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บทที่ 1
ตำรวจจรำจรและควำมปลอดภัยทำงถนน
งานจราจรถือเป็น 1 ใน 5 ลักษณะงานในสถานีตารวจประกอบไปด้วย งานจราจร งานปอง
กันปราบปราม งานอานวยการ งานสืบสวน และงานสอบสวน งานจราจรจึงเป็นหนึ่งในหน้าที่สาคัญของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบงานด้านการจราจร มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการ
บาบัดทุกข์และบารุงสุขให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรควรจะมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
อย่างละเอียดและครบถ้วน ตรงกับความต้องการของประชาชน และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นปัญหาสาคัญ และมีความรุนแรงสูง
1.1 ควำมสำคัญของตำรวจจรำจรกับควำมปลอดภัยทำงถนน
คาว่า “การจราจร” ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) หมายความว่า
“การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ โดยตามมาตรา 4 (2) “ทาง” หมายความ
ว่า “ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจาทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทาง
โค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้
ประชาชนใช้ในการจราจร หรือที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ”
จากคานิยามของคาว่า “การจราจร” และคาว่า “ทาง” จะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของคนที่ใช้
ทางในรูปแบบต่าง ๆ และทางจะมีความหมายที่ครอบคลุมกว้างขวางมาก ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่กาหนดคานิยามทั้งสองนี้ได้ระบุไว้ว่า “เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญก้าวหน้าไปทั่วประเทศ และเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและจานวนยานพาหนะในท้องถนน และทาง
หลวง ได้ทวีจานวนขึ้นเป็นลาดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรของ
ถนน และพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าสี่สิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร และจานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญ ญัตินี้ขึ้น ” ดังนั้น จึง
แสดงให้เห็นได้ว่า เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นการเน้นหนักในเรื่องของ
ความปลอดภัยทางถนน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุด ได้มีการเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นพิเศษ โดยได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ไว้ว่า “โดยที่
ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่
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ผู้ ขั บ ขี่ ข าดวิ นั ย ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฏหมายว่ า ด้ ว ยการจราจรทางบก ประกอบกั บ
พระราชบั ญญั ติจ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ใ ช้บั งคั บ มาเป็ นเวลานานแล้ ว บทบัญ ญั ติบ างประการแห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกลไกในการ
ออกใบสั่งสาหรับผู้ขับขี่ที่

ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่

และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรทางบก จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้” จากเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการจราจร
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2562 ได้ให้คานิยามคาว่า “เจ้าพนักงานจราจร” ไว้ตามมาตรา 4 (37) หมายความว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร และข้าราชการตารวจ ซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) รองผู้กากับการจราจร
(ข) สารวัตรจราจร
(ค) รองสารวัตรจราจร
(ง) ผู้บังคับหมูง่ านจราจร
(จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร
(ฉ) ข้าราชการตารวจตาแหน่ง อื่น ซึ่ งหัวหน้าเจ้ าพนัก งานจราจรแต่ง ตั้งให้ ปฎิบัติ หน้า ที่
ควบคุมการจราจร”
และได้ให้คานิยามคาว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ไว้ตามมาตรา 4 (38) หมายความว่า
“ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือข้าราชการตารวจ ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้กากับการ หรือเทียบเท่า
ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ”
ใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ให้อานาจเจ้าพนักงานจราจร หรือที่ในสังคมทั่ วไป
เรียกว่า “ตารวจจราจร” มีอานาจในการควบคุมการจราจร โดยมีเป้าหมายที่เด่นชัด เพื่อความปลอดภัย และ
ความสะดวกในการจราจร ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหลายมาตราเช่น ในลักษณะ 18 อานาจของเจ้า
พนั ก งานจราจร มาตรา 135 บัญ ญั ติไ ว้ ว่า “เพื่อ ความปลอดภั ย หรือ ความสะดวกในการจราจร หัว หน้ า
พนักงานจราจร มีอานาจกาหนดให้บริเวณหรือพื้นที่ใดที่เจ้าของที่ดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็น
ทางตามพระราชบัญ ญัตินี้ ” มาตรา 138 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทาให้ไ ม่
ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร ในอาณาบริเวณใด หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานจราจร
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มีอานาจดาเนินการได้ตามที่เห็นสมควร และจาเป็น เกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้น เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย หรือความสะดวกในการจราจร ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามรถทุกชนิด หรือบางชนิด หรือคนเดินเท้า เดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(2) ห้ามหยุด หรือจอดรถในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด
(3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด
(4) กาหนดทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว
ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่จาเป็น”
และมาตรา 139 บัญญัติว่า “ในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด ที่หัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร เห็นว่าถ้าได้ออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้ว จะเป็นการปลอดภัย และ
สะดวกในการจราจร ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอานาจออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบดังต่อไปนี้
(1) ห้ามรถทุกชนิด หรือบางชนิดเดิน
(2) ห้ามหยุด หรือจอด
(3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(4) กาหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
(5) กาหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบ หรือที่คับขัน
(6) กาหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ภายในอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(7) กาหนดช่อง หรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง
(8) กาหนดทางเดินรถทางเอก และทางเดินรถทางโท
(9) กาหนดการจราจร หรือที่จอดพักรถ
(10) กาหนดระเบียบการใช้ทาง หรือช่องเดินรถสาหรับรถบางประเภท
(11) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
(12) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสาหรับรถจักรยาน
(13) ควบคุมขบวนแห่ หรือการชุมนุมสาธารณะ
(14) ควบคุม หรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก
(15) ขี ด เส้ น หรื อ ท าเครื่ อ งหมายจราจรบนผิ ว ทาง หรื อ ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณจราจร หรื อ
เครื่องหมายจราจร
(16) กาหนดระยะทางตอนใด ให้ขับรถล้าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่หัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจรกาหนดไว้ได้
(17) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง
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(18) กาหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม
(19) กาหนดการใช้โคมไฟ
(20) กาหนดการใช้เสียงสัญญาณ
(21) กาหนดระเบียบอนุญาต และการใช้รถที่มีล้อ หรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง”
เป็นต้น
เมื่อพิจารณาถึง เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ประกอบกับการให้อานาจเจ้าพนักงานจราจร ซึ่ง
สังคมทั่วไปเรียกว่า “ตารวจจราจร” ของ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ในการควบคุมการจราจร มีเหตุผล และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น บทบาทของ
ตารวจจราจรจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยทางถนน
1.2 งำนจรำจรในสถำนีตำรวจ และกองบังคับกำรตำรวจจรำจร
หน้าที่หลักทางด้านการควบคุมการจราจรจะถูกกาหนดไว้ในสถานีตารวจ และกองบังคับการ
ตารวจจราจร โดยในสถานีตารวจถูกกาหนดไว้ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติท่ี 537/2555 ลงวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่องการกาหนดอานาจหน้าที่ของตาแหน่งในสถานีตารวจ และในกองบังคับการตารวจ
จราจรถูกกาหนดไว้โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2522
1.2.1 งำนจรำจรในสถำนีตำรวจ
(1) โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 537/2555 ลงวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ของตาแหน่งในสถานีตารวจ ได้กาหนดโดยโครงสร้าง
สถานีตารวจ เป็น 6 รูปแบบ คือ
(1.1) รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 มีหัวหน้าสถานีตารวจเป็นระดับตาแหน่ง ผู้กากับการ
(1.2) รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 มีหัวหน้าสถานีตารวจเป็นระดับตาแหน่ง สารวัตรใหญ่
(1.3) รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 6 มีหัวหน้าสถานีตารวจเป็นระดับตาแหน่ง สารวัตร
การกาหนดโครงสร้างสถานีตารวจ เป็น 6 รูปแบบ ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่
537/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ของตาแหน่งในสถานีตารวจ ไม่ได้
อธิบายเหตุผลไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่ 655/2550 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.
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2550 เรื่ อง กาหนดอานาจหน้า ที่ของสถานี ตารวจ และหน้ าที่ ของตาแหน่ งในสถานีต ารวจ แล้ว สามารถ
เทียบเคียงได้ว่าโครงสร้าง :สถานีตารวจ รูปแบบที่ 1เป็นสถานีตารวจที่มีปริมาณงานสูงมาก
สถานีตารวจ รูปแบบที่ 2 เป็นสถานีตารวจที่มีปริมาณงานสูง
สถานีตารวจ รูปแบบที่ 3 เป็นสถานีตารวจที่มีปริมาณงานรองลงมา
สถานีตารวจ รูปแบบที่ 4 เป็นสถานีตารวจที่มีบริมาณงานรองลงมาอีก
สถานีตารวจ รูปแบบที่ 5 เป็นสถานีตารวจที่มีบริมาณงานน้อย
และสถานีตารวจ รูปแบบที่ 6 เป็นสถานีงานน้อยที่สุด
โดยมีโครงสร้างของสถานีตารวจรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
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โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 1.1: โครงสร้างสถานีตารวจ รูปแบบที่ 1
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
หมำยเหตุ
1) รองผู้กากับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอานวยการ และการปราบปราม
2) รองผู้กำกับกำรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร
3) รองผู้กากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน
4) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน
5) หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ จะกาหนดให้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
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โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 1.2: โครงสร้างสถานีตารวจ รูปแบบที่ 2
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
หมำยเหตุ
1) รองผู้กากับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอานวยการ งานป้องกันปราบปราม
และงำนจรำจร
2) รองผู้กากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน
3) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน
4) หน่วยปฎิบัติการพิเศษ จะกาหนดให้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
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โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 1.3: โครงสร้างสถานีตารวจ รูปแบบที่ 3
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
หมำยเหตุ
1) สารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอานวยการ และงานป้องกันปราบปราม
2) สำรวัตรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร
3) สารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน
4) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน
5) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะกาหนดให้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
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โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ รูปแบบที่ 4

ภาพที่ 1.4: โครงสร้างสถานีตารวจ รูปแบบที่ 4
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
หมำยเหตุ
1) สารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอานวยการ งานป้องกันปราบปราม และ
งำนจรำจร
2) สารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน
3) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน
4) หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ จะกาหนดให้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
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โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ รูปแบบที่ 5

ภาพที่ 1.5: โครงสร้างสถานีตารวจ รูปแบบที่ 5
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
หมำยเหตุ
1) รองสารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอานวยการ และงานป้องกันปราบปราม
2) รองสำรวัตรจรำจร เป็นหัวหน้ำงำนจรำจร
3) รองวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน
4) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน
5) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะกาหนดให้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
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โครงสร้ำงสถำนีตำรวจ รูปแบบที่ 6

