง เฟอร์กูสัน และ ฮักเกิต (Retting, Ferguson & Hakkert, 2003) ได้ท าการศึกษาและ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการศึกษาเกี่ยวกับกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงจากงานวิจัย
นานาชาติ พบว่า กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงมีผลท าให้ภาพรวมของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุท่ี
มีการบาดเจ็บในทางแยกลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
  จากผลของการบังคับใช้กฎหมายผ่านการใช้ระบบมาตรการอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นส่ิง
ท่ีแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า การบังคับใช้กฎหมายกับการใช้หลักวิศวกรรมจราจร จะต้องมีความสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น 

  ในปัจจุบันมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเริ่มมีการน าแนวความคิดแบบใหม่ท่ีมีพื้นฐานมา
จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาปรับใช้ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย แนวความคิดดังกล่าวเป็นการบังคับเชิง
บวก (Behavior Based Safety: BBS) เป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบเป็นมิตร ในเชิงบวก เน้นการแสดงความ
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การศึกษา จึงต้องท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ก าหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัย และสังคมโดยส่วนรวม 
 
 2.2.2 Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย) 

  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก  
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมของรถยนต์ ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถ และส่วนท่ีสอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 

  ด้านวิศวกรรมรถยนต์ ปัจจุบันรัฐบาลท่ัวโลกมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ
รถยนต์ทุกชนิดตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ โดยท่ัวๆ ไปก็จะประกอบไปด้วยถุงลมนิรภัย (Airbags) เข็ม
ขัดนิรภัย (Seat belts) ท่ีนั่งนิรภัยส าหรับเด็ก (Child restraints) ส่วนท่ียุบเพื่อสลายแรงจากการชน 
(Crumple zone) หรือการออกแบบอื่นๆ ตามรายละเอียดท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศจะก าหนด อย่างกรณี 
ในประเทศอังกฤษ ยานพาหนะท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปี จะต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น
ระบบความปลอดภัย สภาพการใช้งาน และการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย เป็นต้น หากไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ยานพาหนะดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข จึงจะได้รับอนุญาตให้น ากลับไปใช้งานได้ (Plant, et al., 
2018)  
  ด้านการใช้รถใช้ถนน มีผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายสามารถลด
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังตัวอย่างผลการวิจัยในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 12 ปี แต่มีผลแบบ
เดียวกัน โดยในปี 2005 เทย์ (Tay, 2005 b) ได้ท าการวิจัยการบังคับใช้กฎหมายโดยการทดสอบลมหายใจ 
ผลการวิจัยพบว่าการจับกุมผู้ท่ีมีแอลกอฮอล์ในลมหายใจในจ านวนท่ีมากขึ้น ได้ท าให้จ านวนอุบัติเหตุท่ีร้ายแรง
ลดลง และในปี 2017 มาชฮาดี กับคณะ (Mashhadi, et al., 2017) ได้ท าการวิจัยการบังคับใช้กฎหมายโดย
การจับกุมผู้ท่ีขับรถเร็วและไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ผลการวิจัยพบว่า จ านวนอุบัติเหตุของรถยนต์ได้ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญ 
  การบังคับใช้กฎหมาย มีลักษณะเป็นกฎหมายอาญา จึงท าให้ดูเสมือนว่าการบังคับใช้
กฎหมายกับการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องท่ีร้ายแรง ดังนั้น ในทฤษฎีการป้องปรามด้ังเดิมจึงได้มีการเสนอให้มี
บทลงโทษท่ีไม่สูงและไม่รุนแรง และมุ่งเน้นการลงโทษโดยตรงต่อตัวบุคคลท่ีกระท าการฝ่าฝืน (Taxman & 
Piquero, 1998) 
  จากแนวคิดของทฤษฎีการป้องปรามแบบด้ังเดิม จึงท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะ  
ย่อหย่อน และท าให้มีผู้กระท าผิด หลีกเล่ียงการลงโทษ สังคมจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย  
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ท่ีเข้มงวดขึ้น โดยจากการศึกษาของ มิลเลอร์ และคนอื่นๆ (Miller, et al., 2004) ได้แสดงให้เห็นว่า การ
บังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดขึ้น ท าให้การป้องปรามเข้มงวดขึ้น เป็นผลให้มีผู้กระท าผิดลดน้อยลง และท าให้
ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น การลงโทษต่อการละเมิดกฎหมายจราจรหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 
ทางถนน จึงได้เปล่ียนแปลงจากค่าปรับอย่างเดียว เป็นมีโทษจ าคุกเพิ่มขึ้นด้วย 
  เบลส์ และ ดูปองต์ (Blais & Dupont, 2005) ได้เน้นย้ าว่า การบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด
ของต ารวจเป็นผลให้ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการทบทวนผลงานวิจัยนานาชาติพบว่า จาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดต่อผู้กระท าผิด จะมีผลท าให้อัตราเฉล่ียของการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ในทาง 
ตรงกันข้าม หากการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน จะเป็นผลท าให้เกิดความเส่ียงในอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน (Redelmier, Tibshirani & Evans, 2003)  
  โกรเกอร์ (Groeger, 2011) ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้น การบังคับ
ใช้กฎหมายจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จดีกว่าวิธีการแบบด้ังเดิม มีการเพิ่มมาตรการอัตโนมัติในการตรวจจับ 
เช่น การขับรถเร็ว การฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การแจ้งเตือนและการติดตามการ
กระท าผิดในถนนก็สามารถท าได้โดยอัตโนมัติ การลงโทษผู้กระท าผิดมีจ านวนมากขึ้น และผู้หลีกเล่ียงการ
ลงโทษมีจ านวนลดลง ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติจึงท าให้การป้องปรามมีศักยภาพสูงขึ้น 
  การบังคับใช้กฏหมายผ่านการใช้เทคโนโลยีกลายมาเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ดังกรณีตัวอย่างท่ีได้มีการศึกษาผลของการลดอุบัติเหตุจากการติดต้ังกล้อง
ตรวจจับความเร็วตามจุดเส่ียงของถนน พบว่ากล้องตรวจจับความเร็วนอกจากจะลดจ านวนผู้ท่ีขับรถเร็วลดลง
แล้ว ยังเป็นการลดอุบัติเหตุการชนประสานงา ท่ีเป็นผลมาจากการขับรถเร็วได้อีกด้วย (Pilkington & Kinra, 
2005) ในขณะท่ี เรตต้ิง เฟอร์กูสัน และ ฮักเกิต (Retting, Ferguson & Hakkert, 2003) ได้ท าการศึกษาและ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการศึกษาเกี่ยวกับกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงจากงานวิจัย
นานาชาติ พบว่า กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงมีผลท าให้ภาพรวมของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุท่ี
มีการบาดเจ็บในทางแยกลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
  จากผลของการบังคับใช้กฎหมายผ่านการใช้ระบบมาตรการอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นส่ิง
ท่ีแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า การบังคับใช้กฎหมายกับการใช้หลักวิศวกรรมจราจร จะต้องมีความสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น 

  ในปัจจุบันมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเริ่มมีการน าแนวความคิดแบบใหม่ท่ีมีพื้นฐานมา
จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาปรับใช้ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย แนวความคิดดังกล่าวเป็นการบังคับเชิง
บวก (Behavior Based Safety: BBS) เป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบเป็นมิตร ในเชิงบวก เน้นการแสดงความ
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ห่วงใย วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจริงใจ จูงใจให้เห็นถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดมาจากส านึกของประชาชนมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความกลัว ท้ังนี้การบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานจนเกิด
ความชิน และเมื่อประชาชนในสังคมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น โดยธรรมชาติ
มนุษย์ก็จะปฏิบติตามวัฒนธรรม และความประพฤติของสังคมเอง 

 

ภาพที่ 2.4: การบังคับเชิงบวก (Behavior Based Safety: BBS) 
ท่ีมา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563) 
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ภาพที่ 2.5: วิธีส่ือสารตามแนวทางการบังคับเชิงบวก (Behavior Based Safety: BBS) 
ท่ีมา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563) 

 2.2.3 Emergency Management (การจัดการกรณีฉุกเฉิน) 

  ในปัจจุบัน การจัดการกรณีฉุกเฉินของอุบัติเหตุทางถนน เป็นมาตรการท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้มีอาชีพทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล ในด้านความปลอดภัยทางถนน โดย
อาการของผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนจะปลอดภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการท่ีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจะ
ถูกส่งไปยังโรงพยาบาล และเข้ารับการตรวจรักษาจากศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma center) ได้ทันภายในหนึ่ง
ช่ัวโมงหรือไม่ จากการวิจัยพบว่า หนึ่งช่ัวโมงแรกเป็นช่ัวโมงทอง (Golden hour) ของผู้บาดเจ็บ หากเกินหนึ่ง
ช่ัวโมง โอกาสท่ีการรักษาจะไร้ผลและผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะมีสูง (Newgard, et al., 2010) และจากการศึกษา
เปรียบเทียบของ โกเมส (Gomes, et al., 2010) พบว่า ผู้บาดเจ็บท่ีได้รับการตรวจรักษาในพื้นท่ีเกิดเหตุ หรือ
โรงพยาบาลแรกที่ผู้บาดเจ็บไปถึง ซึ่งไม่มีผู้เช่ียวชาญทางด้านการรักษาผู้ได้รับอุบัติเหตุ มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่า
ผู้บาดเจ็บท่ีได้รับการตรวจรักษาจากศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma centers) ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญ ถึง 3.3 เท่า 
นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างจากอุบัติเหตุทางถนน มากกว่า 1,400 เหตุการณ์ พบว่าการส่งตัว
ผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์อุบัติเหตุช้ากว่าหนึ่งช่ัวโมงไป 10 นาที จะท าให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสเสียชีวิตจ านวนถึงหนึ่งใน
สามของผู้บาดเจ็บท้ังหมด (Sanchez - Mangas, Garcia - Ferrer, De Juan, & Arroyo, 2010) ดังนั้น การ
จัดการกรณีฉุกเฉินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การจัดการกรณี
ฉุกเฉินจึงได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรการที่ส าคัญมาตรการหนึ่ง ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
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ห่วงใย วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจริงใจ จูงใจให้เห็นถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดมาจากส านึกของประชาชนมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความกลัว ท้ังนี้การบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานจนเกิด
ความชิน และเมื่อประชาชนในสังคมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น โดยธรรมชาติ
มนุษย์ก็จะปฏิบติตามวัฒนธรรม และความประพฤติของสังคมเอง 

 

ภาพที่ 2.4: การบังคับเชิงบวก (Behavior Based Safety: BBS) 
ท่ีมา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563) 
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ภาพที่ 2.5: วิธีส่ือสารตามแนวทางการบังคับเชิงบวก (Behavior Based Safety: BBS) 
ท่ีมา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563) 

 2.2.3 Emergency Management (การจัดการกรณีฉุกเฉิน) 

  ในปัจจุบัน การจัดการกรณีฉุกเฉินของอุบัติเหตุทางถนน เป็นมาตรการท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้มีอาชีพทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล ในด้านความปลอดภัยทางถนน โดย
อาการของผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนจะปลอดภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการท่ีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจะ
ถูกส่งไปยังโรงพยาบาล และเข้ารับการตรวจรักษาจากศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma center) ได้ทันภายในหนึ่ง
ช่ัวโมงหรือไม่ จากการวิจัยพบว่า หนึ่งช่ัวโมงแรกเป็นช่ัวโมงทอง (Golden hour) ของผู้บาดเจ็บ หากเกินหนึ่ง
ช่ัวโมง โอกาสท่ีการรักษาจะไร้ผลและผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะมีสูง (Newgard, et al., 2010) และจากการศึกษา
เปรียบเทียบของ โกเมส (Gomes, et al., 2010) พบว่า ผู้บาดเจ็บท่ีได้รับการตรวจรักษาในพื้นท่ีเกิดเหตุ หรือ
โรงพยาบาลแรกที่ผู้บาดเจ็บไปถึง ซึ่งไม่มีผู้เช่ียวชาญทางด้านการรักษาผู้ได้รับอุบัติเหตุ มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่า
ผู้บาดเจ็บท่ีได้รับการตรวจรักษาจากศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma centers) ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญ ถึง 3.3 เท่า 
นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างจากอุบัติเหตุทางถนน มากกว่า 1,400 เหตุการณ์ พบว่าการส่งตัว
ผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์อุบัติเหตุช้ากว่าหนึ่งช่ัวโมงไป 10 นาที จะท าให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสเสียชีวิตจ านวนถึงหนึ่งใน
สามของผู้บาดเจ็บท้ังหมด (Sanchez - Mangas, Garcia - Ferrer, De Juan, & Arroyo, 2010) ดังนั้น การ
จัดการกรณีฉุกเฉินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การจัดการกรณี
ฉุกเฉินจึงได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรการที่ส าคัญมาตรการหนึ่ง ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
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  ในสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์เฉพาะของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ี
ห่างไกล หรือห้วงเวลาของการเกิดเหตุ เช่น กลางวัน หรือ กลางคืน การจัดการกรณีฉุกเฉินจะแตกต่างกัน  
ในกรณีนี้จึงควรมีการหารือก าหนดวิธีการจัดการ ระหว่างผู้รับผิดชอบในพื้นท่ีกับผู้รับผิดชอบในศูนย์อุบัติเหตุ 
ว่าจะท าอย่างไรเพื่อลดความเส่ียงในการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ ในประเทศฟินแลนด์ได้มีการน าระบบ  
เทเลเมติก (Telematic) คือ นวัตกรรมท่ีผสมผสานระหว่างโทรคมนาคมกับข้อมูลข่าวสาร มาใช้ในการส่ง
ข้อมูลในระยะไกล โดยติดต้ังในรถยนต์ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ในโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าเว็บไซต์มาเช่ือมต่อ 
กับศูนย์อุบัติเหตุ ด้วยวิธีนี้ท าให้สามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งมีจ านวนร้อยละ 5 – 10 
ของผู้ประสบอุบัติเหตุท้ังหมดได้ ส่วนอีกร้อยละ 90 – 95 จะเป็นอุบัติเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บไม่ร้ายแรง 
สามารถท าการตรวจรักษาจากหน่วยรักษาพยาบาลท่ัวๆ ไปได้ (Sihvola, Luoma, Schirokoff, Karkola & 
Salo, 2009)   
  การจัดการกรณีฉุกเฉินต่อผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน มีหลักการส าคัญ  
ท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ (1) เข้าไปให้ถึงผู้บาดเจ็บให้เร็วท่ีสุด (2) ให้การปฐมพยาบาลเท่าท่ีสามารถท าได้ในพื้นท่ี
เกิดเหตุ (3) น าผู้บาดเจ็บส่งศูนย์อุบัติเหตุท่ีเหมาะสมให้เร็วท่ีสุด ท้ังนี้หลักการส าคัญสามประการท่ีกล่าวมาจะ
สามารถรักษาชีวิตของผู้บาดเจ็บได้ดีท่ีสุด (Groeger, 2011) 

 2.2.4 Evaluation (การประเมินผล) 

  มาตรการความปลอดภัยทางถนน มีจุดประสงค์หลักในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน มาตรการต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด (Gold 
standard) ดังนั้น มาตรการต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการไป จ าเป็นต้องมีการประเมินผลถึงความส าเร็จและค้นหาตัว
แปรที่จะอธิบายถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปให้มีผล
ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ส่ิงท่ีส าคัญในการประเมินผลก็คือวิธีการ
ในการประเมิน ต้องอยู่บนพื้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น
ถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมิน 
  การประเมินผลกระทบท่ีเป็นเป้าหมาย (Targeted impacts evaluation) 
  การประเมินผลกระทบ (Impacts evaluation) เป็นการอธิบายทางเอกสารว่ามาตรการท่ี
ด าเนินการไปใช้การได้หรือไม่ โดยความต้องการพื้นฐานของการประเมินผลเพื่อให้ได้หลักฐานว่า การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สามารถอธิบายด้วยเหตุผลความน่าจะเป็นท่ีเป็นไปได้สูง ว่าเกิดจากมาตรการท่ีได้
ด าเนินการไป 
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  ผลกระทบท่ีเป็นเป้าหมาย (Targeted impacts) ตัวช้ีวัดเป้าหมายซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิด
อุบัติเหตุ เรียกว่าปัจจัยเส่ียง (Risk factors) ปัจจัยเส่ียงเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะท าให้อุบัติเหตุ  
การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้น ตัวอย่างของปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถเร็ว ซึ่งมี
ผลการวิจัยยืนยันว่า การขับรถด้วยความเร็วสูง มีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีร้ายแรง จนถึงขั้นบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตสูงขึ้น และการเปล่ียนแปลงอัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีร้ายแรงให้ลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ควบคุมความเร็วในการขับรถ (Elvik, 2013) ดังนั้น การแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของความเร็วในการ 
ขับรถ ท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นการแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดต่อเป้าหมาย หรือปัจจัยเส่ียงของ
การเกิดอุบัติเหตุ 
  การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) 
  การประเมินผลท่ีส าคัญอีกด้านหนึ่ ง คือการประเมินถึงผล (Effect) ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือกระบวนการท่ีด าเนินการไปประสบผลส าเร็จหรือไม่ การประเมินผล
กระบวนการ จะท าให้สามารถได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการท างานท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
  เป้าหมายสุดท้ายของมาตรการความปลอดภัยในการจราจร คือการลดจ านวนอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตให้น้อยลง การประเมินผลกระบวนการไม่สามารถวัดได้จากตัวอุบัติเหตุนั้นเอง แต่จะ
วัดจากตัวช้ีวัดแทน ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวสามารถก าหนดได้จากประสบการณ์ หรือผลการประเมินครั้งท่ีผ่านมา 
เช่น การรณรงค์ไม่ให้มีการขับรถเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มาตรการในการด าเนินการ จะต้องมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
การประเมินผลกระบวนการก็คือการท าความเข้าใจว่า วัตถุประสงค์ใดส าเร็จเพราะอะไร วัตถุประสงค์ใดไม่
ส าเร็จเพราะอะไร เพื่อจะได้ปรับกระบวนการท างานให้สามารถสนองตอบต่อความส าเร็จของมาตรการได้ 
  เป้าหมาย และมาตรการ (Targets and measures) 
  การด าเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยท่ัวไปจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์
ปัญหาว่าอะไรคือปัญหา ตัวอย่างเช่น มีเ ด็กวัยรุ่นจ านวนมากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  
ส่ิงนี้คือปัญหาท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข และจากการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึกจากอุบัติเหตุเหล่านี้ ก็พบว่า
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ท่ีประสบอุบัติเหตุจะได้รับการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้แรงขึ้น การศึกษาถึงปัญหาอย่าง
ละเอียดและถูกต้องแม่นย า จะท าให้สามารถออกแบบวิธีการด าเนินงานได้ถูกต้อง 
  มาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยท่ัวไปจะต้องมีผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ
ในการวางแผนด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์
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  ในสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์เฉพาะของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ี
ห่างไกล หรือห้วงเวลาของการเกิดเหตุ เช่น กลางวัน หรือ กลางคืน การจัดการกรณีฉุกเฉินจะแตกต่างกัน  
ในกรณีนี้จึงควรมีการหารือก าหนดวิธีการจัดการ ระหว่างผู้รับผิดชอบในพื้นท่ีกับผู้รับผิดชอบในศูนย์อุบัติเหตุ 
ว่าจะท าอย่างไรเพื่อลดความเส่ียงในการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ ในประเทศฟินแลนด์ได้มีการน าระบบ  
เทเลเมติก (Telematic) คือ นวัตกรรมท่ีผสมผสานระหว่างโทรคมนาคมกับข้อมูลข่าวสาร มาใช้ในการส่ง
ข้อมูลในระยะไกล โดยติดต้ังในรถยนต์ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ในโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าเว็บไซต์มาเช่ือมต่อ 
กับศูนย์อุบัติเหตุ ด้วยวิธีนี้ท าให้สามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งมีจ านวนร้อยละ 5 – 10 
ของผู้ประสบอุบัติเหตุท้ังหมดได้ ส่วนอีกร้อยละ 90 – 95 จะเป็นอุบัติเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บไม่ร้ายแรง 
สามารถท าการตรวจรักษาจากหน่วยรักษาพยาบาลท่ัวๆ ไปได้ (Sihvola, Luoma, Schirokoff, Karkola & 
Salo, 2009)   
  การจัดการกรณีฉุกเฉินต่อผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน มีหลักการส าคัญ  
ท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ (1) เข้าไปให้ถึงผู้บาดเจ็บให้เร็วท่ีสุด (2) ให้การปฐมพยาบาลเท่าท่ีสามารถท าได้ในพื้นท่ี
เกิดเหตุ (3) น าผู้บาดเจ็บส่งศูนย์อุบัติเหตุท่ีเหมาะสมให้เร็วท่ีสุด ท้ังนี้หลักการส าคัญสามประการท่ีกล่าวมาจะ
สามารถรักษาชีวิตของผู้บาดเจ็บได้ดีท่ีสุด (Groeger, 2011) 

 2.2.4 Evaluation (การประเมินผล) 

  มาตรการความปลอดภัยทางถนน มีจุดประสงค์หลักในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน มาตรการต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด (Gold 
standard) ดังนั้น มาตรการต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการไป จ าเป็นต้องมีการประเมินผลถึงความส าเร็จและค้นหาตัว
แปรที่จะอธิบายถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปให้มีผล
ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ส่ิงท่ีส าคัญในการประเมินผลก็คือวิธีการ
ในการประเมิน ต้องอยู่บนพื้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น
ถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมิน 
  การประเมินผลกระทบท่ีเป็นเป้าหมาย (Targeted impacts evaluation) 
  การประเมินผลกระทบ (Impacts evaluation) เป็นการอธิบายทางเอกสารว่ามาตรการท่ี
ด าเนินการไปใช้การได้หรือไม่ โดยความต้องการพื้นฐานของการประเมินผลเพื่อให้ได้หลักฐานว่า การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สามารถอธิบายด้วยเหตุผลความน่าจะเป็นท่ีเป็นไปได้สูง ว่าเกิดจากมาตรการท่ีได้
ด าเนินการไป 
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  ผลกระทบท่ีเป็นเป้าหมาย (Targeted impacts) ตัวช้ีวัดเป้าหมายซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิด
อุบัติเหตุ เรียกว่าปัจจัยเส่ียง (Risk factors) ปัจจัยเส่ียงเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะท าให้อุบัติเหตุ  
การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้น ตัวอย่างของปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถเร็ว ซึ่งมี
ผลการวิจัยยืนยันว่า การขับรถด้วยความเร็วสูง มีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีร้ายแรง จนถึงขั้นบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตสูงขึ้น และการเปล่ียนแปลงอัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีร้ายแรงให้ลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ควบคุมความเร็วในการขับรถ (Elvik, 2013) ดังนั้น การแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของความเร็วในการ 
ขับรถ ท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นการแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดต่อเป้าหมาย หรือปัจจัยเส่ียงของ
การเกิดอุบัติเหตุ 
  การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) 
  การประเมินผลท่ีส าคัญอีกด้านหนึ่ ง คือการประเมินถึงผล (Effect) ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือกระบวนการท่ีด าเนินการไปประสบผลส าเร็จหรือไม่ การประเมินผล
กระบวนการ จะท าให้สามารถได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการท างานท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
  เป้าหมายสุดท้ายของมาตรการความปลอดภัยในการจราจร คือการลดจ านวนอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตให้น้อยลง การประเมินผลกระบวนการไม่สามารถวัดได้จากตัวอุบัติเหตุนั้นเอง แต่จะ
วัดจากตัวช้ีวัดแทน ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวสามารถก าหนดได้จากประสบการณ์ หรือผลการประเมินครั้งท่ีผ่านมา 
เช่น การรณรงค์ไม่ให้มีการขับรถเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มาตรการในการด าเนินการ จะต้องมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
การประเมินผลกระบวนการก็คือการท าความเข้าใจว่า วัตถุประสงค์ใดส าเร็จเพราะอะไร วัตถุประสงค์ใดไม่
ส าเร็จเพราะอะไร เพื่อจะได้ปรับกระบวนการท างานให้สามารถสนองตอบต่อความส าเร็จของมาตรการได้ 
  เป้าหมาย และมาตรการ (Targets and measures) 
  การด าเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยท่ัวไปจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์
ปัญหาว่าอะไรคือปัญหา ตัวอย่างเช่น มีเ ด็กวัยรุ่นจ านวนมากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  
ส่ิงนี้คือปัญหาท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข และจากการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึกจากอุบัติเหตุเหล่านี้ ก็พบว่า
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ท่ีประสบอุบัติเหตุจะได้รับการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้แรงขึ้น การศึกษาถึงปัญหาอย่าง
ละเอียดและถูกต้องแม่นย า จะท าให้สามารถออกแบบวิธีการด าเนินงานได้ถูกต้อง 
  มาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยท่ัวไปจะต้องมีผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ
ในการวางแผนด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวจะได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา วัตถุประสงค์สนับสนุน ควรก าหนดเป้าหมายออกมาในเชิงปริมาณ 
เมื่อมีการประเมินผลจะท าให้ยืนยันได้ง่ายว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่   

 2.2.5 Engineering (วิศวกรรม) 

  มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรม สามารถแบ่งออกได้
เป็นสองประเภท ประเภทแรกเป็นวิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ (Vehicle engineering) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่ง
ของวิศวกรรมเครื่องยนต์ (Mechanical engineering) และประเภทท่ีสองเป็นวิศวกรรมจราจร (Traffic 
engineering) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา (Civil engineering) 

  วิศวกรรมท้ังสองแขนง มีบทบาทส าคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้น ท้ัง
การป้องกัยไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น และการลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ในปัจจุบันท่ัวโลกได้มีการ
ออกมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะประเภทต่างๆ รวมถึงลักษณะของถนน องค์ประกอบ และระบบ
เครื่องหมายจราจร ท่ีมีความปลอดภัย โดยมีการก าหนดล าดับช้ันความปลอดภัยออกเป็นจ านวนดาว ในบทนี้
จะเป็นการอธิบายการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศ ยหลักวิศวกรรมแบบภาพรวมในเบื้องต้น เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจถึงความหมาย ส่วนรายละเอียดของการใช้หลักวิศวกรรมท้ังสองแขนง รวมถึงมาตรฐานสากล
จะปรากฎในบทถัดไป 

  วิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ วิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ (Vehicle engineering) 
เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องยนต์ (Mechanical engineering) เป็นการใช้องค์ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนายานพาหนะประเภทต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานพาหนะได้มีการน ามาใช้ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยในปัจจุบันได้มีความพยายามท่ีจะ
น าเอามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้กับกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนา  
  ยานพาหนะรุ่นใหม่ท่ีขายในท้องตลาดของสหภาพยุโรป (EU) จะถูกสร้างด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยท่ีสูง เช่น รถทุกคันต้องมีถุงลมนิรภัย (Airbags) เข็มขัดนิรภัย (Seat belts) ส่วนท่ียุบเพื่อสลาย
แรงจากการชน (Crumple zone) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระบบความปลอดภัยต่างๆ ยังมีความจ าเป็นเพิ่มเติม
เพื่อให้อัตราความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะมีมาตรฐานสูงท่ีสุด เช่น ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ 
(Automatic emergency breaking) ระบบหลีกเล่ียงการชน (Collision avoidance systems)  ระบบ
ควบคุมความเร็วอัจฉริยะตามสภาพถนน (Intelligent speed assistance) ระบบเตือนการขับรถให้ตรง
ช่องทาง (Lane keeping assistance) ระบบควบคุมระยะห่างระหว่างรถ (Headway maintenance 
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assistance) ระบบป้องกันเบรกล็อค (Antilock breaking systems) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันกับรถคันหน้า (Active cruise control) เป็นต้น (Planet, et al., 2018) 
 

 
 ภาพที่ 2.6: ระบบความปลอดภัยหลักตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) 
 ท่ีมา: คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) (2016), จาก 

https://ec.europa.eu/growth/content/9029-saving-lives-with-safer-cars_en 
  โดยท่ัวไป ผู้ท่ีมีความประสงค์จะซื้อหรือครอบครองยานพาหนะ ต่างมีความคาดหวังท่ีจะให้
ยานพาหนะของตน มีระบบความปลอดภัยท่ีดีมีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ สามารถไว้วางใจได้ ดังนั้น การ
พัฒนาและปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมยานพาหนะ จึงมีความจ าเป็นสูง ส าหรับผู้ผลิตยานพาหนะต่างๆ โดน
เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ออกสู่ตลาด ซึ่งในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะมีความ
ต้องการระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของยานพาหนะจึงได้มี
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ดังกล่าวจะได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา วัตถุประสงค์สนับสนุน ควรก าหนดเป้าหมายออกมาในเชิงปริมาณ 
เมื่อมีการประเมินผลจะท าให้ยืนยันได้ง่ายว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่   
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  วิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ วิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ (Vehicle engineering) 
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assistance) ระบบป้องกันเบรกล็อค (Antilock breaking systems) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
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การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถน าเสนอระบบความปลอดภัยท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ใช้ยานพาหนะได้ ซ฿งจากการศึกษาของ กัลมาลา (Kulmala, 2010) พบว่า อุบัติเหตุรถยนต์ท่ีร้ายแรงจนถึง
ชีวิตมีแนวโน้มลดลงจากระบบความปลอดภัยอัตโนมัติต่างๆ ในยานพาหนะท่ีได้รับการปรับปรุงโดยการพัฒนา
วิศวกรรมด้านยานพาหนะ 
  วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมจราจร ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีแตกออกมาจากวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering) มีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางแผนเครือข่ายถนน ออกแบบถนนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ในทางเรขาคณิต เช่นทางหลวง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือถนนท้องถิ่น ระบบในการควบคุมการจราจร
เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร หรือการควบคุมความเร็วในลักษณะต่างๆ รวมถึงการออกแบบถนนส าหรับ
ผู้ใช้ถนนร่วมกันในทุกมิติเช่น ร่วมกับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ คนเดินทางเท้า และพื้นท่ีท่ีต้องใช้ร่วมกันอื่นๆ เป็นต้น ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ใช้เกิดความปลอดภัย รวดเร็ว สะดวก สบาย และมีความร่มรื่น เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สามารถสนับสนุน
กิจกรรมอื่นๆ เช่นการค้าขาย หรือกิจกรรมทางนันทนาการ (Institute of Traffic Engineer อ้างอิงใน Al-
Talabani, D. N., 2017)   
  แนวทางหรือวิธีการในการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของถนนมีอย่างหลากหลาย 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ต้ังแต่การปรับปรุงสภาพถนน การออกแบบวางผัง การจัดท าทาง
ข้ามถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนตัวอย่างง่ายๆ ท่ีเห็น ได้ชัดเจน เช่น การติดต้ังระบบ
สัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร การออกแบบถนน ทางร่วมทางแยก การแบ่งประเภทถนนตามความแตกต่าง
ของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้นดังเช่นตัวอย่างในประเทศอังกฤษได้มีการจัดท าทางเฉพาะรถจักรยาน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้รถท่ีมีสภาพด้อยกว่ารถท่ัวไป แต่เป็นการส่งเสริมให้มี
การใช้รถจักรยานโดยธรรมชาติและเป็นการสร้างคุณภาพของอากาศในบริเวณท่ีมีการใช้รถจักรยานอีกด้วย 
(Planet, et al., 2018) 
  ในปัจจุบัน วิศวกรรมการจราจรสมัยใหม่มุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบถนนให้มีการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ คนเดินเท้า และผู้ใช้ยานพาหนะในลักษณะอ่ืนๆ เช่น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ โดยค านึงถึงความปลอดภัย การใช้งานพื้นท่ีร่วมกัน การใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรม
สันทนาการ การพาณิชย์ อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีรื่นรมย์ ซึ่งแตกต่างจากอดีต
ท่ีมักจะมุ่งเน้นการออกแบบถนนส าหรับรถยนต์ให้สามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็วมากท่ีสุดและยังมีความ
ปลอดภัยสูง แนวคิดสมัยใหม่นี้เรียกว่า Complete Street หรือถนนสมบูรณ์  
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  นอกจากนี้การออกแบบถนนต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ และควรมีเครื่อข่ายถนนท่ีรองรับกัน 
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ปัญหาการออกแบบถนนของประเทศไทยท่ี
ส าคัญคือ มักมีการใช้งานถนนอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีมาตรการรองรับการขยายตัวของถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อย่างเช่น ถนนสายหลัก ท่ีท าการเช่ือมอ าเภอสู่อ าภอ หรือในบางกรณี ในการเช่ือมจังหวัดสู่
จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้ความเร็วเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่มักจะมีการเข้าถึงถนน
จากสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น ท าให้เกิดความสับสนและทับซ้อน
กนัระหว่างการถนนท่ีต้องการใช้ความเร็วในระดับสูง กับถนนท่ีต้องการใช้ความเร็วในระดับต่ าเพื่อร่วมกันใช้
พื้นท่ีถนนกับบุคคลท่ีใช้ถนนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ท าให้เกิดภาวะไม่ปลอดภัย และ ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ไหลเวียนของจราจร เป็นต้น แนวทางท่ีถูกต้องคือจะต้องมีถนนสายรองมารองรับรถยนต์เข้าสู่พื้นท่ีก่อน จึงจะ
อนุญาตให้สถานท่ีสาธารณะต่างๆ สามารถเข้าถึงถนนโดยตรงได้ 

2.3 หลักวิศวกรรม (Engineering) และการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่ ท่ีเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบ
ยั่งยืน สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้จริงจนการเกิดอุบัติเหตุเหลือน้อยมาก หรือใกล้ท่ีจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลย 
หรือแม้จะมีการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสียหายไม่มาก อย่างเช่นแนวทาง ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ท่ีได้ออกมาตรการความปลอดภัยยั่งยืน (Sustainable Safety) และประเทศสวีเดนท่ีออก
มาตรการวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) นั้นจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในระบบจราจรท่ีมีความ
ปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยการสร้างระบบจะต้องมีส่วรร่วมจากทุกฝ่าย มีความ
รับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมชองผลประโยชน์ร่วมกัน เรียกว่าระบบความปลอดภัย (Safe system) 

  แนวคิดระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงท่ีว่า มนุษย์
ทุกคนมีความหลากหลายแตกต่างกัน มีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ หรือตอบสนองท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นมนุษย์แต่ละคนจึงมีการใช้ถนนในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนมายังระดับความ
ปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน แม้ว่าจะได้รับการอบรม การให้ความรู้ หรืออยู่ภายใต้กฎระเบียบ และการบังคับใช้
กฎหมายเดียวกันก็ตาม จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนโดยพึ่งพาการใช้ถนน
อย่างปลอดภัยของมนุษย์นั้น ไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมนุษย์มี ปัจจัยหลากหลายประการ 
ท่ีเป็นข้อจ ากัดในการใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ปัจจัยเหล่าเรียกว่า Human Factors ดังนั้นมาตรการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนจึงไม่อาจจะพึ่งพามาตรการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หากแต่ต้องสร้าง
ระบบท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น 
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การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถน าเสนอระบบความปลอดภัยท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ใช้ยานพาหนะได้ ซ฿งจากการศึกษาของ กัลมาลา (Kulmala, 2010) พบว่า อุบัติเหตุรถยนต์ท่ีร้ายแรงจนถึง
ชีวิตมีแนวโน้มลดลงจากระบบความปลอดภัยอัตโนมัติต่างๆ ในยานพาหนะท่ีได้รับการปรับปรุงโดยการพัฒนา
วิศวกรรมด้านยานพาหนะ 
  วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมจราจร ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีแตกออกมาจากวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering) มีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางแผนเครือข่ายถนน ออกแบบถนนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ในทางเรขาคณิต เช่นทางหลวง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือถนนท้องถิ่น ระบบในการควบคุมการจราจร
เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร หรือการควบคุมความเร็วในลักษณะต่างๆ รวมถึงการออกแบบถนนส าหรับ
ผู้ใช้ถนนร่วมกันในทุกมิติเช่น ร่วมกับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ คนเดินทางเท้า และพื้นท่ีท่ีต้องใช้ร่วมกันอื่นๆ เป็นต้น ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ใช้เกิดความปลอดภัย รวดเร็ว สะดวก สบาย และมีความร่มรื่น เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สามารถสนับสนุน
กิจกรรมอื่นๆ เช่นการค้าขาย หรือกิจกรรมทางนันทนาการ (Institute of Traffic Engineer อ้างอิงใน Al-
Talabani, D. N., 2017)   
  แนวทางหรือวิธีการในการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของถนนมีอย่างหลากหลาย 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ต้ังแต่การปรับปรุงสภาพถนน การออกแบบวางผัง การจัดท าทาง
ข้ามถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนตัวอย่างง่ายๆ ท่ีเห็น ได้ชัดเจน เช่น การติดต้ังระบบ
สัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร การออกแบบถนน ทางร่วมทางแยก การแบ่งประเภทถนนตามความแตกต่าง
ของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้นดังเช่นตัวอย่างในประเทศอังกฤษได้มีการจัดท าทางเฉพาะรถจักรยาน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้รถท่ีมีสภาพด้อยกว่ารถท่ัวไป แต่เป็นการส่งเสริมให้มี
การใช้รถจักรยานโดยธรรมชาติและเป็นการสร้างคุณภาพของอากาศในบริเวณท่ีมีการใช้รถจักรยานอีกด้วย 
(Planet, et al., 2018) 
  ในปัจจุบัน วิศวกรรมการจราจรสมัยใหม่มุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบถนนให้มีการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ คนเดินเท้า และผู้ใช้ยานพาหนะในลักษณะอื่นๆ เช่น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ โดยค านึงถึงความปลอดภัย การใช้งานพ้ืนท่ีร่วมกัน การใช้พ้ืนท่ีเพื่อกิจกรรม
สันทนาการ การพาณิชย์ อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีรื่นรมย์ ซึ่งแตกต่างจากอดีต
ท่ีมักจะมุ่งเน้นการออกแบบถนนส าหรับรถยนต์ให้สามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็วมากท่ีสุดและยังมีความ
ปลอดภัยสูง แนวคิดสมัยใหม่นี้เรียกว่า Complete Street หรือถนนสมบูรณ์  
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  นอกจากนี้การออกแบบถนนต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ และควรมีเครื่อข่ายถนนท่ีรองรับกัน 
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ปัญหาการออกแบบถนนของประเทศไทยท่ี
ส าคัญคือ มักมีการใช้งานถนนอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีมาตรการรองรับการขยายตัวของถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อย่างเช่น ถนนสายหลัก ท่ีท าการเช่ือมอ าเภอสู่อ าภอ หรือในบางกรณี ในการเช่ือมจังหวัดสู่
จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้ความเร็วเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่มักจะมีการเข้าถึงถนน
จากสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น ท าให้เกิดความสับสนและทับซ้อน
กนัระหว่างการถนนท่ีต้องการใช้ความเร็วในระดับสูง กับถนนท่ีต้องการใช้ความเร็วในระดับต่ าเพื่อร่วมกันใช้
พื้นท่ีถนนกับบุคคลท่ีใช้ถนนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ท าให้เกิดภาวะไม่ปลอดภัย และ ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ไหลเวียนของจราจร เป็นต้น แนวทางท่ีถูกต้องคือจะต้องมีถนนสายรองมารองรับรถยนต์เข้าสู่พื้นท่ีก่อน จึงจะ
อนุญาตให้สถานท่ีสาธารณะต่างๆ สามารถเข้าถึงถนนโดยตรงได้ 

2.3 หลักวิศวกรรม (Engineering) และการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่ ท่ีเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบ
ยั่งยืน สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้จริงจนการเกิดอุบัติเหตุเหลือน้อยมาก หรือใกล้ท่ีจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลย 
หรือแม้จะมีการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสียหายไม่มาก อย่างเช่นแนวทาง ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ท่ีได้ออกมาตรการความปลอดภัยยั่งยืน (Sustainable Safety) และประเทศสวีเดนท่ีออก
มาตรการวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) นั้นจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในระบบจราจรท่ีมีความ
ปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยการสร้างระบบจะต้องมีส่วรร่วมจากทุกฝ่าย มีความ
รับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมชองผลประโยชน์ร่วมกัน เรียกว่าระบบความปลอดภัย (Safe system) 

  แนวคิดระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงท่ีว่า มนุษย์
ทุกคนมีความหลากหลายแตกต่างกัน มีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ หรือตอบสนองท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นมนุษย์แต่ละคนจึงมีการใช้ถนนในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนมายังระดับความ
ปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน แม้ว่าจะได้รับการอบรม การให้ความรู้ หรืออยู่ภายใต้กฎระเบียบ และการบังคับใช้
กฎหมายเดียวกันก็ตาม จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนโดยพึ่งพาการใช้ถนน
อย่างปลอดภัยของมนุษย์นั้น ไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมนุษย์มี ปัจจัยหลากหลายประการ 
ท่ีเป็นข้อจ ากัดในการใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ปัจจัยเหล่าเรียกว่า Human Factors ดังนั้นมาตรการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนจึงไม่อาจจะพึ่งพามาตรการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หากแต่ต้องสร้าง
ระบบท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น 
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  ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) คือลักษณะทางกายภาพท่ีมีมาแต่ก าเนิดของมนุษย์ทุกคน 
ซึ่งลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นธรรมชาติเหล่านี้ กลายมาเป็นขีดจ ากัดของมนุษย์ท่ีส่งเสริมให้เกิดความไม่
ปลอดภัยทางถนน ขีดจ ากัดของมนุษย์เหล่านี้ส่งผลให้ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้น และยังส่งผลให้
ระดับความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้นด้วย ลักษณะขีดจ ากัดของมนุษย์ท่ีส าคัญมีดังนี้ 1) การมองเห็น 2) 
การรับรู้และตอบสนอง 3) ความทนทานต่อแรงปะทะ และ 4) วงจรนาฬิกาชีวิต 

 

 

ภาพที่ 2.7:  ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) 
ท่ีมา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563) 

การมองเห็นของมนุษย์มีขีดจ ากัดท้ังหมด 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ ขีดจ ากัดในการมองเห็นใน
ขณะท่ีขับรถด้วยความเร็ว และการมองเห็นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของระดับแสงสว่าง สายตาของมนุษย์จะมี
ข้อจ ากัดในการมองเห็นในขณะท่ีขับรถด้วยความเร็ว ยิ่งขับด้วยความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ มนุ ษย์จะมี
ความสามารถมองเห็นด้านข้างน้อยลงไปเท่านั้น ในส่วนของการมองเห็นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของระดับแสง
สว่าง มนุษย์อาศัยกลไลการขยายและหดตัวของรูม่านตา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาครู่หนึ่งในการปรับสายตาให้
คุ้นเคยเมื่อมีการเปล่ียนระดับความสว่าง ในเวลาช่ัวครู่ท่ีสายตาท าการปรับตัวระดับของแสงท่ีเปล่ียนไปนั้น 
สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

การรับรู้และตอบสนองของมนุษย์ ประเด็นแรกคือระดับของการรับรู้และตอบสนองของ
มนุษย์ ท่ีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตามสภาพร่างกาย อายุ กรรมพันธุ์ แต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างและ
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หลากหลายของความรวดเร็วในการตอบสนอง ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องการเลือกท่ีจะใส่ใจ (Selective 
attention) ของมนุษย์ การเลือกท่ีจะใส่ใจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีเมื่อเพ่งเล็งความสนใจไปยังเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว มีโอกาสท่ีจะไม่รับรู้หรือใส่ใจเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันต่อหน้าได้ เรื่อง
สุดท้ายเป็นเรื่องการละสายตา (Distraction) มนุษย์ด าเนินชีวิตท่ามกลางส่ิงต่างๆ ท่ีเข้ามาเบี่ยงเบนความ
สนใจจากส่ิงท่ีกระท าอยู่จนเป็นปกติวิสัย ถือเป็นภาวะปกติ อุปนิสัยดังกล่าวก็มีการน ามาใช้ในระหว่างการขับ
รถด้วย ตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันคือการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ ท่ีผู้ขับต้องละสายตา
จากการขับรถช่ัวขณะนึง เพื่อตอบโต้การส่ือสารในโทรศัพท์มือถือ โดยการละสายตาหรือความสนใจดังกล่าว
เพียงช่ัวขณะก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิดขึ้นได้ 

มนุษย์มีความทนทานต่อแรงปะทะน้อย การเกิดอุบัติเหตุท่ีมนุษย์ต้องรับการกระแทกอย่าง
รุนแรง มักส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้อย่างง่ายดาย อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 
60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 5 ช้ัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 80 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 8 ช้ัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 100 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 13 ช้ัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 120 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 19 ช้ัน จะเห็นได้ว่าความเร็วท่ีเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรง
ของแรงกระแทกจะเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับความเร็ว โดยสรุปยิ่งเร็วมาก โอกาสท่ีจะ
เสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้นอย่างมาก 

มนุษย์ทุกคนมีวงจรนาฬิกาชีวิตของตัวเอง ร่างกายจะจดจ ากิจวัตรประจ าวันท่ีบุคคลใดๆ ได้
กระท าอย่างสม่ าเสมอมาเป็นวงจรนาฬิกาชีวิตของบุคคลคนนั้น โดยปกติธรรมชาตินาฬิกาชีวิตของมนุษย์คือ
ต่ืนตอนกลางวันและนอนตอนกลางคืน เวลาทานอาหารสามมื้อ เมื่อถึงเวลา มนุษย์ก็จะมีความหิว หรือเวลาท่ี
เข้าห้องน้ าเป็นปกติประจ าวัน ฯลฯ วงจรนาฬิกาชีวิตส่งผลกระทบต้องสมาธิในการขับรถ หากช่วงเวลาท่ีขับขี่
ยานพาหนะไปตรงกับเวลาท่ีต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามนาฬิกาชีวิตของตน เป็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้เป็นต้น 

การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีความปลอดภัย การออกกฏระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ต่างๆ (Stakeholders) โดยต้องมีการบูรณาการทุกส่วน
อย่างเป็นระบบ 

การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความปลอดภัย โดยหลักแล้วต้องอาศัย ความรู้เชิง
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิศวกรรมจราจร มาออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย เหมาะสม
กับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ถนนมีความง่ายต่อการใช้งาน มีการควบคุมความเร็วของการขับขี่ด้วยการ
ออกแบบกายภาพถนนตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของถนน มีการออกแบบระบบถนนท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การควบคุมการเข้าและออกจากถนนท่ีเหมาะสม เหมาะกับสภาพเมือง หรือชุมชน มีอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ 
เช่นป้ายแจ้งเตือนแบบห้อย แบบข้างทาง หรือแบบทาสีบนพื้นถนน การใช้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็ว 
ระบบสัญญาณไฟท่ีมีความปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ควบคุมการขับขี่ 
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  ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) คือลักษณะทางกายภาพท่ีมีมาแต่ก าเนิดของมนุษย์ทุกคน 
ซึ่งลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นธรรมชาติเหล่านี้ กลายมาเป็นขีดจ ากัดของมนุษย์ท่ีส่งเสริมให้เกิดความไม่
ปลอดภัยทางถนน ขีดจ ากัดของมนุษย์เหล่านี้ส่งผลให้ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้น และยังส่งผลให้
ระดับความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้นด้วย ลักษณะขีดจ ากัดของมนุษย์ท่ีส าคัญมีดังนี้ 1) การมองเห็น 2) 
การรับรู้และตอบสนอง 3) ความทนทานต่อแรงปะทะ และ 4) วงจรนาฬิกาชีวิต 

 

 

ภาพที่ 2.7:  ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) 
ท่ีมา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563) 

การมองเห็นของมนุษย์มีขีดจ ากัดท้ังหมด 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ ขีดจ ากัดในการมองเห็นใน
ขณะท่ีขับรถด้วยความเร็ว และการมองเห็นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของระดับแสงสว่าง สายตาของมนุษย์จะมี
ข้อจ ากัดในการมองเห็นในขณะท่ีขับรถด้วยความเร็ว ยิ่งขับด้วยความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ มนุ ษย์จะมี
ความสามารถมองเห็นด้านข้างน้อยลงไปเท่านั้น ในส่วนของการมองเห็นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของระดับแสง
สว่าง มนุษย์อาศัยกลไลการขยายและหดตัวของรูม่านตา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาครู่หนึ่งในการปรับสายตาให้
คุ้นเคยเมื่อมีการเปล่ียนระดับความสว่าง ในเวลาช่ัวครู่ท่ีสายตาท าการปรับตัวระดับของแสงท่ีเปล่ียนไปนั้น 
สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

การรับรู้และตอบสนองของมนุษย์ ประเด็นแรกคือระดับของการรับรู้และตอบสนองของ
มนุษย์ ท่ีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตามสภาพร่างกาย อายุ กรรมพันธ์ุ แต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างและ
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หลากหลายของความรวดเร็วในการตอบสนอง ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องการเลือกท่ีจะใส่ใจ (Selective 
attention) ของมนุษย์ การเลือกท่ีจะใส่ใจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีเมื่อเพ่งเล็งความสนใจไปยังเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว มีโอกาสท่ีจะไม่รับรู้หรือใส่ใจเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันต่อหน้าได้ เรื่อง
สุดท้ายเป็นเรื่องการละสายตา (Distraction) มนุษย์ด าเนินชีวิตท่ามกลางส่ิงต่างๆ ท่ีเข้ามาเบี่ยงเบนความ
สนใจจากส่ิงท่ีกระท าอยู่จนเป็นปกติวิสัย ถือเป็นภาวะปกติ อุปนิสัยดังกล่าวก็มีการน ามาใช้ในระหว่างการขับ
รถด้วย ตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันคือการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ ท่ีผู้ขับต้องละสายตา
จากการขับรถช่ัวขณะนึง เพื่อตอบโต้การส่ือสารในโทรศัพท์มือถือ โดยการละสายตาหรือความสนใจดังกล่าว
เพียงช่ัวขณะก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิดขึ้นได้ 

มนุษย์มีความทนทานต่อแรงปะทะน้อย การเกิดอุบัติเหตุท่ีมนุษย์ต้องรับการกระแทกอย่าง
รุนแรง มักส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้อย่างง่ายดาย อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 
60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 5 ช้ัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 80 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 8 ช้ัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 100 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 13 ช้ัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 120 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เปรียบเสมือน คนท่ีตกตึกอาคาร 19 ช้ัน จะเห็นได้ว่าความเร็วท่ีเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรง
ของแรงกระแทกจะเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับความเร็ว โดยสรุปยิ่งเร็วมาก โอกาสท่ีจะ
เสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้นอย่างมาก 

มนุษย์ทุกคนมีวงจรนาฬิกาชีวิตของตัวเอง ร่างกายจะจดจ ากิจวัตรประจ าวันท่ีบุคคลใดๆ ได้
กระท าอย่างสม่ าเสมอมาเป็นวงจรนาฬิกาชีวิตของบุคคลคนนั้น โดยปกติธรรมชาตินาฬิกาชีวิตของมนุษย์คือ
ต่ืนตอนกลางวันและนอนตอนกลางคืน เวลาทานอาหารสามมื้อ เมื่อถึงเวลา มนุษย์ก็จะมีความหิว หรือเวลาท่ี
เข้าห้องน้ าเป็นปกติประจ าวัน ฯลฯ วงจรนาฬิกาชีวิตส่งผลกระทบต้องสมาธิในการขับรถ หากช่วงเวลาท่ีขับขี่
ยานพาหนะไปตรงกับเวลาท่ีต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามนาฬิกาชีวิตของตน เป็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้เป็นต้น 

การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีความปลอดภัย การออกกฏระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ต่างๆ (Stakeholders) โดยต้องมีการบูรณาการทุกส่วน
อย่างเป็นระบบ 

การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความปลอดภัย โดยหลักแล้วต้องอาศัย ความรู้เชิง
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิศวกรรมจราจร มาออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย เหมาะสม
กับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ถนนมีความง่ายต่อการใช้งาน มีการควบคุมความเร็วของการขับขี่ด้วยการ
ออกแบบกายภาพถนนตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของถนน มีการออกแบบระบบถนนท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การควบคุมการเข้าและออกจากถนนท่ีเหมาะสม เหมาะกับสภาพเมือง หรือชุมชน มีอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ 
เช่นป้ายแจ้งเตือนแบบห้อย แบบข้างทาง หรือแบบทาสีบนพื้นถนน การใช้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็ว 
ระบบสัญญาณไฟท่ีมีความปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ควบคุมการขับขี่ 
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ร่วมกับการออกแบบถนนทางกายภาพ และใช้เทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ เช่นป้ายแจ้งเตือนความเร็วผู้
ขับขี่ ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ฯลฯ 

ระบบความปลอดภัย (Safe System) ยังรวมถึงการสร้างระเบียบหรือกฎหมายท่ียังเป็นช่อง
โหว่ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนนั้นๆ กรณีตัวอย่างท่ีง่ายต่อความเข้าใจคือ การ
ก าหนดให้รถยนต์ใช้ความเร็วท่ีน้อยลงในบางพื้นท่ีท่ีมีความเป็นชุมชนมากขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
เขตเมืองจะมีอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการประเมินและปรับปรุงการก าหนดความเร็วอย่าง
เหมาะสม ตัวอย่างท่ีสองอาทิเช่น การเพ่ิมกฎระเบียบเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนให้ทุกคันต้องมีระบบความ
ปลอดภัยท่ีเมื่อมีการดับเครื่องยนต์ กระจกจะต้องมีการลดลงอัตโนมัติ หรือมีช่องทางอื่นให้อากาศเข้ามายัง
ภายในรถ หรือกรณีตัวอย่างท่ีสาม ออกกฎหมายหรือระเบียบให้รถตู้โดยสารมีการรัดเข็มขัดในส่วนของ
ผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด ฯลฯ นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางยานพาหนะ และอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุหรือระบบเพิ่มความปลอดภัย จะช่วยให้ระบบจราจรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การลดระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 

การพัฒนาระบบความปลอดภัย (Safe System) ให้มีประสิทธิภาพจะต้องน าองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (Shared responsibility) 
อย่างเช่นโรงเรียนต้องเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการการรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนและกลับบ้าน ไม่ใช่ปล่อย
ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจแต่เพียงผู้เดียว โดยโรงเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้โดยการ
จัดการสถานท่ีรับ ส่ง ให้มีความปลอดภัย เช่น จัดให้มีสถานท่ีจอดรถรับ ส่ง แบบแนวขนาน เมื่อผู้ปกครองมา
ส่งนักเรียน ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีมารับพาเข้าสู่เขตโรงเรียนอย่างปลอดภัย ในส่วนท่ีต้องมีการเดินข้ามถนน นอกจาก
ท่ีจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้รถยนต์ท่ีผ่านไปมาต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ า และมีการแจ้งเตือนผู้ขับขี่แล้ว ทาง
โรงเรียนยังสามารถบริหารจัดการได้โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีมาน าพานักเรียนข้ามถนน โดยอาจท าแนวกั้นเขต
ไม่ให้นักเรียนมายืนใกล้ถนนจนเกินไป ฯลฯ  

โดยสรุป ระบบความปลอดภัย (Safe System) เป็นการน ารวมการแก้ไขปัญหาในทุกมิติมา
บูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน ไม่จ ากัดแต่เพียงตัวอย่างข้างต้น การสร้าง ระบบความปลอดภัย (Safe System) 
สามารถกระท าได้ ด้วยการรวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วน ามาสรุปหาแนวทางแก้ไขเชิงระบบ 
น าผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขอุบัติเหตุได้อย่างดีคือทฤษฎี Swiss cheese model เมื่อทราบถึงสภาพปัญหา
แล้วก็สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ขึ้นมาได้ ดังกรณี
ตัวอย่างดังนี้ 

ในจังหวัดหนึ่งมีอุบัติเหตุทางรถยนต์ บนถนนสายหนึ่งบ่อยครั้ง และมักจะเกิดในลักษณะ
เดียวกัน สามารถอธิบายการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

1. การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย: ผู้ใช้รถขับรถด้วยความรวดเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
2. สภาพ/เงื่อนไขท่ีไม่ปลอดภัย: เป็นถนนส่ีเลน เกาะสี ท่ีสามารถใช้ความเร็วสูง แต่มีจุดตัด

และมีการเข้าถึงถนนจากข้างถนนได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีการออกแบบถนนในเชิงวิศวกรรมการจราจรที่ดี 
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3. การก ากับดูแลท่ีไม่ปลอดภัย: ไม่มีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่
สามารถควบคุมการขับขี่ได้ตลอดเวลา 

4. อิทธิพลองค์การ: หน่วยงานของรัฐไม่ได้ให้ความส าคัญ หรือสนับสนุนทรัพยากรส าหรับ
การแก้ไขเชิงระบบ 

จากกรณี ข้างต้น จะสามารถน าไปสู่การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ได้ดังนี้ 
สร้างสภาพแวดล้อมทางถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการเปล่ียนสภาพเกาะสีเป็นเกาะกลางถนนแบบ
กายภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์วิ่งตัดถนนหรือกลับรถตามอ าเภอใจ เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บริหารจัดการ
ร้านข้างทาง โดยน ามารวมไว้ในจุดเดียวกัน และท าทางเข้าออก ท่ีปลอดภัย รถท่ีเข้าออกสามารถค่อยๆ ลด
หรือเพิ่มความเร็วได้ มีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการติดต้ัง
ป้ายแจ้งเตือนให้ลดความเร็ว ก่อนถึงบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยอาจท าพื้นถนนด้วยวัสดุคนละประเภทท่ี
สามารถสร้างความแตกต่าง หรือแรงส่ันสะเทือนเล็กน้อยเพื่อเตือนให้ลดความเร็ว เป็นต้น 

โดยสรุป อง ค์ความรู้ เ ชิงวิศวกรรมศาสตร์  ท้ังทาง ด้านวิศวกรรมจราจร (Traffic 
engineering) และ วิศวกรรมยานยนต์ (Vehicle engineering) มีบทบาทส าคัญในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน อันเป็นแนวทางท่ีอารยประเทศได้ด าเนินการมาแล้ว และได้ผลเป็นท่ีประจักษ์ 
มาตรการความปลอดภัยทางถนนในการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้องอาศัยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรเป็นอย่างมาก และการก าหนดกฎหมายท่ี
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมยานยนต์ (Vehicle 
engineering) ก็สามารถลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ทันที เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจราจรจึง
ควรท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยอาศ ยหลักวิศกรรมในเบื้องต้น เพื่อท่ี จะ
สามารถน าองค์ความรู้ไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า เนื่องจากต ารวจมีหน้าท่ีท่ีใกล้ชิดกับการเกิดอุบัติเหตุ ท้ังในสถานท่ีเกิดเหตุ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุ มากกว่าหน่วยงานใดๆของรัฐบาลและเอกชน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีถูกต้องสามารถน าไปสู่
แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้าง ระบบความปลอดภัย (Safe 
System) ดังท่ีอธิบายมาข้างต้น ผ่านการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน 
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ร่วมกับการออกแบบถนนทางกายภาพ และใช้เทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ เช่นป้ายแจ้งเตือนความเร็วผู้
ขับขี่ ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ฯลฯ 

ระบบความปลอดภัย (Safe System) ยังรวมถึงการสร้างระเบียบหรือกฎหมายท่ียังเป็นช่อง
โหว่ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนนั้นๆ กรณีตัวอย่างท่ีง่ายต่อความเข้าใจคือ การ
ก าหนดให้รถยนต์ใช้ความเร็วท่ีน้อยลงในบางพื้นท่ีท่ีมีความเป็นชุมชนมากขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
เขตเมืองจะมีอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการประเมินและปรับปรุงการก าหนดความเร็วอย่าง
เหมาะสม ตัวอย่างท่ีสองอาทิเช่น การเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนให้ทุกคันต้องมีระบบความ
ปลอดภัยท่ีเมื่อมีการดับเครื่องยนต์ กระจกจะต้องมีการลดลงอัตโนมัติ หรือมีช่องทางอื่นให้อากาศเข้ามายัง
ภายในรถ หรือกรณีตัวอย่างท่ีสาม ออกกฎหมายหรือระเบียบให้รถตู้โดยสารมีการรัดเข็มขัดในส่วนของ
ผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด ฯลฯ นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางยานพาหนะ และอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุหรือระบบเพิ่มความปลอดภัย จะช่วยให้ระบบจราจรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การลดระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 

การพัฒนาระบบความปลอดภัย (Safe System) ให้มีประสิทธิภาพจะต้องน าองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (Shared responsibility) 
อย่างเช่นโรงเรียนต้องเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการการรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนและกลับบ้าน ไม่ใช่ปล่อย
ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจแต่เพียงผู้เดียว โดยโรงเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้โดยการ
จัดการสถานท่ีรับ ส่ง ให้มีความปลอดภัย เช่น จัดให้มีสถานท่ีจอดรถรับ ส่ง แบบแนวขนาน เมื่อผู้ปกครองมา
ส่งนักเรียน ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีมารับพาเข้าสู่เขตโรงเรียนอย่างปลอดภัย ในส่วนท่ีต้องมีการเดินข้ามถนน นอกจาก
ท่ีจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้รถยนต์ท่ีผ่านไปมาต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ า และมีการแจ้งเตือนผู้ขับขี่แล้ว ทาง
โรงเรียนยังสามารถบริหารจัดการได้โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีมาน าพานักเรียนข้ามถนน โดยอาจท าแนวกั้นเขต
ไม่ให้นักเรียนมายืนใกล้ถนนจนเกินไป ฯลฯ  

โดยสรุป ระบบความปลอดภัย (Safe System) เป็นการน ารวมการแก้ไขปัญหาในทุกมิติมา
บูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน ไม่จ ากัดแต่เพียงตัวอย่างข้างต้น การสร้าง ระบบความปลอดภัย (Safe System) 
สามารถกระท าได้ ด้วยการรวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วน ามาสรุปหาแนวทางแก้ไขเชิงระบบ 
น าผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขอุบัติเหตุได้อย่างดีคือทฤษฎี Swiss cheese model เมื่อทราบถึงสภาพปัญหา
แล้วก็สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ขึ้นมาได้ ดังกรณี
ตัวอย่างดังนี้ 

ในจังหวัดหนึ่งมีอุบัติเหตุทางรถยนต์ บนถนนสายหนึ่งบ่อยครั้ง และมักจะเกิดในลักษณะ
เดียวกัน สามารถอธิบายการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

1. การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย: ผู้ใช้รถขับรถด้วยความรวดเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
2. สภาพ/เงื่อนไขท่ีไม่ปลอดภัย: เป็นถนนส่ีเลน เกาะสี ท่ีสามารถใช้ความเร็วสูง แต่มีจุดตัด

และมีการเข้าถึงถนนจากข้างถนนได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีการออกแบบถนนในเชิงวิศวกรรมการจราจรที่ดี 
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3. การก ากับดูแลท่ีไม่ปลอดภัย: ไม่มีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่
สามารถควบคุมการขับขี่ได้ตลอดเวลา 

4. อิทธิพลองค์การ: หน่วยงานของรัฐไม่ได้ให้ความส าคัญ หรือสนับสนุนทรัพยากรส าหรับ
การแก้ไขเชิงระบบ 

จากกรณี ข้างต้น จะสามารถน าไปสู่การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ได้ดังนี้ 
สร้างสภาพแวดล้อมทางถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการเปล่ียนสภาพเกาะสีเป็นเกาะกลางถนนแบบ
กายภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์วิ่งตัดถนนหรือกลับรถตามอ าเภอใจ เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บริหารจัดการ
ร้านข้างทาง โดยน ามารวมไว้ในจุดเดียวกัน และท าทางเข้าออก ท่ีปลอดภัย รถท่ีเข้าออกสามารถค่อยๆ ลด
หรือเพิ่มความเร็วได้ มีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการติดต้ัง
ป้ายแจ้งเตือนให้ลดความเร็ว ก่อนถึงบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยอาจท าพื้นถนนด้วยวัสดุคนละประเภทท่ี
สามารถสร้างความแตกต่าง หรือแรงส่ันสะเทือนเล็กน้อยเพื่อเตือนให้ลดความเร็ว เป็นต้น 

โดยสรุป อง ค์ความรู้ เ ชิงวิศวกรรมศาสตร์  ท้ังทาง ด้านวิศวกรรมจราจร (Traffic 
engineering) และ วิศวกรรมยานยนต์ (Vehicle engineering) มีบทบาทส าคัญในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน อันเป็นแนวทางท่ีอารยประเทศได้ด าเนินการมาแล้ว และได้ผลเป็นท่ีประจักษ์ 
มาตรการความปลอดภัยทางถนนในการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้องอาศัยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรเป็นอย่างมาก และการก าหนดกฎหมายท่ี
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมยานยนต์ (Vehicle 
engineering) ก็สามารถลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ทันที เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจราจรจึง
ควรท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยอาศ ยหลักวิศกรรมในเบื้องต้น เพื่อท่ี จะ
สามารถน าองค์ความรู้ไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า เนื่องจากต ารวจมีหน้าท่ีท่ีใกล้ชิดกับการเกิดอุบัติเหตุ ท้ังในสถานท่ีเกิดเหตุ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุ มากกว่าหน่วยงานใดๆของรัฐบาลและเอกชน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีถูกต้องสามารถน าไปสู่
แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้าง ระบบความปลอดภัย (Safe 
System) ดังท่ีอธิบายมาข้างต้น ผ่านการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน 
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บทที่ 3 
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมยานยนต์ 

 
  หลักวิศวกรรมยานยนต์เป็นแนวทางหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนเป็นอย่างมาก เนื่องจากยานพาหนะท่ีมีความปลอดภัยสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะมีระบบความ
ปลอดภัยต่างๆ ท่ีช่วยไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุต้ังแต่แรก ไม่ว่าจะเป็นการชน การแหกโค้ง หรือการล่ืนไถลของ
รถยนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ยานพาหนะท่ีมีความปลอดภัยสูง ยังสามารถช่วยลดระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ หรือรักษาชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ 

  ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิศวกรรมยานยนต์ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ท่ีมีใน
ปัจจุบัน ท่ีสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยทางถนนในระดับเบื้องต้น จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ี
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจราจรควรทราบ เพื่อท่ีจะสามารถรู้เท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นปัจจุบันในประเทศ
ไทย และมาตรฐานตามหลักสากลท่ีมีแล้วในต่างประเทศ สามารถน าองค์ความรู้มาบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น 
เพื่อน ามาพัฒนามาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบต่อไป 

3.1 ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ 

  จากข้อมูลของสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย ตามภาพท่ี 3.1 ด้านล่าง ระบบความ
ปลอดภัยของรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1) ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดอุบัติเหตุ 
(Active Safety) และ 2) ระบบความปลอดภัยในขณะและหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) 

  ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดอุบัติเหตุ (Active Safety) เป็นระบบความปลอดภัยใน
ขณะท่ียานพาหนะก าลังวิ่ง สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ระบบความปลอดภัยในขณะท่ี
ยานพาหนะก าลังวิ่งปกติ และ 2) ระบบความปลอดภัยในช่วงก่อนท่ีจะเกิดเหตุ  
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ภาพที่ 3.1: ระบบความปลอดภัยของรถยนต์สามารถรักษาชีวิตได้อย่างไร 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) จาก http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-
detail.asp?news_id=4466 

ระบบความปลอดภัยในขณะท่ียานพาหนะก าลังวิ่งปกติมีตัวอย่างเช่น  

1) ระบบประเมินผู้ขับขี่ (Driver Evaluation) ท่ีสามารถเก็บข้อมูลการขับขี่ เช่นการเร่ง
ความเร็ว การเบรค การขับขี่อย่างประหยัดน้ ามัน ฯลฯ และน ามาวิเคราะห์ถึงทักษะของผู้ขับขี่ และส่งข้อมูลให้
ผู้ขับขี่น าไปพัฒนาการขับขี่ของตนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

2) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ท่ีสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุม
ความเร็วท่ีปลอดภัยตามกฎหมาย และก าหนดให้ควบคุมความเร็วเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่บนทาง
โล่งท่ีใช้ความเร็วได้มาก 

3) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Assistance) เป็นระบบท่ี
ติดต้ังกล้องด้านหน้ารถท่ีจะท าหน้าท่ีตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของ
พวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้ควบคุมรถอยู่ภายในช่องทางปกติและลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขั บขี่ นอกจากนี้
โดยปกติจะมีระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (Road Departure Mitigation 
System with Lane Departure Warning) อีกด้วย โดยระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่า
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รถอยู่ในสภาวะเบ่ียงออกนอกช่องทางโดยไม่ต้ังใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนท่ีหน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการส่ัน
เตือนของพวงมาลัย และในกรณีท่ีรถเริ่มเบ่ียงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้
รถกลับเข้าสู่ช่องทาง หากรถยังคงเบ่ียงออกนอกช่องทางจนอาจเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกจะท างานเพื่อชะลอ
ความเร็ว (ในกรณีเส้นแบ่งถนนเป็นเส้นทึบ) เพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีรถจะออกนอกช่องทางจราจร 

4) ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning System) ระบบเตือนการชน
ด้านหน้าจะใช้เรดาร์ เซ็นเซอร์ LIDAR หรือกล้องในการตรวจจับวัดระยะห่างของรถกับวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีอยู่
ด้านหน้าว่าอยู่ใกล้และมีโอกาสในการท่ีรถเราจะไปชนมากขนาดไหน หากค านวณจากความเร็วและระยะทาง
แล้วมีโอกาสท่ีจะเกิดการชน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเตือนด้วยสัญญาณไฟ , เสียง 
หรือการส่ันท่ีพวงมาลัย เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เหยียบเบรคก่อนท่ีจะชนวัตถุด้านหน้า ในรถยนต์บางรุ่นระบบจะ
ช่วยเตรียมพร้อมชาร์จแรงเบรคอีกด้วย ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้อย่างรวดเร็วเมื่อแตะเบรค ลดความ
เสียหายจากการกระแทกหรือหลีกเล่ียงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุโดยส้ินเชิง 

ระบบความปลอดภัยในช่วงก่อนท่ีจะเกิดเหตุมีตัวอย่างเช่น 
1) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking) ในการท างานของระบบ

เบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินั้น ระบบจะใช้เทคโนโลยีของคล่ืนเรดาร์และแสงเลเซอร์ในการจับการเคล่ือนไหว และ
ระยะทางระหว่างยานพาหนะของผู้ขับและรถหรือวัตถุด้านหน้า หากเข้าไปใกล้จนถึงขีดอันตรายหรือมีความ
เส่ียงท่ีจะเกิดการชน ระบบจะมีการส่ังงานไปท่ีระบบเบรคเพื่อท าการเบรคแบบอัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้เกิด
การชนขึ้น 

2) ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Automatic Emergency Steering) ระบบ
ควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินจะท าการตรวจจับรถยนต์หรือวัตถุด้านหน้า โดยหากเกิดกรณีฉุกเฉินท่ี
การเบรคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะหลีกเล่ียงการชนได้ ระบบจะท าการควบคุมรถยนต์เบี่ยงเลนอัตโนมัติ
เพื่อหลีกเล่ียงการชน ท้ังนี้ในรถยนต์บางรุ่น จะมีการติดต้ังเครื่องตรวจจับไว้รอบคันรถ เพื่อท่ีจะสามารถ
ค านวนการเบ่ียงเลนได้อย่างปลอดภัย 
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ภาพที่ 3.1: ระบบความปลอดภัยของรถยนต์สามารถรักษาชีวิตได้อย่างไร 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) จาก http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-
detail.asp?news_id=4466 