ภาพที่ 1.6: โครงสร้างสถานีตารวจ รูปแบบที่ 6
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
หมำยเหตุ
1) รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้างานอานวยการ งานป้องกันปราบปราม และ
งำนจรำจร
2) รองสารวัตรสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน
3) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุด เป็นหัวหน้างานสอบสวน
4) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จะกาหนดให้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
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อนึ่ง ชื่อเรียกตาแหน่งต่าง ๆ ในลักษณะงานสอบสวนได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการตารวจ ซึ่งมีอานาจ
ในการสอบสวน สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยแต่เดิม พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้
กาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจไว้ตามมาตรา 44 ดังนี้ “ตาแหน่งข้าราชการตารวจ มีดังต่อไปนี้
(1) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(2) จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(3) ผู้ช่วยผูบ้ ัญชาการตารวจแห่งชาติ
(4) ผู้บัญชาการ
(5) รองผู้บัญชาการ
(6) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(7) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(8) ผู้กากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(9) รองผู้กากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชานาญการพิเศษ
(10) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชานาญการ
(11) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(12) ผู้บังคับหมู่
(13) รองผู้บังคับหมู่”
ต่อมาคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา
44 แห่ง พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 44 ตาแหน่งข้าราชการ
ตารวจ มีดังต่อไปนี้
(1) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(2) จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(3) ผู้ช่วยผูบ้ ัญชาการตารวจแห่งชาติ
(4) ผู้บัญชาการ
(5) รองผู้บัญชาการ
(6) ผู้บังคับการ
(7) รองผู้บังคับการ
(8) ผู้กากับการ
(9) รองผู้กากับการ
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(10) สารวัตร
(11) รองสารวัตร
(12) ผู้บังคับหมู่
(13) รองผู้บังคับหมู่”
และคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ข้อ 9 ได้กาหนดว่า “ตาแหน่ง
พนักงานสอบสวน ตามมาตรา 44 (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ในส่วนราชการใดของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ที่ได้รับการกาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้เป็นตาแหน่งตามมาตรา 44
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) แล้วแต่กรณี ในส่วนราชการนั้นของสานักงานตารวจแห่งชาติ”
ดังนั้นชื่อเรียกตาแหน่งต่าง ๆ ในลักษณะงานสอบสวนของสถานีตารวจ จึงมีการเรียกชื่อใหม่
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559
(2) ลักษณะงำนในสถำนีตำรวจ ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่ 537/2555 ลงวันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้แบ่งงานในสถานีตารวจออกเป็น 5 งานกับ 1 หน่วยปฏิบัติการ คือ งานอานวยการ
งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตามโครงสร้างสถานีตารวจรูปแบบที่ 1 รองผู้กากับการจราจรเป็นหัวหน้างานจราจร ใน
รูปแบบที่ 2 ไม่มีตาแหน่งรองผู้กากับการจราจร โดยรองผู้กากับการป้องกันปราบปราม ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
งานจราจร ในรูปแบบที่ 3 สารวัตรจราจรเป็นหัวหน้างานจราจร ในรูปแบบที่ 4 ไม่มีตาแหน่งสารวัตรจราจร
โดยสารวัตรป้องกันปราบปรามทาหน้าที่เป็นหัวหน้างานจราจร ในรูปแบบที่ 5 รองสารวัตรจราจรเป็นหัวหน้า
งานจราจร และในรูปแบบที่ 6 ไม่มีตาแหน่งรองสารวัตรจราจรโดยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามทาหน้าที่
หัวหน้างานจราจร เช่นกัน
(3) หน้ำที่ของตำแหน่งงำนจรำจรในสถำนีตำรวจ ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่
537/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้กาหนดหน้าที่ของตาแหน่งงานจราจรในสถานีตารวจ ไว้ดังนี้
(3.1) หัวหน้ำงำนจรำจร มีหน้ำที่ดังนี้
เป็ น หั ว หน้ า ผู้ ป ฏิบั ติ ง านจราจร รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การปฎิ บั ติ งานด้ า นจราจร วางแผน
อานวยการ สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจร จัดการ และ
บัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การจราจร รวมทั้ง งานจราจรตามโครงการพระราชดาริ และงานที่มี ลั กษณะ
เกี่ยวข้องหรือเป็นส่ วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้ องกัน ไม่ใ ห้เกิ ดปัญหาด้า นการจราจร ตลอดจนพื้ นที่ที่ มี
การจราจรต่อเนื่องกัน โดยจาแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
(3.1.1) งานควบคุ ม ดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร
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(3.1.2) งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทาแผนที่จราจรของ
พื้นที่รับผิดชอบ ของพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน
(3.1.3) งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรและนาวิทยาการต่าง ๆ
มาใช้ในงานจราจร
(3.1.4) งานให้ความรู้และการศึกษาอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร
(3.1.5) งานสอดส่ อ ง ตรวจตรา แนะน า ให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนปฏิ บั ติ ต าม
กฏหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
(3.1.6) งานเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
และการควบคุมการจราจร
(3.1.7) งานการส่ง ข้ อมู ลข่า วสาร หรื อข้ อ เท็จ จริง ที่ เป็ น ประโยชน์ต่ อ การป้อ งกั น
ปราบปราม และส่งให้งานป้องกันปราบปราม
(3.1.8) เมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ค าสั่ ง โดยฉั บ พลั น ทั น ที หรื อ ตามแผนที่
ผู้บังคับบัญชากาหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติตาม
คาสั่ง
(3.1.9) กรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด ให้ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจราจร
ดาเนินการจับกุมหรือดาเนินการจับกุมด้วยตนเอง
(3.1.10) ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงค์ ที่เสด็จพระราชดาเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตารวจ
(3.1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย
กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ
(3.1.12) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทาการตรวจค้นจับกุม
(3.1.13) งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ทั้งในด้านการ
ปฎิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
(3.1.14) การปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ากมี เ หตุ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ให้ มี อ านาจมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจา
(3.1.15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
(3.1.16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.2) ผู้ปฏิบัติงำนจรำจร
(3.2.1) สำรวัตรจรำจร มีหน้าที่ดังนี้
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(3.2.1.1) ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร
(3.2.1.2) จัดและควบคุมการจราจร
(3.2.1.3) ศึ ก ษาเก็ บ รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจราจร และน า
วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร
(3.2.1.4) ให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการตารวจ
(3.2.1.5) สอดส่อง ตรวจตรา แนะนา ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ
ตามกฏหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
(3.2.1.6) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือออกใบสั่ง
เจ้าพนักงานจราจร หรือจับกุมผู้ละเมิดกฏหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
(3.2.1.7) จัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
(3.2.1.8) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันปราบปราม และส่งให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม
(3.2.1.9) ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ที่เสด็จพระราชดาเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตารวจ
(3.2.1.10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ
สงบเรียบร้อย กรณีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
(3.2.1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกัน ปราบปราม เพื่อการตรวจค้ น
จับกุม
(3.2.1.12) เมื่อได้รับคาสั่งไม่ว่ าจะเป็นคาสั่งโดยฉับพลัน ทันที หรือตาม
แผนที่ผู้บังคับบัญชากาหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง
(3.2.1.13) การปฎิบัติหน้าที่หากมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนให้มีอานาจมอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจา และต้อง
รีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรทราบในทันที
(3.2.1.14) งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจทั้งใน
ด้านการปฎิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
(3.2.1.15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
(3.2.1.16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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(3.2.2) รองสำรวัตรจรำจร มีหน้าที่ดังนี้
(3.2.2.1) ปฏิบัติตามข้อ 3.2.1.1 – 3.2.1.12
(3.2.2.2) การปฎิบัติหน้าที่หากมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ให้มีอานาจมอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจา และ
ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานจราจร หรือสารวัตรจราจรทราบในทันที
(3.2.2.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
(3.2.2.4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.2.3) รองสำรวัตร (ตาแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานจราจรมีหน้าที่ดังนี้
(3.2.3.1) ปฏิบั ติง านในหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของตาเหน่ งระดับ ผู้
บังคับหมู่ที่ปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฎิบัติหน้าที่ในสายงานจราจร ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ
ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจจานวนหนึ่ง
(3.2.3.2) ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้เสร็จ
สิ้น ณ จุดเดียว
(3.2.3.3) ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าจราจร
(3.2.3.4) ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน
จราจรของหน่วยงานนั้น ๆ
(3.2.3.5) ช่วยเหลืองานของข้าราชการตารวจระดับตาแหน่งสารวัตร หรือ
เทียบเท่า
(3.2.3.6) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
(3.2.4) ผู้บังคับหมู่จรำจร
(3.2.4.1) ทำหน้ำที่ธุรกำร มีหน้าที่ดังนี้
(1) งานธุรการทั่วไปของงานจราจร
(2) ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ที่เสด็จพระราชดาเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตารวจ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ
สงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทาการตรวจค้น
จับกุม
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(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.2.4.2) ทำหน้ำที่จรำจร มีหน้าที่ดังนี้
(1) เก็ บ รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจราจร ตลอดจนน า
วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร
(2) จั ด และควบคุ ม การจราจรตามที่ ร องสารวั ต รจราจร หรื อ
สารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจรมอบหมายสั่งการ
(3) จั ด และควบคุ ม การจราจร โดยจั ด และควบคุ ม การจราจร
ตามที่รองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร
(4) สอดส่อง ตรวจตรา แนะนา ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ
ตามกฏหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
(5) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือออก
ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
(6) การจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
(7) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันปราบปราม โดยรายงานข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้ต่อรองสารวัตรจราจร หรือ
สารวัตรจราจร หัวหน้างานจราจร หรือกรณีเร่งด่วนให้แจ้งโดยตรงต่อผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ
ก่อน แล้วรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่หัวหน้าสถานีตารวจกาหนด
(8) ปฏิบตั ิหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงค์ ที่เสด็จพระราชดาเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตารวจ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปรามในการควบคุมความ
สงบเรียบร้อย กรณีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปรามเพื่อทาการตรวจค้น
จับกุม
(11) เมื่อได้รับคาสั่งไม่ว่าจะเป็นคาสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตาม
แผนที่ผู้บังคับบัญชากาหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
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(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2.2 งำนจรำจรในกองบังคับกำรตำรวจจรำจร
(1) โครงสร้ำงกองบังคับกำรตำรวจจรำจร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้
แบ่งส่วนราชการของกองบังคับการตารวจจราจร ประกอบด้วย
(1.1) ฝ่ายอานวยการ
(1.2) – (1.7) กองกากับการ 1-6
(1.8) กลุ่มงานสอบสวน

ภาพที่ 1.7: โครงสร้างกองบังคับการตารวจจราจร
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550)
(2) อำนำจหน้ำที่ของกองบังคับกำรตำรวจจรำจร
อานาจหน้าที่ของกองบังคับการตารวจจราจร กาหนดขึ้นโดยกฎกระทรวง แบ่งส่วน
ราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้
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(2.1) ถวายความปลอดภั ยส าหรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชินี พระรั ช ทายาท
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสาคัญอื่น ๆ
(2.2) เสนอความเห็นในการวางแผนการจัดการจราจร รวมทั้งประสานงาน สนับสนุน
ควบคุม กากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การดาเนินการเกี่ยวกับงานอานวยความสะดวก และงานรักษา
ความปลอดภัยในด้านการจราจร ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลด้านการจราจร
(2.3) ปฏิ บั ติ ง านตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(2.4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวน และเปรียบเทียบปรับในคดีอาญา ตามกฏหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ที่เกิดขึ้นในเขตอานาจการรับผิดชอบ
(2.5) เป็นศูนย์รวมข่าว และควบคุมการจราจร
(2.6) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจพิ สู จ น์ อุ บั ติ เ หตุ และความมึ น เมาของผู้ ขั บ รถ
ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ ก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี และเสียงของรถ
(2.7) ดาเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ และคาแนะนาด้านการจราจร
(2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(3) อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องกองก ำกั บ กำรต่ ำ งๆ ในกองบั ง คั บ กำรต ำรวจจรำจร ระเบี ย บ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2522 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกองกากับการต่าง ๆ ในกองบังคับ
การตารวจจราจร ไว้ดังนี้
(3.1) ฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) งานบริหารงานบุคคล
3) งานคดีและวินัย
4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
5) งานการเงินและงานบัญชี
6) งานงบประมาณ
7) งานส่งกาลังบารุง
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8) งานสวัสดิการ
9) งานช่วยอานวยการและงานเลขานุการ
10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
12) งานศึกษาอบรม
13) งานการข่าว
14) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกาลังพลข้าราชการ
ตารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกาลังพลกลางของสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
ดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกาลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
15) ดาเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตารวจและอาสาจราจร
16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
17) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
18) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.2) กองกำกับกำร 1 มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน
สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในด้านการจราจรทางบก
ภายในเขตพื้นที่กรุง เทพมหานคร ยกเว้นในระบบทางด่วนและทางพิเศษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อานวยการจราจรในการ
นาขบวนเพื่อความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอานวยการจราจรในงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
โดยปฎิบัติหน้าที่ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออกของกองกากับการ 1
2) ตรวจสอบ ควบคุม อานวยความสะดวกและจัดการจราจรในเขตผิดชอบ
3) กวดขันจับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการจราจร
4) แก้ไขปัญหาการจราจรด้วยการอานวยการจราจรตามหลักวิชา
5) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติด้านการจราจรกับสถานีตารวจนครบาล
ท้ อ งที่ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการอ านวยความสะดวกและรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นการจราจร
โดยเฉพาะสนับสนุนการปฏิบัติงานจราจรภาคกลางคืน
6) ให้การบริการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน
7) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
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8) ถวายยความปลอดภัยด้านการจราจรด้วยการจัดรถยนต์ตรวจเส้นทางเสด็จฯ นา
และติดตามขบวนเสด็จพระราชดาเนินขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย
9) จัดรถนาขบวนเดินทางของบุคคลสาคัญต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศ
ไทย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
10) จัดรถนาขบวนบุคคลสาคัญ ของประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสาคัญ
11) พิ จารณาจัดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ นาขบวนกลุ่มมวลชนต่า ง ๆ ที่ ดาเนิ น
กิจกรรมโดยใช้ผิวการจราจร
12) ควบคุมและอานวยการจราจรตามเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน หรือเส้นทาง
ผ่านของบุคคลสาคัญ
13) ควบคุม อานวยการจราจร ในงานกิจการพิเศษ งานราชพิธี งานรัฐ พิธี งาน
ประเพณี งานการกุศล งานรื่นเริง และงานมหกรรมต่าง ๆ
14) ควบคุม อานวยการจราจร กรณีการชุมนุมประท้วง การรวมตัวของกลุ่มชน
15) อ านวยความสะดวกการจราจร กรณี ก ารติ ด ตั้ ง ซ่ อ มบ ารุ ง ของหน่ ว ยงาน
สาธารณูปโภคที่ดาเนินการในผิวการจราจร
16) ดาเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่อ งมือบังคับล้อรถในการกวดขันจับกลุ่มผู้กระทา
ผิดเกี่ยวกับการจราจร
17) กวดขัน จับกลุ่มผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการจราจรตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เฉพาะ
18) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.3) กองกำกับกำร 2 มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอานวยการ
จราจรในระบบทางด่วน และทางพิเศษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่ าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออกของกองกากับการ 2
2) ตรวจและจัดการจราจร และกวดขันจับกุมผู้กระทาผิดกฎจราจร
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3) สอบสวนเปรีย บเทีย บปรั บความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ยวกับ การจราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย
4) ให้การบริการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน
5) ควบคุมและอานวยการจราจรตามเส้นทางพระราชดาเนินหรือเส้นทางผ่านของ
บุคคลสาคัญ
6) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.4) กองกำกับกำร 3 มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ย วกับการควบคุมการ
เบิกจ่ายใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรในกองบัญ ชาการตารวจนครบาล รวมทั้งการควบคุมระบบใบสั่ง การ
ประมวลใบสั่ง ด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดาเนินมาตรการกับผู้กระทาผิดซ้าซ้อน
ตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรค้างเก่าประจากรมการขนส่งทางบกและสาขา รวมทั้งความผิด
เกี่ยวกับการจราจรในกรุงเทพมหานครและความผิดด้านมลภาวะของรถ และงานการอบรมผู้กระทาผิดกฎ
จราจร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออกของกองกากับการ 3
2) สารวจความต้องการเพื่อการจัดทาใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรของกองบัญ ชาการ
ตารวจนครบาล
3) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายใบสั่งแก่เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
4) กาหนด ควบคุม และแก้ไขรหัสประจาตัวผู้ใช้ใบสั่งให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
5) บันทึก ตรวจสอบข้อมูล และประมวลใบสั่งคอมพิวเตอร์
6) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
7) สอบสวนเปรี ย บเที ย บปรั บ ความผิ ด ตามกฏหมายว่ า ด้ ว ยการจราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีอานาจในการดาเนินการสอบสวนตามกฏหมายดังกล่าวอีก
ส่วนหนึ่งด้วย
8) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดเกี่ยวกับมลภาวะของยวดยาน เฉพาะกรณีที่
เจ้าหน้าที่ตารวจของกองบังคับการตารวจจราจรจับกลุ่ม
9) เปรียบเทียบปรับผู้กระทาผิด กรณีงานติดตามประเมินผลฯ ส่งตัวผู้กระทาผิดให้
10) ปฏิบั ติ ง านตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา กฎหมายว่ าด้ ว ย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) ดาเนินการเกี่ยวกับรถที่ก่อมลภาวะซึ่งถูกยึดหรือห้ามใช้ตามกฎหมาย
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12) ตรวจสอบและเปรียบเทียบกับผู้กระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
และกฎหมายเกี่ยวกับรถ ซึ่งมีประวัติแต่ไม่รายงานตัวชาระค่าปรับเมื่อมีการต่อทะเบียนชาระภาษีประจาปีที่
กรมการขนส่งทางบก
13) ประสานข้อมูลตรวจสอบเปรียบเทียบปรับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14) พิมพ์หมายเรียกผู้กระทาผิดที่ไม่รายงานตัวตามกาหนด
15) แจ้ง ให้อ งค์ก ารขนส่ งมวลชนกรุง เทพส่ง ตัวพนัก งานขับ รถที่ ฝ่า ฝืนกฎหมาย
จราจรมาดาเนินคดีกรณีมีการแจ้งข้อมูลทางวิทยุสื่อสาร
16) ตรวจสอบและติดตามผู้ก ระทาผิดเกี่ยวกับการจราจร เมื่อมีการรับแจ้งจาก
ประชาชนมาดาเนินการ
17) ประเมินผลการติดตามผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
18) เสนอมาตรการติดตามผู้กระทาผิดให้เกิดประสิทธิภาพ
19) ติดตาม ประเมินผลผู้กระทาผิดซ้าซ้อนตามกฎหมายเกี่ย วกับการจราจร รวมทั้ง
การส่งข้อมูลผู้กระทาผิดที่ต้องรับการอบรมให้งานอบรมผู้กระทาผิดกฎจราจร
20) ประสานข้อมูลการรายงานตัวของผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึด การพัก ใช้ การเพิก ถอนใบอนุ ญ าตขับ ขี่ รถตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
22) บันทึกข้อมูล ประมวล และรายงานผลประวัติการกระทาผิดและระบบคะแนนผู้
ขับขี่ตามที่กฎหมายกาหนด
23) รวบรวมข้อ มูลสถิติเ กี่ยวกับ รถและการจราจร เพื่อ วางแผนการจราจร การ
ควบคุมและป้องกัน
24) รวบรวมข้อมูลและสถิติการยึด การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญ าตขับขี่รถตาม
กฏหมาย ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
25) จัดทาบัตรประวัติผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการจราจร
26) เก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลผู้กระทาผิดกฎจราจร ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
จะต้องได้รับการอบรมทดสอบตามกฏหมาย
27) จัดทาหลักสูตร แผนการฝึกอบรม และการทดสอบผู้กระทาผิดกฎจราจรตามที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกาหนด
28) จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการอบรมผู้กระทาผิดกฎจราจร
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29) จะทาบัตรประวัติผู้ขับขี่รถที่กระทาผิดกฎจราจร และการออกหลักฐานสาหรับผู้
ผ่านการอบรมและทดสอบ
30) ประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการยึด
พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งการแจ้งผลการอบรมทดสอบตามหลักสูตร
31) ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลผู้ ก ระท าผิ ด กฎจราจรที่ ผ่ า นการอบรมและ
ทดสอบตามหลักสูตร และการจัดทาสถิติผลการปฎิบัติ
32) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.5) กองก ำกั บ กำร 4 มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานควบคุ ม
การจราจรด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประสานการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ (ATC) ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาการจราจร การติดต่อทางวิทยุสื่อสารและการรับรายงานแจ้งข่าว งาน
วิศวกรรมในหน้าที่ตารวจ โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออกของกองกากับการ 4
2) ดาเนิน การเกี่ยวกั บแผนงานและการใช้ร ะบบโทรทัศ น์วงจรปิดในการจัดการ
จราจรและควบคุมการจราจร
3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิคและซ่อมบารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิคและซ่อมบารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นที่ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ
และควบคุมการจราจร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
6) ประสานข้อมูลการจราจรจากระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นที่
7) ปฏิบัติงานร่วมในระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นที่
8) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นที่ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ
และควบคุมการจราจรในหน้าที่ตารวจ
9) เป็ น ศู น ย์ ร วมข่ า วเกี่ ย วกั บ การจราจรของกองบั ง คั บ การต ารวจจราจรและ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
10) เป็นศูนย์รวมข่าวสารการสื่อสารของกองบังคับการตารวจจราจร
11) เป็ น ศู น ย์ ก ลางสื่ อ สารประสานงานการข่ า วด้ า นการจราจรระหว่ า ง
กองบัญชาการตารวจนครบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ

26

26

12) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและข่าวสารการจราจร
13) เป็นศูนย์ชุมสายโทรศัพท์ภายในที่ทาการของกองบังคับการตารวจจราจร
14) เป็นศูนย์โทรสาร โทรพิมพ์ติดต่อของกองบังคับการตารวจจราจรกับหน่วยงาน
อื่น
15) ให้บริการประชาชนด้านข่าวสารการจราจร
16) เป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และประสานการปฎิบัติด้านการการจราจร รวมไปถึง
เป็นศูนย์ควบคุม กวดขัน และจับกุมผู้กระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เทคนิ ค และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ของกองบั ง คั บ การต ารวจจราจรและ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
17) ควบคุ ม ดู แ ลห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารศู น ย์ ร วมข่ า ว รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
18) เป็นศูนย์ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถและการจราจร
19) จัดทารหัสสัญญาณเรียกขานบุคคลและสถานที่ของกองบังคับการตารวจจราจร
เพื่อการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
20) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุที่ควรรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
21) ประสานงานและสนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัยและนาเสนอโครงการ
และแผนงานจราจรของงานที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล หลักการ และหลักวิชาการด้านวิศวกรรมจราจร
22) ร่วมจัดทาหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านวิศวกรรมจราจร
23) ประสานงานการจั ด ส่ ง วิ ท ยากรหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ศ วกรรมจราจรใน
หลักสูตรอบรมการจราจรต่าง ๆ ของกองบังคับการตารวจจราจร รวมทั้งเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยนอกที่
เกี่ยวข้อง
24) พิจารณาเสนอแนะด้านวิชาการและวิศวกรรมจราจรเพื่อการพิจ ารณาตัดสินใจ
ของผู้บังคับบัญชา
25) ให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการ
26) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสร้าง ซ่อม ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร
27) ดาเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกองบังคับการตารวจ
จราจร
28) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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(3.6) กองกำกับกำร 5 มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์
เครื่องกลรถที่เกิดอุบัติเหตุ การตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่เสพของมึนเมาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การ
ตรวจและควบคุมภาวะในหน้าที่ตารวจ ตลอดจนเสนอทางแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยปฎิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออกของกองกากับการ 5
2) ตรวจพิสูจ น์เครื่องยนต์ เครื่องกล อุปกรณ์และส่ วนควบของรถตามกฏหมาย
เกี่ยวกับรถและการจราจร
3) ตรวจพิสูจน์เครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ และ
ที่เจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ส่งให้ตรวจ
4) ดาเนิ นการเกี่ ย วกั บ งานช่ า งเครื่ องยนต์ ควบคุ ม ดู แ ล บ ารุง รั ก ษา ซ่ อมแซม
ยานพาหนะทุกชนิด
5) ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนส่งตรวจการเสพของมึนเมา
หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
6) เก็บรักษาตัวอย่างอันเป็นเครื่องพิสูจน์ความเมา หรือการเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทของผู้ขับขี่ที่ถูกส่งมาตรวจ
7) สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติการในพื้นที่
8) ตรวจพิสูจน์รถที่ก่อมลภาวะ
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการป้องกันและลด
มลภาวะ
10) รวบรวมข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุการจราจรในกรุงเทพมหานคร
11) ศึกษา วิเคราะห์อุบัติเหตุในเขตกรุง เทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และ
แนวทางป้องกัน
12) วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแผนงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
ทั้งในระดับปฏิบัติของกองบัญชาการตารวจนครบาล และระดับนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
13) โฆษณา เผยแพร่ และแนะนาในการลดและการป้องกันอุบัติเหตุ
14) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.7) กองกำกับกำร 6 มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสายตรวจจราจร
ตามแนวพระราชดาริในโครงการพระราชดาริแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
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1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติงานเข้า-ออกของกองกากับการ 6
2) การปฏิบัติงานสายตรวจจราจรตามแนวพระราชดาริในโครงการพระราชดาริใน
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนเชื่อมต่อถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
3) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(3.8) กลุ่มงำนสอบสวน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สอบสวนการกระทาผิดทางอาญาตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกในเขตอานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจนครบาล การดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง
ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และดาเนินการจัดทา พิจารณาข้อหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับคาสั่ง และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทาสถิติเข้า-ออกของกลุ่มงานสอบสวน
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง ๆ งตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
และดาเนินการจัดทา พิจารณาข้อหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง และ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามกฏหมายอื่นที่ระบุว่าเป็นอานาจหน้าที่
3) ดาเนินการจัดทาร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตารวจจราจร
4) ดาเนินการสอบสวนการกระทาผิดทางอาญาตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บก
5) ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 บทบำทและหน้ำที่ของตำรวจจรำจร
บทบาทและหน้าที่ของตารวจจราจร ได้มาจากการวิเคราะห์เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 คือ “เนื่องจากการคมนาคม และขนส่งทางบก ได้เจริญก้าวหน้าไปทั่วประเทศ และ
เชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจานวนยานพาหนะในท้องถนน และในทางหลวง ได้ทวีจานวนขึ้นเป็น
ลาดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรของถนน และพิธีสารว่าด้วย
เครื่องหมายและสัญญาณตามถนนสมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าสี่
สิบปี ให้ เหมาะสมกั บสภาพการจราจร และจ านวนยานพาหนะที่ เพิ่ มขึ้ น และเพื่อ ความปลอดภัย แก่ ชีวิ ต
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึง จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้น ” ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สามารถแยกออกได้เป็นสามส่วนได้แก่
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ส่ ว นที่ 1 เป็ น การจั ด การจราจร เนื่ อ งจากการคมนาคม และขนส่ ง ทางบก มี ค วาม
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น จานวนยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่วนที่ 2 เป็นการรักษาความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนส่วน
ส่ ว นที่ 3 เป็ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น และใน
พระราชบัญญัติได้ให้อานาจตารวจจราจรในการควบคุมการจราจร โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการจราจร
บทบาทและหน้าที่ของตารวจจราจร จึงเป็นไปตามเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยเมื่อจัดตามลาดับก่อนหลังของงาน บทบาทและหน้าที่ของตารวจจราจรจึงประกอบไป
ด้วย การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการจราจร และการรักษาความปลอดภัยทางถนน
1.3.1 กำรบังคับใช้กฎหมำย
ระบบการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มด้วยองค์ประกอบแรก คือ การออกกฏหมาย โดยเงื่อนไขใน
การออกกฏหมายจะเป็นไปตามพฤติกรรมการกระทาผิดของบุคคล และความเข้มงวดของกฎหมาย เป็นสิ่งที่
สาคัญอย่างยิ่ง องค์ประกอบที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายในท้องถนน และองค์ประกอบ
ที่ 3 คือ ระบบการพิจารณาคดี ได้แก่ การเปรียบเทียบปรับ หรือ การพิจารณาคดีในศาล
กฎหมาย และ ศาล เป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับ
ตารวจจราจร ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย หากมีการดาเนินการภายใต้ความเข้มงวดของกฎหมาย จะทา
ให้เป็นการป้องกันการกระทาผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถลดการกระทาผิดให้น้อยลง
การบังคับใช้กฎหมาย ประยุกต์มาจากทฤษฎีที่สาคัญคือ
(1) ทฤษฎีกำรป้องปรำม (Deterrence Theory) การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการปฏิบัติ
เพื่อควบคุมสังคม ซึ่ง สามารถธิบายโครงสร้างทางทฤษฎีหลักได้ 2 ประการ ประการแรกมาจากทฤษฎีทาง
สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา และอีกประการหนึ่งมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาโดยทฤษฎีการป้องปรามจะ
อธิบายถึงความสาคัญของการลงโทษ และการถูกลงโทษ จะทาให้เกิดการหลีกเลี่ยง หรือยับยั้งการกระทาผิด
กฎหมายที่จะเกิดขึ้นอีก
(2) ทฤษฎีกำรเรียนรู้ (Learning Theory) จากทฤษฎีทางจิตวิทยาประสิทธิผลของการ
บังคับใช้กฎหมาย สามารถอธิบายได้ดีที่สุด โดยทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรมของบุคคลจะถูกกาหนดโดยบุพ
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมที่สนใจจะกระทา และผลลัพธ์ ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดขึ้นหลังพฤติกรรม
ซึ่งมีทั้งเพิ่มขึ้น ลดลง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะไม่กระทาพฤติกรรมอย่างนั้นอีก ดังนั้นหากบุคคลได้เรียนรู้ว่า
การกระทาผิดกฎหมายแล้วต้องถูกลงโทษ บุคคลนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่กระทาผิดซ้าอีก
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1.3.2 กำรจัดกำรจรำจร
(1) ควำมจำเป็ นต่ อกำรจัด กำรจรำจร การจัด การจราจร หมายถึ งการเฝ้ าสั งเกต และ
ควบคุมการจราจร ซึ่งความจาเป็นในการจัดการจราจร สามารถอธิบายได้จากมุมมอง 2 ด้าน ได้แก่ ทฤษฎีการ
ไหลเวียนของการจราจร ซึ่งอธิบายได้จากสภาพการจราจรในแง่มุมทางเทคนิค และนโยบายปัจจุบัน ซึ่งโน้ม
เอียงไปทางผลประโยชน์ของเศรษฐกิจและสังคม
(1.1) มุมมองทำงทฤษฎี (Theoretical Perspective)
(ก) สร้ำงแบบกำรจำลองกำรไหลเวียน (Generate flow model) โดย
พิจารณาสภาพการจราจรจากภาพกว้าง แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลเวียนของการจราจร กับ
ความหนาแน่น และความเร็วของการจราจร ซึ่งตามทฤษฎีดั้งเดิม เชื่อว่า ผลที่ได้จากการสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลเวียนของการจราจรในถนนที่มีสภาพใกล้เคียงกัน และความ
สมดุลย์ของกระแสการไหลเวียนจะอยู่ตรงจุดใดหากอัตราการไหลเวียนมีความคับคั่งเกินจุดสมดุลย์ก็มีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการจัดการจราจร
(ข) แผนภำพโครงข่ำยพื้นฐำน (Network Fundamental Diagram)
ในการสร้ า งแบบจ าลองการไหลเวี ย นของการจราจร จะต้ อ งมี ก ารก าหนดโครงข่ ายพื้ นฐานไว้ ก่อ น เช่ น
โครงข่ายถนน กฎในการใช้ถนน พฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของผู้ขับขี่ ยานพาหนะที่ใช้ถนน สภาพอากาศ และแสง
สว่าง เป็นต้น แผนภาพโครงข่ายพื้นฐานจะแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการจราจร เช่น
การสะสมของรถในโครงข่ายถนน และจุดหมายปลายทางของการเดินทาง แนวคิดของแผนภาพโครงข่าย
พื้นฐานจึงเป็นการสังเกตด้วยตา และในโครงข่ายภาพรวมที่กว้างขวาง
(1.2) มุมมองทำงด้ำนนโยบำย (Policy Perspective) การจราจรติดขัดเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าของการเดินทางผลที่ตามมา คือ ความปลอดภัยลดลง การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจลดลง สภาพแวดล้อมมีมลพิษเพิ่มขึ้ น ทาให้เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจใน
สังคม ทั่วโลกจึงได้มีนโยบายต่าง ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้
(2) กำรพั ฒนำกำรจั ดกำรจรำจร การจั ดการจราจรได้มี การดาเนิ นการมานานแล้ว ใน
ระยะแรกมาตรการในการจัดการเน้นในเรื่องความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เช่น การแบ่งช่อง
ทางเดินรถ จนถึงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรที่ทางแยก เมื่อการจราจรหนาแน่นมากขึ้น มาตรการต่าง ๆ ก็
เพิ่มขึ้น เช่น การกาหนดทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ การออกแบบถนนโดยมีกันชนรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
มีเทคโนโลยีในการสื่อสาร และแจ้งข่าวกรณีฉุกเฉิน มีระบบการขนส่งอัจฉริยะ เป็นต้น โดยมาตรการต่าง ๆ
เหล่านี้จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
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แนวความคิดในการจัดการจราจรข้างต้น เป็นการดาเนินการในแต่ละพื้นที่ ต่อมาจึงได้เกิด
แนวคิดที่ชัดเจนที่จะดาเนินการร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือการประสานงาน (coordination) กับ
การรวมกั น (integration) ความแตกต่า งระหว่ างการรวมกัน กั บ การประสานงานกัน คือ การรวมกั น
หมายความถึง การประสานงานกันของมาตรการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับการประสานงาน ที่
ดาเนินการประสานงานกันในมาตรการรูปแบบเดียวกัน
จากการศึกษาขั้นตอนของการร่วมกั น กับการประสานงานกัน ของนักวิจัยต่าง ๆ พบว่า
ในทางปฏิบัติ การประสานงานสามารถดาเนินการได้ง่าย และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
รวมกันอย่างค่อนข้างคลุมเครือ การศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการรวมกันยังอยู่ในระดับทฤษฎี อย่างไรก็ตามได้
มีโครงการทดลองนาแนวคิดนี้ไปใช้ในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ในการจัดการจราจรเส้นทางที่
มีการเชื่อมต่อท้องถิ่นหลายแห่ง โดยในแต่ละแห่งมีมาตรการที่แตกต่างกัน ซึ่งประสบความสาเร็จในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และมีการควบคุมจัดการหลายระดับ (multi-level)
1.3.3 กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงถนน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป้าหมายของการจัดการจราจรที่สาคัญ คือ ความปลอดภัยทางถนน
และตารวจจราจรมีบทบาทที่สาคัญต่อความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยทางถนนจึง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อบทบาท และหน้าที่ของตารวจจราจร
หัวใจของความปลอดภัยทางถนน คือ ความเชื่อที่ว่าไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
สาหัสจากการใช้รถใช้ถนน จุดมุ่งหมายนี้เพื่อทาให้โลกปราศจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ซึ่งความเชื่อดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากระบบความปลอดภัยของความปลอดภัยทางถนน (Safe
System Approach to Road Safety)
(1) ระบบควำมปลอดภัย (Safe System) ระบบความปลอดภัยมองว่าชีวิตมนุษย์ และ
สุขภาพ สาคัญที่สุด ดังนั้นจึงควรเป็นปัจจัยสาคัญลาดับแรกในการพิจารณาออกแบบโครงข่ายถนนให้มีความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์ โดยมีหลักการที่สนับสนุนแนวคิดของระบบความปลอดภัยดังนี้
(1.1) ความผิดพลาดของคนสามารถนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ แต่อุบัติเหตุดังกล่าว
ก็ไม่ควรจะต้องทาให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
(1.2) ร่ า งกายมนุ ษ ย์ มี ขี ด จ ากั ด ทางกายภาพที่ จ ะทนทานต่ อ แรงกระแทกจาก
อุบัติเหตุ แรงกระแทกของอุบัติเหตุที่เกิดจากความเร็วรถมากกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเสี่ยงที่จะทา
ให้มนุษย์เสียชีวิตได้อย่างมีนัยยะสาคัญ
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(1.3) ความปลอดภัยทางถนนมีส่วนในการรับผิดชอบต่อมนุษย์ทุกคน ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบถนนให้ปลอดภัย การก่อสร้าง การปฎิบัติการของผู้รับผิดชอบ และการใช้ระบบถนน
(1.4) ทุกส่วนของระบบถนนต้องเข้มงวดในการทางานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในทาง
ป้องกันเป็นทวีคูณ ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาด ส่วนที่เหลือต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนไว้ได้
ศูนย์กลางของระบบความปลอดภัย คือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนประชาชนผู้ใช้ร ถใช้ถนนเป็น
สิ่งที่เปราะบาง และสามารถกระทาผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา จึงต้องทาความเข้าใจว่าระบบถนน
จาเป็นต้องมีระบบการป้องกันหลายชั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนปลอดภัย (Safe Roads) ยานพาหนะ
ความเร็วรถ ประชาชนที่เปราะบาง และสามารถผิดพลาดได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
สาหัส