ระบบความปลอดภัยในขณะท่ียานพาหนะก าลังวิ่งปกติมีตัวอย่างเช่น  

1) ระบบประเมินผู้ขับขี่ (Driver Evaluation) ท่ีสามารถเก็บข้อมูลการขับขี่ เช่นการเร่ง
ความเร็ว การเบรค การขับขี่อย่างประหยัดน้ ามัน ฯลฯ และน ามาวิเคราะห์ถึงทักษะของผู้ขับขี่ และส่งข้อมูลให้
ผู้ขับขี่น าไปพัฒนาการขับขี่ของตนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

2) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ท่ีสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุม
ความเร็วท่ีปลอดภัยตามกฎหมาย และก าหนดให้ควบคุมความเร็วเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่บนทาง
โล่งท่ีใช้ความเร็วได้มาก 

3) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Assistance) เป็นระบบท่ี
ติดต้ังกล้องด้านหน้ารถท่ีจะท าหน้าท่ีตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพ่ิมแรงหน่วงของ
พวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้ควบคุมรถอยู่ภายในช่องทางปกติและลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขั บขี่ นอกจากนี้
โดยปกติจะมีระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (Road Departure Mitigation 
System with Lane Departure Warning) อีกด้วย โดยระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่า
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รถอยู่ในสภาวะเบ่ียงออกนอกช่องทางโดยไม่ต้ังใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนท่ีหน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการส่ัน
เตือนของพวงมาลัย และในกรณีท่ีรถเริ่มเบ่ียงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้
รถกลับเข้าสู่ช่องทาง หากรถยังคงเบ่ียงออกนอกช่องทางจนอาจเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกจะท างานเพื่อชะลอ
ความเร็ว (ในกรณีเส้นแบ่งถนนเป็นเส้นทึบ) เพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีรถจะออกนอกช่องทางจราจร 

4) ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning System) ระบบเตือนการชน
ด้านหน้าจะใช้เรดาร์ เซ็นเซอร์ LIDAR หรือกล้องในการตรวจจับวัดระยะห่างของรถกับวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีอยู่
ด้านหน้าว่าอยู่ใกล้และมีโอกาสในการท่ีรถเราจะไปชนมากขนาดไหน หากค านวณจากความเร็วและระยะทาง
แล้วมีโอกาสท่ีจะเกิดการชน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเตือนด้วยสัญญาณไฟ , เสียง 
หรือการส่ันท่ีพวงมาลัย เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เหยียบเบรคก่อนท่ีจะชนวัตถุด้านหน้า ในรถยนต์บางรุ่นระบบจะ
ช่วยเตรียมพร้อมชาร์จแรงเบรคอีกด้วย ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้อย่างรวดเร็วเมื่อแตะเบรค ลดความ
เสียหายจากการกระแทกหรือหลีกเล่ียงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุโดยส้ินเชิง 

ระบบความปลอดภัยในช่วงก่อนท่ีจะเกิดเหตุมีตัวอย่างเช่น 
1) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking) ในการท างานของระบบ

เบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินั้น ระบบจะใช้เทคโนโลยีของคล่ืนเรดาร์และแสงเลเซอร์ในการจับการเคล่ือนไหว และ
ระยะทางระหว่างยานพาหนะของผู้ขับและรถหรือวัตถุด้านหน้า หากเข้าไปใกล้จนถึงขีดอันตรายหรือมีความ
เส่ียงท่ีจะเกิดการชน ระบบจะมีการส่ังงานไปท่ีระบบเบรคเพื่อท าการเบรคแบบอัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้เกิด
การชนขึ้น 

2) ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Automatic Emergency Steering) ระบบ
ควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินจะท าการตรวจจับรถยนต์หรือวัตถุด้านหน้า โดยหากเกิดกรณีฉุกเฉินท่ี
การเบรคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะหลีกเล่ียงการชนได้ ระบบจะท าการควบคุมรถยนต์เบี่ยงเลนอัตโนมัติ
เพื่อหลีกเล่ียงการชน ท้ังนี้ในรถยนต์บางรุ่น จะมีการติดต้ังเครื่องตรวจจับไว้รอบคันรถ เพื่อท่ีจะสามารถ
ค านวนการเบ่ียงเลนได้อย่างปลอดภัย 
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ภาพที่ 3.2: ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Automatic Emergency Steering) 
ท่ีมา: NIssan (n.d.) จาก https://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/ 
autonomous_emergency_steering_system.html 
 

3) ระบบป้องกันการเบรคจนล้อล็อกตาย (Anti-Lock Brake System) เป็นระบบท่ีเกิดมา
จากการแก้ไขปัญหาการเบรครถแล้วเกิดการล่ืนไถล ระบบ ABS จะประกอบด้วยฟันเฟืองวงแหวนท่ีติดต้ังอยู่
กับเพลาหมุน และจะมีเซนเซอร์ติดต้ังอยู่ใกล้กับฟันเฟือง เมื่อล้อรถเริ่มหมุนฟันเฟืองจะหมุนตาม แล้วเซนเซอร์
ก็จะท าการตรวจจับอัตราการหมุนของฟันเฟือง แล้วรายงานอัตราความเร็วดังกล่าว ไปให้ระบบ ABS ซึ่งโดย
ปกติท่ัวไปทุกล้อจะมีเซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบความเร็วติดอยู่ทุกล้อ โดย ABS จะส่ังการผ่านเซนเซอร์ตัวนี้ 
เพื่อให้ชุดปั้มเบรคท างาน โดยจะมีการจับและปล่อยระหว่างจานเบรคกับผ้าเบรคท่ี 16-50 ครั้ง/วินาที เพราะ
การท่ีจับกันเร็วอย่างนี้จะท าให้ผู้ขับสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะท่ีเหยียบเบรคกระทันหันเพื่อหลบ
ส่ิงกีดขวาง หรืออุบัติเหตุ หรือเบรคในระยะท่ีส้ันกว่าปกติ ระบบจะท างานก็ต่อเมื่อ ผู้ขับเหยียบเบรคเร็วและ
แรงกว่าปกติ หรือประมาณ 80% ซึ่งระบบจะเริ่มท างานเองโดยอัตโนมัติ ผู้ขับขี่จะรู้สึกว่าระบบเริ่มท างานเมื่อ
เกิดเสียงดังครืดเข้ามาในห้องผู้โดยสาร 
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4) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (Electronic Stability Control) หรือ (Vehicle 
Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพ ท างานโดยการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ท่ีติดไว้ท่ัวคันรถ 
โดยวัดการทรงตัวของรถจาก อัตราเร่งหนีศูนย์กลาง (Lateral acceleration) มุมเอียงของตัวรถ (Yaw 
degree) ตามแนวยาวของรถ และความเร็วของล้อแต่ละวง (Individual wheel speed) เปรียบเทียบกับ มุม
เล้ียวของล้อหน้า (Steering wheel angle) ซึ่งก็จะสามารถรู้ได้ว่า ขณะนั้นรถก าลังสูญเสียความสามารถใน
การยึดเกาะถนน หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ระบบจะเริ่มท างานตามโปรแกรมท่ีวางไว้ว่าจะให้เบรคท่ีล้อใด โดย
สามารถเบรค “ล้อใดล้อหนึ่ง” ได้อย่างอิสระ เพื่อแก้อาการ ด้ือโค้ง ท้ายปัด ตัวอย่างเช่น หากเกิดอาการด้ือ
โค้ง ระบบก็จะเบรค “ล้อหลังด้านในโค้ง” ซึ่งจะส่งผลให้หัวรถตวัดกลับเข้ามาในโค้ง ส่วนในกรณีท้ายปัด ก็จะ
เบรค “ล้อหน้าด้านนอกโค้ง” เพื่อดึงรถกลับเข้ามาสู่เส้นทางท่ีควรจะเป็น โดยท างานผ่านระบบเบรค เอบีเอส 
และ อีบีดี 

 
 

 
 ภาพที่ 3.3: เปรียบเทียบรถยนต์ท่ีติดต้ังระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 
 ท่ีมา: Skill Driving Experience (ม.ป.ป.) จาก https://skilldriving.imc.co.th/article/116 

 
5) เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ (Seatbelt pretension) เป็นระบบเข็มขัดนิรภัยท่ีถูกออกแบบ

มาให้สามารถรั้งสายรัดของเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดการชนอย่างกระทันหัน การรั้งเข็มขัดนิรภัยให้แน่นขึ้นดังกล่าว 
สามารถควบคุมระดับความรุนแรงในการถูกโยนไปข้างหน้าผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วและลดอัตราการบาดเจ็บ
จากการถูกกระแทกด้านหน้า ในบางรถยนต์ จะมีระบบจ ากัดการดึงรั้ง (Load limiter) ไว้ด้วย เพื่อป้องกัน
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ภาพที่ 3.2: ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Automatic Emergency Steering) 
ท่ีมา: NIssan (n.d.) จาก https://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/ 
autonomous_emergency_steering_system.html 
 

3) ระบบป้องกันการเบรคจนล้อล็อกตาย (Anti-Lock Brake System) เป็นระบบท่ีเกิดมา
จากการแก้ไขปัญหาการเบรครถแล้วเกิดการล่ืนไถล ระบบ ABS จะประกอบด้วยฟันเฟืองวงแหวนท่ีติดต้ังอยู่
กับเพลาหมุน และจะมีเซนเซอร์ติดต้ังอยู่ใกล้กับฟันเฟือง เมื่อล้อรถเริ่มหมุนฟันเฟืองจะหมุนตาม แล้วเซนเซอร์
ก็จะท าการตรวจจับอัตราการหมุนของฟันเฟือง แล้วรายงานอัตราความเร็วดังกล่าว ไปให้ระบบ ABS ซึ่งโดย
ปกติท่ัวไปทุกล้อจะมีเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความเร็วติดอยู่ทุกล้อ โดย ABS จะส่ังการผ่านเซนเซอร์ตัวนี้ 
เพื่อให้ชุดปั้มเบรคท างาน โดยจะมีการจับและปล่อยระหว่างจานเบรคกับผ้าเบรคท่ี 16-50 ครั้ง/วินาที เพราะ
การท่ีจับกันเร็วอย่างนี้จะท าให้ผู้ขับสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะท่ีเหยียบเบรคกระทันหันเพื่อหลบ
ส่ิงกีดขวาง หรืออุบัติเหตุ หรือเบรคในระยะท่ีส้ันกว่าปกติ ระบบจะท างานก็ต่อเมื่อ ผู้ขับเหยียบเบรคเร็วและ
แรงกว่าปกติ หรือประมาณ 80% ซึ่งระบบจะเริ่มท างานเองโดยอัตโนมัติ ผู้ขับขี่จะรู้สึกว่าระบบเริ่มท างานเมื่อ
เกิดเสียงดังครืดเข้ามาในห้องผู้โดยสาร 
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4) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (Electronic Stability Control) หรือ (Vehicle 
Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพ ท างานโดยการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ท่ีติดไว้ท่ัวคันรถ 
โดยวัดการทรงตัวของรถจาก อัตราเร่งหนีศูนย์กลาง (Lateral acceleration) มุมเอียงของตัวรถ (Yaw 
degree) ตามแนวยาวของรถ และความเร็วของล้อแต่ละวง (Individual wheel speed) เปรียบเทียบกับ มุม
เล้ียวของล้อหน้า (Steering wheel angle) ซึ่งก็จะสามารถรู้ได้ว่า ขณะนั้นรถก าลังสูญเสียความสามารถใน
การยึดเกาะถนน หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ระบบจะเริ่มท างานตามโปรแกรมท่ีวางไว้ว่าจะให้เบรคท่ีล้อใด โดย
สามารถเบรค “ล้อใดล้อหนึ่ง” ได้อย่างอิสระ เพื่อแก้อาการ ด้ือโค้ง ท้ายปัด ตัวอย่างเช่น หากเกิดอาการด้ือ
โค้ง ระบบก็จะเบรค “ล้อหลังด้านในโค้ง” ซึ่งจะส่งผลให้หัวรถตวัดกลับเข้ามาในโค้ง ส่วนในกรณีท้ายปัด ก็จะ
เบรค “ล้อหน้าด้านนอกโค้ง” เพื่อดึงรถกลับเข้ามาสู่เส้นทางท่ีควรจะเป็น โดยท างานผ่านระบบเบรค เอบีเอส 
และ อีบีดี 

 
 

 
 ภาพที่ 3.3: เปรียบเทียบรถยนต์ท่ีติดต้ังระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 
 ท่ีมา: Skill Driving Experience (ม.ป.ป.) จาก https://skilldriving.imc.co.th/article/116 

 
5) เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ (Seatbelt pretension) เป็นระบบเข็มขัดนิรภัยท่ีถูกออกแบบ

มาให้สามารถรั้งสายรัดของเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดการชนอย่างกระทันหัน การรั้งเข็มขัดนิรภัยให้แน่นขึ้นดังกล่าว 
สามารถควบคุมระดับความรุนแรงในการถูกโยนไปข้างหน้าผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วและลดอัตราการบาดเจ็บ
จากการถูกกระแทกด้านหน้า ในบางรถยนต์ จะมีระบบจ ากัดการดึงรั้ง (Load limiter) ไว้ด้วย เพื่อป้องกัน
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ผู้โดยสารจากการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการรัดท่ีแน่นเกินไปของเข็มขัดนิรภัย โดยจะระบบจ ากัดการดึงรั้งจะค่อยๆ 
ปล่อยแรงดึงรั้งทีละน้อย หากแรงการดึงมีความรุนแรงในระดับท่ีอาจเกิดอันตราย 

 
ภาพที่ 3.4: เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ (Seatbelt pretension) 
ท่ีมา: Mazda (n.d.) จาก https://www.mazda.com/en/innovation/technology/safety/passive 
_safety/pre_load_seatbelt/ 
 

6) หมอนพิงศีรษะ (Head Restraint) หมอนพิงศีรษะ มีความส าคัญต่อความปลอดภัยใน
การขับขี่อย่างมาก เนื่องจากเมื่อเกิดการถูกชนด้านหลัง อาจส่งผลให้มีการฉีกขาดของเอ็นยึดกระดูกต้นคอ 
ทางการแพทย์เรียกว่า Whiplash Injury เมื่อเกิดการชนจากด้านหลังขึ้น เบาะท่ียึดกับตัวรถยนต์จะพุ่งไป
ข้างหน้าพร้อมกับการเคล่ือนไหวของรถ ในกรณีท่ีสวมเข็มขัดนิรภัย ตัวผู้ขับจะถูกยึดติดอยู่กับเบาะ แต่ศีรษะก็
สามารถยังแกว่งไปข้างหลังอย่างแรงได้ หากมีหมอนพิงศีรษะมารับแรงไว้ก็จะช่วยไม่ให้คอมีการเงยมากเกินไป
จนเกิดอันตรายข้ึน 

 
 ภาพที่ 3.5: การปรับหมอนพิงศีรษะท่ีถูกต้อง 
 ท่ีมา: โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี (2560)  

67 
 

  ระบบความปลอดภัยในขณะและหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) สามารถ
แบ่งยิ่ยออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) ระบบความปลอดภัยในขณะการเกิดอุบัติเหตุ และ 2) ระบบความ
ปลอดภัยหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ 

  ระบบความปลอดภัยในขณะการเกิดอุบัติเหตุมีตัวอย่างเช่น  

1) ถุงลมนิรภัย (Airbag) ปัจจุบันถุงลมนิรภัย หรือ Airbags จัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใน
รถยนต์ทุกรุ่น เริ่มต้นอย่างต่ าท่ีต้องติดต้ังจ านวน 1 ลูก บริเวณพวงมาลัยส าหรับคนขับ ไปจนถึงจ านวน 6-11 
ลูก รอบห้องโดยสารส าหรับผู้โดยสารทุกต าแหน่ง วัตถุประสงค์หลักในการใช้ถุงลมนิรภัยก็เพื่อป้องกัน
ผู้โดยสารจากการปะทะ หรือกระแทกเข้ากับของแข็งภายในห้องโดยสาร รวมถึงเศษกระจกต่างๆ ท่ีจะแตก
กระจายออกมาขณะรถเกิดอุบัติเหตุ นอกจากถุงลมนิรภัยท่ีถูกซ่อนไว้ภายในพวงมาลัยแล้ว ยังมีถุงลมนิรภัย
ส าหรับผู้โดยสารตอนหน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) ม่านนิรภัย (Curtain Airbags) และถุงลม
นิรภัยในส่วนของหัวเข่า (Knee Airbags) ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่ท างานทุกตัว การท างานของถุงลม
นิรภัยจะอยู่ในความควบคุมของสมองกล ท่ีรับสัญญาณมาจากเซ็นเซอร์หลายๆ จุด เช่น เซ็นเซอร์บริเวณเบาะ
นั่งท่ีเป็นตัวตรวจสอบว่า ในเบาะนั่งแต่ละต าแหน่งมีผู้โดยสารอยู่หรือไม่  เซ็นเซอร์ต าแหน่งท่ีรถเกิดการชน 
ฯลฯ จากนั้นสมองกลจะประมวลผล แล้วส่ังการให้ถุงลมนิรภัยในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งท างาน เช่น กรณีรถ
เกิดการชนจากด้านข้าง ถุงลมนิรภัยคู่หน้าจะไม่ท างาน (หากการยุบตัวของโครงสร้างด้านหน้ารถ เข้ามาไม่ถึง
เซ็นเซอร์ท่ีติดต้ังไว้ด้านหลังกันชนหน้า) แต่ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านนิรภัย เฉพาะฝ่ังท่ีเกิดการปะทะจะ
ท างาน เพื่อลดการกระแทก รวมท้ังอันตรายจากคมของเศษกระจกจากบานประตู (Pitak Boon, ม.ป.ป.) 

2) โครงสร้างของตัวถังรถ (Vehicle structure) รถยนต์ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงจะมี
โครงสร้างของตัวถังรถท่ีแข็งแรง ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้
กระทบไปยังห้องผู้โดยสารได้ โครงสร้างของตัวถังรถท่ีมีความปลอดภัยควรมีความสามารถในการรองรับแรง
กระแทกจากด้านหน้า (Frontal impact) ด้านข้าง (Side impact) และความแข็งแรงของหลังคาจากแรง
กระแทกจากด้านบน (Roof strength) ซึ่งป้องกันอันตรายของห้องผู้โดยสารจากพลิกคว่ า (Roll over) แรง
กระแทกจากด้านหน้าเป็นลักษณะอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด แรงกระแทกจากด้านหน้ามีท้ังลักษณะเต็ม และ
ลักษณะบางส่วน เช่นการชนด้านหน้าทางฝ่ังคนขับ หรือทางฝ่ังคนนั่ง ในส่วนแรงกระแทกด้านข้าง ถือว่าเป็น
จุดอันตรายเวลาเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีโครงสร้างส าหรับป้องกันน้อย ส่วนมากเมื่อเกิดการชนทางข้างจะ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง รถยนต์มีความทนทานต่อการชนด้านข้างท้ังจากรถยนต์คันอื่น หรือจาก
เสาไฟ และต้นไม้ ท่ีมีลักษณะยึดติดกับพื้น ซึ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุท่ีอันตรายอย่างมาก เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่
ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกในกรณีดังกล่าวได้ดี  
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ผู้โดยสารจากการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการรัดท่ีแน่นเกินไปของเข็มขัดนิรภัย โดยจะระบบจ ากัดการดึงรั้งจะค่อยๆ 
ปล่อยแรงดึงรั้งทีละน้อย หากแรงการดึงมีความรุนแรงในระดับท่ีอาจเกิดอันตราย 

 
ภาพที่ 3.4: เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ (Seatbelt pretension) 
ท่ีมา: Mazda (n.d.) จาก https://www.mazda.com/en/innovation/technology/safety/passive 
_safety/pre_load_seatbelt/ 
 

6) หมอนพิงศีรษะ (Head Restraint) หมอนพิงศีรษะ มีความส าคัญต่อความปลอดภัยใน
การขับขี่อย่างมาก เนื่องจากเมื่อเกิดการถูกชนด้านหลัง อาจส่งผลให้มีการฉีกขาดของเอ็นยึดกระดูกต้นคอ 
ทางการแพทย์เรียกว่า Whiplash Injury เมื่อเกิดการชนจากด้านหลังขึ้น เบาะท่ียึดกับตัวรถยนต์จะพุ่งไป
ข้างหน้าพร้อมกับการเคล่ือนไหวของรถ ในกรณีท่ีสวมเข็มขัดนิรภัย ตัวผู้ขับจะถูกยึดติดอยู่กับเบาะ แต่ศีรษะก็
สามารถยังแกว่งไปข้างหลังอย่างแรงได้ หากมีหมอนพิงศีรษะมารับแรงไว้ก็จะช่วยไม่ให้คอมีการเงยมากเกินไป
จนเกิดอันตรายข้ึน 

 
 ภาพที่ 3.5: การปรับหมอนพิงศีรษะท่ีถูกต้อง 
 ท่ีมา: โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี (2560)  
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  ระบบความปลอดภัยในขณะและหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) สามารถ
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1) ถุงลมนิรภัย (Airbag) ปัจจุบันถุงลมนิรภัย หรือ Airbags จัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใน
รถยนต์ทุกรุ่น เริ่มต้นอย่างต่ าท่ีต้องติดต้ังจ านวน 1 ลูก บริเวณพวงมาลัยส าหรับคนขับ ไปจนถึงจ านวน 6-11 
ลูก รอบห้องโดยสารส าหรับผู้โดยสารทุกต าแหน่ง วัตถุประสงค์หลักในการใช้ถุงลมนิรภัยก็เพื่อป้องกัน
ผู้โดยสารจากการปะทะ หรือกระแทกเข้ากับของแข็งภายในห้องโดยสาร รวมถึงเศษกระจกต่างๆ ท่ีจะแตก
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นั่งท่ีเป็นตัวตรวจสอบว่า ในเบาะนั่งแต่ละต าแหน่งมีผู้โดยสารอยู่หรือไม่  เซ็นเซอร์ต าแหน่งท่ีรถเกิดการชน 
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โครงสร้างของตัวถังรถท่ีแข็งแรง ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้
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กระแทกจากด้านบน (Roof strength) ซึ่งป้องกันอันตรายของห้องผู้โดยสารจากพลิกคว่ า (Roll over) แรง
กระแทกจากด้านหน้าเป็นลักษณะอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด แรงกระแทกจากด้านหน้ามีท้ังลักษณะเต็ม และ
ลักษณะบางส่วน เช่นการชนด้านหน้าทางฝ่ังคนขับ หรือทางฝ่ังคนนั่ง ในส่วนแรงกระแทกด้านข้าง ถือว่าเป็น
จุดอันตรายเวลาเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีโครงสร้างส าหรับป้องกันน้อย ส่วนมากเมื่อเกิดการชนทางข้างจะ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง รถยนต์มีความทนทานต่อการชนด้านข้างท้ังจากรถยนต์คันอื่น หรือจาก
เสาไฟ และต้นไม้ ท่ีมีลักษณะยึดติดกับพื้น ซึ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุท่ีอันตรายอย่างมาก เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่
ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกในกรณีดังกล่าวได้ดี  
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 ภาพที่ 3.6: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านหน้าได้ดี 
 ท่ีมา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg  

 

ภาพที่ 3.7: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านหน้า (แบบบางส่วน) ได้ดี 
ท่ีมา: The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) (n.d.) จาก https://www.iihs.org/ratings/ 
about-our-tests 
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ภาพที่ 3.8: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านข้างได้ดี 
ท่ีมา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg 
 

 

ภาพที่ 3.9: แรงกระแทกด้านข้างท่ีเกิดจากเสาท่ีมีลักษณะติดพื้น  
ท่ีมา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg 
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 ภาพที่ 3.6: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านหน้าได้ดี 
 ท่ีมา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg  

 

ภาพที่ 3.7: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านหน้า (แบบบางส่วน) ได้ดี 
ท่ีมา: The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) (n.d.) จาก https://www.iihs.org/ratings/ 
about-our-tests 
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ภาพที่ 3.8: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านข้างได้ดี 
ท่ีมา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg 
 

 

ภาพที่ 3.9: แรงกระแทกด้านข้างท่ีเกิดจากเสาท่ีมีลักษณะติดพื้น  
ท่ีมา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg 
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ภาพที่ 3.10: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านบนได้ดี 
ท่ีมา: The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) (n.d.) จาก https://www.iihs.org/ratings/ 
about-our-tests 

  ระบบความปลอดภัยหลังจากการเกิดอุบัติเหตุมีตัวอย่างเช่น 

1) ระบบการแจ้งกรณีฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency call) ในรถยนต์สมัยใหม่ท่ีมีระบบความ
ปลอดภัยสูง จะมีการติดต้ังระบบการแจ้งกรณีฉุกเฉินอัตโนมัติ เพื่อท าการแจ้งเตือนกรณีท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
จนถุงนิรภัยท างานแบบอัตโนมัติ โดยท าการแจ้งเตือนข้อมูลส าคัญเช่นต าแหน่งของรถ และระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ ไปยังศูนย์บริการของบริษ ทรถยนต์นั้นๆ หรือไปยังศูนย์แจ้งภัยท่ีใกล้ท่ีสุด 
หน่วยกู้ภัยจะสามารถเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นก่อนเข้าถึงสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

2) ระบบปลดล็อคประตู (Door lock release) รถยนต์ท่ีมีระบบปลดล็อคประตู หรือระบบ
ปลดล็อคประตูแบบอัตโนมัติ จะท าการปลดล็อคประตูรถยนต์เมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุ เพื่ อให้ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารสามารถหลบหลี และพาตนเองออกจากตัวรถยนต์ได้ หรือในกรณีท่ีผู้ประสบอุบัติเหตุหมดสติ 
หน่วยกู้ภัยสามารถเข้าท าการช่วยเหลือได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการรักษา และรอดชีวิต 
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ระบบความปลอดภัยของรถยนต์มีบทบาทส าคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการลด
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ ประเทศจึงควรมีการพัฒนามาตรฐานใน
ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะชนิดต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

3.2 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของประเทศไทย 

  ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์อย่างเป้นรูปธรรม หรือมี
ความชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ดีนับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการ
ในร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (ภาษี CO2) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดแนวทางให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้น าเข้าต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker เพื่อเป็นกลไกส าคัญท่ีจะน ามาใช้ด าเนินการควบคู่กัน เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ในปัจจุบันกระทรวง
อุตสาหกรรมไดเมีการพัฒนาระบบป้าย ECO Sticker มาโดยตลอด แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักจะเป็นเรื่องของ
มาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ส าหรับการค านวนการเก็บภาษีก็ตาม แต่บน ECO Sticker ก็มีข้อมูลท่ีแสดงถึง
มาตรฐานความปลอดกัยของรถยนต์ท้ังในส่วนระบบเบรค และในส่วนมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสาร 

  โดยหากจ าแนกตามแนวทางของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะ
พบว่า มาตรฐานระบบความปลอดภัยท่ีจะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีความปลอดภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบ คือ 

1) ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ได้แก่ มาตรฐานระบบ
เบรก (R13 หรือ R13H) โดย R13 เป็นมาตรฐานระบบเบรก ส าหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 
ในขณะท่ี R13H เป็นมาตรฐานระบบเบรก ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

2) ระบบความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) ได้แก่ มาตรฐานปกป้อง
ผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าของตัวรถ (R94) และมาตรฐานปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้างของตัวรถ 
(R95) 

ท้ังนี้มาตรฐานท้ัง 2 ประเภทข้างต้นเป้นการน าเอามาตรฐานสากลในบางกรณีมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย 
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ภาพที่ 3.10: รถยนต์ท่ีมีโครงสร้างของตัวถังรถท่ีสามารถรองรับแรงกระแทกด้านบนได้ดี 
ท่ีมา: The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) (n.d.) จาก https://www.iihs.org/ratings/ 
about-our-tests 

  ระบบความปลอดภัยหลังจากการเกิดอุบัติเหตุมีตัวอย่างเช่น 

1) ระบบการแจ้งกรณีฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency call) ในรถยนต์สมัยใหม่ท่ีมีระบบความ
ปลอดภัยสูง จะมีการติดต้ังระบบการแจ้งกรณีฉุกเฉินอัตโนมัติ เพื่อท าการแจ้งเตือนกรณีท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
จนถุงนิรภัยท างานแบบอัตโนมัติ โดยท าการแจ้งเตือนข้อมูลส าคัญเช่นต าแหน่งของรถ และระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ ไปยังศูนย์บริการของบริษ ทรถยนต์นั้นๆ หรือไปยังศูนย์แจ้งภัยท่ีใกล้ท่ีสุด 
หน่วยกู้ภัยจะสามารถเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นก่อนเข้าถึงสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

2) ระบบปลดล็อคประตู (Door lock release) รถยนต์ท่ีมีระบบปลดล็อคประตู หรือระบบ
ปลดล็อคประตูแบบอัตโนมัติ จะท าการปลดล็อคประตูรถยนต์เมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุ เพื่ อให้ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารสามารถหลบหลี และพาตนเองออกจากตัวรถยนต์ได้ หรือในกรณีท่ีผู้ประสบอุบัติเหตุหมดสติ 
หน่วยกู้ภัยสามารถเข้าท าการช่วยเหลือได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการรักษา และรอดชีวิต 
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ระบบความปลอดภัยของรถยนต์มีบทบาทส าคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการลด
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ ประเทศจึงควรมีการพัฒนามาตรฐานใน
ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะชนิดต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

3.2 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของประเทศไทย 

  ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์อย่างเป้นรูปธรรม หรือมี
ความชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ดีนับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการ
ในร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (ภาษี CO2) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดแนวทางให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้น าเข้าต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker เพื่อเป็นกลไกส าคัญท่ีจะน ามาใช้ด าเนินการควบคู่กัน เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ในปัจจุบันกระทรวง
อุตสาหกรรมไดเมีการพัฒนาระบบป้าย ECO Sticker มาโดยตลอด แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักจะเป็นเรื่องของ
มาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ส าหรับการค านวนการเก็บภาษีก็ตาม แต่บน ECO Sticker ก็มีข้อมูลท่ีแสดงถึง
มาตรฐานความปลอดกัยของรถยนต์ท้ังในส่วนระบบเบรค และในส่วนมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสาร 

  โดยหากจ าแนกตามแนวทางของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะ
พบว่า มาตรฐานระบบความปลอดภัยท่ีจะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีความปลอดภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบ คือ 

1) ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ได้แก่ มาตรฐานระบบ
เบรก (R13 หรือ R13H) โดย R13 เป็นมาตรฐานระบบเบรก ส าหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 
ในขณะท่ี R13H เป็นมาตรฐานระบบเบรก ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

2) ระบบความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) ได้แก่ มาตรฐานปกป้อง
ผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าของตัวรถ (R94) และมาตรฐานปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้างของตัวรถ 
(R95) 

ท้ังนี้มาตรฐานท้ัง 2 ประเภทข้างต้นเป้นการน าเอามาตรฐานสากลในบางกรณีมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย 
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 ภาพที่ 3.11: ตัวอย่าง ECO Sticker 

ท่ีมา: Tonkit (2562) จาก https://www.sanook.com/auto/71141/  

3.2.1 มาตรฐานระบบเบรก: ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R13H 
ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R13H (The approval of passenger cars with regard to 

braking) ประกอบด้วยการทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้ 
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1) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกเย็น (Type O) เป็นการทดสอบสมรรถนะ
ของระบบเบรกในขณะท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกระท่ังหยุดนิ่ง เพื่อวัดค่า
ความหน่วงและระยะทางในการหยุดรถ ในแต่ละสภาวะ ดังนี้ 

1.1 สภาวะปกติท่ีระบบเบรกท างานอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย การทดสอบรถยนต์ท่ี 2 
ระดับความเร็ว ได้แก่ ระดับความเร็วปกติ คือ 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และระดับความเร็วสูง (ร้อยละ 80 ของ
ความเร็วสูงสุด แต่ไม่เกิน 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) 

1.2 สภาวะระบบเบรกวงจรซ้ายหรือขวา ไม่ท างาน 
1.3 สภาวะหม้อลมช่วยเบรกไม่ท างาน 
1.4 สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS: Antilock Braking System) ไม่ท างาน 
1.5 สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System)/ ระบบ

กระจายแรงเบรก (EBD : Electronic Brake Force Distribution) ไม่ท างาน 
ท้ังนี้ การทดสอบข้างต้น จะกระท าท้ังกรณีมวลบรรทุกสูงสุด (Laden) และมวลรถเปล่า 

(Unladen) รวมท้ัง การทดสอบในกรณีเครื่องยนต์ดับ 
2) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกร้อน (Type I) เป็นการทดสอบสมรรถนะ

ของระบบเบรกในสภาวะท่ีมีความร้อนสะสม ท้ังในกรณีความร้อนสะสมสูงและความร้อนสะสมไม่สูง โดยการ
จ าลองสถานการณ์การเบรก จ านวนหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้เบรกร้อนขึ้น หลังจากนั้น จึงทดสอบ
การท างานของระบบเบรกในขณะท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกระท่ังหยุดนิ่ง เพื่อวัด
ค่าความหน่วงแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3) การทดสอบเบรกมือ เป็นการทดสอบความสามารถในการจอดรถบนพื้นเอียง ท่ีมีระดับ
ความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด+Trailer) 
เพื่อวัดค่าแรงท่ีใช้ในการเบรกจากมือและเท้า รวมท้ังความสามารถในการหยุดรถ ท่ีระดับความเร็ว 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยใช้เบรกมือ 

4) การทดสอบระบบช่วยเหลือการเบรก (BAS : Brake Assist System) เป็นการทดสอบ
สมรรถนะของระบบช่วยเหลือการเบรก (ระบบควบคุมแรงเบรก) 

5) การทดสอบระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System-ABS) 
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซึ่งโดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพในการเบรกเมื่อ ระบบ ABS 
ท างาน (ด้วยการจับ-ปล่อยเบรกเป็นบางช่วง) จะต้องไม่ส่งผลให้ความสามารถในการเบรกลดต่ากว่าค่าท่ี
ก าหนด (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของแรงเบรกสูงสุด) ท้ังนี้ จะมีการทดสอบสมรรถนะของ ABS ในการหยุดรถบน
พื้นผิวที่แตกต่างกัน 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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 ภาพที่ 3.11: ตัวอย่าง ECO Sticker 

ท่ีมา: Tonkit (2562) จาก https://www.sanook.com/auto/71141/  

3.2.1 มาตรฐานระบบเบรก: ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R13H 
ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R13H (The approval of passenger cars with regard to 

braking) ประกอบด้วยการทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้ 
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1) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกเย็น (Type O) เป็นการทดสอบสมรรถนะ
ของระบบเบรกในขณะท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกระท่ังหยุดนิ่ง เพื่อวัดค่า
ความหน่วงและระยะทางในการหยุดรถ ในแต่ละสภาวะ ดังนี้ 

1.1 สภาวะปกติท่ีระบบเบรกท างานอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย การทดสอบรถยนต์ท่ี 2 
ระดับความเร็ว ได้แก่ ระดับความเร็วปกติ คือ 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และระดับความเร็วสูง (ร้อยละ 80 ของ
ความเร็วสูงสุด แต่ไม่เกิน 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) 

1.2 สภาวะระบบเบรกวงจรซ้ายหรือขวา ไม่ท างาน 
1.3 สภาวะหม้อลมช่วยเบรกไม่ท างาน 
1.4 สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS: Antilock Braking System) ไม่ท างาน 
1.5 สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System)/ ระบบ

กระจายแรงเบรก (EBD : Electronic Brake Force Distribution) ไม่ท างาน 
ท้ังนี้ การทดสอบข้างต้น จะกระท าท้ังกรณีมวลบรรทุกสูงสุด (Laden) และมวลรถเปล่า 

(Unladen) รวมท้ัง การทดสอบในกรณีเครื่องยนต์ดับ 
2) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกร้อน (Type I) เป็นการทดสอบสมรรถนะ