ภาพที่ 1.8: ระบบความปลอดภัย (Safe System Approach)
ที่มา: Toward Zero Foundation (n.d.)
(2) หลักของระบบควำมปลอดภัย (Safe System Principles)
(2.1) มนุษย์สำมำรถทำผิดพลำดได้ (Human Fallibility) ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนสามารถทาผิดพลาดจนนาไปสู่อุบัติเหตุได้
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โดยธรรมชาติมนุษย์สามารถกระทาผิดพลาดได้ ซึ่งหากความผิดพลาดนั้นเกิดในท้อง
ถนนก็สามารถนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้แม้จะไม่มีเจตนาก็ตาม เมื่อมนุษย์สามารถทาผิดพลาดได้ การบาดเจ็บ
ในท้องถนนจึงไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้โดยการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ขับขี่ทั่วโลกมีความ
คาดหวังว่าจะไม่ทาผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่ใช้ระบบถนนแต่ก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้นระบบถนน
จึงต้องไม่เอื้อ หรือเป็นสาเหตุที่ทาให้มนุษย์เกิดความผิดพลาด
(2.2) ควำมเปรำะบำงของมนุษย์ (Human Vulnerability) ร่างกายมนุษย์มี
ขีดจากัดทางกายภาพที่จะทนทานต่อแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ มี ค วามเปราะบางไม่ ส ามารถต้ า นทานแรงกระแทกเกิ น กว่ า 30
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรงกระแทกที่เกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตอย่างมาก
ในสิ่งแวดล้อมของถนน ถนนที่ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้ เช่น คนเดินเท้าจะมีความเสี่ยงสูงในการบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ของอุบัติเหตุทางถนน ในขณะที่ยานพาหนะสามารถช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดจากการชนให้กับคนในรถได้
(2.3) ควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน (Road Safety is a
shared responsibility)
ตามหลักแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบความปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนน จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อ ทุ ก ๆ คนซึ่ ง รวมถึ ง สิ่ ง ต่า ง ๆ ได้ แก่ การออกแบบถนนให้ ป ลอดภั ย การก่อ สร้า ง การปฏิบั ติ ก ารของ
ผู้รับผิดชอบ และการใช้ระบบถนน ทุก ๆ ส่วนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในท้อง
ถนน
(2.4) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและให้อภัยต่อระบบถนน (Building a safe and
forgiving road system)
ในการสร้างระบบถนนที่ปลอดภัย และให้อภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การลงทุน
จาเป็นจะต้องมีการสร้างสรรค์ถนนที่ปลอดภัย กาหนดความเร็วที่ปลอดภัย มียานพาหนะที่ปลอดภัย สร้าง
ประชาชนให้คานึงถึงความปลอดภัย และมีการดูแลผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุอย่างปลอดภัย ซึ่งกระทาได้โดย
จัดระบบความปลอดภัยรอบตัว ผู้ใช้รถใช้ถนน หลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสในถนน
โดยทุกส่วนของระบบถนนจะต้องมีความเข้มงวดในการทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันเป็นทวีคูณ
ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดส่วนที่เหลือต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนไว้ได้
บทสรุป
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จากเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไข ที่ได้เน้น
ด้านความปลอดภัยทางถนน และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ให้อานาจตารวจจราจรในการควบคุม
การจราจรในท้องถนน ตารวจจราจรจึงมีบทบาทสาคัญต่อความปลอดภัยทางถนนอย่างชัดเจน
ในระบบความปลอดภัย ทางถนน ไม่ ไ ด้ ค าดหวั ง ที่ จ ะให้ อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ เ ป็ น ศู น ย์
เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นมนุษย์ ย่อมกระทาการผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แต่ระบบความปลอดภัยเน้น
ให้ระบบถนน มีระบบการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนนาไปสู่การเสียชีวิต หรื อบาดเจ็บสาหัส ระบบ
ถนนจะต้องมีการออกแบบ ก่อสร้าง และมีการควบคุมการปฏิบัติการ บนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัย โดย
มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นศูนย์กลาง มีระบบการป้องกันที่เข้มงวดหลายชั้น และเมื่อระบบใดระบบหนึ่งล้มเหลว
ระบบที่เหลือจะต้องสามารถปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสได้

บทที่ 2
มาตรการความปลอดภัยทางถนนและบทบาทของหลักวิศวกรรม
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บทที่ 2
มาตการความปลอดภัยทางถนนและบทบาทของหลักวิศวกรรม
ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้ว นับตั้งแต่
มนุษย์ได้คิดค้นเครื่องจักรสาหรับนามาเป็นยานพาหนะ การผลิตยานพาหนะเริ่มตั้งแต่การผลิตเครื่องจักรไอน้า
ในยุคปลายศตวรรตที่ 18 เครื่องจักรที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในยุคกลางศตวรรตที่ 19 และเครื่องจักรที่อาศัย
น้ามันเชื้อเพลิงในยุคปลายศตวรรตที่ 19 ซึ่งปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมครั้งแรก
ในช่วงระหว่างคริสต์ศักราชที่ 1920 -30 เนื่องจากมีการผลิตรถยนต์ออกมาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นสังคมมนุษย์จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนามาตการความปลอดภัยทางถนนมาอย่าง
ยาวนาน ผ่านการลองผิดลองถูก จนนามาสู่มาตรการในปัจจุบันที่หลักวิศวกรรมมีบทบาทสาคัญในการจัดการ
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมาตรการความปลอดภัยทางถนนจะ
สามารถส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสามารถเข้าใจถึงต้นตอปัญหาความปลอดภัยทางถนนได้อย่างถูกต้อง
และมีองค์ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ประวัติความเป็นมาของการจัดการความปลอดภัยทางถนนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง ตามการ
จัดแบ่งของโครงการ SafetyNet สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ดังนี้
2.1.1 ยุคแรก (ยุคแนวทางที่มุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมของมนุษย์)
ผลพวงจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในช่วงต้นศตวรรตที่ 20 ส่งผลให้ในช่วงระหว่าง
คริสต์ศักราชที่ 1920 -30 เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศสหรัฐอมเริกาเป็นจานวนมาก ความสูญเสียที่
เกิดจากอุบัติเหตุผลักดันให้เกิด คติพจน์ “Safety First” ทีนามาใช้ครั้งแรกโดย สภาความปลอดภัยแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council: NSC) เป็นคติพจน์ที่ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้ใช้
ถนนต่างๆ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังแบบ
“ปลอดภั ยไว้ก่ อ น” ซึ่ ง แนวทางดาเนิ นการดั งกล่า วเป็น การมุ่ง เน้ นการปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมของผู้ขั บ ขี่
ยานพาหนะ
สภาความปลอดภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council: NSC) ยังได้นา
มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบ 3Es ที่คิดค้นขึ้นโดย จูเลียน เอช ฮาร์วีย์ (Julian H.
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Harvey) เมื่อปี 1923 (Damon, 1958) มาใช้สร้างความปลอดภัยทางถรรจนสร้างชื่อเสียงให้กับ NSC เป็น
อย่างมาก โดยหลัก 3Es ประกอบไปด้วย (1) Education (การให้ศึกษา) (2) Enforcement (การบังคับใช้
กฎหมาย) และ (3) Engineering (หลักวิศวกรรม)
การนาหลัก 3Es มาใช้ในยุคนี้ดาเนินมาถึงช่วงคริสต์ศักราชที่ 1950 – 1960 โดยเน้นไปที่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เช่นการสอนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถและการข้ามถนน และการ
บังคับใช้กฎหมายจราจร ส่วนการใช้เทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมมุ่งเน้นไปที่การสร้างถนนที่มีความปลอดภัยในการ
ใช้ความเร็วได้มากขึ้นสาหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังเริ่มมี มาตรการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่เช่นการออกใน
อนุญาจขับขี่ และการขอทะเบียนรถยนต์

ภาพที่ 2.1: ภาพรณรงค์ให้คนเดินถนนใช้ความระมัดระวังในการข้ามถนน
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ที่มา: Smith (2018) จาก https://www.citysmiths.org/blog/2018/7/16/a-history-of-traffic-safetyin-the-united-states-part-one
มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนในช่วงนี้ตั้งอยู่บนแนวความคิดที่ว่า สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทหรือปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
ผ่านการออกกฎระเบียบและบทลงโทษทางกฎหมาย รวมถึงการโฆษณาทางสื่อสารมวลชน จะช่วยให้อุบัติเหตุ
ลดลงได้ ในยุคนี้ยังมีแนวคิดที่กล่าวโทษต่อผู้ใช้ทางเท้าที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอีกด้วย เช่น
แนวคิดที่ว่าอย่าเหม่อลอยเวลาข้ามถนน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในยุคแรกดาเนินการโดยองค์กรต่างๆ ของรัฐในลักษณะ
ต่างคนต่างทา แต่ละหน่วยงานก็ดาเนินการตามแต่วัตถุประสงค์ของตน ปราศจากความร่วมมือ และมักจะขาด
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
2.1.2 ยุคที่สอง (ยุคแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ)
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในยุคที่สอง เริ่มมีการดาเนินการในช่วงคริสต์ศักราชที่
1970 – 1980 เป็นยุ คที่ป ระเทศในโลกตะวัน ตกเริ่ม รับทราบถึงปั ญหาที่เกิ ดจากการจั ดการปัญ หาความ
ปลอดภัย ทางถนนที่มี ลัก ษณะกระจั ด กระจาย ไม่ มีก ารพิ จารณาเชิ งระบบ นั ก ระบาดวิ ท ยาชาวอเมริ กั น
ดร.วิลเลียม แฮดดัน (William Haddon) (Haddon, 1968) ได้นาเอาแนวคิดทางการแพทย์เกี่ยวกับการ
ระบาดของเชื้อโรคการสร้างกรอบแนวคิดเชิงระบบสาหรับความปลอดภัยทางถนนประกอบไปด้วย ผู้ขับขี่
ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมของถนน ตามห้วงระยะเวลา ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ มา
วิเคราะห์ประกอบกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ แนวคิดสาคัญของ Haddon Model คือการลดแรก
กระแทกในขณะที่เกิดเหตุ ให้อยู่ในระดับที่มนุษย์จะสามารถทนได้ และแนวทางการจัดการหลังจากการเกิด
อุบัติเหตุแล้ว ซึ่งการคิดวิเคราะห์แบบ Haddon Model นี้เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดแบบเดิมที่จะจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในห้วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุเท่านั้น แนวคิดของแฮดดัน ได้รับการยอมรับและมีการ
ดาเนินการอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดใน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างมาก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้ระยะเวลาอีกหลายสิบปีในการ
พัฒนา
การจั ด การความปลอดภั ย ทางถนนในเชิ ง ระบบของแฮดดั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แนวคิ ด ด้ า น
มาตรการความปลอดภัยใหม่ คือเสาหลัก Emergency Management (การจัดการกรณีฉุกเฉิน ) จะเป็นการ
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จัดการหลัง เกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บไม่ให้เสียชีวิต เป็นเสาหลักเสาที่ 4 ต่อจาก 3 เสาหลักตาม
แนวคิด 3Es ของจูเลียน เอช ฮาร์วีย์ เมื่อปี 1923
อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบแนวคิดเชิงระบบของแฮดดันจะส่งผลให้มีการวิเคราะห์ปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนเชิงระบบมากขึ้น แต่ยังคงเป้นการทางานในลักษณธกระจัดกระจายตามแต่ละองค์กร ขาด
การบูรณาการและการประสานงานในการแก้ไขปัญหาอยู่ดี
2.1.3 ยุคที่สาม (ยุคแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กร)
ในช่วงต้น ทศวรรตของคริสต์ศักราชย์ที่ 1990 ความต้องการยานพาหานะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วตามการพั ฒนาเศรษฐกิจ การขยายตั วของเมื อง และการพั ฒนาเทคโนโลยี ประเทศที่ เจริญ แล้ ว
โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศทางตะวั น ตก ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญหาของการท างานในลั ก ษณะต่ า งคนต่า งท าของ
หน่วยงานต่างๆ จึงได้เริ่มมีการกาหนดหน้าที่ให้กับหน่วยงานใดหนาวยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงาส
นาในการทางานแบบบูรณาการ มีการกาหนดขั้นตอนการทางานร่วมกันระหว่างองค์กร และมีกลไกการจัดสรร
งบประมาณที่ตรงเป้ามากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่กาหนดขึ้น
แผนการทางานในยุคแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มักมี
แผนงานที่มีการกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน จับต้องได้ เช่นการลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ใน
กรณีตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ในช่วงระหว่างคริ สต์ศักราชย์ ที่ 1970 จนถึง 1999 มาตรการการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอัง กฤษสามารถที่จะลดจานวนการเสียชีวิต จากอุบัติ เหตุทางถนนได้
ครึ่งหนึ่งจากจานวนเดิมก่อนการบูรณาการระหว่างองค์กร
แผนการทางานในยุคนี้จะต้องผ่านการสังเกตุการณ์ และนาเอาผลของมาตรการต่างๆ มา
ประเมิน ผล เผื่ อ พั ฒนามาตรการให้ มี ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้ นต่ อ ไป ซึ่ ง แนวทางดัง กล่ าวก่ อ ให้เ กิ ด เสาหลั ก
Evaluation (การประเมินผล) ซึ่งจะเป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการดาเนินการและประเมินผลกระบวนการ
ต่างๆ ของมาตรการที่ได้ดาเนินการไป ซึ่งเมื่อนาไปควบรวมกับแนวคิด 3Es ของจูเลียน เอช ฮาร์วีย์ เมื่อปี
1923 (Education, Engineering, Enforcement) และเสาหลัก Emergency Response ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดของ ดร.วิลเลียม แฮดดัน (1968) จึงได้พัฒนามาเป็น เสาหลักความปลอดภัยทางถนน 5Es ที่นิยมใช้
กันอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของประเทศไทยได้มีการนามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยบรรจุไว้ใน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2548 – 2551) (ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน,
2548) และได้ใช้มาจนถึงแผนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564) (ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน, 2562)
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2.1.4 ยุคที่สี่ (ยุคแนวทางความรับผิดชอบร่วมกัน)
นับตั้ง แต่ช่วงปลายทศวรรตที่ 1990 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนได้มีความเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ในด้านเป้าหมาย และทัศนคติ ทางด้านเป้าหมายกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการตั้งเป้าหมายที่ประสงค์ให้มีการลดจานวนอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดจากความ
ไม่ปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในระดับที่ต่ามากหรือไม่เกิดขึ้นเลย และเป็นการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนที่ใน
ลักษณะที่ยั่งยืน ในทางด้านทัศนคติ ได้มีการปรั บเปลี่ยนวิธีคิดจากที่ผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีผลประโยชน์
ร่วมหรือเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับการเกิดอุบัติเหตุทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ประเทศที่เป็นกลุ่มแนวหน้าในการผลักดันแนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบ
สมัยใหม่คือประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้ออกมาตรการความปลอดภัยยั่งยืน (Sustainable Safety) และประเทศ
สวีเดนที่ออกมาตรการ วิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) ทั้งสองมาตรการได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนจากเดิมที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกล่าวโทษ
คนเดินถนน มาเป็นการสร้างระบบจราจรที่มีความปลอดภัยด้วยการออกแบบถนนที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุก กลุ่ม ทั้งผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานต์ และคนเดินถนน
เป็นต้น มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ การมีระบบควบคุมการจราจรที่
ปลอดภัย มุ่งเน้นการควบคุมความเร็ว ฯลฯ
แนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานทางวิชาการมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์มีขีดจากัด ซึ่งเป็นลักษณะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน จึงสามารถเป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เสมอ ซึ่งเรียกขีดจากัดเหล่านี้
ว่า ปัจจัยมนุษย์ (Human factors) ดังนั้นมาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปที่
การสร้างระบบที่สามารถเป็นที่แน่ใจได้ว่า แม้มีการเกิดอุบัติหตุขึ้น อุบัติเหตุเหล่านั้นก็จะไม่ส่งผลเป็นอันตราย
ในระดับรุนแรง เช่นพิการ หรือเสียชีวิต แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ โดยการสร้างระบบจะต้องมีส่วรร่วมจากทุกฝ่าย มี
ความรั บผิดชอบของผู้มีส่ วนร่วมชองผลประโยชน์ ร่วมกัน แนวทางการสร้ างระบบนี้ เรียกว่ า ระบบความ
ปลอดภัย (Safe System)
วิสัยทัศน์ศูนย์ หรือ Vision Zero และการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System)
ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นต้นแบบของการจัดการความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก กลุ่มประเทศ
ที่ น าเอาแนวทางนี้ ไ ปปฏิ บั ติ ใ ช้ แ ล้ ว อย่ า งกว้ า งขวางได้ แ ก่ ประเทศนอร์ เ วย์ ฟิ น ด์ แ ลนด์ เดนมาร์ ก
สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
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ในส่วนประเทศไทยเริ่มมีการกล่าวถึงวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) และการสร้างระบบความ
ปลอดภัย (Safe System) บ้างแล้ว อย่างไรก็ดีการที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว คงจะต้องมีการบูรณการการทางานระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม มีการ
ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ และหน่ ว ยงานน าอย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง การลงทุ น จากรั ฐ บาลที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
จากแนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่ (วิสัยทัศน์ศูนย์ และระบบความ
ปลอดภัย ) จะเห็นได้ว่าการใช้อ งค์ความรู้ทั้งทางด้านการสร้างถนน และระบบจราจรที่ปลอดภัย และการ
พัฒนาความปลอดภัยของยานยนต์ กลายมามีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปัจจุบันเสาหลักวิศวกรรม
(Engineering) จึงมีความสาคัญต่อการรักษาความปลอดภัย และชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่
ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจรควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลัก
วิศวกรรมเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด และอย่างยั่งยืนต่อไป
2.2 มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es
มาตรการความปลอดภัยทางถนนที่ไ ด้รับความนิยมในปัจจุบัน คือมาตรการความปลอดภัย
ทางถนน 5Es หรือเสาหลักความปลอดภัย 5Es ประกอบไปด้วย Education (การให้การศึกษา) Engineering
(วิศวกรรม) Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย) Emergency Response Management (การจัดการ
กรณีฉุกเฉิน) และ Evaluation (การประเมิน) อย่างที่กล่าวมาแล้ว มาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es ใน
ปัจจุบัน ถือได้ว่ าเป็น มาตรการที่ไ ด้รับความนิย ม และมีการน าไปใช้ปฏิบัติ จริง จนเกิดผลสาเร็จมาแล้ว ใน
ประเทศไทยได้มีการบรรจุไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564) (ศูนย์
อานวยความปลอดภัยทางถนน, 2562)
กรณีตัวอย่างการนาหลัก การมาตรการความปลอดภัยทางถนน 5Es มาใช้แ ละได้ผลเป็ น
รูปธรรมที่ชัดเจนแห่งหนึ่งคือกรณีบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการริเริ่มโครงการที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ โดย
แพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพที่พบปัญหาผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง
จึงได้นาระบบการจัดการข่าวสาร (Managing Information System: MIS) มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุจาก
การเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการก่อตั้ง ทีม MIS ขึ้นเป็นวงเล็กๆ โดยมี ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศว
ปก.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในทาง
วิชาการ ต่อมาได้ขยายเครือข่ายครอบคลุม หน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาในทีม เช่น ตารวจ กรมการ
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ขนส่งทางบก แขวงการจราจร ภาคธุรกิจ รวมถึงชุมชน ในการทางานของทีมได้นาเอาหลักความปลอดภัยทาง
ถนน 5 Es (Engineering, Enforcement, Education, Emergency และ Evaluation) มาใช้ในการสร้าง
มาตรการแบบบูรณาการและแบ่งมอบหมายงานให้กับหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายไปดาเนินการทั้งในการพัฒนา
ระบบถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และทาความเข้าใจกับชุมชน และการบังคับ
ใช้กฎหมาย ส่งผลให้บ้านไผ่ประสบความสาเร็จอย่างสูงในการลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ของตน โดยสามารถ
ลดจานวนสถิติอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพที่ 2.2: หลักการทางานของทีม MIS บ้านไผ่ ด้านยุทธศาสตร์ 5 Es และ 5 ส
ที่มา: อดุลย์ บารุง และคนอื่นๆ (2559)
การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการบูรณาการมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน 5 Es เข้าไว้ด้วยกัน ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่นองค์การอนามัยโลก (WHO)
และ องค์การสหประชาชาติ ได้มีการออกกรอบกลยุทธ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีพื้นฐานหลักมาจาก มาตรการ
ความปลอดภัยทางถนน 5 Es ทั้งสิ้น อย่างเช่น แผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโลก (Global
Framework Plan of Action for Road Safety) ขององค์การสหประชาชาติที่ประกอบไปด้วย 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
ที่มา: United Nations, Road Safety Trust Fund, (2018)
แผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโลก (Global Framework Plan of Action
for Road Safety) ได้นาเสาหลักเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั้งห้าประการมาสร้างเป็นกล่อง (Block) เพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นภาพของระบบความปลอดภัยทางถนน ข้อดีของโครงสร้างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ คือการ
ปฏิบัติการจะลงรายละเอียดในการปฏิบัติเชื่อมโยงระหว่างเสาหลักด้วยกัน แต่แยกขอบข่ายงาน เช่น การออก
กฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา และการใช้เทคโนโลยี จะมีการออกจากกัน ทั้งนี้ เพราะ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขอบข่ ายงาน จะแยกเป็นคนละส่วนกัน แต่อยู่ภายใต้เสาหลักเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
การปฏิบัติในรายละเอียดของแต่ละเสาหลัก สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ และสามารถที่จะนาไปสู่ผลการปฏิบัติ
ที่คาดหวังได้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรม มีความจา