ของระบบเบรกในสภาวะท่ีมีความร้อนสะสม ท้ังในกรณีความร้อนสะสมสูงและความร้อนสะสมไม่สูง โดยการ
จ าลองสถานการณ์การเบรก จ านวนหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้เบรกร้อนขึ้น หลังจากนั้น จึงทดสอบ
การท างานของระบบเบรกในขณะท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกระท่ังหยุดนิ่ง เพื่อวัด
ค่าความหน่วงแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3) การทดสอบเบรกมือ เป็นการทดสอบความสามารถในการจอดรถบนพื้นเอียง ท่ีมีระดับ
ความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด+Trailer) 
เพื่อวัดค่าแรงท่ีใช้ในการเบรกจากมือและเท้า รวมท้ังความสามารถในการหยุดรถ ท่ีระดับความเร็ว 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยใช้เบรกมือ 

4) การทดสอบระบบช่วยเหลือการเบรก (BAS : Brake Assist System) เป็นการทดสอบ
สมรรถนะของระบบช่วยเหลือการเบรก (ระบบควบคุมแรงเบรก) 

5) การทดสอบระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System-ABS) 
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซึ่งโดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพในการเบรกเมื่อ ระบบ ABS 
ท างาน (ด้วยการจับ-ปล่อยเบรกเป็นบางช่วง) จะต้องไม่ส่งผลให้ความสามารถในการเบรกลดต่ากว่าค่าท่ี
ก าหนด (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของแรงเบรกสูงสุด) ท้ังนี้ จะมีการทดสอบสมรรถนะของ ABS ในการหยุดรถบน
พื้นผิวที่แตกต่างกัน 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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5.1 การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง (Hi-µ)  
5.2 การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า (Low-µ) 
5.3 การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูงไปยังพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า 
5.4 การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่าไปยังพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง 
5.5 การหยุดรถในกรณี ล้อของรถด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง และล้อของรถ

อีกด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการทดสอบการท างานของระบบไฟเตือน และสภาพการวิ่งของรถยนต์

ในขณะเบรกในกรณีท่ีระบบ ABS ไม่ท างาน รวมท้ัง การทดสอบการท างานของระบบ ABS ภายใต้การรบกวน
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility) อีกด้วย 

6) การทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Stop Signal) เป็นการทดสอบการให้
สัญญาณไฟฉุกเฉินซึ่งจะต้องท างาน หากมีการเบรกอย่างแรง (กรณีฉุกเฉิน) 

7) การทดสอบระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control 
System-ESC System) เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดยการสร้างสถานการณ์การหลบหลีก
กะทันหันในขณะท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการหัก
เล้ียวรถยนต์ไปกลับอย่างกะทันหัน (องศาการเล้ียวสูงสุดท่ี 270 องศา) ท้ังนี้ รถยนต์ท่ีผ่านมาตรฐานจะต้องไม่
เสียหลักและยังคงรักษาทิศทางการเคล่ือนท่ีได้อย่างสมบูรณ์ หรือ มีการเบ่ียงเบนได้ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 

3.2.2 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า: ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R94 
ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R94 (Protection of the occupants in the event of a 

frontal collision) คือ การทดสอบเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า 

ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R94 จะเป็นการทดสอบโดยรถยนต์ทดสอบ ซึ่งมีหุ่นจ าลอง 
(Dummy) ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เคล่ือนท่ีโดยใช้เครื่องมือฉุดลาก ด้วยความเร็วระหว่าง 56–57 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง พุ่งเข้าชนแบบจ าลองหัวรถยนต์ท่ีสามารถยุบตัวได้แบบเยื้องศูนย์ด้านหน้า 40% ของรถยนต์ (พื้นท่ี
ปะทะด้านคนขับคิดเป็นร้อยละ 40 ของความกว้างรถยนต์) 
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 ภาพที่ 3.12: การทดสอบการชนด้านหน้า (UN R94) 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

ภายหลังการชนจะมีการตรวจสอบ สภาพของหุ่นจ าลอง (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร) ได้แก่ การ
บาดเจ็บท่ีหัว, การบาดเจ็บท่ีคอ, โมเมนต์ดัดท่ีคอ, การรับแรงท่ีหน้าอก, Viscous Criterion, แรงกดท่ีหน้าแข้ง
, การเคล่ือนตัวของข้อต่อหัวเข่า และการรับแรงท่ีขา ดังนี้ 

 

 ภาพที่ 3.13: การตรวจสอบสภาพของหุ่นจ าลองภายหลังการชนด้านหน้า 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

  และจะมีการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ดังนี้  
-การรั่วของน้ ามันเช้ือเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ ามันเช้ือเพลิงสามารถเกิดข้ึน

ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 กรัมต่อนาที 
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5.1 การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง (Hi-µ)  
5.2 การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า (Low-µ) 
5.3 การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูงไปยังพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า 
5.4 การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่าไปยังพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง 
5.5 การหยุดรถในกรณี ล้อของรถด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง และล้อของรถ

อีกด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการทดสอบการท างานของระบบไฟเตือน และสภาพการวิ่งของรถยนต์

ในขณะเบรกในกรณีท่ีระบบ ABS ไม่ท างาน รวมท้ัง การทดสอบการท างานของระบบ ABS ภายใต้การรบกวน
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility) อีกด้วย 

6) การทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Stop Signal) เป็นการทดสอบการให้
สัญญาณไฟฉุกเฉินซึ่งจะต้องท างาน หากมีการเบรกอย่างแรง (กรณีฉุกเฉิน) 

7) การทดสอบระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control 
System-ESC System) เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดยการสร้างสถานการณ์การหลบหลีก
กะทันหันในขณะท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการหัก
เล้ียวรถยนต์ไปกลับอย่างกะทันหัน (องศาการเล้ียวสูงสุดท่ี 270 องศา) ท้ังนี้ รถยนต์ท่ีผ่านมาตรฐานจะต้องไม่
เสียหลักและยังคงรักษาทิศทางการเคล่ือนท่ีได้อย่างสมบูรณ์ หรือ มีการเบ่ียงเบนได้ไม่เกินค่าท่ีก าหนด 

3.2.2 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า: ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R94 
ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R94 (Protection of the occupants in the event of a 

frontal collision) คือ การทดสอบเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า 

ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R94 จะเป็นการทดสอบโดยรถยนต์ทดสอบ ซึ่งมีหุ่นจ าลอง 
(Dummy) ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เคล่ือนท่ีโดยใช้เครื่องมือฉุดลาก ด้วยความเร็วระหว่าง 56–57 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง พุ่งเข้าชนแบบจ าลองหัวรถยนต์ท่ีสามารถยุบตัวได้แบบเยื้องศูนย์ด้านหน้า 40% ของรถยนต์ (พื้นท่ี
ปะทะด้านคนขับคิดเป็นร้อยละ 40 ของความกว้างรถยนต์) 
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 ภาพที่ 3.12: การทดสอบการชนด้านหน้า (UN R94) 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

ภายหลังการชนจะมีการตรวจสอบ สภาพของหุ่นจ าลอง (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร) ได้แก่ การ
บาดเจ็บท่ีหัว, การบาดเจ็บท่ีคอ, โมเมนต์ดัดท่ีคอ, การรับแรงท่ีหน้าอก, Viscous Criterion, แรงกดท่ีหน้าแข้ง
, การเคล่ือนตัวของข้อต่อหัวเข่า และการรับแรงท่ีขา ดังนี้ 

 

 ภาพที่ 3.13: การตรวจสอบสภาพของหุ่นจ าลองภายหลังการชนด้านหน้า 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

  และจะมีการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ดังนี้  
-การรั่วของน้ ามันเช้ือเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ ามันเช้ือเพลิงสามารถเกิดข้ึน

ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 กรัมต่อนาที 
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-การเคล่ือนท่ีของพวงมาลัย (Steering Movement) ต้องไม่สูงเกินกว่า 80 มิลลิเมตรใน
แนวดิ่ง และต้องไม่เคล่ือนตัวไปในข้างหลังในแนวระดับ 100 มิลลิเมตร) 

-ต้องเปิดประตูได้อย่างน้อยหนึ่งประตูและสามารถนาหุ่นจ าลองออกจากรถทดสอบได้ 
-ต้องปลดล๊อกระบบ Restraint โดยใช้แรงไม่เกิน 60 นิวตัน 

3.2.3 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง: ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R95 
ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R95 (Protection of the Occupants in the event of a 

Lateral Collision) คือการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้อง ผู้ขับขี่จากการ
ชนด้านข้าง 

ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R95 จะเป็นการทดสอบโดยนาแบบจ าลองหัวรถยนต์ท่ีสามารถ
ยุบตัวได้ (Deformable Barrier) เคล่ือนท่ีพุ่งเข้าชนรถยนต์ทดสอบซึ่งจอดอยู่นิ่ง ในแนวต้ังฉากด้านข้าง (ด้าน
ผู้ขับขี)่ ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

 

 

 ภาพที่ 3.14: การทดสอบการชนด้านข้าง (UN R95) 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

ภายหลังการชน จะมีการตรวจสอบดังนี้ 
  สภาพของหุ่นจ าลอง (ผู้ขับขี)่ ได้แก่ การบาดเจ็บท่ีหัว ,การบาดเจ็บท่ีหน้าอก, Soft Tissue 
Criterion, แรงกดหน้าท้อง และแรงกดท่ีหัวหน่าว ดังนี้ 
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 ภาพที่ 3.15: การตรวจสอบสภาพของหุ่นจ าลองภายหลังการชนด้านข้าง 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

  และจะมีการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ดังนี้  
-การรั่วของน้ ามันเช้ือเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ ามันเช้ือเพลิงสามารถเกิดขึ้น

ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 กรัมต่อนาที 
-ต้องสามารถนาหุ่นจ าลองออกจากรถทดสอบได้ 
-ต้องสามารถปลดล็อคระบบป้องกัน (Protective System) ได้ 
-ไม่มีการเสียรูปของอุปกรณ์ภายในท่ีทาให้แหลมคมและมีอัตราเส่ียงต่อการบาดเจ็บ 

 
  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล มีเพียงการแสดง Sticker เพื่อแสดงว่ารถยนต์ใหม่ท่ีท าการขายมีมาตรฐานความปลอดภัย
อย่างไรบ้าง และจ ากัดอยู่เพียงมาตรฐานไม่กี่ประเภท นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ (2563: จากรายการ Suthichai 
live วันท่ี 28 มิ.ย.2563) กล่าวว่าหากประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล สถิติผู้เสียชีวิตทางท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจะลดลงครึ่งหนึ่งในทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยจ านวนมากสามารถหลีกเล่ียงความเสียหายรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ เพียงแค่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของรถยนต์ อย่างไรก็ดีหากมีการน ามาบังคับใช้จริง ก็อาจต้อง
ใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนท่ีสิถิติจะมีการลดลงชัดเจน เนื่องจากการบังคับใช้จะบังคับเฉพาะรถท่ีขายใหม่เท่านั้น  
โดยสรุปการไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลมีความส าคัญ โดยจะมีการอธิบายถึง
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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-การเคล่ือนท่ีของพวงมาลัย (Steering Movement) ต้องไม่สูงเกินกว่า 80 มิลลิเมตรใน
แนวดิ่ง และต้องไม่เคล่ือนตัวไปในข้างหลังในแนวระดับ 100 มิลลิเมตร) 

-ต้องเปิดประตูได้อย่างน้อยหนึ่งประตูและสามารถนาหุ่นจ าลองออกจากรถทดสอบได้ 
-ต้องปลดล๊อกระบบ Restraint โดยใช้แรงไม่เกิน 60 นิวตัน 

3.2.3 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง: ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R95 
ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R95 (Protection of the Occupants in the event of a 

Lateral Collision) คือการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้อง ผู้ขับขี่จากการ
ชนด้านข้าง 

ข้อก าหนดทางเทคนิค UN R95 จะเป็นการทดสอบโดยนาแบบจ าลองหัวรถยนต์ท่ีสามารถ
ยุบตัวได้ (Deformable Barrier) เคล่ือนท่ีพุ่งเข้าชนรถยนต์ทดสอบซึ่งจอดอยู่นิ่ง ในแนวต้ังฉากด้านข้าง (ด้าน
ผู้ขับขี)่ ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

 

 

 ภาพที่ 3.14: การทดสอบการชนด้านข้าง (UN R95) 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

ภายหลังการชน จะมีการตรวจสอบดังนี้ 
  สภาพของหุ่นจ าลอง (ผู้ขับขี)่ ได้แก่ การบาดเจ็บท่ีหัว ,การบาดเจ็บท่ีหน้าอก, Soft Tissue 
Criterion, แรงกดหน้าท้อง และแรงกดท่ีหัวหน่าว ดังนี้ 
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 ภาพที่ 3.15: การตรวจสอบสภาพของหุ่นจ าลองภายหลังการชนด้านข้าง 
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety 

  และจะมีการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ดังนี้  
-การรั่วของน้ ามันเช้ือเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ ามันเช้ือเพลิงสามารถเกิดขึ้น

ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 กรัมต่อนาที 
-ต้องสามารถนาหุ่นจ าลองออกจากรถทดสอบได้ 
-ต้องสามารถปลดล็อคระบบป้องกัน (Protective System) ได้ 
-ไม่มีการเสียรูปของอุปกรณ์ภายในท่ีทาให้แหลมคมและมีอัตราเส่ียงต่อการบาดเจ็บ 

 
  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล มีเพียงการแสดง Sticker เพื่อแสดงว่ารถยนต์ใหม่ท่ีท าการขายมีมาตรฐานความปลอดภัย
อย่างไรบ้าง และจ ากัดอยู่เพียงมาตรฐานไม่กี่ประเภท นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ (2563: จากรายการ Suthichai 
live วันท่ี 28 มิ.ย.2563) กล่าวว่าหากประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล สถิติผู้เสียชีวิตทางท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจะลดลงครึ่งหนึ่งในทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยจ านวนมากสามารถหลีกเล่ียงความเสียหายรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ เพียงแค่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของรถยนต์ อย่างไรก็ดีหากมีการน ามาบังคับใช้จริง ก็อาจต้อง
ใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนท่ีสิถิติจะมีการลดลงชัดเจน เนื่องจากการบังคับใช้จะบังคับเฉพาะรถท่ีขายใหม่เท่านั้น  
โดยสรุปการไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลมีความส าคัญ โดยจะมีการอธิบายถึง
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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3.3 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ระดับสากล 

  มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลเรียกว่า 
โปรแกรมการประเมินรถยนต์ใหม่ (New Car Assessment Program) หรือท่ีนิยมเรียกส้ันๆว่า NCAP โดยใน
หลักการแล้ว NCAP จะด าเนินการทดสอบรถยนต์ก่อนท่ีจะน ามาออกสู่ตลาดในระดับของความปลอดภัยใน
ด้านต่างๆ และให้คะแนนระดับความปลอดภัยสูงต่ าตามจ านวนของดาวระหว่างจ านวน 1 – 5 ดาว NCAP มี
การจัดต้ังขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1979 ต้ังอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซ.ี สืบเนื่องมาจากการท่ี
สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลของรถยนต์ใหม่ท่ีจะน าออกมาขายสู่ตลาด ศูนย์ NCAP 
ของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบการทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ และระบบการให้ดาวเรื่อยมา จนในปี 
ค.ศ.1997 สหภาพยุโรปได้ท าการจัดต้ังศูนย์ NCAP ของยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีกรุงบรัสเซลส์ประเทศ เบล
เยี่ยม เรียกว่า Euro NCAP ซึ่งการจัดต้ังขึ้นในครั้งนี้มาจากการผลักดันของกรมการขนส่งสหราชอาณาจักร 
และได้รับการสนับสนุนจากประเทศในยุโรปหลายประเทศ โดยการจัดต้ังครั้งปรกได้น าเอารูปแบบการจัดการ
ของสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นหลัก ระบบ NCAP ได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายประเทศอย่างกว้างขวาง 
ส่วนหนึ่งมาจากการผลักดันขององค์การสหประชาชาติในการสนับสนุนให้ทุกประเทศมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยรถยนต์ท่ีเป็นสากล (Universal) ส าหรับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ได้มีการจัดต้ัง ASEAN NCAP ครั้ง
แรกในปี ค.ศ.2011 ในรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน ค.ศ.2011-2020 (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) ขององค์การ
สหประชาชาติ โดย ASEAN NCAP เป็นการผลักดันระหว่างสถาบันการวิจัยความปลอดภัยทางถนนประเทศ
มาเลเซีย (Malaysian Institute of Road Safety Research: MIROS) กับ Global NCAP หรือ NCAP โลก 
ท่ีจัดต้ังขึ้นในปี ค.ศ.2011 เช่นเดียวกัน ต้ังอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีหน้าท่ีในการประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างศูนย์ NCAP ท่ัวโลก ปัจจุบัน Euro NCAP ถือว่าเป็นศูนย์ท่ีมีบทบาทผู้น าในการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ของโลก ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดต้ังสถาบันบริษัท
ประกันส าหรับความปลอดภัยบนทางหลวง (Insurance Institute for Highway Safety: IIHS) ขึ้นอีกหนึ่ง
สถาบันและเริ่มมีการใช้ระบบ rating ใน ค.ศ.1995 NCAP สหรัฐอเมริกาจึงมีความโดดเด่นน้อยกว่า Euro 
NCAP ในปัจจุบันประเทศ และภูมิภาคท่ีมีศูนย์ NCAP เรียบร้อยแล้วมีดังนี้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ จีน ละตินอเมริกา อาเซียน ลัอินเดีย นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังได้มี
การจัดต้ัง Green NCAP ในปี ค.ศ.2019 มีหน้าท่ีประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของรถยนต์ โดยศูนย์
ดังกล่าวด าเนินการโดย Euro NCAP 
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ควบคุมการทรงตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control) ระบบป้องกันคนเดินเท้า (Pedestrian 
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มีการบังคับใช้ภายในปี ค.ศ.2020 

 

 ภาพที่ 3.16: มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ท่ีแนะน าโดย Global NCAP 
ท่ีมา: Global NCAP (n.d.) จาก http://www.globalncap.org/about/ 



7978 
 

3.3 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ระดับสากล 
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  อย่างไรก็ดีในประเทศไทย ลักษณะของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งลักษณะหนึ่งคือ การชน
ด้านหลังรถพ่วงหรือรถบรรทุกท่ีจอดบริเวณริมทาง โดยเฉพาะเวลากลางคืนท่ีมีแสงไฟส่องสว่างน้อย โดย
รถยนต์ท่ีพุ่งชนจะมุดเข้าไปใต้รถบรรทุก/รถพ่วง ท าให้บริเวณห้องผู้โดยสารจะถูกแรงกระแทกจากท้าย
รถบรรทุกท่ีมีลักษณะแข็ง ส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรออก
มาตรการบังคับให้รถบบรทุก/รถพ่วง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในลักษณะกันชนด้านหลังป้องกันการมุดเข้าไป
ด้านล่าง (Rear Underrun) 

 

ภาพที่ 3.17: รถยนต์มุดเข้าไปใต้รถบรรทุกจากการชนด้านหลัง 
ท่ีมา: Suthichai live (2563) จาก https://www.youtube.com/watch?v=lsebv7K2aZs&t=3112s 

 

 

ภาพที่ 3.18: กันชนด้านหลังป้องกันการมุดเข้าไปด้านล่าง (Rear Underrun) 
ท่ีมา: Suthichai live (2563) จาก https://www.youtube.com/watch?v=lsebv7K2aZs&t=3112s 
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 3.3.2 ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ Euro NCAP 

  ระบบการให้ดาว (Rating System) ของ NCAP ในภูมิภาคหรือของประเทศต่างๆ มีความ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ในหัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่างท่ีส าคัญจาก Euro NCAP ท่ีมีมาตรฐานระบบการ
ให้ดาว/คะแนน (Rating System) ท่ีทันสมัยมากท่ีสุด และจะเปรียบเทียบด้วยระบบการให้ดาว/คะแนน 
(Rating System) ของ ASEAN NCAP 

  ในระบบของ Euro NCAP ระบบการให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 1) ระบบความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) 2) ระบบความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก (Child Occupant Protection) 3) ระบบความปลอดภัยส าหรับคนเดินถนนและผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ (Vulnerable Road User protection: VRU) และ 4) ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความ
ปลอดภัย (Safety Assist) 

  ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant 
Protection) ประกอบไปด้วย การทดสอบการชนด้านหน้า (Frontal impact)  การทดสอบการชนด้านข้าง 
(Lateral impact) ซึ่งประกอบไปด้วยการชนจากด้านข้างธรรมดา การกระแทกกับเสา และความปลอดภัย
ของผู้โดยสารฝ่ังตรงข้ามการกระแทก (Far side impact) ซึ่งโดยปกติจะเกิดการบาดเจ็บจากการกระแทกของ
ผู้โดยสารภายในรถ จึงป้องกันด้วยถุงลมนิรภัยตรงกลาง การทดสอบการชนจากด้านหลัง (Rear impact) และ 
ระบบช่วยเหลือการกู้ภัย (Rescue and Extrication) ซึ่งรวมถึงการท าคู่มือจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายในการ
กู้ภัยของรถ ความสามารถในการปลดล๊อกประตูเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความยากและแรงในการปลดเข็มขัดนิรภัย
หลังจากการเกิดเหตุ และระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติ ท้ังนี้ระบบทดสอบแรงกระแทกท้ังหมดจะท าการ
ทดสอบร่วมกับท่ีพิงศรีษะเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ  

  ระบบความปลอดภัยส าหรับเด็ก (Child Occupant Protection) ประกอบไปด้วยการ
ประเมินระบบท่ีนั่งเด็กว่ามีความปลอดภัยจากการชนในทิศทางต่างๆ ครอบคลุมเด็กในทุกกลุ่มอายุ และขนาด
ความสูง รถยนต์ต้องสามารถรองรับระบบท่ีนั่งส าหรับเด็กได้ทุกยี่ห้อ สามารถท าการติดต้ังได้ง่าย 

  ระบบความปลอดภัยส าหรับคนเดินถนนและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (Vulnerable Road User 
protection: VRU) เป็นการประเมินความปลอดภัยของคนเดินถนนเมื่อถูกชนจากรถยนต์ โดยเฉพาะการ
บาดเจ็บจากการกระแทกกระโปรงรถ หรือจากกันชนด้านหน้า อาการบาดเจ็บท่ีพบมากคือการบาดเจ็บบริเวณ
ศรีษะและสะโพกท่ีกระแทกบนฝากระโปรงรถ และการบาดเจ็บบริเวณขาเมื่อกระแทกกับกันชนด้านหน้า 
วิธีการในการพัฒนารถยนต์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือการใช้วัสดุท่ีสามารถซึมซับแรงกระแทก มีคว าม
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  อย่างไรก็ดีในประเทศไทย ลักษณะของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งลักษณะหนึ่งคือ การชน
ด้านหลังรถพ่วงหรือรถบรรทุกท่ีจอดบริเวณริมทาง โดยเฉพาะเวลากลางคืนท่ีมีแสงไฟส่องสว่างน้อย โดย
รถยนต์ท่ีพุ่งชนจะมุดเข้าไปใต้รถบรรทุก/รถพ่วง ท าให้บริเวณห้องผู้โดยสารจะถูกแรงกระแทกจากท้าย
รถบรรทุกท่ีมีลักษณะแข็ง ส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรออก
มาตรการบังคับให้รถบบรทุก/รถพ่วง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในลักษณะกันชนด้านหลังป้องกันการมุดเข้าไป
ด้านล่าง (Rear Underrun) 

 

ภาพที่ 3.17: รถยนต์มุดเข้าไปใต้รถบรรทุกจากการชนด้านหลัง 
ท่ีมา: Suthichai live (2563) จาก https://www.youtube.com/watch?v=lsebv7K2aZs&t=3112s 

 

 

ภาพที่ 3.18: กันชนด้านหลังป้องกันการมุดเข้าไปด้านล่าง (Rear Underrun) 
ท่ีมา: Suthichai live (2563) จาก https://www.youtube.com/watch?v=lsebv7K2aZs&t=3112s 
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 3.3.2 ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ Euro NCAP 

  ระบบการให้ดาว (Rating System) ของ NCAP ในภูมิภาคหรือของประเทศต่างๆ มีความ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ในหัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่างท่ีส าคัญจาก Euro NCAP ท่ีมีมาตรฐานระบบการ
ให้ดาว/คะแนน (Rating System) ท่ีทันสมัยมากท่ีสุด และจะเปรียบเทียบด้วยระบบการให้ดาว/คะแนน 
(Rating System) ของ ASEAN NCAP 

  ในระบบของ Euro NCAP ระบบการให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 1) ระบบความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) 2) ระบบความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก (Child Occupant Protection) 3) ระบบความปลอดภัยส าหรับคนเดินถนนและผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ (Vulnerable Road User protection: VRU) และ 4) ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความ
ปลอดภัย (Safety Assist) 

  ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant 
Protection) ประกอบไปด้วย การทดสอบการชนด้านหน้า (Frontal impact)  การทดสอบการชนด้านข้าง 
(Lateral impact) ซึ่งประกอบไปด้วยการชนจากด้านข้างธรรมดา การกระแทกกับเสา และความปลอดภัย
ของผู้โดยสารฝ่ังตรงข้ามการกระแทก (Far side impact) ซึ่งโดยปกติจะเกิดการบาดเจ็บจากการกระแทกของ
ผู้โดยสารภายในรถ จึงป้องกันด้วยถุงลมนิรภัยตรงกลาง การทดสอบการชนจากด้านหลัง (Rear impact) และ 
ระบบช่วยเหลือการกู้ภัย (Rescue and Extrication) ซึ่งรวมถึงการท าคู่มือจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายในการ
กู้ภัยของรถ ความสามารถในการปลดล๊อกประตูเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความยากและแรงในการปลดเข็มขัดนิรภัย
หลังจากการเกิดเหตุ และระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติ ท้ังนี้ระบบทดสอบแรงกระแทกท้ังหมดจะท าการ
ทดสอบร่วมกับท่ีพิงศรีษะเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ  

  ระบบความปลอดภัยส าหรับเด็ก (Child Occupant Protection) ประกอบไปด้วยการ
ประเมินระบบท่ีนั่งเด็กว่ามีความปลอดภัยจากการชนในทิศทางต่างๆ ครอบคลุมเด็กในทุกกลุ่มอายุ และขนาด
ความสูง รถยนต์ต้องสามารถรองรับระบบท่ีนั่งส าหรับเด็กได้ทุกยี่ห้อ สามารถท าการติดต้ังได้ง่าย 

  ระบบความปลอดภัยส าหรับคนเดินถนนและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (Vulnerable Road User 
protection: VRU) เป็นการประเมินความปลอดภัยของคนเดินถนนเมื่อถูกชนจากรถยนต์ โดยเฉพาะการ
บาดเจ็บจากการกระแทกกระโปรงรถ หรือจากกันชนด้านหน้า อาการบาดเจ็บท่ีพบมากคือการบาดเจ็บบริเวณ
ศรีษะและสะโพกท่ีกระแทกบนฝากระโปรงรถ และการบาดเจ็บบริเวณขาเมื่อกระแทกกับกันชนด้านหน้า 
วิธีการในการพัฒนารถยนต์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือการใช้วัสดุท่ีสามารถซึมซับแรงกระแทก มีคว าม
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อ่อนตัว และมีการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อการกระแทกมากขึ้น เช่นกันชนมีลักษณะโค้งมน นอกจากนี้การ
ประเมิน VRU ยังรวมถึงระบบการเบรคอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน และการตรวจจับรถจักรยาน 

  ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความปลอดภัย (Safety Assist) ประกอบไปด้วยการประเมิน 
ระบบเบรคอัตโนมัติระหว่างรถกับรถ (Automatic Emergency Brake: Car to Car) ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ 
โดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนการรัดเข็มขัด (Occupant Status Monitoring) ระบบช่วยเหลือด้านการใช้
ความเร็ว (Speed Assistance) เช่นการแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว หรือระบบจ ากัดความเร็วอัตโนมัติ และ 
ระบบช่วยเหลือให้อยู่ในเส้นทาง (Lane Support)  

 

ภาพที่ 3.19: ตัวอย่างการให้คะแนน (ดาว) ของ Euro NCAP ในปีค.ศ.2019 
ท่ีมา: Euro NCAP Safety Rating (n.d.) จาก https://www.euroncap.com/en/ratings-
rewards/latest-safety-ratings/ 
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 3.3.3 ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ ASEAN NCAP 

  ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ ASEAN NCAP มีความคล้ายคลึงกับระบบการ
ให้คะแนน (ดาว) ของ Euro NCAP แต่ในกรณี ASEAN NCAP จะครอบคลุมเพียงสามด้านคือ 1) ระบบความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) 2) ระบบความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก (Child Occupant Protection) และ 3) ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความปลอดภัย (Safety 
Assist) อย่างไรก็ดีในแต่ละด้าน การประเมินของ Euro NCAP ยังมีรายละเอียดท่ีมากกว่าระบบของ ASEAN 
NCAP อยู่หลายกรณี 

 

ภาพที่ 3.20: ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ ASEAN NCAP 
ท่ีมา: ASEAN NCAP (n.d.) จาก https://aseancap.org/v2/?page_id=3087 

  แม้ว่ามาตรฐานของ ASEAN NCAP ยังมีระดับความปลอดภัยไม่เทียบเท่าระดับมาตรฐานของ 
Euro NCAP อย่างไรก็ดี ASEAN NCAP มีการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยท่ีส าคัญไว้ครอบคลุม
พอสมควรแล้ว ซึ่งในปัจจุบันรถท่ีน าออกมาขายในประเทศไทยหลายรุ่นก็มีการส่งไปทดสอบกับศูนย์  ASEAN 
NCAP ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเอาผลการตรวจมาใส่ไว้บน ECO Sticker ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมน าเสนอ 
และเพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการแข่งขันทางการค้า 

  ในอนาคต ASEAN NCAP จะมีการพัฒนาระบบการให้คะแนน (Rating System) โดยจะ
ควบรวมคะแนนจาก ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant 
Protection) ระบบความปลอดภัยส าหรับเด็ก (Child Occupant Protection) และ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่
ด้านความปลอดภัย (Safety Assist) เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาจจะให้สัดส่วนความส าคัญของ ระบบความปลอดภัย
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 3.3.3 ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ ASEAN NCAP 
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ส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) ในระดับท่ีมากท่ีสุด ท้ังนั้นเนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มักจะน าคะแนน (จ านวนดาว) ในด้านท่ีมากท่ีสุดมาโฆษณาในลักษณะท่ีเป็นภาพรวม 
ผู้บริโภคมักจะมีความรู้ไม่เท่าทัน และไม่ได้ซื้อรถยนต์ท่ีมีคุณภาพความปลอดภัยตามท่ีต้ังใจไว้ 

 
 

 

 
บทที่ 4 

ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมจราจร 
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ส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) ในระดับท่ีมากท่ีสุด ท้ังนั้นเนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มักจะน าคะแนน (จ านวนดาว) ในด้านท่ีมากท่ีสุดมาโฆษณาในลักษณะท่ีเป็นภาพรวม 
ผู้บริโภคมักจะมีความรู้ไม่เท่าทัน และไม่ได้ซื้อรถยนต์ท่ีมีคุณภาพความปลอดภัยตามท่ีต้ังใจไว้ 

 
 

 

 
บทที่ 4 
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บทที่ 4 
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมจราจร 

วิศวกรรมจราจร มีบทบาทท่ีส าคัญในเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีแตกออกมาจากวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบถนน และ
ระบบการจราจรท้ังระบบให้มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้ใช้ถนนกลุ่มต่างๆ การจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดยอาศัยหลักวิศวกรรมจราจรจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยตามแนวคิดระบบความ
ปลอดภัย (Safe System) ท่ีได้รับการยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรควรมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
วิศวกรรมจราจรเบื้องต้น เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง สามารถน าไป
คิดค้นมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน 

4.1 ประเภทและหน้าที่ของถนน 

  โดยท่ัวไป การแบ่งประเภทหรือล าดับช้ันของถนน (Road Hierarchy) ท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลายในระดับสากล มาจากแนวทางท่ีก าหนดขึ้นโดยสมาคมเจ้าหน้าท่ีทางหลวงและระบบขนส่ง
สหรัฐอเมริกา (American Association of State Highway and Transportation Officials: AASHTO) 
โดยการก าหนดประเภทของถนนจะค านึงถึงระดับความสามารถในการเคล่ือนท่ี (Mobility) ของรถยนต์ และ
ความสามารถในการเข้าถึงพื้นท่ีต่าง (Accessibility) มีอยู่ท้ังหมด 4 ประเภทได้แก่ 

(1) ถนนสายประธาน (Freeway หรือ Highway) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการ
เคล่ือนท่ี (Mobility) อย่างรวดเร็วของยานพาหนะ และมีความปลอดภัยสูง การเข้า และ
ออก สู่ถนนประธานจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด กล่าวคือจะเข้าได้ตามทางเข้าถนนเท่านั้น 
ถนนประเภทนี้มักใช้ในการเช่ือมต่อการเดินทางระหว่าง เมือง สู่ เมือง 

(2) ถนนสายหลัก (Arterials) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการเคล่ือนท่ี (Mobility) 
อย่างรวดเร็ว แต่ยินยอมให้มีการเช่ือมทางกับถนนประเภทอื่นได้บ้าง เพื่อรองรับการเข้าถึง
พื้นท่ี (Accessibility) ได้มากขึ้น ถนนสายหลัก มักจะเป็นถนนท่ีใช้รองรับยานพาหนะจาก
ถนนสายประธานท่ีมีความรวดเร็ว โดยค่อยๆ ปรับสภาพความเร็วลงก่อนเข้าสู่ตัวเมือง และ
มักใช้ในการเช่ือมต่อชุมชน สู่ ชุมชนอีกด้วย 
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(3) ถนนสายรอง (Collectors) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายยานพาหนะต่างๆ เข้าสู่
พื้นท่ีชุมชน และในทางกลับกัน รวบรวมยานพาหนะต่างๆ เข้าสู่ถนนสายประธาน และสาย
หลัก ถนนสายรองจะอนุญาตให้มีการเช่ือมต่อกับถนนประเภทอื่นๆ ได้มาก เพื่อรองรับการ
เข้าสู่พื้นท่ี (Accessibility) อย่างท่ัวถึง โดยมีการจ ากัดความเร็วหรือระดับความเคล่ือนไหว 
(Mobility) ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อความปลอดภัย 

(4) ถนนสายย่อย หรือถนนท้องถิ่น (Local Streets) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
เข้าถึงพื้นท่ีต่างๆ (Accessibility) หรือจุดหมายปลายทาง ท่ีพักอาศัย ท่ีท างาน ฯลฯ อย่าง
ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ เน้นการเช่ือมต่อกับถนนสายย่อย และถนนสายรองต่างๆ โดยไม่เน้น
ระดับความเคล่ือนไหว (Mobility)  หรือความเร็วของยานพาหนะ (AASHTO, 2011) 

รายละเอียดประเภทถนนสามารถเห็นได้จากภาพท่ี 4.1 ด้านล่าง 

 

 

ภาพท่ี 4.1: ประเภทและล าดับช้ันของถนน 
ท่ีมา: กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ (2557) 

 
ส าหรับในประเทศไทย ได้มีการก าหนดความเร็วท่ีสามารถใช้ได้ในถนนประเภทต่างๆ โดยมี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายละเอียดปรากฎตามตามตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ด้านล่างตามล าดับ 
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บทที่ 4 
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมจราจร 

วิศวกรรมจราจร มีบทบาทท่ีส าคัญในเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีแตกออกมาจากวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบถนน และ
ระบบการจราจรท้ังระบบให้มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้ใช้ถนนกลุ่มต่างๆ การจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดยอาศัยหลักวิศวกรรมจราจรจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยตามแนวคิดระบบความ
ปลอดภัย (Safe System) ท่ีได้รับการยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรควรมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
วิศวกรรมจราจรเบื้องต้น เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง สามารถน าไป
คิดค้นมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน 

4.1 ประเภทและหน้าที่ของถนน 

  โดยท่ัวไป การแบ่งประเภทหรือล าดับช้ันของถนน (Road Hierarchy) ท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลายในระดับสากล มาจากแนวทางท่ีก าหนดขึ้นโดยสมาคมเจ้าหน้าท่ีทางหลวงและระบบขนส่ง
สหรัฐอเมริกา (American Association of State Highway and Transportation Officials: AASHTO) 
โดยการก าหนดประเภทของถนนจะค านึงถึงระดับความสามารถในการเคล่ือนท่ี (Mobility) ของรถยนต์ และ
ความสามารถในการเข้าถึงพื้นท่ีต่าง (Accessibility) มีอยู่ท้ังหมด 4 ประเภทได้แก่ 

(1) ถนนสายประธาน (Freeway หรือ Highway) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการ
เคล่ือนท่ี (Mobility) อย่างรวดเร็วของยานพาหนะ และมีความปลอดภัยสูง การเข้า และ
ออก สู่ถนนประธานจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด กล่าวคือจะเข้าได้ตามทางเข้าถนนเท่านั้น 
ถนนประเภทนี้มักใช้ในการเช่ือมต่อการเดินทางระหว่าง เมือง สู่ เมือง 

(2) ถนนสายหลัก (Arterials) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการเคล่ือนท่ี (Mobility) 
อย่างรวดเร็ว แต่ยินยอมให้มีการเช่ือมทางกับถนนประเภทอื่นได้บ้าง เพื่อรองรับการเข้าถึง
พื้นท่ี (Accessibility) ได้มากขึ้น ถนนสายหลัก มักจะเป็นถนนท่ีใช้รองรับยานพาหนะจาก
ถนนสายประธานท่ีมีความรวดเร็ว โดยค่อยๆ ปรับสภาพความเร็วลงก่อนเข้าสู่ตัวเมือง และ
มักใช้ในการเช่ือมต่อชุมชน สู่ ชุมชนอีกด้วย 
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(3) ถนนสายรอง (Collectors) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายยานพาหนะต่างๆ เข้าสู่
พื้นท่ีชุมชน และในทางกลับกัน รวบรวมยานพาหนะต่างๆ เข้าสู่ถนนสายประธาน และสาย
หลัก ถนนสายรองจะอนุญาตให้มีการเช่ือมต่อกับถนนประเภทอื่นๆ ได้มาก เพื่อรองรับการ
เข้าสู่พื้นท่ี (Accessibility) อย่างท่ัวถึง โดยมีการจ ากัดความเร็วหรือระดับความเคล่ือนไหว 
(Mobility) ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อความปลอดภัย 

(4) ถนนสายย่อย หรือถนนท้องถิ่น (Local Streets) เป็นถนนท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
เข้าถึงพื้นท่ีต่างๆ (Accessibility) หรือจุดหมายปลายทาง ท่ีพักอาศัย ท่ีท างาน ฯลฯ อย่าง
ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ เน้นการเช่ือมต่อกับถนนสายย่อย และถนนสายรองต่างๆ โดยไม่เน้น
ระดับความเคล่ือนไหว (Mobility)  หรือความเร็วของยานพาหนะ (AASHTO, 2011) 

รายละเอียดประเภทถนนสามารถเห็นได้จากภาพท่ี 4.1 ด้านล่าง 

 

 

ภาพท่ี 4.1: ประเภทและล าดับช้ันของถนน 
ท่ีมา: กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ (2557) 

 
ส าหรับในประเทศไทย ได้มีการก าหนดความเร็วท่ีสามารถใช้ได้ในถนนประเภทต่างๆ โดยมี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายละเอียดปรากฎตามตามตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ด้านล่างตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.1: ความเร็วท่ีก าหนดตามถนนประเภทต่างๆ 

 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าถึง 27 เม.ย.2563 จาก
http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_urban/chapter5.pdf 

ตารางท่ี 4.2: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบประเภทของถนนต่างๆ ในประเทศไทย 

ประเภททางหลวง 
ประเภททางหลวงตาม

มาตรฐานสากล 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทางหลวงพิเศษ Freeway กรมทางหลวง 
ทางหลวงสัมปทาน Freeway กรมทางหลวง 

ทางหลวงแผ่นดิน Arterial Road กรมทางหลวง 
ทางหลวงชนบท Collector Road กรมทางหลวงชนบท 

ทางหลวงท้องถิ่น Local Road องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมา: กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ (2557) 
 

4.1.1 ประเภทถนนในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2549 ได้ก าหนดทางหลวงในประเทศไทยออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
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(1) ทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง คือทางหลวงท่ีจัดท าไว้เพื่อให้
การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยมีกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ 

(2) ทางหลวงแผ่นดิน เป็นเส้นทางสาธารณะสายหลักท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาค และจังหวัด 
ต่างๆ ท่ัวประเทศไทย โดยมีผู้รับผิดชอบคือกรมทางหลวง 

(3) ทางหลวงชนบท เป็นถนนท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด สู่จังหวัด หรือภายใน
จังหวัด โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

(4) ทางหลวงท้องถิ่น เป็นถนนท่ีเช่ือมโยงระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 

(5) ทางหลวงสัมปทาน เป็นถนนท่ีท าหน้าท่ีลักษณะเดียวกับทางหลวงแผ่นดิน คือการ
เช่ือมโยงจากภูมิภาค สู่ ภูมิภาค แต่เป็นถนนท่ีกรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทาน 

นอกจากนี้ยังมีทางพิเศษ ท่ีรับผิดชอบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอีกด้วย (ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558 และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2559) 

 

ภาพที ่4.2: ประเภทถนนและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศไทย 
ท่ีมา: สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (2559) 
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ตารางท่ี 4.1: ความเร็วท่ีก าหนดตามถนนประเภทต่างๆ 

 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าถึง 27 เม.ย.2563 จาก
http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_urban/chapter5.pdf 

ตารางท่ี 4.2: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบประเภทของถนนต่างๆ ในประเทศไทย 

ประเภททางหลวง 
ประเภททางหลวงตาม

มาตรฐานสากล 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทางหลวงพิเศษ Freeway กรมทางหลวง 
ทางหลวงสัมปทาน Freeway กรมทางหลวง 

ทางหลวงแผ่นดิน Arterial Road กรมทางหลวง 
ทางหลวงชนบท Collector Road กรมทางหลวงชนบท 

ทางหลวงท้องถิ่น Local Road องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมา: กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ (2557) 
 

4.1.1 ประเภทถนนในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2549 ได้ก าหนดทางหลวงในประเทศไทยออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
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(1) ทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง คือทางหลวงท่ีจัดท าไว้เพื่อให้
การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยมีกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ 

(2) ทางหลวงแผ่นดิน เป็นเส้นทางสาธารณะสายหลักท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาค และจังหวัด 
ต่างๆ ท่ัวประเทศไทย โดยมีผู้รับผิดชอบคือกรมทางหลวง 

(3) ทางหลวงชนบท เป็นถนนท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด สู่จังหวัด หรือภายใน
จังหวัด โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

(4) ทางหลวงท้องถิ่น เป็นถนนท่ีเช่ือมโยงระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 

(5) ทางหลวงสัมปทาน เป็นถนนท่ีท าหน้าท่ีลักษณะเดียวกับทางหลวงแผ่นดิน คือการ
เช่ือมโยงจากภูมิภาค สู่ ภูมิภาค แต่เป็นถนนท่ีกรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทาน 

นอกจากนี้ยังมีทางพิเศษ ท่ีรับผิดชอบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอีกด้วย (ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558 และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2559) 

 

ภาพที ่4.2: ประเภทถนนและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศไทย 
ท่ีมา: สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (2559) 
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4.1.2 โครงข่ายถนน (Road Network) 

การเช่ือมโยงของถนนประเภทต่างๆ สามารถเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบ ก่อตัวขึ้นเป็นลักษณะ
โครงข่ายถนน (Road Network) ท่ีแตกต่างกันออกไป ในอดีตการเกิดขึ้นของถนนและโครงข่ายของถนน มัก
เป็นไปตามการขยายเขตความเจริญ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก อย่างไรก็ดีการ
สร้างโครงข่ายถนนท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงพื้นท่ีต่างๆ และ
ความสามารถในการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ โดยมีความปลอดภัยได้ 

ล าดวน ศรีศักดา (2527) ได้แบ่งรูปแบบของโครงข่ายถนนออกเป็น 6 ประเภทคือ (1) Grid 
Network (2) Radial Network (3) Ring-Radial Network (4) Spine Network (5) Hexagonal Network 
และ (6) Delta Network ตามภาพท่ี 4.3 ด้านล่าง 

 

ภาพท่ี 4.3: ประเภทของโครงข่ายถนน 
ท่ีมา: ล าดวน ศรีศักดา (2527) 

 
โครงข่ายถนน (Road Network) ท่ีสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไปในประเทศไทย มีดังนี้ 
(1) โครงข่ายแบบรัศมี (Redial Network) เป็นโครงข่ายถนนท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามการ

ขยายความเจริญของเมือง โดยมีจุดศูนย์กลางของความเจริญอยู่ตรงกลาง และเช่ือมถนน
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กระจายออกไปตามรัศมี โครงข่ายในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในเมืองเก่า ท่ีมีการขยายความ
เจริญออกไป โครงข่ายชนิดนี้เหมาะกับเมืองท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นัก 

(2) โครงข่ายแบบวงแหวน – รัศมี (Ring – Radial Network) เป็นโครงข่ายท่ีผสมกันระหว่าง
โครงข่ายแบบรัศมี กับโครงข่ายแบบวงแหวน โดยส่งผลให้ผู้ใช้ถนนสามารถเดินทางผ่านเมือง 
หรือเดินทางไปยังจุดรอบนอกของเมือง โดยไม่ต้องเดินทางผ่านเมืองได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ถนน
ยังสามารถท่ีจะเลือกว่าจะใช้คนนในโครงข่ายวงแหวน หรือถนนในโครงข่ายแบบรัศมีอีกด้วย 
เหมาะส าหรับเมืองขนาดใหญ่ ท่ีมีความเจริญขยายออกไปเป็นวงกว้าง 

(3) โครงข่ายแบบตาราง (Grid Network) เป็นโครงข่ายท่ีประกอบไปด้วยถนนตามแนวยางและ
แนวขวาง ตัดกันแบบต้ังฉากซ฿งกันและกัน แบ่งความห่างออกเป็นระยะทางเท่าๆ กัน 
โครงข่ายในลักษณะนี้มีข้อดีคือ สามารถกระจายความสามารถในการเข้าถึงถนนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และท่ัวถึง สามารถจัดการจราจรให้เดินทางแบบเดินทางเดียว (One way) ได้ง่าย 
ข้อเสียคือมีจุดตัดมาก เสียเวลาในการเดินทาง และหากไม่มีการบริหารสัญญาณไฟจราจรท่ีดี 
อาจส่งผลให้การจราจรติดขัดได้ 

(4) โครงข่ายแบบก้างปลา (Spine Network) เป็นโครงข่ายท่ีมีลักษณะการเช่ือมต่อถนนท้องถิ่น 
เข้ากับถนนสายรอง หรือถนนสายหลัก ในลักษณะก้างปลา กล่าวคือมีการเช่ือมต่อจากท้ัง
สองฝ่ังถนน โดยเช่ือมตรงไปยังจุดหมาย สถานท่ีส าคัญ ชุมชน ฯลฯ  (ล าดวน ศรีศักดา , 
2527 และ พลต ารวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย) 

 
ตัวอย่างโครงข่ายถนนในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี ปรากฎตามภาพท่ี 4.4 ด้านล่าง จะ

เห็นได้ว่า ถนนสายหลัก และถนนสายรอง มีการเช่ือมต่อในลักษณะโครงข่ายแบบรัศมี (Redial Network) 
โดยมีถนนท้องถิ่นเช่ือมต่อกันในลักษณะโครงข่ายแบบตาราง (Grid Network) 
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4.1.2 โครงข่ายถนน (Road Network) 

การเช่ือมโยงของถนนประเภทต่างๆ สามารถเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบ ก่อตัวขึ้นเป็นลักษณะ
โครงข่ายถนน (Road Network) ท่ีแตกต่างกันออกไป ในอดีตการเกิดขึ้นของถนนและโครงข่ายของถนน มัก
เป็นไปตามการขยายเขตความเจริญ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก อย่างไรก็ดีการ
สร้างโครงข่ายถนนท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงพื้นท่ีต่างๆ และ
ความสามารถในการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ โดยมีความปลอดภัยได้ 

ล าดวน ศรีศักดา (2527) ได้แบ่งรูปแบบของโครงข่ายถนนออกเป็น 6 ประเภทคือ (1) Grid 
Network (2) Radial Network (3) Ring-Radial Network (4) Spine Network (5) Hexagonal Network 
และ (6) Delta Network ตามภาพท่ี 4.3 ด้านล่าง 

 

ภาพท่ี 4.3: ประเภทของโครงข่ายถนน 
ท่ีมา: ล าดวน ศรีศักดา (2527) 

 
โครงข่ายถนน (Road Network) ท่ีสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไปในประเทศไทย มีดังนี้ 
(1) โครงข่ายแบบรัศมี (Redial Network) เป็นโครงข่ายถนนท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามการ

ขยายความเจริญของเมือง โดยมีจุดศูนย์กลางของความเจริญอยู่ตรงกลาง และเช่ือมถนน
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กระจายออกไปตามรัศมี โครงข่ายในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในเมืองเก่า ท่ีมีการขยายความ
เจริญออกไป โครงข่ายชนิดนี้เหมาะกับเมืองท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นัก 

(2) โครงข่ายแบบวงแหวน – รัศมี (Ring – Radial Network) เป็นโครงข่ายท่ีผสมกันระหว่าง
โครงข่ายแบบรัศมี กับโครงข่ายแบบวงแหวน โดยส่งผลให้ผู้ใช้ถนนสามารถเดินทางผ่านเมือง 
หรือเดินทางไปยังจุดรอบนอกของเมือง โดยไม่ต้องเดินทางผ่านเมืองได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ถนน
ยังสามารถท่ีจะเลือกว่าจะใช้คนนในโครงข่ายวงแหวน หรือถนนในโครงข่ายแบบรัศมีอีกด้วย 
เหมาะส าหรับเมืองขนาดใหญ่ ท่ีมีความเจริญขยายออกไปเป็นวงกว้าง 

(3) โครงข่ายแบบตาราง (Grid Network) เป็นโครงข่ายท่ีประกอบไปด้วยถนนตามแนวยางและ
แนวขวาง ตัดกันแบบต้ังฉากซ฿งกันและกัน แบ่งความห่างออกเป็นระยะทางเท่าๆ กัน 
โครงข่ายในลักษณะนี้มีข้อดีคือ สามารถกระจายความสามารถในการเข้าถึงถนนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และท่ัวถึง สามารถจัดการจราจรให้เดินทางแบบเดินทางเดียว (One way) ได้ง่าย 
ข้อเสียคือมีจุดตัดมาก เสียเวลาในการเดินทาง และหากไม่มีการบริหารสัญญาณไฟจราจรท่ีดี 
อาจส่งผลให้การจราจรติดขัดได้ 

(4) โครงข่ายแบบก้างปลา (Spine Network) เป็นโครงข่ายท่ีมีลักษณะการเช่ือมต่อถนนท้องถิ่น 
เข้ากับถนนสายรอง หรือถนนสายหลัก ในลักษณะก้างปลา กล่าวคือมีการเช่ือมต่อจากท้ัง
สองฝ่ังถนน โดยเช่ือมตรงไปยังจุดหมาย สถานท่ีส าคัญ ชุมชน ฯลฯ  (ล าดวน ศรีศักดา , 
2527 และ พลต ารวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย) 

 
ตัวอย่างโครงข่ายถนนในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี ปรากฎตามภาพท่ี 4.4 ด้านล่าง จะ

เห็นได้ว่า ถนนสายหลัก และถนนสายรอง มีการเช่ือมต่อในลักษณะโครงข่ายแบบรัศมี (Redial Network) 
โดยมีถนนท้องถิ่นเช่ือมต่อกันในลักษณะโครงข่ายแบบตาราง (Grid Network) 
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ภาพที ่4.4: โครงข่ายถนนและประเภทของถนน ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) 

  การพัฒนาโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมนั้น จะต้องพิจารณาการเช่ือมต่อ
เส้นทางตามแต่ละดับช้ันของถนนท่ีสอดรับกัน มีความเหมาะสม กล่าวคือ ถนนสายหลักควรมีการควบคุมการ
เข้าออกอย่างเหมาะสม ควรเช่ือมถนนสายหลักกับสายรองก่อน แล้วจึงเช่ือมถนนสายรองเข้ากับถนนท้องถิ่น 
และควรมีการควบคุมการเข้าถึงถนนสายรองจากถนนท้องถิ่นอีกช้ันนึงด้วย เพื่อสามารถส่งผลให้การเคล่ือนท่ี 
และการเข้าถึงพื้นท่ีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างปรากฎในภาพที่ 4.5 ด้านล่าง  

 
ภาพที ่4.5: โครงข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อถนนประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) 

93 
 

  อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย มักจะไม่มีการควบคุมการเข้าถึงถนนสายรอง จากถนนท้องถิ่น
ต่างๆ ท าให้การเข้าออก ถนนสายรองมีความถี่อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นท่ีริมสองข้างทางถนน
สายหลักเป็นจ านวนมาก จึงมักมีการจอดรถข้างทาง หรือกลับรถเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีติดริมถนน ท าให้เสีย
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของการจราจร ตัวอย่างการเช่ือมโครงข่ายท่ีไม่เหมาะสมปรากฎตามภาพท่ี 4.6
ด้านล่าง 

 

ภาพที ่4.6: โครงข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อถนนประเภทต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสม 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) 
 
4.2 ตัวอย่างถนนที่มีลักษณะอันตราย 

4.2.1 ถนนที่มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยไม่ได้มีการออกแบบ
รองรับ 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ถนนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหน้าท่ีของถนน
ต่างๆ ถนนท่ีมีสภาพอันตรายท่ีเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยไม่ได้มี
การออกแบบรองรับ มักเกิดในกรณีท่ีเป็นถนนสายหลักวิ่งผ่านเมือง ประชาชนใช้งานถนนดังกล่าวเพื่อความ
รวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมืงสู่เมือง พร้อมกับใช้ส าหรับการเดินทางเข้าถึงสถานท่ีต่างๆ ในท้องถิ่น ส่งผล
ให้หน้าท่ีของถนนตามล าดับความส าคัญของประเภทถนนเกิดความสับสน (Jovanov et. Al, 2017) 
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ภาพที ่4.4: โครงข่ายถนนและประเภทของถนน ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) 

  การพัฒนาโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมนั้น จะต้องพิจารณาการเช่ือมต่อ
เส้นทางตามแต่ละดับช้ันของถนนท่ีสอดรับกัน มีความเหมาะสม กล่าวคือ ถนนสายหลักควรมีการควบคุมการ
เข้าออกอย่างเหมาะสม ควรเช่ือมถนนสายหลักกับสายรองก่อน แล้วจึงเช่ือมถนนสายรองเข้ากับถนนท้องถิ่น 
และควรมีการควบคุมการเข้าถึงถนนสายรองจากถนนท้องถิ่นอีกช้ันนึงด้วย เพื่อสามารถส่งผลให้การเคล่ือนท่ี 
และการเข้าถึงพื้นท่ีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างปรากฎในภาพที่ 4.5 ด้านล่าง  

 
ภาพที ่4.5: โครงข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อถนนประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) 
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  อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย มักจะไม่มีการควบคุมการเข้าถึงถนนสายรอง จากถนนท้องถิ่น
ต่างๆ ท าให้การเข้าออก ถนนสายรองมีความถี่อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นท่ีริมสองข้างทางถนน
สายหลักเป็นจ านวนมาก จึงมักมีการจอดรถข้างทาง หรือกลับรถเพื่อเข้าถึงพื้นท่ีติดริมถนน ท าให้เสีย
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของการจราจร ตัวอย่างการเช่ือมโครงข่ายท่ีไม่เหมาะสมปรากฎตามภาพท่ี 4.6
ด้านล่าง 

 

ภาพที ่4.6: โครงข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อถนนประเภทต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสม 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) 
 
4.2 ตัวอย่างถนนที่มีลักษณะอันตราย 

4.2.1 ถนนที่มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยไม่ได้มีการออกแบบ
รองรับ 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ถนนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหน้าท่ีของถนน
ต่างๆ ถนนท่ีมีสภาพอันตรายท่ีเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยไม่ได้มี
การออกแบบรองรับ มักเกิดในกรณีท่ีเป็นถนนสายหลักวิ่งผ่านเมือง ประชาชนใช้งานถนนดังกล่าวเพื่อความ
รวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมืงสู่เมือง พร้อมกับใช้ส าหรับการเดินทางเข้าถึงสถานท่ีต่างๆ ในท้องถิ่น ส่งผล
ให้หน้าท่ีของถนนตามล าดับความส าคัญของประเภทถนนเกิดความสับสน (Jovanov et. Al, 2017) 
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ภาพที ่4.7: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 จว.อ่างทอง มีความสับสนการใช้งานระหว่างเพื่อความรวดเร็วใน
การเดินทางกับการเข้าถึงสถานท่ี ร้านค้า ต่างๆ 

4.2.2 การออกแบบถนนที่ไม่มีเลนส าหรับท าความเร็ว 

การเข้าสู่ถนนสายประธาน และสายหลัก มีความจ าเป็นท่ีรถยนต์จะต้องท าความเร็วท่ี
เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าสู่การจราจรของถนนสายประธานและสายหลักท่ีมีความเร็วอยู่เดิม จึงจ าเป็นต้องมี
เส้นทางจราจรส าหรับให้รถยนต์ท าความเร็ว โดยเฉพาะเส้นทางท่ีมีรถบรรทุกใช้อย่างหนาแน่น 

 

ภาพที ่4.8: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 จว.ชลบุรี การเข้าสู่ถนนท่ีใช้ความเร็วสูงไม่มีเลนส าหรับท า
ความเร็ว 
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ภาพที ่4.9: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 จว.ชลบุรี เลนส าหรับท าความเร็วแคบ 

4.2.3 ถนนทางโค้ง และทางลาดชัน (มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในแนวนอนและแนวต้ัง: 
Horizontal and Vertical alignment) 

ถนนท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทางในแนวนอน (Horizontal alignment) หรือท่ีเป็นทางโค้ง 
มักจะเป็นจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากบริเวณโค้งมักจะมีปัญหาเรื่องระยะการมองเห็น (sight 
distance) และมีความเส่ียงท่ีรถจะล่ืนไถลออกนอกเส้นทาง อุบัติเหตุท่ีมักจะพบบ่อยครั้งในบริเวณทางโค้งคือ 
รถยนต์วิ่งพุ่งออกนอกเส้นทาง หรือรถยนต์พุ่งชนเข้าหากันแบบประสานงา (head on collisions) (Torbic 
et. al, 2003) 

นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ปัญหาท่ีพบเห็นบ่อยครั้งคือกรณีท่ีถนนมีลักษณะ
เป็นทางตรงมาเป็นระยะทางไกล ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต่อมามีโค้งอย่างกระทันหัน ผู้
ขับขีคิ่ดว่าสามารถใช้ความเร็วเท่าเดิมขับข่ียานพาหนะผ่านโค้งดังกล่าวได้ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Jovanov et. al, 
2017)  

การออกแบบทางโค้งท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ีเป็นทางโค้งแบนราบปกติจะต้องมีการขยายความ
กว้างของถนนในช่วงโค้งของถนน เพื่อรองรับการเข้าโค้งของรถยนต์ ตามภาพท่ี 4.10 ด้านล่าง ซึ่งถนนหลาย
สายในประเทศไทยท่ีมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีทางโค้งท่ีมีลักษณะแบนราบ แต่ไม่ได้มีการขยายผิวถนน
บริเวณโค้งรองรับการวิ่งด้วยความเร็ว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตามภาพท่ี 4.13 และ 4.14 ด้านล่าง 
อย่างไรก็ดี ถนนท่ีได้มาตรฐานสมัยใหม่ มักจะมีการยกระดับผิดการจราจรบนทางโค้ง (Superelevation) โดย
ยกระดับถนนด้านนอกของโค้งให้มีความสูงมากกว่าถนนด้านในของโค้ง เพื่อให้รถยนต์มีแรงถ่วงเข้าสู่จุด



9594 
 

 

ภาพที ่4.7: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 จว.อ่างทอง มีความสับสนการใช้งานระหว่างเพื่อความรวดเร็วใน
การเดินทางกับการเข้าถึงสถานท่ี ร้านค้า ต่างๆ 

4.2.2 การออกแบบถนนที่ไม่มีเลนส าหรับท าความเร็ว 

การเข้าสู่ถนนสายประธาน และสายหลัก มีความจ าเป็นท่ีรถยนต์จะต้องท าความเร็วท่ี
เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าสู่การจราจรของถนนสายประธานและสายหลักท่ีมีความเร็วอยู่เดิม จึงจ าเป็นต้องมี
เส้นทางจราจรส าหรับให้รถยนต์ท าความเร็ว โดยเฉพาะเส้นทางท่ีมีรถบรรทุกใช้อย่างหนาแน่น 

 

ภาพที ่4.8: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 จว.ชลบุรี การเข้าสู่ถนนท่ีใช้ความเร็วสูงไม่มีเลนส าหรับท า
ความเร็ว 
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ภาพที ่4.9: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 จว.ชลบุรี เลนส าหรับท าความเร็วแคบ 

4.2.3 ถนนทางโค้ง และทางลาดชัน (มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในแนวนอนและแนวต้ัง: 
Horizontal and Vertical alignment) 

ถนนท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทางในแนวนอน (Horizontal alignment) หรือท่ีเป็นทางโค้ง 
มักจะเป็นจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากบริเวณโค้งมักจะมีปัญหาเรื่องระยะการมองเห็น (sight 
distance) และมีความเส่ียงท่ีรถจะล่ืนไถลออกนอกเส้นทาง อุบัติเหตุท่ีมักจะพบบ่อยครั้งในบริเวณทางโค้งคือ 
รถยนต์วิ่งพุ่งออกนอกเส้นทาง หรือรถยนต์พุ่งชนเข้าหากันแบบประสานงา (head on collisions) (Torbic 
et. al, 2003) 

นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ปัญหาท่ีพบเห็นบ่อยครั้งคือกรณีท่ีถนนมีลักษณะ
เป็นทางตรงมาเป็นระยะทางไกล ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต่อมามีโค้งอย่างกระทันหัน ผู้
ขับขีคิ่ดว่าสามารถใช้ความเร็วเท่าเดิมขับข่ียานพาหนะผ่านโค้งดังกล่าวได้ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Jovanov et. al, 
2017)  

การออกแบบทางโค้งท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ีเป็นทางโค้งแบนราบปกติจะต้องมีการขยายความ
กว้างของถนนในช่วงโค้งของถนน เพื่อรองรับการเข้าโค้งของรถยนต์ ตามภาพท่ี 4.10 ด้านล่าง ซึ่งถนนหลาย
สายในประเทศไทยท่ีมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีทางโค้งท่ีมีลักษณะแบนราบ แต่ไม่ได้มีการขยายผิวถนน
บริเวณโค้งรองรับการวิ่งด้วยความเร็ว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตามภาพท่ี 4.13 และ 4.14 ด้านล่าง 
อย่างไรก็ดี ถนนท่ีได้มาตรฐานสมัยใหม่ มักจะมีการยกระดับผิดการจราจรบนทางโค้ง (Superelevation) โดย
ยกระดับถนนด้านนอกของโค้งให้มีความสูงมากกว่าถนนด้านในของโค้ง เพื่อให้รถยนต์มีแรงถ่วงเข้าสู่จุด
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ศูนย์กลางมากขึ้น ท าให้ความเส่ียงท่ีจะหลุดออกจากโค้งมีน้อยลง สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้น ตามภาพท่ี 
4.10 และ 4.11 ด้านล่าง 

 

ภาพที ่4.10: มาตรฐานการขยายความกว้างของถนนส าหรับทางโค้งของไทย 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554) 

 

ภาพที ่4.11: การยกโค้ง (Superelevation) ภาพที ่4.12: มาตรฐานการยกโค้งของไทย 
ท่ีมา: European Commission (2020)  ท่ีมา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554) 
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ภาพที ่4.13: โค้งหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ถนนเป็นเส้นตรงเป็นระยะทางพอสมควร และจะเปล่ียนเป็น
โค้งกระทันหัน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 

ภาพที ่4.14: โค้งก านันเชย จว.พิษณุโลก ลักษณะเป็นโค้งกระทันหัน สภาะถนนไมร่ับการเข้าโค้งด้วยความเร็ว 

ถนนท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทางในแนวตั้ง (Vertical alignment) หรือทางลาดชันขึ้นหรือลง 
มักจะเป็นจุดเส่ียงให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่นระยะการมองเห็นส าหรับการแซงมีไม่เพียงพอ และกรณี
ความสามารถในการใช้ความเร็วขึ้นทางชันระหว่างรถบรรทุกและรถยนตืท่ัวไปในกรณีทางลาดชันขึ้น และ
ความเส่ียงในการไม่สามารถหยุดรถหรือเบรคแตกในกรณีทางลาดชันลง 

ลักษณะของโค้งในแนวต้ังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ โค้งแบบคว่ า (Crest 
Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) ตามภาพท่ี 4.15 ด้านล่าง 
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ศูนย์กลางมากขึ้น ท าให้ความเส่ียงท่ีจะหลุดออกจากโค้งมีน้อยลง สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้น ตามภาพท่ี 
4.10 และ 4.11 ด้านล่าง 

 

ภาพที ่4.10: มาตรฐานการขยายความกว้างของถนนส าหรับทางโค้งของไทย 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554) 

 

ภาพที ่4.11: การยกโค้ง (Superelevation) ภาพที ่4.12: มาตรฐานการยกโค้งของไทย 
ท่ีมา: European Commission (2020)  ท่ีมา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554) 
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ภาพที ่4.13: โค้งหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ถนนเป็นเส้นตรงเป็นระยะทางพอสมควร และจะเปล่ียนเป็น
โค้งกระทันหัน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 

ภาพที ่4.14: โค้งก านันเชย จว.พิษณุโลก ลักษณะเป็นโค้งกระทันหัน สภาะถนนไมร่ับการเข้าโค้งด้วยความเร็ว 

ถนนท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทางในแนวตั้ง (Vertical alignment) หรือทางลาดชันขึ้นหรือลง 
มักจะเป็นจุดเส่ียงให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่นระยะการมองเห็นส าหรับการแซงมีไม่เพียงพอ และกรณี
ความสามารถในการใช้ความเร็วขึ้นทางชันระหว่างรถบรรทุกและรถยนตืท่ัวไปในกรณีทางลาดชันขึ้น และ
ความเส่ียงในการไม่สามารถหยุดรถหรือเบรคแตกในกรณีทางลาดชันลง 

ลักษณะของโค้งในแนวต้ังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ โค้งแบบคว่ า (Crest 
Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) ตามภาพท่ี 4.15 ด้านล่าง 
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ภาพที ่4.15: ลักษณะของโค้งในแนวตั้ง โค้งแบบคว่ า (Crest Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) 
ท่ีมา: Nomad (2017) 

จากการศึกษาพบว่าอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในโค้งแบบหงาย (Sag Curve) มากกว่าโค้งแบบ
คว่ า (Crest Curve) และอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในช่วงของการเข้าสู่โค้งมากกว่าการออกจากโค้ง  (European 
Commission:  Getting initial safety design principles right, 2020) 

ถนนท่ีมีการเปล่ียนระดับในแนวต้ัง (Vertical Alignment) ท้ังกรณีโค้งแบบคว่ า (Crest 
Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) โดยท่ัวไปแล้ว ควรมีการออกแบบให้ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่มากขึ้น 
โดยในส่วนของโค้งแบบคว่ า (Crest Curve) ควรมีองศาของโค้งท่ีท าให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรถยนต์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อป้องกันการพุ่งชน หรือค านวนระยะการแซงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเวลา
กลางคืนท่ีความลาดชันของส่วนโค้งแบบคว่ าอาจจะปิดบังแนวไฟหน้ารถของรถท่ีสวนมาได้ และควรออกแบบ
ให้ระยะทางในการมองเห็นสัมพันธ์กับระยะทางท่ีสามารถหยุดรถ (ใช้เบรค) ได้อย่างปลอดภัย 

ในส่วนของโค้งแบบหงาย (Sag Curve) ควรมีการออกแบบให้มีองศาของโค้งไม่แคบ
จนเกินไปจนท าให้ระยะทางส่องสว่างของไฟหน้ารถไม่สามารถมองเห้นในระยะไกลได้ และควรค านึงถึงความ
สะดวกสบายส าหรับผู้ใช้ถนนโดยออกแบบให้มีความโค้งท่ีสามารถขับขี่ยานพาหนะลงเนินได้อย่างปลอดภัย ไม่
ลาดชันมากนัก  

99 
 

 

ภาพที ่4.16: การออกแบบโค้งแบบคว่ า (Crest Curve) 
ท่ีมา: Autodesk (2014) 

 

 

ภาพที ่4.17: การออกแบบโค้งแบบหงาย (Sag Curve) 
ท่ีมา: Autodesk (2014) 

ถนนท่ีมีการผสมผสานการเปล่ียนแปลงทิศทางท้ังแนวนอนและแนวต้ัง (Combination of 
Horizontal and Vertical alignment) อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แม้ว่าการก่อสร้างถนน
ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานท้ังในการเปล่ียนทิศทางในแนวนอน และในแนวต้ัง เมื่อพิจารณามาตรการท้ัง
สองกรณีแยกออกจากกัน แต่เมื่อน าเอาท้ังสองกรณีมารวมกันการเปล่ียนแปลงระดับความสูงของถนนในเวลา
เดียวกับการเปล่ียนแปลงในแนวนอนในบางโอกาส อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมดูเหมือนว่าจะสามารถใช้
ความเร็วในระดับเดิมได้ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ (Jovanov et. al, 2017) ท้ังนี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวมักเกิด
กับถนนทางโค้ง ท่ีลงเขาในโค้งแนวนอน (Sag Curve) สามารถหลอกสายตาท าให้คิดว่า โค้งมีรัศมีกว้างกว่า
ปกติ ส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วท่ีไม่สัมพันธ์กับสภาพถนน (European Commission:  Getting initial 
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ภาพที ่4.15: ลักษณะของโค้งในแนวตั้ง โค้งแบบคว่ า (Crest Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) 
ท่ีมา: Nomad (2017) 
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ภาพที ่4.16: การออกแบบโค้งแบบคว่ า (Crest Curve) 
ท่ีมา: Autodesk (2014) 

 

 

ภาพที ่4.17: การออกแบบโค้งแบบหงาย (Sag Curve) 
ท่ีมา: Autodesk (2014) 

ถนนท่ีมีการผสมผสานการเปล่ียนแปลงทิศทางท้ังแนวนอนและแนวต้ัง (Combination of 
Horizontal and Vertical alignment) อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แม้ว่าการก่อสร้างถนน
ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานท้ังในการเปล่ียนทิศทางในแนวนอน และในแนวต้ัง เมื่อพิจารณามาตรการท้ัง
สองกรณีแยกออกจากกัน แต่เมื่อน าเอาท้ังสองกรณีมารวมกันการเปล่ียนแปลงระดับความสูงของถนนในเวลา
เดียวกับการเปล่ียนแปลงในแนวนอนในบางโอกาส อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมดูเหมือนว่าจะสามารถใช้
ความเร็วในระดับเดิมได้ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ (Jovanov et. al, 2017) ท้ังนี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวมักเกิด
กับถนนทางโค้ง ท่ีลงเขาในโค้งแนวนอน (Sag Curve) สามารถหลอกสายตาท าให้คิดว่า โค้งมีรัศมีกว้างกว่า
ปกติ ส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วท่ีไม่สัมพันธ์กับสภาพถนน (European Commission:  Getting initial 
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safety design principles right, 2020) ส่งผลให้กรณีการผสมผสานของทางโค้งแนวนอน และทางโค้ง
แนวตั้งแบบคว่ า (Sag Curve) มีความเส่ียงท่ีรถบรรทุกท่ีมีขนาดใหญ่ น าหนักมาก สามารถแหกโค้งเวลาลงทาง
โค้งชันได้ ดังนั้นถนนท่ีสมัยใหม่จึงมักจะสร้างทางออกฉุกเฉินส าหรับรถบรรทุก หรือรถพ่วง ในช่วงถนนท่ีลงเขา 