เป้นที่จะต้องเข้าใจมาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 เสาหลัก (5 Es: Education, Engineering,
Enforcement, Emergency Response Management และ Evaluation) ในภาพรวมเสียก่อน โดยปกตอ
ตามหลักนิยม มักจะเรียงลาดับเสาหลัก 3Es (Education, Engineering, Enforcement) ของ จูเลียน เอช
ฮาร์วีย์ (1923) ก่อน จึงตามด้วย เสาหลัก Emergency Response Management และ Evaluation อย่างไร
ก็ดีในบทนี้จะนาเอาหัวข้อหลักวิศกรรม (Engineering) ไว้ลาดับสุดท้ายเนื่องจากเป็นหัวข้อหลักของบทเรียน
และเป็นหัวข้อสาคัญของการจัดการความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน
มาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 เสาหลักมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 Education (การให้การศึกษา)
การให้การศึกษา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่กาหนดขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดให้แก่
ผู้ที่ขาดความรู้และทักษะเหล่านั้น ในบริบทของความปลอดภัยทางถนน สามารถแบ่งแยกรูปแบบออกได้เป็น
2 ประการ ได้แก่ การให้การศึกษาต่อผู้ขับขี่ (Driver education) และ การให้การศึกษาต่อสาธารณะ (Public
education)
การให้การศึ กษาต่อผู้ขับขี่ ตามหลักสากลจะหมายความรวมถึ ง การให้ความรู้ทางด้า น
กฎหมาย ทางด้านความปลอดภัย การฝึกทักษะการขับขี่ ตั้งแต่ก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่ การทดสอบอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ และการศึกษาเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วเพื่อ
เสริมสร้างให้มีความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา ผู้ขับขี่แต่ละคนจะต้องได้รับการฝึกให้ขับขี่ ยานพาหนะเฉพาะตาม
ประเภทที่ต้องการใช้ เช่น ในกรณี ผู้ขับขี่รถบรรทุก หรือผู้ขับขี่รถโดยสาร ก็จะต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถขับขี่รถขนาดใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่า งไรก็ต าม ได้มี การศึก ษาพบว่ า แม้จ ะได้ มีก ารให้ความรู้แก่ ผู้ขั บขี่ใ หม่อ ย่า งถูก ต้อ ง
ครบถ้วน แต่การให้ความรู้เหล่านั้นจะยังไม่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยมากนัก เพราะการที่จะให้ทักษะและ
ความรู้ที่ได้รับเกิดประสิทธิผล จะต้องเกิดมาจากตัวของผู้ขับขี่ เองมากกว่าการถูกบังคับ (Ker et al., 2005)
และได้มีผลการศึกษาที่ชัดเจนว่า ผู้ขับขี่ที่ดีนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนจากผู้สอนที่เป็นผู้ขับ
ขี่มือ อาชีพ (Groeger & Clegg, 2007) นอกจากนี้ ยั งได้มี การศึ กษาพบว่า การศึก ษาในห้อ งเรีย น
และการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน จะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย จะเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยาก จากการศึกษาเหล่านี้ จึงน่าจะเข้าใจได้ว่า การเปิดรับความรู้
ด้วยความสมัครของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมผู้ขับขี่ให้มีส่วน
ร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ดีกว่า (Masten & Chapman , 2004)
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ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย จึงให้ความสาคัญต่อการให้การศึกษาการหัดขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยตั้งแต่เด็ก โดยอนุญาต
ให้เยาวชนสามารถทาการขับขี่ยานพาหนะภายใต้การกากับดูแลของผ็ปกครองที่มีใบขับขี่แบบถาวร ส่งผลให้
เยาวชนซึมซับการขับขี่ที่ดี และปลอดภัย เป็นระยะเวลาสองสามปี ขึ้นอยู่กับประเทศ ก่อนที่จะมาทาการสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่แบบชั่วคราว
การให้การศึกษาต่อสาธารณะ เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อสารมวลชล เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการถกแถลงถึงแนวทางที่จะทาให้
เกิดประสิทธิผลมาแล้ว โดยสามารถแบ่ง เป็นสองแนวทาง ทางแรกเป็นการรณรงค์หาแนวทางในการเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ไม่สนใจผลประโยชน์ของสังคมในส่วนรวม เช่นไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร ไม่สนใจต่อความปลอดภัยของส่วนรวม โดยนาเอาความสะดวกส่วนตนเป็นที่ตั้ง และอีกทางหนึ่งเป็น
การรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
จากการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติ ในการรณรงค์ของสื่อที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการ
แก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอล์ โดยทาการรวบรวมจากการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก พบว่าการให้การศึกษาต่อ
สาธารณะทั้งสองแนวทางส่งผลให้อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีจานวนที่ลดลง (Tay, 2005a)
อย่างไรก็ดีประสิทธิผลของการให้การศึกษาต่อสาธารณะทั้งสองแนวทาง มีความแตกต่างกัน
จากผลของการรณรงค์ในการต่อต้านการขับรถเร็ว และการเมาแล้วขับ ได้แสดงให้เห็นว่า การรณรงค์ให้การศึกษา
ต่อสาธารณะ โดยเน้นการรณรงค์ที่เป้าหมาย จะทาให้ประสิทธิผลที่ได้รับไม่เท่ากัน การศึกษาของเทย์ (Tay,
2005b) พบว่าความสาคัญอยู่ที่เนื้อหาของข่าวสารในการรณรงค์ หากเน้นในประเด็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
หรื อ ผิ ดกฎหมาย จะไม่ ไ ด้ ผลดีเ ท่ า กั บประเด็ น ความปลอดภั ยของตนเองและครอบครัว ซึ่ งจะได้รั บ การ
ตอบสนองจากประชาชนดีกว่า เช่น หากไม่ขับรถเร็ว หรือขับรถโดยไม่ดื่มสุรา จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
ความสาคัญในแนวทางการรณรงค์หรือให้การศึกษาต่อสาธารณะนั้น ได้มีผลการศึกษาจาก
หลายๆ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะ สนับสนุนการให้ความสาคัญกับเนื้อหาของข่าวสาร และวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร ที่
จะต้อ งเชื่อ มโยงกั นอย่า งมีเ หตุ มีผ ล สิ่ ง เหล่ านี้ จ ะมี ผลต่อ การยอมรั บ หรื อ ปฏิ เสธของประชาชน (Lewis,
Watson, & White, 2010)
อย่างไรก็ตาม จานวนตัวเลขต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลดีของการให้การศึกษาและความรู้ ก็
ยังขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้ขับขี่ และการได้รับการศึกษาและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น บทบาทของผู้ให้
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การศึกษา จึงต้องทาการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้กาหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัย และสังคมโดยส่วนรวม
2.2.2 Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย)
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมของรถยนต์ ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถ และส่วนที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
ด้านวิศวกรรมรถยนต์ ปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ
รถยนต์ทุกชนิดตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ โดยทั่วๆ ไปก็จะประกอบไปด้วยถุงลมนิรภัย (Airbags) เข็ม
ขัดนิรภัย (Seat belts) ที่นั่ง นิรภัยสาหรับเด็ก (Child restraints) ส่วนที่ยุบเพื่อสลายแรงจากการชน
(Crumple zone) หรือการออกแบบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่กฎหมายของแต่ละประเทศจะกาหนด อย่างกรณี
ในประเทศอัง กฤษ ยานพาหนะที่มีอายุมากกว่า 3 ปี จะต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น
ระบบความปลอดภั ย สภาพการใช้ ง าน และการปล่อ ยมลพิษ จากท่อ ไอเสีย เป็ นต้ น หากไม่ เ ป็น ไปตาม
มาตรฐาน ยานพาหนะดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข จึงจะได้รับอนุญาตให้นากลับไปใช้งานได้ (Plant, et al.,
2018)
ด้า นการใช้ ร ถใช้ ถ นน มีผลการวิจั ย ที่ แสดงให้ เห็ น ว่ าการบั ง คับ ใช้ก ฎหมายสามารถลด
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีนัยสาคัญ ดังตัวอย่างผลการวิจัยในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน 12 ปี แต่มีผลแบบ
เดียวกัน โดยในปี 2005 เทย์ (Tay, 2005 b) ได้ทาการวิจัยการบังคับใช้กฎหมายโดยการทดสอบลมหายใจ
ผลการวิจัยพบว่าการจับกุมผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในลมหายใจในจานวนที่มากขึ้น ได้ทาให้จานวนอุบัติเหตุที่ร้ายแรง
ลดลง และในปี 2017 มาชฮาดี กับคณะ (Mashhadi, et al., 2017) ได้ทาการวิจัยการบังคับใช้กฎหมายโดย
การจับกุมผู้ที่ขับรถเร็วและไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ผลการวิจัยพบว่า จานวนอุบัติเหตุของรถยนต์ได้ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ
การบัง คั บใช้ กฎหมาย มี ลั กษณะเป็ นกฎหมายอาญา จึง ท าให้ ดูเ สมือ นว่า การบั งคั บ ใช้
กฎหมายกับการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องที่ร้ายแรง ดังนั้น ในทฤษฎีการป้องปรามดั้งเดิมจึงได้มีการเสนอให้มี
บทลงโทษที่ไม่สูงและไม่รุนแรง และมุ่ง เน้นการลงโทษโดยตรงต่อตัวบุคคลที่กระทาการฝ่าฝืน (Taxman &
Piquero, 1998)
จากแนวคิดของทฤษฎีการป้องปรามแบบดั้งเดิม จึงทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะ
ย่อหย่อน และทาให้มีผู้กระทาผิด หลีกเลี่ยงการลงโทษ สังคมจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
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ที่เข้มงวดขึ้น โดยจากการศึกษาของ มิลเลอร์ และคนอื่นๆ (Miller, et al., 2004) ได้แสดงให้เห็นว่า การ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น ทาให้การป้องปรามเข้มงวดขึ้น เป็นผลให้มีผู้กระทาผิดลดน้อยลง และทาให้
ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น การลงโทษต่อการละเมิดกฎหมายจราจรหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน จึงได้เปลี่ยนแปลงจากค่าปรับอย่างเดียว เป็นมีโทษจาคุกเพิ่มขึ้นด้วย
เบลส์ และ ดูปองต์ (Blais & Dupont, 2005) ได้เน้นย้าว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
ของตารวจเป็นผลให้ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการทบทวนผลงานวิจัยนานาชาติพบว่า จาก
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อผู้กระทาผิด จะมีผลทาให้อัตราเฉลี่ยของการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน จะเป็นผลทาให้เกิดความเสี่ยงในอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน (Redelmier, Tibshirani & Evans, 2003)
โกรเกอร์ (Groeger, 2011) ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้น การบังคับ
ใช้กฎหมายจึงมีโอกาสประสบความสาเร็จดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม มีการเพิ่มมาตรการอัตโนมัติในการตรวจจับ
เช่น การขับรถเร็ว การฝ่าฝืนสัญ ญาณไฟแดง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การแจ้ง เตือนและการติดตามการ
กระทาผิดในถนนก็สามารถทาได้โดยอัตโนมัติ การลงโทษผู้กระทาผิดมีจานวนมากขึ้น และผู้หลีกเลี่ยงการ
ลงโทษมีจานวนลดลง ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติจึงทาให้การป้องปรามมีศักยภาพสูงขึ้น
การบังคับใช้กฏหมายผ่านการใช้เทคโนโลยีกลายมาเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มความปลอดภั ยทางถนน ดัง กรณีตัว อย่า งที่ได้ มีการศึกษาผลของการลดอุ บัติเหตุจากการติดตั้ง กล้อ ง
ตรวจจับความเร็วตามจุดเสี่ยงของถนน พบว่ากล้องตรวจจับความเร็วนอกจากจะลดจานวนผู้ที่ขับรถเร็ว ลดลง
แล้ว ยังเป็นการลดอุบัติเหตุการชนประสานงา ที่เป็นผลมาจากการขับรถเร็วได้อีกด้วย (Pilkington & Kinra,
2005) ในขณะที่ เรตติ้ง เฟอร์กูสัน และ ฮักเกิต (Retting, Ferguson & Hakkert, 2003) ได้ทาการศึกษาและ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการศึกษาเกี่ยวกับกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงจากงานวิจัย
นานาชาติ พบว่า กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงมีผลทาให้ภาพรวมของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่
มีการบาดเจ็บในทางแยกลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
จากผลของการบังคับใช้กฎหมายผ่านการใช้ระบบมาตรการอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสิ่ ง
ที่แสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า การบังคับใช้กฎหมายกับการใช้หลักวิศวกรรมจราจร จะต้องมีความสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น
ในปัจจุบันมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเริ่มมีการนาแนวความคิดแบบใหม่ที่มีพื้นฐานมา
จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาปรับใช้ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย แนวความคิดดั งกล่าวเป็นการบังคับเชิง
บวก (Behavior Based Safety: BBS) เป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบเป็นมิตร ในเชิงบวก เน้นการแสดงความ
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ห่วงใย วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจริงใจ จูงใจให้เห็นถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดมาจากสานึกของประชาชนมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความกลัว ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้ต้องทาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานจนเกิด
ความชิน และเมื่อประชาชนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น โดยธรรมชาติ
มนุษย์ก็จะปฏิบติตามวัฒนธรรม และความประพฤติของสังคมเอง