 

ภาพที ่4.18: ทางออกฉุกเฉินส าหรับลงทางโค้งชัน 
ท่ีมา: US Department of Transportation, (2017) 
 

 

ภาพที ่4.19: ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด-ตาก) จุดเกิดเหตุ กม.50-51 รถบรรทุกลงเขาเบรคแตก
พลิกตะแคง มีผู้เสียชีวิต 
ท่ีมา: จส.100 (2562) 
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4.2.4 ถนนที่มีการออกแบบเคร่ืองหมายการจราจรที่ไม่เหมาะสม 

ปัญหาการออกแบบเครื่องหมายการจราจรบนถนนในประเทศไทย มีมากมายหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเส้นแบ่งจราจร เส้นบอกทิศทาง หรือป้ายจราจรมีความไม่ชัดเจน ระยะห่างในการติดต้ังป้าย
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถมองเห็นได้ชัด ฯลฯ อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีปัญหาการออกแบบเครื่องหมายการจราจร
ท่ีไม่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย หรือเป็นรูปแบบท่ียังไม่ได้มีการน าเอาการออกแบบท่ีเพิ่มความปอลด
ภัยบนท้องถนนมาปรับใช้ ปัญหาท่ีส าคัญ และน่าสนใจมีดังนี้ 

4.2.4.1 ปัญหาเกาะกลางถนนแบบเกาะสี (painted median) 
อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนนท่ีใช้เกาะสีแบ่งทิศทางการจราจร โดยเฉพาะกรณีถนนท่ีมี

เส้นทางการวิ่ง 4 ช่องทาง สาเหตุท่ีถนนในลักษณะดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งคือ ผู้ใช้ถนนสามารถใช้
ความเร็วในการขับขี่ และจึงมักจะมีความเส่ียงในการชนแบบประสานงาสูง เนื่องจากผู้ขับขี่สามารถฝ่าฝืน
เครื่องหมายจราจรท าให้เกาะกลางสีไม่สามารถควบคุมการจราจรให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง เกาะ
กลางสียังไม่สามารถควบคุมผู้ใช้ถนนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การกลับรถ หรือเล้ียว
รถยนต์อย่างกระทันหัน และการเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีเกาะกลางสี เพื่อรอกลับรถหรือท าการเล้ียว นอกจากนี้ถนน 
2 เส้นทางท่ีมีการขยายไหล่ทาง ก็มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเช่นกัน 

ดังนั้นในบริบทประเทศไทย ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยการขับขี่อยู่มาก การใช้เกาะสี
เป็นเครื่องหมายควบคุมการจราจร แม้จะประหยัดงบประมาณ แต่อาจจะไม่คุ้มค่าต่อความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนได้ จึงควรมีการปรับเปล่ียนไปใช้เกาะกลางถนนราคาถูกชนิดอื่นๆ เช่นเกาะกลาง
ถนนแบบยก (Raised Median) หรือเกาะกลางถนนเป็นราวหรือก าแพงกั้น (Barrier Median) 
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safety design principles right, 2020) ส่งผลให้กรณีการผสมผสานของทางโค้งแนวนอน และทางโค้ง
แนวตั้งแบบคว่ า (Sag Curve) มีความเส่ียงท่ีรถบรรทุกท่ีมีขนาดใหญ่ น าหนักมาก สามารถแหกโค้งเวลาลงทาง
โค้งชันได้ ดังนั้นถนนท่ีสมัยใหม่จึงมักจะสร้างทางออกฉุกเฉินส าหรับรถบรรทุก หรือรถพ่วง ในช่วงถนนท่ีลงเขา 

 

ภาพที ่4.18: ทางออกฉุกเฉินส าหรับลงทางโค้งชัน 
ท่ีมา: US Department of Transportation, (2017) 
 

 

ภาพที ่4.19: ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด-ตาก) จุดเกิดเหตุ กม.50-51 รถบรรทุกลงเขาเบรคแตก
พลิกตะแคง มีผู้เสียชีวิต 
ท่ีมา: จส.100 (2562) 
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ภาพที่ 4.20: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 (สายอ่าวลึก–หินโงก) ท่ีมีการขยายเป็น 4 ช่องทาง 
ท่ีมา: ส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวง (2554) 

 
4.2.4.2 ปัญหาการออกแบบเส้นจราจร 

จากสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงปี 2561 พบว่า อุบัติเหตุบนทางหลวง จ าแนกตามลักษณะการ
ชน ท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายถึงชีวิต มีสาเหตุมาจากรถยนต์ท่ีชนกันบนถนนในทิศทางเดียวกัน โดยมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 4,796 ครั้ง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 750 ราย (กรมทางหลวง, 2562) สาเหตุ
หนึ่งท่ีส าคัญของการชนกันบนถนนในทิศทางเดียวกัน คือการชนท้ายท่ีมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการขับขี่ของ
ผู้ใช้ถนนนทีมักจะเว้นระยะห่างระหว่างรถตนเองกับคันหน้าไม่เพียงพอ 

แต่เดิมกรมทางหลวงได้มีการติดต้ังเครื่องหมายจราจรเป็นรูปวงกลมสีขาวบนพื้นถนน เพื่อ
ก าหนดระยะห่างระหว่างรถยนต์ข้างหน้าและข้างหลังท่ีขับตามมา โดยอ้างอิงมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา ใช้
ทดลองกับถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปรากฎว่าอุบัติเหตุไม่ลดลงเนื่องจากระยะห่างท่ีก าหนด
ห่างเกินไป จึงท าให้ผู้ใช้รถยนต์ในบริบทประเทศไทย ขับแทรกเข้ามาตรงกลาง จึงได้มีการยกเลิกแนวทาง
ดังกล่าวไป 

อย่างไรก็ดีได้มีการน าการออกแบบเส้นทางจราจรท่ีเรียกว่า Transverse Bar มีลักษณะเป็น
เส้นตรงแนวขวางกับถนน ภาพที่ 4.21 ด้านล่าง โดยก าหนดให้มีระยะห่างตามความเหมาะสมของถนน รศ.อ า
พล การุณสุนทวงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
กล่าวว่า “การติดต้ังเครื่องหมาย Transverse Bar ควรติดต้ังระยะทาง 5 กม. แบ่งเป็น 3 ชุด แต่ละชุดมี 20 
แถบ พร้อมติดต้ัง ป้ายเตือน 2 แบบ คือ แบบเหนือศีรษะและแบบด้านข้าง ภาพท่ี 4.22 ด้านล่าง ท้ังนี้ สถิติ
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อุบัติเหตุหลังติดต้ังแล้วเสร็จ 1 ปี พบว่า อุบัติเหตุการชนท้ายเกิดข้ึนเพียง 3 ครั้ง/ปี น้อยกว่าในช่วงก่อนติดต้ัง
ท่ีเกิดขึ้น 10 ครั้ง/ปี Transverse Bar จึงมีส่วนช่วยลดจ านวนอุบัติเหตุจากการชนท้ายอย่างมีนัยส าคัญท่ีความ
เช่ือมั่น 99.39%นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบระหว่างอัตราการไหลรถยนต์ก่อนและหลังการติดต้ัง พบว่า
หลังติดต้ังเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนติดต้ัง” (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2562) 

 

ภาพที่ 4.21: เครื่องหมาย Transverse Bar 
ท่ีมา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2562) 

 

ภาพที่ 4.22: ป้ายเตือน 2 แบบ (แบบเหนือศีรษะและแบบด้านข้าง) 
ท่ีมา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2562) 

 
4.2.5 ถนนที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ถนนในรูปแบบอื่นๆ 

  ในปัจจุบัน ถนนท่ีได้มีการสร้างเพื่อการขนส่ง และการสัญจรโดยท่ัวไป มักจะเป็นถนนท่ี
ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ แต่เพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นให้รถยนต์สามารถเดินทางได้ด้วย
ความเร็วสูงสุด โดยมิค่อยให้ความส าคัญกับผู้ร่วใช้ถนนประเภทอื่นๆ อาทิเช่น คนเดินเท้า รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ส่งผลให้รูปแบบของถนนในปัจจุบันมีลักษณะอันตราย เส่ียงต่อการอุบัติเหตุ 
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เนื่องจากมีโอกาสท่ีรถยนต์จะชนกับผู้ร่วมใช้ถนนประเภทอื่นๆ อย่างง่ายดายเนื่องจากถนนมักจะมีสภาพท่ี
สามารถใช้ความเร็วได้สูง โดยไม่มีการออกแบบเพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอื่นๆ เช่นช่องทางข้าม
ถนนมีระยะห่างมากเกินไป หรือไม่มีช่องทางส าหรับจักรยาน หรือจักรยานยนต์โดยเฉพาะ 

จากการศึกษาปัญหาความไม่ปลอดภัยของถนนท่ัวโลกตามรายงาน Global Designing 
Cities Initiative (2016) ของสมาคมเจ้าหน้าท่ีระบบคมนาคมในเมืองแห่งชาติ (National Association of 
City Transportation Officials) พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก 

(1) ทางเดินเท้ามีลักษณะแคบ ถูกกีดขวาง หรือไม่มีทางเดินเท้าอยู่เลย ส่งผลให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนทางเท้าต้องถูกบังคับโดยสภาพให้ลงมาเดินอยู่ในพ้ืนท่ีถนน และจะเส่ียงต่อ
อันตรายต่อร่างกายและชีวิตอย่างมากเมื่อการขาดทางเท้าท่ีดีต้ังอยู่บนถนนท่ีรถยนต์
สามารถใช้ความเร็วสูง 

(2) ถนนท่ีไม่มีทางเดินข้ามถนนส าหรับคนเดินเท้า โดยเฉพาะถนนท่ีไม่มีเกาะกลาง ส่งผลให้
คนเดินเท้าต้องเส่ียงท่ีจะต้องข้ามถนนท่ีมีระยะความห่างท้ังสองฝ่ังถนนท่ีไกล และมักจะ
เกิดอุบัติเหตุบริเวณตรงกลางถนน 

(3) ทางข้ามถนนท่ีไม่มีจุดพักในการข้าม ส่งผลให้คนเดินถนนต้องข้ามถนนในระยะทางท่ีไกล 
เส่ียงต่ออุบัติเหตุ โดยเฉพาะกรณีผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(4) กรณีท่ีสัญญาณไฟไม่บ่งบอกเวลาท่ีผู้ใช้ถนนจะต้องรอข้าม อย่างเช่นการนับเวลาถอย
หลัง หรือกรณีท่ีสัญญาณไฟมีระยะเวลานานเกินไปเพราะมุ่งเน้นการระบายการจราจร
ของรถยนต์ ส่งผลให้ผู้ใช้ถนนอาจท าการเส่ียงข้ามถนน 

(5) ไม่มีช่องทางเฉพาะส าหรับรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เกิดความเส่ียง เมื่อ
ใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ โดยเฉพาะการถูกชนจากด้านหลัง หรือเวลาจะแซง 

(6) การออกแบบแยกจราจรท่ีเน้นให้รถยนต์สามารถท าการเล้ียวได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีทัศน
วิสัยท่ีดีส าหรับการมองเห็น ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อผู้สัญจรทางเท้า 

(7) ท่ีขึ้นลงรถโดยสาร ไม่มีความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในเวลา ขึ้นและลงจากรถ โดยเฉพาะบนถนนท่ีสามารถใช้ความเร็วได้ 

(8) สภาพถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับการดูแลรักษา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
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ภาพที ่4.23: ถนนท่ีมีลักษณะอันตราย ไม่มีทางเดินเท้าท่ีปลอดภัย กรณีศึกษาจากประเทศอินเดีย 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 83) 
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ภาพที ่4.23: ถนนท่ีมีลักษณะอันตราย ไม่มีทางเดินเท้าท่ีปลอดภัย กรณีศึกษาจากประเทศอินเดีย 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 83) 
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ภาพ 4.24: ท่ีพักคนข้ามถนนเพื่อความปลอดภัย (Pedestrians Plaza) กรณีศึกษาจากประเทศอาเจนตินา 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 212) 
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ภาพท่ี 4.25: ทางเล้ียวบริเวณแยกท่ีไม่มีความปลอดภัย กรณีศึกษาจากประเทศไทย และการออกแบบใหม่ให้
รถยนต์วิ่งอ้อมหัวโค้งเพื่อลดความเร็ว 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 352-353) 
 
4.3 การออกแบบถนนสมัยใหม่ (Complete Street) 
  ในปัจจุบันการออกแบบถนนสมัยใหม่ เป็นปรับเปล่ียนแนวคิดจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการออกแบบ
ถนนให้รองรับการใช้งานของรถยนต์เป็นหลัก ไม่รองรับการใช้งานของกลุ่มอื่นๆ โดยการออกแบบจะมุ่งเน้นไป
ท่ีการระบายจราจรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้โดยง่ายท่ีสุด เร็วท่ีสุด เท่าท่ีจะ
อยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ดีแนวคิดของการออกแบบถนนในลักษณะเดิม ส่งผลให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยบนถนน ท้ังท่ีเกิดกับผู้ใช้รถยนต์ด้วยกัน ผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นๆ และคนเดินเท้าท่ีร่วมใช้ถนนอย่าง
มาก แนวคิดการออกแบบสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปท่ี การลดความเส่ียงของจุดตัดทิศทางจราจรท่ีอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุของการใช้งานถนนจากกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ และลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยการจ ากัดความเร็ว 
และปรับปรุงถนนให้ปลอดถัยส าหรับผู้ใช้ถนนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง (Global Designing Cities Initiativeม 2016) 

ท้ังนี้เนื่องจากระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ และระยะทางท่ีต้องใช้ในการหยุดรถ มี
ความสัมพันธ์กับความเร็วของรถยนต์เป้เนอย่างมาก ตามภาพท่ี 4.26 ด้านล่างจะเห็นได้ว่า รถยนต์ท่ีใช้
ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงมีโอกาสส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคนเดินเท้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพียงร้อยละ 
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ภาพ 4.24: ท่ีพักคนข้ามถนนเพื่อความปลอดภัย (Pedestrians Plaza) กรณีศึกษาจากประเทศอาเจนตินา 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 212) 
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ภาพท่ี 4.25: ทางเล้ียวบริเวณแยกท่ีไม่มีความปลอดภัย กรณีศึกษาจากประเทศไทย และการออกแบบใหม่ให้
รถยนต์วิ่งอ้อมหัวโค้งเพื่อลดความเร็ว 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 352-353) 
 
4.3 การออกแบบถนนสมัยใหม่ (Complete Street) 
  ในปัจจุบันการออกแบบถนนสมัยใหม่ เป็นปรับเปล่ียนแนวคิดจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการออกแบบ
ถนนให้รองรับการใช้งานของรถยนต์เป็นหลัก ไม่รองรับการใช้งานของกลุ่มอื่นๆ โดยการออกแบบจะมุ่งเน้นไป
ท่ีการระบายจราจรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้โดยง่ายท่ีสุด เร็วท่ีสุด เท่าท่ีจะ
อยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ดีแนวคิดของการออกแบบถนนในลักษณะเดิม ส่งผลให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยบนถนน ท้ังท่ีเกิดกับผู้ใช้รถยนต์ด้วยกัน ผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นๆ และคนเดินเท้าท่ีร่วมใช้ถนนอย่าง
มาก แนวคิดการออกแบบสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปท่ี การลดความเส่ียงของจุดตัดทิศทางจราจรท่ีอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุของการใช้งานถนนจากกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ และลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยการจ ากัดความเร็ว 
และปรับปรุงถนนให้ปลอดถัยส าหรับผู้ใช้ถนนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง (Global Designing Cities Initiativeม 2016) 

ท้ังนี้เนื่องจากระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ และระยะทางท่ีต้องใช้ในการหยุดรถ มี
ความสัมพันธ์กับความเร็วของรถยนต์เป้เนอย่างมาก ตามภาพท่ี 4.26 ด้านล่างจะเห็นได้ว่า รถยนต์ท่ีใช้
ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงมีโอกาสส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคนเดินเท้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพียงร้อยละ 



108 108 
 

40 ในขณะท่ีรถยนต์ท่ีใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงมีโอกาสส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคนเดินเท้าเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 100 

 

ภาพท่ี 4.26: ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระดับความเส่ียงการเสียชีวิต และระยะทางท่ีต้องใช้หยุดรถ 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 10) 
 

  แนวคิดถนนสมัยใหม่ท่ีค านึงถึงการใช้ถนนร่วมกันของทุกกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความปลอดภัยเรียกว่า แนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) โดยมีองค์ประกอบคือ ต้องมีความสามารถ
ให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ มีการออกแบบให้รถยนต์มีการใช้ความเร็วท่ีอยู่ในระดับท่ีปลอดภัย เปล่ียน
ล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้ใช้ถนนตามบริบทของแต่ละกรณี ถนนสามารถใช้ด าเนินกิจกรรมหลากหลายมิติ 
เช่นกิจกรรมทางวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และการค้า การออกแบบต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของถนน
ในภาพรวม โดยพิจารณาจากโครงข่ายถนน ผังเมือง และบริบทตามกรณี 
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ภาพที่ 4.27: แนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 189) 

 
  การปรับเปล่ียนการออกแบบถนนท่ีรองรับการใช้งานของรถยนต์เป็นหลักมาเป็นแนวคิดถนน
สมบูรณ์ (Complete Street) มีผลดีอย่างเห็นได้ชัดคือสามารถรองรับจ านวนผู้ใช้ถนนได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ เมื่อมีการออกแบบอย่างชาญฉลาดแบบบูรณาการ ดังจะเห็นได้จากภาพท่ี  4.28 ด้านล่าง โดยถนน
ขนาดเดียวกันท่ีออกแบบมาเพื่อการใช้งานของรถยนต์เป็นหลักสามารถรองรับผู้ใช้ถนนได้ 12,300 คนต่อ
ช่ัวโมง ในขณะท่ีถนนท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มแบบสมบูรณ์สามารถรองรับผู้ใช้ถนนได้มากถึง 
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ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 10) 
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ภาพที่ 4.27: แนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 189) 

 
  การปรับเปล่ียนการออกแบบถนนท่ีรองรับการใช้งานของรถยนต์เป็นหลักมาเป็นแนวคิดถนน
สมบูรณ์ (Complete Street) มีผลดีอย่างเห็นได้ชัดคือสามารถรองรับจ านวนผู้ใช้ถนนได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ เมื่อมีการออกแบบอย่างชาญฉลาดแบบบูรณาการ ดังจะเห็นได้จากภาพท่ี  4.28 ด้านล่าง โดยถนน
ขนาดเดียวกันท่ีออกแบบมาเพ่ือการใช้งานของรถยนต์เป็นหลักสามารถรองรับผู้ใช้ถนนได้ 12,300 คนต่อ
ช่ัวโมง ในขณะท่ีถนนท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มแบบสมบูรณ์สามารถรองรับผู้ใช้ถนนได้มากถึง 
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30,100 คนต่อช่ัวโมง ดังนั้นในปัจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา และยุโรปจึงได้มีการ
ปรับเปล่ียนถนนแบบเดิมมาเป็นถนนสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ 

 

 

 

ภาพที ่4.28: การเปล่ียนการออกแบบจากถนนแบบเดิมมาเป็นถนนสมบูรณ์ 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 15) 
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 ตัวอย่างการปรับปรุงถนนในแบบต่างๆ  

ถนนคนเดิน (Pedestrian Only Streets) 
การปรับปรุงถนนให้ใช้ส าหรับคนเดิน ควรมีการเว้นช่องทางท่ีเพียงพอส าหรับรถยนต์ใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน (รถพยาบาล, ดับเพลิ, ต ารวจ ฯลฯ) สามารถจะเข้าไปได้ วัสดุท่ีท าทางเดินควรเป็นวัสดุท่ีไม่
ล่ืน มีเครื่องหมายบอกทางส าหรับคนตาบอดบนพื้น และควรมีการติดต้ังท่ีนั่ง ราวผูกจักรยาน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการท ากิจกรรมอื่นๆ (Global Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 

ภาพที ่4.29: การปรับปรุงถนนคนเดิน (Pedestrian Only Streets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 194) 
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ตรอกด้านหลังอาคาร (Laneways and Alleys) 
การปรับปรุงตรอกหรือซอยด้านหลังหรือระหว่างอาคาร ควรมีปรับปรุงถนนให้สามารถ

ประกอบธุรกิจการค้าได้ โดยอนุญาตให้มีการวางป้าย หรือโต๊ะอาหารขนาดเล็กไว้หน้าร้านได้ ควรมีการเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 3.5 เมตร ส าหรับรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน และหากมีการอนุญาตให้รถยนต์เข้าไปส่งของได้ 
ควรจ ากัดความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง สามารถจัดวางกระถางต้นไม้เพื่อความสวยงามได้ แต่ต้อง
สามารถเคล่ือนย้ายได้เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Global Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.30: การปรับปรุงตรอกด้านหลังอาคาร (Laneways and Alleys) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 201) 
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ถนนที่มีจุดส าหรับสันทนาการ (Parklets) 
แนวคิดการจัดท า Parklets หรือถนนท่ีมีการกันบางส่วนไว้ส าหรับเป็นจุดส าหรับสันทนาการ 

เช่น สวน หรือท่ีนั่งด่ืม หรืออาหาร ตามตัวอย่างในภาพท่ี 4.31 ด้านล่างเป็นการปรับปรุงถนน 2 ช่องทางท่ี
มักจะมีการจอดรถข้างทางจ านวน 1 ช่องทางเป็นประจ าเนื่องด้วยเป็นย่านธุรกิจ การสร้างจุดสันทนาการ
จะต้องมีการล้อมบริเวณด้วยฉากกั้น ท่ีท าให้รถยนต์ท่ีวิ่งผ่านมาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ควรมีการวางท่ีกั้น
ล้อ เพื่อไม่ให้รถท่ีมาจอดเข้ามาในเขตสันทนาการได้ ควรระมัดระวังระดับความสูงต่ าระหว่างจุดสันทนาการกับ
แนวทางเดิน เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม มีการติดต้ังไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดอย่างท่ัวถึงเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังนี้จุดสันทนาการควรห่างจากแยกไม่น้อยกว่า 5 เมตร (Global Designing Cities Initiative, 
2016) 

 

 
ภาพที ่4.31: การปรับปรุงถนนท่ีมีจุดส าหรับสันทนาการ (Parklets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 207) 
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ถนนในยา่นที่พักอาศัย (Residential Streets) 
การปรับปรุงถนนในย่านท่ีพักอาศัย ควรมีการออกแบบให้รถยนต์ใช้ความเร็วท่ีลดลง ใน

ช่องทางท่ีใช้ส าหรับการจอดรถ ควรสร้างเขตทางเดินเพิ่มเติมบริเวณหัวโค้ง เพื่อบังคับให้รถยนต์ต้องใช้
ความเร็วลดลงในการเล้ียว เขตท่ีสร้างเพิ่มขึ้นมายังสามารถลดระยะทางการข้ามถนนของคนเดินเ ท้า โดย
ผู้ออกแบบสามารถท าการปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างความร่มรื่นได้ ควรมีการ ติดต้ังเนินชะลอความเร็ว (speed 
hump) ไว้บริเวณแยกส าหรับข้ามถนน และเพื่อให้รถยนต์ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงแยก และติดต้ังป้ายเตือน
จ ากัดความเร็วอย่างชัดเจน (Global Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.32: การปรับปรุงถนนในย่านท่ีพักอาศัย (Residential Streets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 235) 
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ถนนในยา่นชุมชน (Neighborhood Main Streets) 
การปรับปรุงถนนในย่านชุมชน ตามตัวอย่างในภาพท่ี 4.33 ด้านล่าง เป็นการปรับถนนแบบ

วิ่งทางเดียว (one way) มาเป็นแบบวิ่งสวนทาง โดยก่อนท่ีจะมีการปรับ ต้องมีการวิเคราะห์จากเครือยข่าย
ถนนในภาพรวมเสียก่อน การปรับมาเป็นแบบวิ่งสวนทาง ส่งผลให้การใช้ความเร็วของรถยนต์ลดลง และเพิ่ม
ความสามารถในการการเข้าถึงของผู้ใช้รถยนต์ได้ ควรจัดท าเขตทางเดินท่ียื่นออกมาบริเวณหัวโค้งเพื่อบังคับให้
รถยนต์ลดความเร็วเวลาท าการเล้ียว และมีเครื่องจราจรบนพื้นอย่างชัดเจนว่าเป็นเขตใช้ถนนร่วมกับจักรยาน 
ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับกิจกรรมอื่นๆเช่น ราวผูกรถจักรยาน ม้านั่ง ถังขยะ และปลูกต้นไม้ ฯลฯ (Global 
Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.33: การปรับปรุงถนนในย่านชุมชน (Neighborhood Main Streets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 243) 
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Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.33: การปรับปรุงถนนในย่านชุมชน (Neighborhood Main Streets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 243) 
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ถนนใจกลางเมือง (Central Streets) 
การปรับปรุงถนนในย่านใจกลางเมือง ควรมีการออกแบบให้ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มสามารถร่วมกัน

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพื้นท่ีทางการค้า สามารถปรับปรุงได้ด้วยการลดจ านวนช่องทางการวิ่งของ
รถยนต์  ให้เหลือทิศทางละ 1 ช่องทาง เพิ่มเกาะกลางส าหรับให้ผู้ข้ามถนนได้พัก ท าทางคนข้ามถนนให้มีความ
ปลอดภัย ชัดเจน และมีระยะทางท่ี จัดต้ังเกาะส าหรับขึ้นลงรถโดยสาร โดยมีลักษณะขวางช่องทางรถยนต์ 
เพื่อให้ช่องทางรถยนต์ต้องมีลักษณะฟันปลา จัดท าช่องทางรถจักรยานและมีการจัดท าแนวเขตเพื่อความ
ปลอดภัย ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ รองรับกิจกรรมหลากหลาย และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น (Global Designing 
Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.34: การปรับปรุงถนนใจกลางเมือง (Central Streets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 263) 
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ถนนขนาดใหญ่และเป็นเสน้ทางขนส่งสาธารณะ (Large Streets with Transit) 
การปรับปรุงถนนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ ควรมีการออกแบบโดยให้

ความส าคัญกับระบบขนส่งสาธารณะเป็นล าดับแรก และเพิ่มพื้นท่ีสาธารณะ สามารถปรับปรุงด้วยการขยาย
พื้นท่ีทางเดินเท้า จัดท าเส้นทางรถโดยสาร ใช้ร่วมกับรถแท็กซี่ โดยอาจจะออกแบบช่องจอดรับ ส่งผู้โดยสารท่ี
เว้าเข้าไปในพื้นท่ีทางเดินเท้า อนุญาตให้จัดต้ังร้านค้าบริเวณป้ายขึ้นลงรถโดยสาร โดยไม่ให้กีดขวางการขึ้นลง 
ขยายเกาะกลางเพื่อเป็นพื้นท่ีพักส าหรับคนข้ามถนน จัดต้ังป้ายบอกทางหรือแผนท่ีส าหรับคนเดินเท้า และ
ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น (Global Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.35: การปรับปรุงถนนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ (Large Streets with Transit) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 279) 
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ถนนใจกลางเมือง (Central Streets) 
การปรับปรุงถนนในย่านใจกลางเมือง ควรมีการออกแบบให้ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มสามารถร่วมกัน

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพื้นท่ีทางการค้า สามารถปรับปรุงได้ด้วยการลดจ านวนช่องทางการวิ่งของ
รถยนต์  ให้เหลือทิศทางละ 1 ช่องทาง เพิ่มเกาะกลางส าหรับให้ผู้ข้ามถนนได้พัก ท าทางคนข้ามถนนให้มีความ
ปลอดภัย ชัดเจน และมีระยะทางท่ี จัดต้ังเกาะส าหรับขึ้นลงรถโดยสาร โดยมีลักษณะขวางช่องทางรถยนต์ 
เพื่อให้ช่องทางรถยนต์ต้องมีลักษณะฟันปลา จัดท าช่องทางรถจักรยานและมีการจัดท าแนวเขตเพื่อความ
ปลอดภัย ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ รองรับกิจกรรมหลากหลาย และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น (Global Designing 
Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.34: การปรับปรุงถนนใจกลางเมือง (Central Streets) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 263) 
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ถนนขนาดใหญ่และเป็นเสน้ทางขนส่งสาธารณะ (Large Streets with Transit) 
การปรับปรุงถนนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ ควรมีการออกแบบโดยให้

ความส าคัญกับระบบขนส่งสาธารณะเป็นล าดับแรก และเพิ่มพื้นท่ีสาธารณะ สามารถปรับปรุงด้วยการขยาย
พื้นท่ีทางเดินเท้า จัดท าเส้นทางรถโดยสาร ใช้ร่วมกับรถแท็กซี่ โดยอาจจะออกแบบช่องจอดรับ ส่งผู้โดยสารท่ี
เว้าเข้าไปในพื้นท่ีทางเดินเท้า อนุญาตให้จัดต้ังร้านค้าบริเวณป้ายขึ้นลงรถโดยสาร โดยไม่ให้กีดขวางการขึ้นลง 
ขยายเกาะกลางเพื่อเป็นพื้นท่ีพักส าหรับคนข้ามถนน จัดต้ังป้ายบอกทางหรือแผนท่ีส าหรับคนเดินเท้า และ
ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น (Global Designing Cities Initiative, 2016) 

 

 
ภาพที ่4.35: การปรับปรุงถนนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ (Large Streets with Transit) 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 279) 
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4.4 มาตรการชะลอความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures) 

  แนวคิดการออกแบบถนนสมัยใหม่ หรือแนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) ซึ่งเป็น
การปรับปรุงถนนในภาพรวม ในทางปฏิบัติอาจจะน าไปปรับใช้ได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณท่ีสูง และ
เป็นแนวคิดท่ีในสังคมประเทศไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนัก อย่างไรก็ดี อย่างท่ีอธิบายมาแล้วข้าง ต้น 
ความเร็วของรถยนต์เป็นสาเหตุส าคัญท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ และระดับความเสียหายของ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นการลดความเร็วของรถยนต์ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงหรือ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึง
เป็นส่ิงคัญท่ีสามารถลกอุบัติเหตุและระดับความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างมาตรการชะลอ
ความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures) ท่ีสามารถน าไปปรับใช้กับกรณีต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. การลดความกว้างของถนนให้แคบลง สามารถบังคับให้ผู้ใช้รถยนต์ ลดความเร็วลงได้ 
โดยเฉพาะในเขตชุมชน ภาพที่ 4.36 

2. การลดรัศมีของมุมเล้ียว สามารถลดความเร็วของรถท่ีท าการเล้ียว และเป็นการลด
ระยะทางในการข้ามถนนของคนเดินเท้า ภาพที่ 4.36 

 

ภาพที ่4.36: การลดความกว้างของถนนและการลดรัศมีของมุมเล้ียว 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 132) 

3. การออกแบบอาคาร และการปลูกต้นไม้ การออกแบบอาคารให้มีความต้ืนลึก มีหน้าต่าง 
(เพื่อเน้นให้เห็นอาคาร) และมีการปลูกต้นไม้ สามารถกระตุ้นให้ผู้ขับรถเข้าใจว่าตนเอง
อยู่ในเขตเมืองไม่ใช่ถนนทางหลวง ภาพที ่4.37 
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4. การออกแบบประตูเข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่ า สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้รับรู้ว่าตนก าลังจะ
เข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่ า โดยอาจจะใช้ป้ายจราจรแจ้งเตือน ร่วมกับการใช้เนินชะลอ
ความเร็ว และการขยายทางเดินเท้า ภาพที่ 4.37 

 

 

ภาพที ่4.37: การออกแบบอาคาร และการปลูกต้นไม้และการออกแบบประตูเข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่ า 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 132) 
 

5. จุดคอขวด สามารถลดความเร็วของผู้ใช้รถยนต์ได้ สามารถใช้ร่วมกับเนินชะลอความเร็ว 
เพื่อท าเป็นจุดข้ามถนนของคนเดินเท้า ภาพที่ 4.38 

6. การเปล่ียนทิศทางถนน โดยปกติจะเป็นการออกแบบให้รถยนต์ต้องวิ่งในลักษณะฟันปลา 
โดยขยายเขตทางเดินท้ังสองฝ่ังสลับกันไป เพื่อบังคับให้ใช้ความเร็วในระดับต่ า ภาพที่ 
4.38 
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4.4 มาตรการชะลอความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures) 

  แนวคิดการออกแบบถนนสมัยใหม่ หรือแนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) ซึ่งเป็น
การปรับปรุงถนนในภาพรวม ในทางปฏิบัติอาจจะน าไปปรับใช้ได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณท่ีสูง และ
เป็นแนวคิดท่ีในสังคมประเทศไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนัก อย่างไรก็ดี อย่างท่ีอธิบายมาแล้วข้าง ต้น 
ความเร็วของรถยนต์เป็นสาเหตุส าคัญท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ และระดับความเสียหายของ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นการลดความเร็วของรถยนต์ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงหรือ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึง
เป็นส่ิงคัญท่ีสามารถลกอุบัติเหตุและระดับความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างมาตรการชะลอ
ความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures) ท่ีสามารถน าไปปรับใช้กับกรณีต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. การลดความกว้างของถนนให้แคบลง สามารถบังคับให้ผู้ใช้รถยนต์ ลดความเร็วลงได้ 
โดยเฉพาะในเขตชุมชน ภาพที่ 4.36 

2. การลดรัศมีของมุมเล้ียว สามารถลดความเร็วของรถท่ีท าการเล้ียว และเป็นการลด
ระยะทางในการข้ามถนนของคนเดินเท้า ภาพที่ 4.36 

 

ภาพที ่4.36: การลดความกว้างของถนนและการลดรัศมีของมุมเล้ียว 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 132) 

3. การออกแบบอาคาร และการปลูกต้นไม้ การออกแบบอาคารให้มีความต้ืนลึก มีหน้าต่าง 
(เพื่อเน้นให้เห็นอาคาร) และมีการปลูกต้นไม้ สามารถกระตุ้นให้ผู้ขับรถเข้าใจว่าตนเอง
อยู่ในเขตเมืองไม่ใช่ถนนทางหลวง ภาพที ่4.37 

119 
 

4. การออกแบบประตูเข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่ า สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้รับรู้ว่าตนก าลังจะ
เข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่ า โดยอาจจะใช้ป้ายจราจรแจ้งเตือน ร่วมกับการใช้เนินชะลอ
ความเร็ว และการขยายทางเดินเท้า ภาพที่ 4.37 

 

 

ภาพที ่4.37: การออกแบบอาคาร และการปลูกต้นไม้และการออกแบบประตูเข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่ า 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 132) 
 

5. จุดคอขวด สามารถลดความเร็วของผู้ใช้รถยนต์ได้ สามารถใช้ร่วมกับเนินชะลอความเร็ว 
เพื่อท าเป็นจุดข้ามถนนของคนเดินเท้า ภาพที่ 4.38 

6. การเปล่ียนทิศทางถนน โดยปกติจะเป็นการออกแบบให้รถยนต์ต้องวิ่งในลักษณะฟันปลา 
โดยขยายเขตทางเดินท้ังสองฝ่ังสลับกันไป เพื่อบังคับให้ใช้ความเร็วในระดับต่ า ภาพที่ 
4.38 
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ภาพที ่4.38: การออกแบบจุดคอขวด และการเปล่ียนทิศทางถนน 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 133) 

7. การขยายเกาะกลาง และยกระดับให้สูงขึ้น สามารถท าให้ทางรถยนต์มีความแคบลง ต้อง
ใช้ความเร็วที่ลดลง ภาพที ่4.39 

8. วงเวียนขนาดเล็ก ใช้ในพื้นท่ีการจราจรไม่หนาแน่น สามารถบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็ว
ลดลงและจัดการจราจรได้ในคราวเดียวกัน ภาพที่ 4.39 

 
ภาพที ่4.39: การขยายเกาะกลาง และยกระดับให้สูงขึ้นและวงเวียนขนาดเล็ก 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 133) 
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9. เนินชะลอความเร็ว สามารถบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็วที่ลดลงได้ ขนาดและรูปแบบ
ของเนินชะลอความเร็ว ขึ้นอยู่กับประเภทของถนน และความเร็วท่ีอนุญาตตามกฎหมาย 
ภาพที ่4.40 

10. เนินชะลอความเร็วแบบรูปหมอน (Speed Cushions) สามารถลดความเร็วของรถยนต์
ได้ในลักษณะเดียวกันกับเนินชะลอความเร็วธรรมดา แต่สามารถอนุญาตให้รถโดยสาร
ขนาดใหญ่ เช่นรถประจ าทางวิ่งผ่านได้โดยไม่กระทบ ภาพที่ 4.40 

 

ภาพที ่4.40: เนินชะลอความเร็ว และเนินชะลอความเร็วแบบรูปหมอน 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 134) 
 

11. เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ ลักษณะเดียวกับเนินชะลอความเร็วท่ัวไป แต่
สามารถใช้ท าเป็นทางเดินข้ามถนนส าหรับผู้สัญจรทางเท้า ภาพที่ 4.41 

12. วัสดุและสีในการท าถนนบริเวณทางแยก สามารถใช้วัสดุท่ีมีลักษณะ สีหรือรูปแบบเพื่อ
เตือนให้ผู้ขับข่ีใช้ความระมัดระวัง ภาพที่ 4.41 
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ภาพที ่4.38: การออกแบบจุดคอขวด และการเปล่ียนทิศทางถนน 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 133) 
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ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 133) 
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ภาพที ่4.41: เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ และวัสดุและสีในการท าถนนบริเวณทางแยก 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 134) 
 

13. ถนน 2 ช่องทางท่ีมีทิศทางตรงกันข้าม จะส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
มากขึ้น มากกว่าถนนเดินรถทางเดียว ภาพที ่4.42 

14. การต้ังสัญญาณไฟให้มีความปลอดภัยกับการขึ้นลงรถโดยสารสาธารณะ สามารถท าให้ผู้
ขับขี่ลดใช้ความเร็วได้ และเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางท่ีมีการใช้ถนนร่วมกัน ภาพ
ท่ี 4.42 
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ภาพที ่4.42: ถนน 2 ช่องทางท่ีมีทิศทางตรงกันข้าม และการตั้งสัญญาณไฟให้มีความปลอดภัย 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 135) 

15. การเบี่ยงเส้นทาง ใช้ในการควบคุมทิศทางและปริมาณจราจร ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การ
บริหารงานจราจรในภาพรวม การเบี่ยงเส้นทางสามารถลดความเร็วการขับขี่ได้ ภาพท่ี 4.43 

16. การใช้ทางร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ถนนจากทุกกลุ่ม ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มข้ึน และ
สามารถลดความเร็วในการขับขี่ลงได้ ภาพที่ 4.43 

 

ภาพที ่4.43: การเบ่ียงเส้นทาง และการใช้ทางร่วมกัน 
ท่ีมา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 135) 
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4.5 มาตรฐานสากลเก่ียวกับระดับความปลอดภัยของถนน 

  องค์กรระหว่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการประเมินความปลอดภัยของ
ถนนตามมาตรฐานในระดับสากลในปัจจุบันคือ  โปรแกรมการประเมินถนนสากล หรือ  iRAP (The 
International Road Assessment Programme: iRAP) ท่ีมีการก่อต้ังครั้งแรกในปี ค.ศ.2006 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์และสวีเดน โดยได้จดลงทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อการกุศล
ในสหราชอาณาจักร iRAP ได้มีการพัฒนาเทคนิค และเทคโนโลยีการประเมินระดับความปลอดภัยของถนน
อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการให้คะแนนความปลอดภัยของถนนเป็นจ านวนดาว ระหว่าง 1-5 ด่ว โดยคะแนน 1 
ดาวมีความปลอดภัยน้อยสุด และคะแนน 5 ดาวมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ในปี ค.ศ. 2015 iRAP ร่วมกับ
องค์กรท่ีสนับสนุนต่างๆท่ัวโลกริเริ่มแนวคิดสนับสนุนให้ท่ัวโลกต้องมีถนนท่ีมีระดับความปลอดภัยอย่างน้อย 3 
ดาวขึ้นไป (3 star or better road) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติอีกด้วย 

  ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือร่วมกับ iRAP เรียบร้อยแล้ว โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็น 
1 ใน 10 ศูนย์ความเป็นเลิศของ iRAP (Centre of Excellence) มีหน้าท่ี พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในประเทศไทยเพื่อด าเนินการสร้างแผนท่ีความเส่ียง (Risk Mapping) ในการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประเมินระดับความปลอดภัยของถนนแบบดาว (Star Ratings) และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพส าหรับถนนในประเทศไทย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ม.ป.ป.) 

ระบบการให้คะแนนระดับความปลอดภัยของถนนท่ีพัฒนาโดย  iRAP มีความซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ต้องอาศ ยความรู้ทางวิศวกรรมจราจรอย่างลึกซึ้ง แต่หากจะอธิบายในหลักการเบื้องต้น IRAP 
พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินมาจากการเก็บข้อมูลลักษณะอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจริงตามจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัย หรือสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดอุบัติเหตุท่ีส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรง จนสามารถสร้างรูปแบบถนนท่ีมีลักษณะอันตรายได้ และน ารูปแบบเหล่านั้นมาใช้กับถนนใน
ประเทศก าลังพัฒนาท่ีไม่มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุท่ีดีได้ ระดับความปลอดภัยจะพิจารณาถึงสภาพทางกายภาพ
ของถนนเอง เช่นสภาพผิวถนน คุณภาพของวัสถุ ท่ีท าถนน จนมาถึงเส้นหรือป้ายจราจร ไหล่ทาง 
สภาพแวดล้อมริมถนนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย ลักษณะถนนและความสัมพันธ์กับความเร็วอนุญาต ฯลฯ โดย
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จะแบ่งเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประเภทต่างๆ เช่นคนเดินถนน ผู้ขับขี่จักรยาน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 
และผู้ขับขี่รถยนต์ 

ตารางท่ี 4.3: ลักษณะของถนนท่ีมีความปลอดภัยในระดับ 1, 3 และ 5 ดาว 

 

ท่ีมา: iRap (n.d.) จาก https://www.irap.org/3-star-or-better/ 

  จากข้อมูลของ iRAP ท่ีได้ท าการส ารวจกว่า 54 ประเทศท่ัวโลกพบว่า จ านวนถนนประมาณ
ร้อยละ 88 มีระดับความปลอดภัยส าหรับคนเดินถนนเพียง 1-2 ดาว ในขณะท่ี ร้อยละ 86 ของจ านวนถนนมี
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จะแบ่งเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประเภทต่างๆ เช่นคนเดินถนน ผู้ขับขี่จักรยาน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 
และผู้ขับขี่รถยนต์ 

ตารางท่ี 4.3: ลักษณะของถนนท่ีมีความปลอดภัยในระดับ 1, 3 และ 5 ดาว 

 

ท่ีมา: iRap (n.d.) จาก https://www.irap.org/3-star-or-better/ 

  จากข้อมูลของ iRAP ท่ีได้ท าการส ารวจกว่า 54 ประเทศท่ัวโลกพบว่า จ านวนถนนประมาณ
ร้อยละ 88 มีระดับความปลอดภัยส าหรับคนเดินถนนเพียง 1-2 ดาว ในขณะท่ี ร้อยละ 86 ของจ านวนถนนมี
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ระดับความปลอดภัยเพียง 1-2 ดาว ส าหรับผู้ขี่จักรยาน ร้อยละ 67 ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ร้อยละ 
44 ส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ (ภาพที่ 4.44) ส าหรับประเทศไทย iRAP เคยมาท าการประเมินระดับความปลอดภัย
ของถนนในกรุงเทพพบว่าประมาณร้อยละ 70 มีระดับความปลอดภัยท่ี 1-2 ดาว ซึ่งในประเทศไทยจะเกิด
ความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนปีละ 1.24 ล้านล้านบาท ดังนั้นประเทศไทยควรหันมาลงทุนในการ
พัฒนาถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งตามการศึกษาทางวิชาการพบว่า ควรลงทุนปีละประมาณ 1.5 หมื่น
ล้าน  (Suthichai live, 2563) 

 

ภาพที่ 4.44: สัดส่วนถนนตามระดับความปลอดภัย 1-5 ดาว ส าหรับผู้ใช้ถนนประเภทต่างๆ 
ท่ีมา: iRap (n.d.) จาก https://www.irap.org/3-star-or-better/ 
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  การปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่ง ในบางกรณีขึ้นสามารถท าได้โดยไม่ต้องอาศัย
งบประมาณท่ีมากนัก จากภาพท่ี 4.45 ท าการตีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ และไหล่ทางให้ชัดเจน รวมถึงติดต้ัง
ป้ายสะท้อนแสงก่อนถึงทางโค้ง ก็สามารถยกระดับเป็นสามดาวได้ 

 

ภาพที่ 4.45: การปรับปรุงสภาพถนนจาก 1 ดาว เป็น 3 ดาว 
ท่ีมา: Suthichai live (2563) จาก https://www.youtube.com/watch?v=lsebv7K2aZs&t=3112s 
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บทที่ 5 
กรณีศึกษาการสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)  

โดยอาศัยหลักวิศวรรม 

การสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) สามารถท่ีจะลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุอย่างมีนัยยะส าคัญ และสามารถลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้อันตรายถึงชีวิต หรือ
มีผลบาดเจ็บระดับรุนแรง อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดท่ีอธิบายมาแล้วในบทก่อนหน้า 

หลักวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมจราจร ถือเป็นองค์ความรู้ส าคัญในการสร้างระบบความ
ปลอดภัยท่ียั่งยืน ในบทนี้จะมีการน ากรณีศึกษาระบบความปลอดภัยทางถนน ทางด้านวิศวกรรมจราจรใน
รูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับระบบความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทยมาน าเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ 
เห็นภาพ มีความเข้าใจ สามารถน าเอาแนวทางไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

5.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนกรณีศึกษา อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

  การจัดการความปลอดภัยทางถนนกรณีศึกษา อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็น
ต้นแบบแรกๆ ของประเทศไทยท่ีได้มีการบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่างๆ ท้ังหน่วยงานรัฐ และเอกชน
เข้าด้วยกัน จนสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลประจักษ์ จนหน่วยงานจากจังหวัด
อื่นๆ น าไปเป็นแบบในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดตนเอง 

  รูปแบบการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการของ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) โดยมีการพัฒนาองค์ประกอบ
ท่ีส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางกายภาพท่ีอาศัยหลักวิศวกรรม
จราจร การสร้างความเข้าใจและความร้วมมือจากชุมชน การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านการสร้างความ
เข้าใจ และการใช้เทคโนโลยี การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในโรงเรียน การเข้าถึงผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ฯลฯ  

อย่างไรก็ดี หัวใจหลักของความส าเร็จของ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นคือการบูรณาการ
ข้อมูลท้ังในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่ีแท้จริง หาทางแก้ไข
ร่วมกัน โดยวิศวกรรมจราจรมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยทางกายภาพ ท้ังนี้การท างาน
เชิงบูรณาการดังกล่าว จะท างานผ่าน ภาคีเครือข่าย ทีม MIS (Managing Information System : MIS) บ้าน
ไผ่ ท่ีจัดต้ังขึ้น โดยเริ่มจากเจ้าหน้าท่ีงานด้านประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลบ้านไผ่ แลขยายตัวโดยการรวม
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ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาในทีม เช่น ต ารวจ กรมการขนส่งทางบก แขวงการจราจร ภาคธุรกิจ รวมถึงชุมชน เป็น
ต้น  

เมื่อทีม MIS บ้านไผ่ ได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีแท้จริงได้แล้ว ก็สามารถ
ท่ีจะคิดค้นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 

 5.1.1 บริเวณปั๊มน  ามันแห่งหนึ่งริมถนนมิตรภาพ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

  บริเวณดังกล่าว นับต้ังแต่มีการเปิดบริการปั๊มน้ ามันขึ้น มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมี
ผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย เนื่องจากรถจักรยานยนต์มักจะขับชนท้ายรถบรรทุกท่ีจอดเรียงรายตามไหล่ทางขณะรอ
เติมแก๊ส เมื่อทีม MIS บ้านไผ่ วิเคราะห์สาเหตุแล้ว พบว่าปัญหาหลักเกิดจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
รถจักรยานยนต์ท่ีวิ่งมาบริเวณไหล่ทาง มองไม่เห็นรถบรรทุกท่ีจอดอยู่ ทีม MIS บ้านไผ่ จึงจัดท ารายงาน และ
น าเรื่องเข้าหารือกับนายอ าเภอบ้านไผ่ จากนั้น เกิดมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึ่งพบว่า
หากจะใช้กลไกตามปกติของราชการในการติดต้ังเสาไฟฟ้า ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อภาคเอกชน คือ 
ผู้จัดการปั๊มน้ ามันเล็งเห็นปัญหาร่วมกัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการติดต้ังแสงสว่างบริเวณหน้า
ปั๊ม โดยการผ่อนจ่ายให้กับทางราชการ และภาคราชการช่วยอ านวยความสะดวกในการขออนุมัติติดต้ังเสา
ไฟฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งท าให้ไม่มีผู้เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวอีก 

 

ภาพที่ 5.1: การติดต้ังเสาไฟบริเวณหน้าปั๊มน้ ามันท่ีมีปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ท่ีมา: อดุลย์ บ ารุง (2556) จาก https://www.youtube.com/watch?v=kxgd1hLro_g 

131 
 

 5.1.2 บริเวณสี่แยกหนองน  าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

บริเวณส่ีแยกดังกล่าวมีทางหลักเป็นถนนส่ีช่องทางจราจรตัดผ่าน และทางตัดเป็นถนนเส้น
เล็กท่ีเช่ือมสู่ชุมชน ประชาชนใช้เป็นช่องทางกลับรถ และเป็นส่ีแยกในท่ีเดียวกัน ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ซึ่งมี
ผู้เสียชีวิต ณ จุดกลับรถดังกล่าวถึง 7 ราย ทางเจ้าหน้าท่ีของกู้ภัยพุทธญาณสมาคมบ้านไผ่ ได้รวบรวมข้อมูล
และน าเสนอต่อทีม MIS  เมื่อทางทีม MIS ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่ามีช่องทางการแก้ไขปัญหาคือ การปิด
จุดกลับรถ และเปิดช่องทางการกลับรถใหม่ ท่ีมีสัญญาณไฟจราจร แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของแขวงการทางท่ีระบุว่า 
บริเวณดังกล่าวไม่สามารถติดต้ังสัญญาณไฟจราจรได้ เพราะปริมาณรถสัญจรน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีแขวงการทาง
ก าหนด การจะขอปิดส่ีแยก แม้อยู่ในแผนการท างานของแขวงการทาง แต่ต้องใช้เวลาในการอนุมัติจาก
ส่วนกลาง อย่างไรก็ดีบริเวณดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไข ทางทีม MIS ได้น าเสนอปัญหาให้กับ
แขวงการทางอย่างต่อเนื่อง ทางแขวงการทางจึงทดลองปิดจุดกลับรถดังกล่าวช่ัวคราว ด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
โดยใช้วิธีการหล่อซีเมนต์เป็นวัสดุปิดกั้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถท่ีต้องการข้ามแยก จ าเป็นต้องขับขี่อ้อมไปกลับรถใน
ระยะท่ีไกลออกไป การปิดจุดกลับรถดังกล่าว ท าให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจ แต่ด้วยความร่วมมือระหว่างทีม 
MIS กับผู้น าชุมชน ท าให้การชี้แจงและท าความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นไปด้วยดี นอกจากนั้น ทางทีม MIS ยังท า
การส่ือสารสาธารณะผ่านข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับคนในพื้นท่ี หลังจากนั้น 3 ปี แขวงการทางได้รับการอนุมัติให้ท าการปิดทางแยกดังกล่าว และได้เปิดจุด
กลับรถใหม่แล้ว ท าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณดังกล่าวขึ้นอีก 

 
ภาพที่ 5.2: การปิดส่ีแยกและจุดกลับรถท่ีมีความอันตราย และสร้างจุดกลับรถใหม่ 
ท่ีมา: อดุลย์ บ ารุง (2556) จาก https://www.youtube.com/watch?v=kxgd1hLro_g 
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ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาในทีม เช่น ต ารวจ กรมการขนส่งทางบก แขวงการจราจร ภาคธุรกิจ รวมถึงชุมชน เป็น
ต้น  

เมื่อทีม MIS บ้านไผ่ ได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีแท้จริงได้แล้ว ก็สามารถ
ท่ีจะคิดค้นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 

 5.1.1 บริเวณปั๊มน  ามันแห่งหนึ่งริมถนนมิตรภาพ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

  บริเวณดังกล่าว นับต้ังแต่มีการเปิดบริการปั๊มน้ ามันขึ้น มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมี
ผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย เนื่องจากรถจักรยานยนต์มักจะขับชนท้ายรถบรรทุกท่ีจอดเรียงรายตามไหล่ทางขณะรอ
เติมแก๊ส เมื่อทีม MIS บ้านไผ่ วิเคราะห์สาเหตุแล้ว พบว่าปัญหาหลักเกิดจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
รถจักรยานยนต์ท่ีวิ่งมาบริเวณไหล่ทาง มองไม่เห็นรถบรรทุกท่ีจอดอยู่ ทีม MIS บ้านไผ่ จึงจัดท ารายงาน และ
น าเรื่องเข้าหารือกับนายอ าเภอบ้านไผ่ จากนั้น เกิดมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึ่งพบว่า
หากจะใช้กลไกตามปกติของราชการในการติดต้ังเสาไฟฟ้า ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อภาคเอกชน คือ 
ผู้จัดการปั๊มน้ ามันเล็งเห็นปัญหาร่วมกัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการติดต้ังแสงสว่างบริเวณหน้า
ปั๊ม โดยการผ่อนจ่ายให้กับทางราชการ และภาคราชการช่วยอ านวยความสะดวกในการขออนุมัติติดต้ังเสา
ไฟฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งท าให้ไม่มีผู้เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวอีก 

 

ภาพที่ 5.1: การติดต้ังเสาไฟบริเวณหน้าปั๊มน้ ามันท่ีมีปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ท่ีมา: อดุลย์ บ ารุง (2556) จาก https://www.youtube.com/watch?v=kxgd1hLro_g 
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 5.1.2 บริเวณสี่แยกหนองน  าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

บริเวณส่ีแยกดังกล่าวมีทางหลักเป็นถนนส่ีช่องทางจราจรตัดผ่าน และทางตัดเป็นถนนเส้น
เล็กท่ีเช่ือมสู่ชุมชน ประชาชนใช้เป็นช่องทางกลับรถ และเป็นส่ีแยกในท่ีเดียวกัน ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ซึ่งมี
ผู้เสียชีวิต ณ จุดกลับรถดังกล่าวถึง 7 ราย ทางเจ้าหน้าท่ีของกู้ภัยพุทธญาณสมาคมบ้านไผ่ ได้รวบรวมข้อมูล
และน าเสนอต่อทีม MIS  เมื่อทางทีม MIS ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่ามีช่องทางการแก้ไขปัญหาคือ การปิด
จุดกลับรถ และเปิดช่องทางการกลับรถใหม่ ท่ีมีสัญญาณไฟจราจร แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของแขวงการทางท่ีระบุว่า 
บริเวณดังกล่าวไม่สามารถติดต้ังสัญญาณไฟจราจรได้ เพราะปริมาณรถสัญจรน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีแขวงการทาง
ก าหนด การจะขอปิดส่ีแยก แม้อยู่ในแผนการท างานของแขวงการทาง แต่ต้องใช้เวลาในการอนุมัติจาก
ส่วนกลาง อย่างไรก็ดีบริเวณดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไข ทางทีม MIS ได้น าเสนอปัญหาให้กับ
แขวงการทางอย่างต่อเนื่อง ทางแขวงการทางจึงทดลองปิดจุดกลับรถดังกล่าวช่ัวคราว ด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
โดยใช้วิธีการหล่อซีเมนต์เป็นวัสดุปิดกั้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถท่ีต้องการข้ามแยก จ าเป็นต้องขับขี่อ้อมไปกลับรถใน
ระยะท่ีไกลออกไป การปิดจุดกลับรถดังกล่าว ท าให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจ แต่ด้วยความร่วมมือระหว่างทีม 
MIS กับผู้น าชุมชน ท าให้การชี้แจงและท าความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นไปด้วยดี นอกจากนั้น ทางทีม MIS ยังท า
การส่ือสารสาธารณะผ่านข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับคนในพื้นท่ี หลังจากนั้น 3 ปี แขวงการทางได้รับการอนุมัติให้ท าการปิดทางแยกดังกล่าว และได้เปิดจุด
กลับรถใหม่แล้ว ท าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณดังกล่าวขึ้นอีก 

 
ภาพที่ 5.2: การปิดส่ีแยกและจุดกลับรถท่ีมีความอันตราย และสร้างจุดกลับรถใหม่ 
ท่ีมา: อดุลย์ บ ารุง (2556) จาก https://www.youtube.com/watch?v=kxgd1hLro_g 
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 5.1.2 บริเวณปั๊มน  ามัน ป.ต.ท. โนนคา ถนนแจ้งสนิท อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

  บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นถนนทางตรงส่ีเลน รถยนต์ท่ีใช้ทาง
ดังกล่าวมักจะใช้ความเร็วสูงในการเดินทาง ในขณะท่ีสภาพทางกายภาพของถนนมีเกาะกลางเป็นเส้นสี ไม่มี
สภาพทางกายภาพท่ีจะสามารถบังคับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ให้ข้ามถนนไปยังอีกฝ่ังได้ ประกอบกับ
บริเวณเย้ืองกับป๊ัมดังกล่าว เป็นถนนสายเล็กท่ีเช่ือมต่อกับชุมชนบ้านดู่ใหญ่ รถท่ีออกมาจากชุมชนและข้ามเลน 
มักจะถูกชนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากรถทางตรงวิ่งมาด้วยความเร็ว ลักษณะถนนทางตรงลงเนิน ท าให้มองไม่เห็น
รถท่ีออกมาจากชุมชน เมื่อมีการชนเกิดขึ้น มักจะเป็นการชนด้านข้าง ท่ีมีผลรุนแรงกว่าการชนด้านหน้า ท าให้
มีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง ทีม MIS บ้านไผ่ ได้บูรณาการข้อมูล ท าการวิเคราะห์ และท าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
โดยการหล่อซีเมนต์เป็นวัสดุปิดกั้นทางไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์ท่ีออกมาจากชุมชน ท าการข้ามถนนในบริเวณจุดเส่ียง
ได้ 

 
ภาพที่ 5.3: การปิดกั้นทางไม่ให้ข้ามฝ่ังถนนบริเวณจุดเส่ียงด้วยการหล่อซีเมนต์ 
ท่ีมา: SpringNews (2561) จาก https://www.youtube.com/watch?v=tJ1BK75Y02k 
 

5.2 กระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต 

กระบวนการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต เป็น
บทความวิจัยของ ศิวพงศ์ ทองเจือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนน
ผ่านกระบวนการท างานในระดับจังหวัด การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมินสถานการณ์
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ความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดภูเก็ต 2) การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือน และการด าเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ีจุดเส่ียง โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิควิธีการประชุมแบบ
ปรึกษาหารือ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) คณะกรรมการขับเคล่ือนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ ากว่า 50 ราย ในปี 2563 และ 2) คณะท างานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภูเก็ต (สอจร. ภูเก็ต) โดยวิเคราะห์ฐานข้อมูล ดังนี้ 1) ฐานข้อมูลจากสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 2) ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และ 3) ฐานข้อมูลจากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อเช่ือมโยงกับ
นโยบาย แผนงานโครงการ และการจัดกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านสถิติ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ 

การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนน เกิดจากการวิเคราะห์นโยบาย และ
การวางแผนแบบปรึกษาหารือ การเก็บข้อมูลท้ัง 3 ฐานข้อมูล เพื่อประกอบการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะท างาน ท าให้เกิดรูปแบบกระบวนการในการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่าย
ของจังหวัดภูเก็ต ผลวิจัยพบว่ากลไกการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบาย และแผนในระดับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการท่ีเก่ียวข้อง เกิดกลไกความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ การบูรณาการแผนงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลด
อุบัติเหตุทางถนน และ 2) การเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีด้านมาตรฐาน และคุณภาพความปลอดภัยทางถนน เกิด
โครงการแก้ไขจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อการแก้ ไขปัญหาเชิงพื้นท่ีด้วยกระบวนการออกแบบถนน
สมบูรณ์ โดยกระบวนการดังกล่าวน าไปสู่แผนในการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ เป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีจุดเส่ียง 

การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ ากว่า 50 ราย ในปี 2563” และคณะท างานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัดภูเก็ต (สอจร.ภูเก็ต) ท าให้เกิดภาคีเครือข่ายท่ีเกิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา โดยใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา 
เพื่อรวมตัวกันวางแผนแบบปรึกษาหารือ โครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานอย่างต่อเนื่องมีดังนี้ 

5.2.1. โครงการแก้ไขจุดตัดวงเวียน สุรินทร์ - นริศร  
จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริเวณส่ี

แยกนริศรตัดถนนสุรินทร์ รัศมี 1  กิโลเมตร (ภาพท่ี 5.4) โดยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 มีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ  ส่ีแยกหรือจุดตัด จ านวนผู้บาดเจ็บเพิ่มกว่าเท่าตัว จาก 16 ครั้ง เป็น 36 ครั้ง และมี
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 5.1.2 บริเวณปั๊มน  ามัน ป.ต.ท. โนนคา ถนนแจ้งสนิท อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

  บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นถนนทางตรงส่ีเลน รถยนต์ท่ีใช้ทาง
ดังกล่าวมักจะใช้ความเร็วสูงในการเดินทาง ในขณะท่ีสภาพทางกายภาพของถนนมีเกาะกลางเป็นเส้นสี ไม่มี
สภาพทางกายภาพท่ีจะสามารถบังคับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ให้ข้ามถนนไปยังอีกฝ่ังได้ ประกอบกับ
บริเวณเย้ืองกับป๊ัมดังกล่าว เป็นถนนสายเล็กท่ีเช่ือมต่อกับชุมชนบ้านดู่ใหญ่ รถท่ีออกมาจากชุมชนและข้ามเลน 
มักจะถูกชนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากรถทางตรงวิ่งมาด้วยความเร็ว ลักษณะถนนทางตรงลงเนิน ท าให้มองไม่เห็น
รถท่ีออกมาจากชุมชน เมื่อมีการชนเกิดขึ้น มักจะเป็นการชนด้านข้าง ท่ีมีผลรุนแรงกว่าการชนด้านหน้า ท าให้
มีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง ทีม MIS บ้านไผ่ ได้บูรณาการข้อมูล ท าการวิเคราะห์ และท าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
โดยการหล่อซีเมนต์เป็นวัสดุปิดกั้นทางไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์ท่ีออกมาจากชุมชน ท าการข้ามถนนในบริเวณจุดเส่ียง
ได้ 

 
ภาพที่ 5.3: การปิดกั้นทางไม่ให้ข้ามฝ่ังถนนบริเวณจุดเส่ียงด้วยการหล่อซีเมนต์ 
ท่ีมา: SpringNews (2561) จาก https://www.youtube.com/watch?v=tJ1BK75Y02k 
 

5.2 กระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต 

กระบวนการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต เป็น
บทความวิจัยของ ศิวพงศ์ ทองเจือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนน
ผ่านกระบวนการท างานในระดับจังหวัด การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมินสถานการณ์

133 
 

ความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดภูเก็ต 2) การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือน และการด าเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ีจุดเส่ียง โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิควิธีการประชุมแบบ
ปรึกษาหารือ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) คณะกรรมการขับเคล่ือนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ ากว่า 50 ราย ในปี 2563 และ 2) คณะท างานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภูเก็ต (สอจร. ภูเก็ต) โดยวิเคราะห์ฐานข้อมูล ดังนี้ 1) ฐานข้อมูลจากสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 2) ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และ 3) ฐานข้อมูลจากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อเช่ือมโยงกับ
นโยบาย แผนงานโครงการ และการจัดกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านสถิติ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ 

การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนน เกิดจากการวิเคราะห์นโยบาย และ
การวางแผนแบบปรึกษาหารือ การเก็บข้อมูลท้ัง 3 ฐานข้อมูล เพื่อประกอบการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะท างาน ท าให้เกิดรูปแบบกระบวนการในการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่าย
ของจังหวัดภูเก็ต ผลวิจัยพบว่ากลไกการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบาย และแผนในระดับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง เกิ ดกลไกความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ การบูรณาการแผนงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลด
อุบัติเหตุทางถนน และ 2) การเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีด้านมาตรฐาน และคุณภาพความปลอดภัยทางถนน เกิด
โครงการแก้ไขจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อการแก้ ไขปัญหาเชิงพื้นท่ีด้วยกระบวนการออกแบบถนน
สมบูรณ์ โดยกระบวนการดังกล่าวน าไปสู่แผนในการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ เป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีจุดเส่ียง 

การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ ากว่า 50 ราย ในปี 2563” และคณะท างานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัดภูเก็ต (สอจร.ภูเก็ต) ท าให้เกิดภาคีเครือข่ายท่ีเกิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา โดยใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา 
เพื่อรวมตัวกันวางแผนแบบปรึกษาหารือ โครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานอย่างต่อเนื่องมีดังนี้ 

5.2.1. โครงการแก้ไขจุดตัดวงเวียน สุรินทร์ - นริศร  
จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริเวณส่ี

แยกนริศรตัดถนนสุรินทร์ รัศมี 1  กิโลเมตร (ภาพท่ี 5.4) โดยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 มีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ  ส่ีแยกหรือจุดตัด จ านวนผู้บาดเจ็บเพิ่มกว่าเท่าตัว จาก 16 ครั้ง เป็น 36 ครั้ง และมี
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ผู้เสียชีวิตในรัศมี 1 กิโลเมตรนี้ ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 5 ราย มูลนิธิ Safer Roads Foundation จึงได้
สนับสนุนงบประมาณ 2,398,500 บาท จัดสร้างวงเวียนเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสถาปนิกจากสโมสรโรตารี่
ทุ่งคาเป็นผู้เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม และศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้ความเห็นเชิงวิชาการหลังจากเปิดใช้วงเวียนต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 – ตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามี
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียง 1 ราย 
 

  
ภาพที่ 5.4: โครงการแก้ไขจุดตัดวงเวียน สุรินทร์ – นริศร และการตีเส้นจราจรให้ความส าคัญต่อ คนเดินเท้า 
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 

5.2.2. โครงการออกแบบวงเวียน สะพานหิน และบริเวณต่อเนื่อง  

จากรายงานพื้นท่ีจุดเส่ียงโดยอาศัยข้อมูล 3 ฐาน ได้ระบุว่าบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต – แยกสะพานหิน ในรัศมี 300 เมตร เป็นจุดเส่ียงท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยซึ่งเป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการขับเคล่ือนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ า
กว่า 50 ราย ในปี 2563” และคณะท างานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาการวางผังบริเวณ และการ
ออกแบบภูมิทัศน์ โดยมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และได้สอนปฏิบัติการโครงการออกแบบถนนสมบูรณ์ในพื้นท่ีศึกษาจริง 
จากข้อมูลจุดเส่ียงท่ีได้วิเคราะห์จากคณะท างานฯ มาด าเนินการออกแบบ และน าผลงานท่ีออกแบบน าเสนอ
ต่อคณะท างานฯ อีกครั้งจากนั้นคณะท างานฯ จึงเข้าร่วมการสร้างกลไกในการขับเคล่ือนโดยเสนอผลงาน
ออกแบบ ต่อนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และ
ด าเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างในอนาคต (ภาพท่ี 5.5 และ 5.6) นอกจากบริเวณพื้นท่ีจุดเส่ียง
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ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ออกแบบทางข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลถลาง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นท่ีจุดเส่ียง
อีกบริเวณ (ภาพที่ 5.7) 

 
 ภาพท่ี 5.5: ผลงานการออกแบบวงเวียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต - 

แยกสะพานหิน ในรัศมี 300 เมตร 
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 

  

ภาพที่ 5.6: ผลงานการออกแบบทางข้าม และส่ีแยกบริเวณส่ีแยกถนนกอจ๊าน  
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 
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ผู้เสียชีวิตในรัศมี 1 กิโลเมตรนี้ ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 5 ราย มูลนิธิ Safer Roads Foundation จึงได้
สนับสนุนงบประมาณ 2,398,500 บาท จัดสร้างวงเวียนเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสถาปนิกจากสโมสรโรตาร่ี
ทุ่งคาเป็นผู้เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม และศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้ความเห็นเชิงวิชาการหลังจากเปิดใช้วงเวียนต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 – ตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามี
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียง 1 ราย 
 

  
ภาพที่ 5.4: โครงการแก้ไขจุดตัดวงเวียน สุรินทร์ – นริศร และการตีเส้นจราจรให้ความส าคัญต่อ คนเดินเท้า 
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 

5.2.2. โครงการออกแบบวงเวียน สะพานหิน และบริเวณต่อเนื่อง  

จากรายงานพื้นท่ีจุดเส่ียงโดยอาศัยข้อมูล 3 ฐาน ได้ระบุว่าบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต – แยกสะพานหิน ในรัศมี 300 เมตร เป็นจุดเส่ียงท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยซึ่งเป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการขับเคล่ือนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ า
กว่า 50 ราย ในปี 2563” และคณะท างานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาการวางผังบริเวณ และการ
ออกแบบภูมิทัศน์ โดยมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และได้สอนปฏิบัติการโครงการออกแบบถนนสมบูรณ์ในพื้นท่ีศึกษาจริง 
จากข้อมูลจุดเส่ียงท่ีได้วิเคราะห์จากคณะท างานฯ มาด าเนินการออกแบบ และน าผลงานท่ีออกแบบน าเสนอ
ต่อคณะท างานฯ อีกครั้งจากนั้นคณะท างานฯ จึงเข้าร่วมการสร้างกลไกในการขับเคล่ือนโดยเสนอผลงาน
ออกแบบ ต่อนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และ
ด าเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างในอนาคต (ภาพท่ี 5.5 และ 5.6) นอกจากบริเวณพื้นท่ีจุดเส่ียง
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ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ออกแบบทางข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลถลาง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นท่ีจุดเส่ียง
อีกบริเวณ (ภาพที่ 5.7) 

 
 ภาพท่ี 5.5: ผลงานการออกแบบวงเวียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต - 

แยกสะพานหิน ในรัศมี 300 เมตร 
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 

  

ภาพที่ 5.6: ผลงานการออกแบบทางข้าม และส่ีแยกบริเวณส่ีแยกถนนกอจ๊าน  
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 
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ภาพที่ 5.7: ผลงานการออกแบบทางข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลถลาง ตามข้อมูลการวิเคราะห์พื้นท่ีจุดเส่ียง 
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 

5.3 ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย กรณีศึกษาทางต่างระดับ
เชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก 

ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย : กรณีศึกษาทาง
ต่างระดับเช่ือมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก เป็นบทความวิจัยของ วิศว์ รัตนโชติ 
และ สันติภาพ ศิริยงค์ จากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีรายงานท่ีเป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 