ภาพที่ 2.4: การบังคับเชิงบวก (Behavior Based Safety: BBS)
ที่มา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563)
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ภาพที่ 2.5: วิธีสื่อสารตามแนวทางการบังคับเชิงบวก (Behavior Based Safety: BBS)
ที่มา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563)
2.2.3 Emergency Management (การจัดการกรณีฉุกเฉิน)
ในปัจจุบัน การจัดการกรณีฉุกเฉินของอุบัติเหตุทางถนน เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้มีอาชีพทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล ในด้านความปลอดภัยทางถนน โดย
อาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนจะปลอดภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บจะ
ถูกส่งไปยังโรงพยาบาล และเข้ารับการตรวจรักษาจากศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma center) ได้ทันภายในหนึ่ง
ชั่วโมงหรือไม่ จากการวิจัยพบว่า หนึ่งชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงทอง (Golden hour) ของผู้บาดเจ็บ หากเกินหนึ่ง
ชั่วโมง โอกาสที่การรักษาจะไร้ผลและผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะมีสูง (Newgard, et al., 2010) และจากการศึกษา
เปรียบเทียบของ โกเมส (Gomes, et al., 2010) พบว่า ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการตรวจรักษาในพื้นที่เกิดเหตุ หรือ
โรงพยาบาลแรกที่ผู้บาดเจ็บไปถึง ซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาผู้ได้รับอุบัติเหตุ มีโอกาสเสียชี วิตสูงกว่า
ผู้ บ าดเจ็ บ ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจรั ก ษาจากศู น ย์ อุ บั ติ เ หตุ (Trauma centers) ซึ่ ง มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ถึ ง 3.3 เท่ า
นอกจากนี้ยัง ได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างจากอุบัติเหตุทางถนน มากกว่า 1,400 เหตุการณ์ พบว่าการส่งตัว
ผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์อุบัติเหตุช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงไป 10 นาที จะทาให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสเสียชีวิตจานวนถึงหนึ่งใน
สามของผู้บาดเจ็บทั้งหมด (Sanchez - Mangas, Garcia - Ferrer, De Juan, & Arroyo, 2010) ดังนั้น การ
จัดการกรณีฉุกเฉินจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การจัดการกรณี
ฉุกเฉินจึงได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรการที่สาคัญมาตรการหนึ่ง ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
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ในสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์เฉพาะของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

ห่างไกล หรือห้วงเวลาของการเกิดเหตุ เช่น กลางวัน หรือ กลางคืน การจัดการกรณีฉุกเฉินจะแตกต่างกัน
ในกรณีนี้จึงควรมีการหารือกาหนดวิธีการจัดการ ระหว่างผู้รับผิดชอบในพื้นที่กับผู้ รับผิดชอบในศูนย์อุบัติเหตุ
ว่า จะท าอย่ า งไรเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการเสี ย ชี วิ ต ของผู้ บ าดเจ็ บ ในประเทศฟิ น แลนด์ ไ ด้ มีก ารน าระบบ
เทเลเมติก (Telematic) คือ นวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างโทรคมนาคมกับข้อมูลข่าวสาร มาใช้ในการส่ง
ข้อมูลในระยะไกล โดยติดตั้งในรถยนต์ ซึ่งสามารถดู ข้อมูลได้ในโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าเว็บไซต์มาเชื่อมต่อ
กับศูนย์อุบัติเหตุ ด้วยวิธีนี้ทาให้สามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งมีจานวนร้อยละ 5 – 10
ของผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมดได้ ส่วนอีกร้อยละ 90 – 95 จะเป็นอุบัติเหตุที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บไม่ร้ ายแรง
สามารถทาการตรวจรักษาจากหน่วยรักษาพยาบาลทั่วๆ ไปได้ (Sihvola, Luoma, Schirokoff, Karkola &
Salo, 2009)
การจัดการกรณีฉุกเฉินต่อผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน มีหลักการสาคัญ
ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้ (1) เข้าไปให้ถึงผู้บาดเจ็บให้เร็วที่สุด (2) ให้การปฐมพยาบาลเท่าที่สามารถทาได้ในพื้นที่
เกิดเหตุ (3) นาผู้บาดเจ็บส่งศูนย์อุบัติเหตุที่เหมาะสมให้เร็วที่สุด ทั้งนี้หลักการสาคัญสามประการที่กล่าวมาจะ
สามารถรักษาชีวิตของผู้บาดเจ็บได้ดีที่สุด (Groeger, 2011)
2.2.4 Evaluation (การประเมินผล)
มาตรการความปลอดภั ย ทางถนน มี จุด ประสงค์ห ลั ก ในการป้ อ งกั น ไม่ใ ห้ เกิ ด อุ บัติ เ หตุ
บาดเจ็ บ หรื อเสี ยชี วิ ตของผู้ใ ช้ รถใช้ถ นน มาตรการต่ างๆ จ าเป็ น ต้อ งอยู่ ใ นระดั บมาตรฐานสู งสุ ด (Gold
standard) ดังนั้น มาตรการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไป จาเป็นต้องมีการประเมินผลถึงความสาเร็จและค้นหาตัว
แปรที่จะอธิบายถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการที่จะต้องดาเนินการต่อไปให้มีผล
ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน สิ่งที่สาคัญในการประเมินผลก็คือวิธีการ
ในการประเมิน ต้องอยู่บนพื้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน
การประเมินผลกระทบที่เป็นเป้าหมาย (Targeted impacts evaluation)
การประเมินผลกระทบ (Impacts evaluation) เป็นการอธิบายทางเอกสารว่ามาตรการที่
ดาเนิ นการไปใช้ ก ารได้ ห รือ ไม่ โดยความต้ อ งการพื้น ฐานของการประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ไ ด้ ห ลัก ฐานว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายด้วยเหตุผลความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้สูง ว่าเกิดจากมาตรการที่ไ ด้
ดาเนินการไป
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ผลกระทบที่เป็นเป้าหมาย (Targeted impacts) ตัวชี้วัดเป้าหมายซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิด
อุบั ติ เ หตุ เรี ย กว่า ปั จ จั ยเสี่ ย ง (Risk factors) ปั จ จั ย เสี่ย งเหล่า นี้ มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่จ ะท าให้อุ บั ติ เ หตุ
การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้น ตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถเร็ว ซึ่ง มี
ผลการวิจัยยืนยันว่า การขับรถด้วยความเร็วสูง มีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง จนถึงขั้นบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตสูง ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดอุ บัติเหตุที่ร้า ยแรงให้ลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ควบคุมความเร็วในการขับรถ (Elvik, 2013) ดังนั้น การแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในการ
ขับรถ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นการแสดงถึงผลกระทบที่เกิดต่อเป้าหมาย หรือปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุ
การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation)
การประเมิ น ผลที่ ส าคั ญ อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ การประเมิ น ถึ ง ผล (Effect) ที่ เ กิ ด จากการ
ดาเนินการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการที่ดาเนินการไปประสบผลสาเร็จหรือไม่ การประเมินผล
กระบวนการ จะทาให้สามารถได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทางานที่ทาให้งานประสบผลสาเร็จ
เป้าหมายสุดท้ายของมาตรการความปลอดภัยในการจราจร คือการลดจานวนอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตให้น้อยลง การประเมินผลกระบวนการไม่สามารถวัดได้จากตัวอุบัติเหตุนั้นเอง แต่จะ
วัดจากตัวชี้วัดแทน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถกาหนดได้จากประสบการณ์ หรือผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา
เช่น การรณรงค์ไ ม่ให้มีการขับรถเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มาตรการในการดาเนินการ จะต้อ งมีการกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ กาหนดวิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
การประเมินผลกระบวนการก็คือการทาความเข้าใจว่า วัตถุประสงค์ใดสาเร็จเพราะอะไร วัตถุประสงค์ใดไม่
สาเร็จเพราะอะไร เพื่อจะได้ปรับกระบวนการทางานให้สามารถสนองตอบต่อความสาเร็จของมาตรการได้
เป้าหมาย และมาตรการ (Targets and measures)
การดาเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยทั่วไปจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์
ปั ญ หาว่ า อะไรคื อ ปั ญ หา ตั ว อย่ า งเช่ น มี เ ด็ ก วั ย รุ่ น จ านวนมากประสบอุ บั ติ เ หตุ ท างรถจั ก รยานยนต์
สิ่งนี้คือปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไ ข และจากการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึกจากอุบัติเหตุเหล่านี้ ก็พบว่า
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุจะได้รับการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้แรงขึ้น การศึกษาถึงปัญหาอย่าง
ละเอียดและถูกต้องแม่นยา จะทาให้สามารถออกแบบวิธีการดาเนินงานได้ถูกต้อง
มาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยทั่วไปจะต้องมีผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นตัวกาหนดการตัดสินใจ
ในการวางแผนดาเนินการ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเป้า หมาย โดยวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวจะได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา วัตถุประสงค์สนับสนุน ควรกาหนดเป้าหมายออกมาในเชิงปริมาณ
เมื่อมีการประเมินผลจะทาให้ยืนยันได้ง่ายว่าประสบผลสาเร็จหรือไม่
2.2.5 Engineering (วิศวกรรม)
มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรม สามารถแบ่งออกได้
เป็นสองประเภท ประเภทแรกเป็นวิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ (Vehicle engineering) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่ง
ของวิศ วกรรมเครื่อ งยนต์ (Mechanical engineering) และประเภทที่สองเป็น วิศวกรรมจราจร (Traffic
engineering) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา (Civil engineering)
วิศวกรรมทั้งสองแขนง มีบทบาทสาคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้น ทั้ง
การป้องกัยไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น และการลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ในปัจจุบันทั่วโลกได้มีการ
ออกมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะประเภทต่างๆ รวมถึงลักษณะของถนน องค์ประกอบ และระบบ
เครื่องหมายจราจร ที่มีความปลอดภัย โดยมีการกาหนดลาดับชั้นความปลอดภัยออกเป็นจานวนดาว ในบทนี้
จะเป็นการอธิบายการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศยหลักวิศวกรรมแบบภาพรวมในเบื้องต้น เพื่อให้
เกิดความเข้าใจถึงความหมาย ส่วนรายละเอียดของการใช้หลักวิศวกรรมทั้งสองแขนง รวมถึงมาตรฐานสากล
จะปรากฎในบทถัดไป
วิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ วิศวกรรมทางด้านยานพาหนะ (Vehicle engineering)
เป็ น แขนงหนึ่ ง ของวิ ศ วกรรมเครื่ อ งยนต์ (Mechanical engineering) เป็ น การใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์ใ นการพัฒนายานพาหนะประเภทต่ างๆ ให้ มีความปลอดภั ยมากยิ่งขึ้ น มาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานพาหนะได้มีการนามาใช้ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะ
นาเอามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้กับกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา
ยานพาหนะรุ่นใหม่ที่ขายในท้องตลาดของสหภาพยุโรป (EU) จะถูกสร้างด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่สูง เช่น รถทุกคันต้องมีถุงลมนิรภัย (Airbags) เข็มขัดนิรภัย (Seat belts) ส่วนที่ยุบเพื่อสลาย
แรงจากการชน (Crumple zone) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระบบความปลอดภัยต่างๆ ยังมีความจาเป็นเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ อั ต ราความปลอดภั ย ในการใช้ ย านพาหนะมี ม าตรฐานสู ง ที่ สุ ด เช่ น ระบบเบรกฉุ ก เฉิ น อั ต โนมั ติ
(Automatic emergency breaking) ระบบหลีกเลี่ยงการชน (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)
ที่มา: คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) (2016), จาก
https://ec.europa.eu/growth/content/9029-saving-lives-with-safer-cars_en
โดยทั่วไป ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อหรือครอบครองยานพาหนะ ต่างมีความคาดหวังที่จะให้
ยานพาหนะของตน มีระบบความปลอดภัยที่ดีมีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ ดังนั้น การ
พัฒนาและปรับปรุงทางด้ านวิศวกรรมยานพาหนะ จึงมีความจาเป็นสูง สาหรับผู้ผลิตยานพาหนะต่างๆ โดน
เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ออกสู่ตลาด ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะมีความ
ต้องการระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของยานพาหนะจึงได้มี
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การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถนาเสนอระบบความปลอดภัยที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ใช้ยานพาหนะได้ ซ฿งจากการศึกษาของ กัลมาลา (Kulmala, 2010) พบว่า อุบัติเหตุรถยนต์ที่ร้ายแรงจนถึง
ชีวิตมีแนวโน้มลดลงจากระบบความปลอดภัยอัตโนมัติต่างๆ ในยานพาหนะที่ได้รับการปรับปรุงโดยการพัฒนา
วิศวกรรมด้านยานพาหนะ
วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมจราจร ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่แตกออกมาจากวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering) มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนเครือข่ายถนน ออกแบบถนนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
ในทางเรขาคณิต เช่นทางหลวง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือถนนท้องถิ่น ระบบในการควบคุมการจราจร
เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร หรือการควบคุมความเร็วในลักษณะต่างๆ รวมถึงการออกแบบถนนสาหรับ
ผู้ใช้ถนนร่วมกันในทุกมิติเช่น ร่วมกับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่ น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ คนเดินทางเท้า และพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกันอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ใช้เกิดความปลอดภัย รวดเร็ว สะดวก สบาย และมีความร่มรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุน
กิจกรรมอื่นๆ เช่นการค้าขาย หรือกิจกรรมทางนันทนาการ (Institute of Traffic Engineer อ้างอิงใน AlTalabani, D. N., 2017)
แนวทางหรือวิธีการในการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของถนนมีอย่างหลากหลาย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่การปรับปรุงสภาพถนน การออกแบบวางผัง การจัดทาทาง
ข้ามถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ อผู้ใช้รถใช้ถนนตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็น ได้ชัดเจน เช่น การติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร การออกแบบถนน ทางร่วมทางแยก การแบ่งประเภทถนนตามความแตกต่าง
ของผู้ ใช้ รถใช้ ถนน เป็ นต้ นดั ง เช่น ตั วอย่า งในประเทศอั งกฤษได้ มีก ารจั ดท าทางเฉพาะรถจั กรยาน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถที่มีสภาพด้อยกว่ารถทั่วไป แต่เป็นการส่งเสริมให้มี
การใช้รถจักรยานโดยธรรมชาติและเป็นการสร้างคุณภาพของอากาศในบริเวณที่มีการใช้รถจักรยานอีกด้วย
(Planet, et al., 2018)
ในปั จจุ บัน วิ ศวกรรมการจราจรสมั ยใหม่ มุ่ง เน้ นไปที่ก ารออกแบบถนนให้ มีก ารใช้ งาน
ร่วมกันระหว่างรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ คนเดินเท้า และผู้ใช้ยานพาหนะในลักษณะอื่นๆ เช่น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ โดยคานึง ถึง ความปลอดภัย การใช้งานพื้นที่ร่วมกัน การใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรม
สันทนาการ การพาณิชย์ อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่รื่นรมย์ ซึ่งแตกต่างจากอดีต
ที่มักจะมุ่งเน้นการออกแบบถนนสาหรับรถยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดและยัง มีความ
ปลอดภัยสูง แนวคิดสมัยใหม่นี้เรียกว่า Complete Street หรือถนนสมบูรณ์
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นอกจากนี้การออกแบบถนนต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ และควรมีเครื่อข่ายถนนที่รองรับกัน
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ปัญหาการออกแบบถนนของประเทศไทยที่
สาคั ญคื อ มัก มีก ารใช้ ง านถนนอย่ างผิด วัต ถุป ระสงค์ หรื อไม่มี มาตรการรองรับ การขยายตั วของถนนที่ มี
ประสิทธิภาพ อย่างเช่น ถนนสายหลัก ที่ ทาการเชื่อมอาเภอสู่อาภอ หรือในบางกรณี ในการเชื่อมจังหวัดสู่
จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้ความเร็วเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่มักจะมีการเข้าถึงถนน
จากสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น ทาให้เกิดความสับสนและทับซ้อน
กันระหว่างการถนนที่ต้องการใช้ความเร็วในระดับสูง กับถนนที่ต้องการใช้ความเร็วในระดับต่าเพื่อร่วมกันใช้
พื้นที่ถนนกับบุคคลที่ใช้ถนนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทาให้เกิดภาวะไม่ปลอดภัย และ ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ไหลเวียนของจราจร เป็นต้น แนวทางที่ถูกต้องคือจะต้องมีถนนสายรองมารองรับรถยนต์เข้าสู่พื้นที่ก่อน จึงจะ
อนุญาตให้สถานที่สาธารณะต่างๆ สามารถเข้าถึงถนนโดยตรงได้
2.3 หลักวิศวกรรม (Engineering) และการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System)
การจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่ ที่เน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบ
ยั่งยืน สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้จริงจนการเกิดอุบัติเหตุเหลือน้อยมาก หรือใกล้ที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุเลย
หรือแม้จะมีการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสียหายไม่มาก อย่างเช่นแนวทาง ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ที่ไ ด้ออกมาตรการความปลอดภัย ยั่งยืน (Sustainable Safety) และประเทศสวีเดนที่ออก
มาตรการวิสัยทัศน์ศูนย์ (Vision Zero) นั้นจาเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในระบบจราจรที่มีความ
ปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยการสร้างระบบจะต้อ งมีส่วรร่วมจากทุกฝ่าย มีความ
รับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมชองผลประโยชน์ร่วมกัน เรียกว่าระบบความปลอดภัย (Safe system)
แนวคิดระบบความปลอดภัย (Safe System) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ว่า มนุษย์
ทุกคนมีความหลากหลายแตกต่างกัน มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ หรือตอบสนองที่
แตกต่ า งกั น ดั ง นั้น มนุ ษ ย์แ ต่ ละคนจึ ง มี ก ารใช้ถ นนในลั ก ษณะที่แ ตกต่ างกั น ซึ่ ง สะท้อ นมายัง ระดั บ ความ
ปลอดภัยที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะได้รับการอบรม การให้ความรู้ หรืออยู่ภ ายใต้กฎระเบียบ และการบังคับใช้
กฎหมายเดียวกันก็ตาม จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนโดยพึ่งพาการใช้ถนน
อย่างปลอดภัยของมนุษย์นั้น ไม่สามารถทาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมนุษย์มี ปัจจัยหลากหลายประการ
ที่เป็นข้อจากัดในการใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ปัจ จัยเหล่าเรียกว่า Human Factors ดังนั้นมาตรการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนจึงไม่อาจจะพึ่งพามาตรการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หากแต่ต้องสร้าง
ระบบที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น
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ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) คือลักษณะทางกายภาพที่มีมาแต่กาเนิดของมนุษย์ทุกคน