5.3.1 ต าแหน่งและสภาพทั่วไป  

บริเวณท่ีท าการศึกษา (ภาพท่ี 5.8) เป็นทางต่างระดับเช่ือมต่อระหว่างถนนนครอินทร์     
(นบ. 1020) ซึ่งเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และ ถนนคู่ขนาน (Frontage Road) กับถนน
กาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) โดยต าแหน่งท่ีศึกษาเริ่มต้ังแต่ กม. 10 – 900 ซึ่งมี 
3 ช่องจราจร ไม่รวม ถนนคู่ขนาน (Frontage Road) ขึ้นทางต่างระดับ 2 ช่องจราจร ข้ามถนนกาญจนาภิเษ
กด้านตะวันตก ไปจนส้ินสุดโค้งซ้ายลงจากทางต่างระดับ เพื่อเช่ือมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก 
(กม. 11 – 900) 
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ภาพที่ 5.8: ช่วงถนนท่ีศึกษา (ทางต่างระดับเช่ือมต่อถนนนครอินทร์ กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก) 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
 

5.3.2 สภาพปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
(1) พฤติกรรมการขับขี่บนถนน ในถนนนครอินทร์ก่อนถึงบริเวณท่ีท าการศึกษา มีการใช้

ความเร็วสูง เมื่อขับข่ีมาถึงบริเวณจุดท่ีท าการศึกษา ผู้ขับขี่ท่ีไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง หากไม่สังเกตป้ายเตือนต่าง 
ๆ ท่ีมีอยู่ จะเข้าใจว่ายังคงเป็นทางตรงต่อเนื่อง จึงไม่ได้ชะลอความเร็ว เมื่อลงจากทางต่างระดับจะพบกับทาง
โค้งท าให้ลดความเร็วไม่ทันและเกิดอุบัติเหตุ 

(2) การติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งอันตราย และสัญญาณไฟฉุกเฉิน ท่ีติดต้ังอยู่ในปัจจุบัน 
บริเวณก่อนขึ้นทางต่างระดับ ไม่สามารถกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ชิดขอบทาง
ด้านขวา ท าให้ผู้ขับขี่รถท่ีอยู่ในช่องทางซ้ายสุดอาจไม่ทันสังเกตเห็น จึงยังคงใช้ความเร็วท่ีสูงในการวิ่งขึ้นทาง
ต่างระดับ 

(3) ทางต่างระดับมีลักษณะเป็นโค้งด่ิง มีปัญหาเรื่องระยะการมองเห็น โดยยังไม่สามารถ
มองเห็นได้ว่าจะมีทางโค้งซ้ายอยู่ด้านหน้า ซึ่งจะสังเกตเห็นได้เมื่อพ้นช่วงสูงสุดของทางต่างระดับ (ภาพที่ 5.9)  
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ภาพที่ 5.7: ผลงานการออกแบบทางข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลถลาง ตามข้อมูลการวิเคราะห์พื้นท่ีจุดเส่ียง 
ท่ีมา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562) 

5.3 ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย กรณีศึกษาทางต่างระดับ
เชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก 

ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย : กรณีศึกษาทาง
ต่างระดับเช่ือมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก เป็นบทความวิจัยของ วิศว์ รัตนโชติ 
และ สันติภาพ ศิริยงค์ จากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีรายงานท่ีเป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 

5.3.1 ต าแหน่งและสภาพทั่วไป  

บริเวณท่ีท าการศึกษา (ภาพท่ี 5.8) เป็นทางต่างระดับเช่ือมต่อระหว่างถนนนครอินทร์     
(นบ. 1020) ซึ่งเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และ ถนนคู่ขนาน (Frontage Road) กับถนน
กาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) โดยต าแหน่งท่ีศึกษาเริ่มต้ังแต่ กม. 10 – 900 ซึ่งมี 
3 ช่องจราจร ไม่รวม ถนนคู่ขนาน (Frontage Road) ขึ้นทางต่างระดับ 2 ช่องจราจร ข้ามถนนกาญจนาภิเษ
กด้านตะวันตก ไปจนส้ินสุดโค้งซ้ายลงจากทางต่างระดับ เพื่อเช่ือมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก 
(กม. 11 – 900) 
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ภาพที่ 5.8: ช่วงถนนท่ีศึกษา (ทางต่างระดับเช่ือมต่อถนนนครอินทร์ กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก) 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
 

5.3.2 สภาพปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
(1) พฤติกรรมการขับขี่บนถนน ในถนนนครอินทร์ก่อนถึงบริเวณท่ีท าการศึกษา มีการใช้

ความเร็วสูง เมื่อขับข่ีมาถึงบริเวณจุดท่ีท าการศึกษา ผู้ขับขี่ท่ีไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง หากไม่สังเกตป้ายเตือนต่าง 
ๆ ท่ีมีอยู่ จะเข้าใจว่ายังคงเป็นทางตรงต่อเนื่อง จึงไม่ได้ชะลอความเร็ว เมื่อลงจากทางต่างระดับจะพบกับทาง
โค้งท าให้ลดความเร็วไม่ทันและเกิดอุบัติเหตุ 

(2) การติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งอันตราย และสัญญาณไฟฉุกเฉิน ท่ีติดต้ังอยู่ในปัจจุบัน 
บริเวณก่อนขึ้นทางต่างระดับ ไม่สามารถกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ชิดขอบทาง
ด้านขวา ท าให้ผู้ขับขี่รถท่ีอยู่ในช่องทางซ้ายสุดอาจไม่ทันสังเกตเห็น จึงยังคงใช้ความเร็วท่ีสูงในการวิ่งขึ้นทาง
ต่างระดับ 

(3) ทางต่างระดับมีลักษณะเป็นโค้งด่ิง มีปัญหาเรื่องระยะการมองเห็น โดยยังไม่สามารถ
มองเห็นได้ว่าจะมีทางโค้งซ้ายอยู่ด้านหน้า ซึ่งจะสังเกตเห็นได้เมื่อพ้นช่วงสูงสุดของทางต่างระดับ (ภาพที่ 5.9)  
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ภาพที่ 5.9: ระยะการมองเห็นบนโค้งด่ิงท่ีไม่เพียงพอ 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
 
(4) ขาดการติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งซ้ายรัศมีแคบ (ต.3) และป้ายจ ากัดความเร็วบนทางตาม

ระดับท่ีเหมาะสม แม้ว่าก่อนถึงทางโค้งประมาณ 280 เมตร มีป้ายเตือนความเร็ว      ชิดขอบทางด้านซ้าย 
ระบุความเร็วท่ี 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ผู้ขับขี่อาจไม่ได้สังเกตเห็น ประกอบกับพฤติกรรมการขับขี่ท่ีใช้ความเร็ว
สูง ท าให้ไม่สามารถชะลอความเร็วได้ทัน เมื่อเข้าสู่โค้งเนื่องจากเป็นการเปล่ียนแปลงความเร็วท่ีมากเกินไป 

(5) บริเวณทางโค้งซ้ายท่ีเป็นจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีรัศมีความโค้งเพียง 26.8 เมตร 
เนื่องจากสภาพพื้นก่อสร้างท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด ท าให้จ าเป็นต้องลดรัศมีความโค้งในการออกแบบลง โดยมีอัตราการ
ยกโค้ง (Super elevation) เพียงเล็กน้อย ประมาณ 3% และสภาพผิวทางมีลักษณะเรียบล่ืนจากการสึกกร่อน
ของวัสดุมวลรวมในส่วนผสมของผิวทาง ซึ่งค่าความเร็วท่ีสามารถผ่านโค้งได้อย่างปลอดภัย มีค่าเพียง 30 
กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง ซึ่งถือว่าต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วท่ีใช้บนสายทาง จึงต้องมีการเตือนความเร็วท่ี
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 5.10)  
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ภาพที่ 5.10: บริเวณโค้งอันตราย 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 

จากการตรวจสอบค่าดัชนีช้ีวัดความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Index : RSI) ของ
ถนนช่วงท่ีท าการศึกษา กม. 10 - 900 ถึง กม. 11- 900 ในระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
ซึ่งได้ท าการประเมินความปลอดภัยของถนนทุก ๆ 200 เมตร พบว่ามีค่าเพียง 72.65 ซึ่งจากเกณฑ์ของกรม
ทางหลวงชนบท ส าหรับถนนท่ีมีมาตรฐานสูง และมีปริมาณจราจรสูง ควรจะมีค่าดัชนีช้ีวัดความปลอดภัยทาง
ถนนมากกว่า 80 หากถนนท่ีตรวจสอบมีค่าดัชนีช้ีวัดความปลอดภัยทางถนนท่ีต่ ากว่า 80 จะถือว่ามีความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และควรได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จะมีผลไปในทางแนวเดียวกัน จึงถือว่าบริเวณช่วงท่ีท าการศึกษานั้นควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 

5.3.3 แนวทางการแก้ไขปรับปรุง  

ลักษณะของทางโค้งท่ีมีความปลอดภัยนั้น จ าเป็นจะต้องมีระยะการมองเห็นท่ีปลอดภัย และ
มีระบบการน าทาง (Delineator) เหมาะสม และมองเห็นได้ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน แต่หากโค้งมีรัศมี
ความโค้งต่ ามาก แนวทางการปรับปรุงท่ัวไปท่ีสามารถกระท าได้ เช่น การติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว การติดต้ัง
ป้ายห้ามแซง การติดต้ังป้ายเตือนทางโค้ง การขยายขอบของทางโค้ง การเพิ่มอัตราการยกโค้งของถนน การ
ปรับแนวถนนใหม่ให้มีรัศมีความโค้งเพิ่มข้ึน การติดอุปกรณ์กันตก ฯลฯ 
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ภาพที่ 5.9: ระยะการมองเห็นบนโค้งด่ิงท่ีไม่เพียงพอ 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
 
(4) ขาดการติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งซ้ายรัศมีแคบ (ต.3) และป้ายจ ากัดความเร็วบนทางตาม

ระดับท่ีเหมาะสม แม้ว่าก่อนถึงทางโค้งประมาณ 280 เมตร มีป้ายเตือนความเร็ว      ชิดขอบทางด้านซ้าย 
ระบุความเร็วท่ี 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ผู้ขับขี่อาจไม่ได้สังเกตเห็น ประกอบกับพฤติกรรมการขับขี่ท่ีใช้ความเร็ว
สูง ท าให้ไม่สามารถชะลอความเร็วได้ทัน เมื่อเข้าสู่โค้งเนื่องจากเป็นการเปล่ียนแปลงความเร็วท่ีมากเกินไป 

(5) บริเวณทางโค้งซ้ายท่ีเป็นจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีรัศมีความโค้งเพียง 26.8 เมตร 
เนื่องจากสภาพพื้นก่อสร้างท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด ท าให้จ าเป็นต้องลดรัศมีความโค้งในการออกแบบลง โดยมีอัตราการ
ยกโค้ง (Super elevation) เพียงเล็กน้อย ประมาณ 3% และสภาพผิวทางมีลักษณะเรียบล่ืนจากการสึกกร่อน
ของวัสดุมวลรวมในส่วนผสมของผิวทาง ซึ่งค่าความเร็วท่ีสามารถผ่านโค้งได้อย่างปลอดภัย มีค่าเพียง 30 
กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง ซึ่งถือว่าต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วท่ีใช้บนสายทาง จึงต้องมีการเตือนความเร็วท่ี
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 5.10)  
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ภาพที่ 5.10: บริเวณโค้งอันตราย 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
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ซึ่งได้ท าการประเมินความปลอดภัยของถนนทุก ๆ 200 เมตร พบว่ามีค่าเพียง 72.65 ซึ่งจากเกณฑ์ของกรม
ทางหลวงชนบท ส าหรับถนนท่ีมีมาตรฐานสูง และมีปริมาณจราจรสูง ควรจะมีค่าดัชนีช้ีวัดความปลอดภัยทาง
ถนนมากกว่า 80 หากถนนท่ีตรวจสอบมีค่าดัชนีช้ีวัดความปลอดภัยทางถนนท่ีต่ ากว่า 80 จะถือว่ามีความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และควรได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จะมีผลไปในทางแนวเดียวกัน จึงถือว่าบริเวณช่วงท่ีท าการศึกษานั้นควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 

5.3.3 แนวทางการแก้ไขปรับปรุง  

ลักษณะของทางโค้งท่ีมีความปลอดภัยนั้น จ าเป็นจะต้องมีระยะการมองเห็นท่ีปลอดภัย และ
มีระบบการน าทาง (Delineator) เหมาะสม และมองเห็นได้ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน แต่หากโค้งมีรัศมี
ความโค้งต่ ามาก แนวทางการปรับปรุงท่ัวไปท่ีสามารถกระท าได้ เช่น การติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว การติดต้ัง
ป้ายห้ามแซง การติดต้ังป้ายเตือนทางโค้ง การขยายขอบของทางโค้ง การเพิ่มอัตราการยกโค้งของถนน การ
ปรับแนวถนนใหม่ให้มีรัศมีความโค้งเพิ่มข้ึน การติดอุปกรณ์กันตก ฯลฯ 
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ส าหรับบริเวณท่ีท าการศึกษานั้น มีการติดต้ังป้ายรวมถึงอุปกรณ์เตือนผู้ขับขี่ท่ีไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของพื้นท่ีเขตทาง และงบประมาณท่ีมีจ ากัด ไม่สามารถปรับเปล่ียนสภาพ
กายภาพได้มากนัก จึงได้มีแนวทางการแก้ไข จ าแนกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(1) การกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้รู้ล่วงหน้าถึงโค้งอันตราย โดยใช้หลักการเน้นย้ าให้ทราบเพื่อ
ตัดสินใจก่อนถึงจุดคับขัน โดยเพิ่มเติมป้ายเตือนโค้งซ้ายรัศมีแคบ (ต.3) ประกอบข้อความ “ลดความเร็ว อีก 
300 เมตร ทางโค้งอันตราย” ท่ีระยะ 300 เมตร ก่อนถึงทางโค้ง เพื่อให้มีระยะท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจก่อน
เข้าโค้ง 

(2) การกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วลงอย่างเป็นช่วง ๆ หลีกเล่ียงการลดความเร็วลง
อย่างทันทีทันใด เน้นการเตือนเป็นระยะ ชัดเจน และต่อเนื่อง โดย 

(2.1) ติดต้ังป้ายเตือน (Overhead Sign) “ขึ้นสะพานลดความเร็ว” เหลือ 60 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ก่อนขึ้นทางต่างระดับ 

(2.2) เพิ่มข้อความจ ากัดความเร็วบนผิวทาง ท าจากวัสดุ Preformed Thermoplastic 
จ ากัดความเร็วท่ี 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง บริเวณก่อนถึงทางต่างระดับ โดยมีรูปแบบท่ีสร้างความแตกต่างจากการ
เตือนท่ัว ๆ ไป ท่ีผู้ขับขี่เคยพบเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 5.11) 

 
ภาพที่ 5.11: วัสดุ Preformed Thermoplastic จ ากัดความเร็วท่ี 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
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 (2.3) ติดต้ังป้ายเตือนแบบแขวน (Overhanging Sign) ข้อความ “ลดความเร็ว     โค้ง
อันตรายเกิดเหตุบ่อยครั้ง” เตือนให้ลดความเร็ว พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ LED สีแดง เพื่อให้มองเห็นได้
อย่างชัดเจน ส าหรับผู้ขับขี่ทุกช่องจราจร (ท่ีระยะ 520 เมตรก่อนถึงทางโค้ง) 

(2.4) ติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว (บ.32) กัดความเร็วท่ี 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ 20 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 200 เมตร และ 100 เมตร ก่อนเข้าโค้งตามล าดับ โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงท่ีมีค่าการ
สะท้อนแสงสูง (Type 9) 

(3) การปรับปรุงแนวโค้งให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยการ
ติดต้ังป้ายเตือนแนวทางโค้งซ้าย (ต.66) แบบ LED ตลอดแนวโค้ง 

(4) การเพิ่มความฝืด (Skid Resistance) ของผิวทางโดยใช้วัสดุเคลือบผิวจราจรสีแดงเป็น
ระยะ ๆ ท่ีบริเวณก่อนเข้าโค้ง และเคลือบตลอดบนผิวทางในโค้ง ซึ่งมีความหนาโดยรวมของวัสดุเคลือบผิว 
ประมาณ 3 มิลลิเมตร และมีความสามารถในการป้องกันการล่ืนไถล Skid Number ไม่ต่ ากว่า 80 เพื่อลดการ
ไถลเมื่อเข้าโค้ง มีความแปลกใหม่ มองเห็นได้ชัดเจน สร้างความแตกต่างต่อผู้ขับขี่ (ภาพที่ 5.12) 

 

ภาพที่ 5.12: การประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวจราจรสีแดง 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 

  จะเห็นได้ว่าแนวทางหลักในการปรับปรุงสภาพถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น คือการ
ควบคุมให้รถยนต์ใช้ความเร็วท่ีเหมาะสมก่อนเข้าถึงจุดเส่ียง/จุดอันตราย ท้ังในด้านการติดต้ังป้ายเตือน ข้าง
ทาง แบบแขวน และบนถนน การใช้วัสดุกันล่ืน การใช้สีและการออกแบบให้เกิดความแตกต่าง และการใช้ป้าย
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ส าหรับบริเวณท่ีท าการศึกษานั้น มีการติดต้ังป้ายรวมถึงอุปกรณ์เตือนผู้ขับขี่ท่ีไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของพื้นท่ีเขตทาง และงบประมาณท่ีมีจ ากัด ไม่สามารถปรับเปล่ียนสภาพ
กายภาพได้มากนัก จึงได้มีแนวทางการแก้ไข จ าแนกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(1) การกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้รู้ล่วงหน้าถึงโค้งอันตราย โดยใช้หลักการเน้นย้ าให้ทราบเพื่อ
ตัดสินใจก่อนถึงจุดคับขัน โดยเพิ่มเติมป้ายเตือนโค้งซ้ายรัศมีแคบ (ต.3) ประกอบข้อความ “ลดความเร็ว อีก 
300 เมตร ทางโค้งอันตราย” ท่ีระยะ 300 เมตร ก่อนถึงทางโค้ง เพื่อให้มีระยะท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจก่อน
เข้าโค้ง 

(2) การกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วลงอย่างเป็นช่วง ๆ หลีกเล่ียงการลดความเร็วลง
อย่างทันทีทันใด เน้นการเตือนเป็นระยะ ชัดเจน และต่อเนื่อง โดย 

(2.1) ติดต้ังป้ายเตือน (Overhead Sign) “ขึ้นสะพานลดความเร็ว” เหลือ 60 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ก่อนขึ้นทางต่างระดับ 

(2.2) เพิ่มข้อความจ ากัดความเร็วบนผิวทาง ท าจากวัสดุ Preformed Thermoplastic 
จ ากัดความเร็วท่ี 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง บริเวณก่อนถึงทางต่างระดับ โดยมีรูปแบบท่ีสร้างความแตกต่างจากการ
เตือนท่ัว ๆ ไป ท่ีผู้ขับขี่เคยพบเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 5.11) 

 
ภาพที่ 5.11: วัสดุ Preformed Thermoplastic จ ากัดความเร็วท่ี 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 
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 (2.3) ติดต้ังป้ายเตือนแบบแขวน (Overhanging Sign) ข้อความ “ลดความเร็ว     โค้ง
อันตรายเกิดเหตุบ่อยครั้ง” เตือนให้ลดความเร็ว พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ LED สีแดง เพื่อให้มองเห็นได้
อย่างชัดเจน ส าหรับผู้ขับขี่ทุกช่องจราจร (ท่ีระยะ 520 เมตรก่อนถึงทางโค้ง) 

(2.4) ติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว (บ.32) กัดความเร็วท่ี 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ 20 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 200 เมตร และ 100 เมตร ก่อนเข้าโค้งตามล าดับ โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงท่ีมีค่าการ
สะท้อนแสงสูง (Type 9) 

(3) การปรับปรุงแนวโค้งให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยการ
ติดต้ังป้ายเตือนแนวทางโค้งซ้าย (ต.66) แบบ LED ตลอดแนวโค้ง 

(4) การเพิ่มความฝืด (Skid Resistance) ของผิวทางโดยใช้วัสดุเคลือบผิวจราจรสีแดงเป็น
ระยะ ๆ ท่ีบริเวณก่อนเข้าโค้ง และเคลือบตลอดบนผิวทางในโค้ง ซึ่งมีความหนาโดยรวมของวัสดุเคลือบผิว 
ประมาณ 3 มิลลิเมตร และมีความสามารถในการป้องกันการล่ืนไถล Skid Number ไม่ต่ ากว่า 80 เพื่อลดการ
ไถลเมื่อเข้าโค้ง มีความแปลกใหม่ มองเห็นได้ชัดเจน สร้างความแตกต่างต่อผู้ขับขี่ (ภาพที่ 5.12) 

 

ภาพที่ 5.12: การประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวจราจรสีแดง 
ท่ีมา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553) 

  จะเห็นได้ว่าแนวทางหลักในการปรับปรุงสภาพถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น คือการ
ควบคุมให้รถยนต์ใช้ความเร็วท่ีเหมาะสมก่อนเข้าถึงจุดเส่ียง/จุดอันตราย ท้ังในด้านการติดต้ังป้ายเตือน ข้าง
ทาง แบบแขวน และบนถนน การใช้วัสดุกันล่ืน การใช้สีและการออกแบบให้เกิดความแตกต่าง และการใช้ป้าย
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สะท้อนแสง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก หากมีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็ว
ก่อนเข้าจุดอันตราย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5.4 การควบคุมความเร็วบนท้องถนนโดยใช้เนินชะลอความเร็ว 
  การควบคุมความเร็วบนท้องถนนโดยใช้เนินชะลอความเร็ว เป็นมาตรการทางวิศวกรรม
จราจรหนึ่งท่ีใช้จ ากัดความเร็วของรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนินชะลอความเร็วมีหลากหลายรูปแบบ 
ผู้ออกแบบสามารถคัดเลือกแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพถนน เช่นความเร็ว และจุตประสงค์ของการใช้งานต่างๆ 
ได้  

ในประเทศไทย ธรรมมา เ จียรธราวานิช (2559) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการศึกษาการควบคุมความเร็วบนท้องถนน
โดยใช้เนินชะลอความเร็ว (Speed Hump) มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถรู้ว่าเนินชะลอความเร็วนั้น ช่วยควบคุม
ความเร็วของยานพาหนะได้อย่างไร และมีหลักเกณฑ์อะไรท่ีใช้ในการออกแบบ รวมท้ังปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น เมื่อเราใช้เนินชะลอความเร็วในสถานท่ีจริง การศึกษาทางด้านวิศวกรรมจราจร เพื่อตัดสินใจว่า
จ าเป็นต้องมีเนินชะลอความเร็วหรือไม่ การศึกษาเหล่านี้ค านึงถึงระยะไกลท่ีปลอดภัยในการติดต้ัง การศึกษา
คนเดินทางเท้า การจ าแนกยานพาหนะ การนับปริมาณจราจร และความเร็วเฉล่ียในบริเวณพื้นท่ีท่ีจะท าการ
ติดต้ัง 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล เรื่องการควบคุมความเร็วบนท้องถนน โดยใช้เนินชะลอ
ความเร็ว พบว่า การติดต้ังในชะลอความเร็ว การติดต้ังตามหลักการออกแบบ โดยเนินชะลอความเร็วควรมี
ความยาวเท่ากับ 4 เมตร (12 ฟุต) และความสูง 8 – 10 เซนติเมตร (3 - 4 นิ้ว) รวมท้ังควรมีสัญญาณเตือน
ตามแบบ Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) คือมีการทาสีตามแบบท่ีผู้ขับขี่
สามารถมองเห็นได้ และปลอดภัยในการมองระยะไกล ถ้าการออกแบบติดต้ังและรักษาอย่างดี เนินชะลอ
ความเร็วจะเป็นวิธีท่ีปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการลดความเร็วของยานพาหนะในพื้นท่ีได้ 

ตัวอย่างการให้สัญญาณ และการท าเครื่องหมายมาตรฐาน บริเวณท่ีมีเนินชะลอความเร็วของ
รัฐ IOWA ประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณเตือนและเครื่องหมายทางเท้าท่ีใช้บริเวณท่ีมีเนินชะลอความเร็ว 
โดยสัญญาณเตือนมาตรฐานจะอยู่ก่อนถึงเนินชะลอความเร็วในแต่ละทิศทาง ซึ่งสัญญาณเตือนจะมีพื้นสีเหลือง 
และมีขนาดพื้นท่ี 195 ตารางเซนติเมตร (30 ตารางนิ้ว) โดยมีขอบสีด า และเขียนข้อความว่า ‘SPEED 
HUMP” คือมีเนินชะลอความเร็วอยู่ข้างหน้า (ภาพท่ี 5.13) และป้ายเตือนเนินชะลอความเร็วนี้จะใช้ร่วมกับ
ป้ายควบคุมความเร็วรถ (ภาพที่ 5.14) โดยบริเวณติดต้ังสัญญาณเตือนจะอยู่ด้านซ้ายมือของถนน และควรให้
เห็นอย่างน้อย 30 เมตร (100 ฟุต) ก่อนถึงเนินชะลอความเร็ว (ภาพที่ 5.15) 
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ภาพที่ 5.13: ป้ายเตือนชะลอความเร็วของรัฐ IOWA 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
 

 
ภาพที่ 5.14: ป้ายควบคุมความเร็วรถก่อนท่ีจะถึงเนินชะลอความเร็วของรัฐ IOWA 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 



143142 
 

สะท้อนแสง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก หากมีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็ว
ก่อนเข้าจุดอันตราย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5.4 การควบคุมความเร็วบนท้องถนนโดยใช้เนินชะลอความเร็ว 
  การควบคุมความเร็วบนท้องถนนโดยใช้เนินชะลอความเร็ว เป็นมาตรการทางวิศวกรรม
จราจรหนึ่งท่ีใช้จ ากัดความเร็วของรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนินชะลอความเร็วมีหลากหลายรูปแบบ 
ผู้ออกแบบสามารถคัดเลือกแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพถนน เช่นความเร็ว และจุตประสงค์ของการใช้งานต่างๆ 
ได้  

ในประเทศไทย ธรรมมา เ จียรธราวานิช (2559) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการศึกษาการควบคุมความเร็วบนท้องถนน
โดยใช้เนินชะลอความเร็ว (Speed Hump) มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถรู้ว่าเนินชะลอความเร็วนั้น ช่วยควบคุม
ความเร็วของยานพาหนะได้อย่างไร และมีหลักเกณฑ์อะไรท่ีใช้ในการออกแบบ รวมท้ังปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น เมื่อเราใช้เนินชะลอความเร็วในสถานท่ีจริง การศึกษาทางด้านวิศวกรรมจราจร เพื่อตัดสินใจว่า
จ าเป็นต้องมีเนินชะลอความเร็วหรือไม่ การศึกษาเหล่านี้ค านึงถึงระยะไกลท่ีปลอดภัยในการติดต้ัง การศึกษา
คนเดินทางเท้า การจ าแนกยานพาหนะ การนับปริมาณจราจร และความเร็วเฉล่ียในบริเวณพื้นท่ีท่ีจะท าการ
ติดต้ัง 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล เรื่องการควบคุมความเร็วบนท้องถนน โดยใช้เนินชะลอ
ความเร็ว พบว่า การติดต้ังในชะลอความเร็ว การติดต้ังตามหลักการออกแบบ โดยเนินชะลอความเร็วควรมี
ความยาวเท่ากับ 4 เมตร (12 ฟุต) และความสูง 8 – 10 เซนติเมตร (3 - 4 นิ้ว) รวมท้ังควรมีสัญญาณเตือน
ตามแบบ Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) คือมีการทาสีตามแบบท่ีผู้ขับขี่
สามารถมองเห็นได้ และปลอดภัยในการมองระยะไกล ถ้าการออกแบบติดต้ังและรักษาอย่างดี เนินชะลอ
ความเร็วจะเป็นวิธีท่ีปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการลดความเร็วของยานพาหนะในพื้นท่ีได้ 

ตัวอย่างการให้สัญญาณ และการท าเครื่องหมายมาตรฐาน บริเวณท่ีมีเนินชะลอความเร็วของ
รัฐ IOWA ประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณเตือนและเครื่องหมายทางเท้าท่ีใช้บริเวณท่ีมีเนินชะลอความเร็ว 
โดยสัญญาณเตือนมาตรฐานจะอยู่ก่อนถึงเนินชะลอความเร็วในแต่ละทิศทาง ซึ่งสัญญาณเตือนจะมีพ้ืนสีเหลือง 
และมีขนาดพื้นท่ี 195 ตารางเซนติเมตร (30 ตารางนิ้ว) โดยมีขอบสีด า และเขียนข้อความว่า ‘SPEED 
HUMP” คือมีเนินชะลอความเร็วอยู่ข้างหน้า (ภาพท่ี 5.13) และป้ายเตือนเนินชะลอความเร็วนี้จะใช้ร่วมกับ
ป้ายควบคุมความเร็วรถ (ภาพที่ 5.14) โดยบริเวณติดต้ังสัญญาณเตือนจะอยู่ด้านซ้ายมือของถนน และควรให้
เห็นอย่างน้อย 30 เมตร (100 ฟุต) ก่อนถึงเนินชะลอความเร็ว (ภาพที่ 5.15) 
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ภาพที่ 5.13: ป้ายเตือนชะลอความเร็วของรัฐ IOWA 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
 

 
ภาพที่ 5.14: ป้ายควบคุมความเร็วรถก่อนท่ีจะถึงเนินชะลอความเร็วของรัฐ IOWA 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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ภาพที่ 5.15: ป้ายเตือนก่อนท่ีจะถึงเนินชะลอความเร็วของรัฐ IOWA 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 

การศึกษาของ ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) ได้น าเสนอแนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับการ
ควบคุมความเร็วบนท้องถนน โดยใช้เนินชะลอความเร็วของชุมชนสวนพลู (ภาพท่ี 5.16) และมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของยานพาหนะ เมื่อสัญจรผ่านเนินชะลอความเร็วรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบเนินชะลอความเร็วท่ีเหมาะสมกับบริเวณชุมชนสวนพลูต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 5.16: เนินชะลอความเร็วท่ีใช้ในการทดสอบ 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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5.4.1 พื นที่ศึกษา  
ศึกษาความเร็วของรถบริเวณเนินชะลอความเร็ว และเนินกระแทกขนาดต่าง ๆ จ านวน 7 

ต าแหน่ง โดยเลือกเฉพาะเนินท่ีติดต้ังอยู่เด่ียว ๆ (Isolated speed bump / hump) หรือติดต้ังเป็นเนินแรก
ของกลุ่มเนิน ซึ่งผู้ขับขี่จะสามารถเลือกใช้ความเร็วก่อนผ่านเนิน และขณะผ่านเนินได้อย่างอิสระ (ตารางท่ี 5.1) 

ตารางท่ี 5.1: สถานท่ีท าการทดสอบ 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 

5.4.2 ส ารวจความเร็ว  
แต่ละต าแหน่ง มีการส ารวจความเร็ว 2 บริเวณ ได้แก่ ช่วงทางตรงก่อนผ่านเนินชะลอ

ความเร็ว และช่วงคร่อมเนิน โดยเลือกส ารวจรถคันแรกของกลุ่ม เพื่อให้ได้ความเร็วท่ีผู้ขับขี่ใช้ในสภาพอิสระ 
ส าหรับความเร็วเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ด้วยการจับเวลาท่ีรถสัญจรบนถนนระยะทาง
ประมาณ 20 – 30 เมตร และช่วงคร่อมเนินยาวประมาณ 10 เมตร แสดงความเร็วของยานพาหนะ ก่อนผ่าน
เนินชะลอความเร็ว (ตารางท่ี 5.2) แสดงความเร็วของยานพาหนะขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว (ตารางท่ี 5.3) 
และแสดงผลต่างความเร็วที่ลดลงของยานพาหนะก่อน และขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว (ตารางท่ี 5.4)  
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ภาพที่ 5.15: ป้ายเตือนก่อนท่ีจะถึงเนินชะลอความเร็วของรัฐ IOWA 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 

การศึกษาของ ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) ได้น าเสนอแนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับการ
ควบคุมความเร็วบนท้องถนน โดยใช้เนินชะลอความเร็วของชุมชนสวนพลู (ภาพท่ี 5.16) และมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของยานพาหนะ เมื่อสัญจรผ่านเนินชะลอความเร็วรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบเนินชะลอความเร็วท่ีเหมาะสมกับบริเวณชุมชนสวนพลูต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 5.16: เนินชะลอความเร็วท่ีใช้ในการทดสอบ 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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5.4.1 พื นที่ศึกษา  
ศึกษาความเร็วของรถบริเวณเนินชะลอความเร็ว และเนินกระแทกขนาดต่าง ๆ จ านวน 7 
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ของกลุ่มเนิน ซึ่งผู้ขับขี่จะสามารถเลือกใช้ความเร็วก่อนผ่านเนิน และขณะผ่านเนินได้อย่างอิสระ (ตารางท่ี 5.1) 

ตารางท่ี 5.1: สถานท่ีท าการทดสอบ 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 

5.4.2 ส ารวจความเร็ว  
แต่ละต าแหน่ง มีการส ารวจความเร็ว 2 บริเวณ ได้แก่ ช่วงทางตรงก่อนผ่านเนินชะลอ

ความเร็ว และช่วงคร่อมเนิน โดยเลือกส ารวจรถคันแรกของกลุ่ม เพื่อให้ได้ความเร็วท่ีผู้ขับขี่ใช้ในสภาพอิสระ 
ส าหรับความเร็วเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ด้วยการจับเวลาท่ีรถสัญจรบนถนนระยะทาง
ประมาณ 20 – 30 เมตร และช่วงคร่อมเนินยาวประมาณ 10 เมตร แสดงความเร็วของยานพาหนะ ก่อนผ่าน
เนินชะลอความเร็ว (ตารางท่ี 5.2) แสดงความเร็วของยานพาหนะขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว (ตารางท่ี 5.3) 
และแสดงผลต่างความเร็วที่ลดลงของยานพาหนะก่อน และขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว (ตารางท่ี 5.4)  
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ตารางท่ี 5.2: แสดงความเร็วของยานพาหนะ ก่อนผ่านเนินชะลอความเร็ว 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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ตารางท่ี 5.3: แสดงความเร็วของยานพาหนะ ขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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ตารางท่ี 5.2: แสดงความเร็วของยานพาหนะ ก่อนผ่านเนินชะลอความเร็ว 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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ตารางท่ี 5.3: แสดงความเร็วของยานพาหนะ ขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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ตารางท่ี 5.4: แสดงผลต่างความเร็วของยานพาหนะ ก่อนและขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 

5.4.3 สรุปผลการทดลอง  
จากการทดลองสามารถสร้างแบบจ าลอง เพื่อหาค่าความเร็วเฉล่ีย และความเร็วท่ี 85 เปอร์

เซ็นไทล์ของยานพาหนะ ขณะขับขี่ผ่านเนินชะลอความเร็วจากขนาดความกว้าง และความสูงของเนินชะลอ
ความเร็ว ณ จุดทดลองบริเวณต่างๆ ได้ 

ขนาดเนินชะลอความเร็วตามมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถควบคุมความเร็ว
ของยานพาหนะให้อยู่ในช่วง 25 – 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ซึ่งเป็นความเร็วท่ีเหมาะสมส าหรับใช้สัญจรในถนน
สาขาย่อย และสายท้องถิ่นในประเทศไทย ดังนั้น ขนาดของเนินท่ีติดต้ังเพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะท่ี
สัญจรบนท้องถนนในประเทศไทย สามารถใช้ขนาดตามมาตรฐานท่ีมีการติดต้ังในถนนสายย่อย หรือถนนสาย
ท้องถิ่นในต่างประเทศได้ 
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ตารางท่ี 5.4: แสดงผลต่างความเร็วของยานพาหนะ ก่อนและขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว 

 
ท่ีมา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559) 
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