ซึ่งลักษณะทางกายภาพที่เป็น ธรรมชาติเหล่านี้ กลายมาเป็นขีด จากัด ของมนุ ษย์ที่ส่ง เสริมให้เกิดความไม่
ปลอดภัยทางถนน ขีดจากัดของมนุษย์เหล่านี้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้น และยังส่งผลให้
ระดับความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้นด้วย ลักษณะขีดจากัดของมนุษย์ที่สาคัญมีดังนี้ 1) การมองเห็น 2)
การรับรู้และตอบสนอง 3) ความทนทานต่อแรงปะทะ และ 4) วงจรนาฬิกาชีวิต

ภาพที่ 2.7: ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors)
ที่มา: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2563)
การมองเห็นของมนุษย์มีขีดจากัดทั้งหมด 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ ขีดจากัดในการมองเห็นใน
ขณะที่ขับรถด้วยความเร็ว และการมองเห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับแสงสว่าง สายตาของมนุษย์จะมี
ข้ อ จ ากั ด ในการมองเห็ น ในขณะที่ ขั บ รถด้ ว ยความเร็ ว ยิ่ ง ขั บ ด้ ว ยความเร็ ว มากขึ้ น เท่ า ไหร่ มนุ ษย์ จ ะมี
ความสามารถมองเห็นด้านข้างน้อยลงไปเท่านั้น ในส่วนของการมองเห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับแสง
สว่าง มนุษย์อาศัย กลไลการขยายและหดตัวของรูม่านตา ซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาครู่หนึ่งในการปรับสายตาให้
คุ้นเคยเมื่อมีการเปลี่ยนระดับความสว่าง ในเวลาชั่วครู่ที่สายตาทาการปรับตัวระดับของแสงที่เปลี่ยนไปนั้น
สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
การรับรู้และตอบสนองของมนุษย์ ประเด็นแรกคือระดับของการรับรู้และตอบสนองของ
มนุ ษ ย์ ที่ ขึ้ นอยู่ กั บแต่ ล ะบุ ค คล ตามสภาพร่ า งกาย อายุ กรรมพั น ธุ์ แต่ ล ะบุ ค คลจึ ง มี ความแตกต่ างและ
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หลากหลายของความรวดเร็ ว ในการตอบสนอง ประเด็ น ต่ อ มาเป็ น เรื่ อ งการเลื อ กที่ จ ะใส่ ใ จ (Selective
attention) ของมนุษย์ การเลือกที่จะใส่ใจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เมื่อเพ่งเล็งความสนใจไปยังเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว มีโอกาสที่จะไม่รับรู้หรือใส่ใจเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นพร้ อมกันต่อหน้าได้ เรื่อง
สุดท้ายเป็นเรื่องการละสายตา (Distraction) มนุษย์ดาเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาเบี่ยงเบนความ
สนใจจากสิ่งที่กระทาอยู่จนเป็นปกติวิสัย ถือเป็นภาวะปกติ อุปนิสัยดังกล่าวก็มีการนามาใช้ในระหว่างการขับ
รถด้วย ตัวอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันคือการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ ที่ผู้ขับต้องละสายตา
จากการขับรถชั่วขณะนึง เพื่อตอบโต้การสื่อสารในโทรศัพท์มือถือ โดยการละสายตาหรือความสนใจดังกล่าว
เพียงชั่วขณะก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้
มนุษย์มีความทนทานต่อแรงปะทะน้อย การเกิดอุบัติเหตุที่มนุษย์ต้องรับการกระแทกอย่าง
รุนแรง มักส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้อย่างง่ายดาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เปรียบเสมือน คนที่ตกตึกอาคาร 5 ชั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ความเร็ว 80
กิโ ลเมตรต่ อ ชั่ว โมง เปรี ย บเสมือ น คนที่ต กตึ กอาคาร 8 ชั้น อุ บัติ เ หตุ ที่ เกิ ด ขึ้น จากการใช้ ความเร็ ว 100
กิโลเมตรต่ อชั่วโมง เปรีย บเสมื อน คนที่ต กตึกอาคาร 13 ชั้น อุบัติเ หตุที่เ กิดขึ้น จากการใช้ความเร็ว 120
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เปรียบเสมือน คนที่ตกตึกอาคาร 19 ชั้น จะเห็นได้ว่าความเร็วที่เพิ่มมากขึ้น ความรุนแรง
ของแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับความเร็ว โดยสรุปยิ่งเร็วมาก โอกาสที่จะ
เสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้นอย่างมาก
มนุษย์ทุกคนมีวงจรนาฬิกาชีวิตของตัวเอง ร่างกายจะจดจากิจวัตรประจาวันที่บุคคลใดๆ ได้
กระทาอย่างสม่าเสมอมาเป็นวงจรนาฬิกาชีวิตของบุคคลคนนั้น โดยปกติธรรมชาตินาฬิกาชีวิตของมนุษย์คือ
ตื่นตอนกลางวันและนอนตอนกลางคืน เวลาทานอาหารสามมื้อ เมื่อถึงเวลา มนุษย์ก็จะมีความหิว หรือเวลาที่
เข้าห้องน้าเป็นปกติประจาวัน ฯลฯ วงจรนาฬิกาชีวิตส่งผลกระทบต้องสมาธิในการขั บรถ หากช่วงเวลาที่ขับขี่
ยานพาหนะไปตรงกับเวลาที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามนาฬิกาชีวิตของตน เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้เป็นต้น
การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีความปลอดภัย การออกกฏระเบียบที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ต่างๆ (Stakeholders) โดยต้องมีการบูรณาการทุกส่วน
อย่างเป็นระบบ
การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย โดยหลักแล้วต้องอาศัย ความรู้เชิง
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิศวกรรมจราจร มาออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย เหมาะสม
กับการใช้งานของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ถนนมีความง่ายต่อการใช้งาน มีการควบคุมความเร็วของการขับขี่ด้วยการ
ออกแบบกายภาพถนนตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของถนน มีการออกแบบระบบถนนที่มีประสิทธิภาพ มี
การควบคุมการเข้าและออกจากถนนที่เหมาะสม เหมาะกับสภาพเมือง หรือชุมชน มีอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ
เช่นป้ายแจ้งเตือนแบบห้อย แบบข้างทาง หรือแบบทาสีบนพื้นถนน การใช้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็ว
ระบบสัญญาณไฟที่มีความปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ควบคุมการขับขี่
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ร่วมกับการออกแบบถนนทางกายภาพ และใช้เทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ เช่นป้ายแจ้งเตือนความเร็วผู้
ขับขี่ ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ฯลฯ
ระบบความปลอดภัย (Safe System) ยังรวมถึงการสร้างระเบียบหรือกฎหมายที่ยังเป็นช่อง
โหว่ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนนั้นๆ กรณีตัวอย่างที่ง่ายต่อความเข้าใจคือ การ
กาหนดให้รถยนต์ใช้ความเร็วที่น้อยลงในบางพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนมากขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
เขตเมืองจะมีอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการประเมินและปรับปรุงการกาหนดความเร็วอย่าง
เหมาะสม ตัวอย่างที่สองอาทิเช่น การเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนให้ทุกคันต้องมีระบบความ
ปลอดภัยที่เมื่อมีการดับเครื่องยนต์ กระจกจะต้องมีการลดลงอัตโนมัติ หรือมีช่องทางอื่นให้อากาศเข้ามายัง
ภายในรถ หรื อกรณี ตัวอย่างที่สาม ออกกฎหมายหรื อระเบียบให้ร ถตู้โดยสารมีก ารรั ดเข็ม ขัดในส่ว นของ
ผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด ฯลฯ นอกจากนี้การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางยานพาหนะ และอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุหรือระบบเพิ่มความปลอดภัย จะช่วยให้ระบบจราจรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การลดระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
การพัฒนาระบบความปลอดภัย (Safe System) ให้มีประสิทธิภาพจะต้องนาองค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (Shared responsibility)
อย่างเช่นโรงเรียนต้องเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการการรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนและกลับบ้าน ไม่ใช่ปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจแต่เพียงผู้เดียว โดยโรงเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้โดยการ
จัดการสถานที่รับ ส่ง ให้มีความปลอดภัย เช่น จัดให้มีสถานที่จอดรถรับ ส่ง แบบแนวขนาน เมื่อผู้ปกครองมา
ส่งนักเรียน ก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับพาเข้าสู่เขตโรงเรียนอย่างปลอดภัย ในส่วนที่ต้องมีการเดินข้ามถนน นอกจาก
ที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้รถยนต์ที่ผ่านไปมาต้องวิ่งด้วยความเร็วต่า และมีการแจ้งเตือนผู้ขับขี่แล้ว ทาง
โรงเรียนยังสามารถบริหารจัดการได้โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่มานาพานักเรียนข้ามถนน โดยอาจทาแนวกั้นเขต
ไม่ให้นักเรียนมายืนใกล้ถนนจนเกินไป ฯลฯ
โดยสรุป ระบบความปลอดภัย (Safe System) เป็นการนารวมการแก้ไขปัญหาในทุกมิติมา
บูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน ไม่จากัดแต่เพียงตัวอย่างข้างต้น การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System)
สามารถกระทาได้ ด้วยการรวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วนามาสรุปหาแนวทางแก้ไขเชิงระบบ
นาผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีที่สามารถนามาใช้ในการ
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขอุบัติเหตุได้อย่างดีคือทฤษฎี Swiss cheese model เมื่อทราบถึงสภาพปัญหา
แล้วก็สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ขึ้นมาได้ ดังกรณี
ตัวอย่างดังนี้
ในจังหวัดหนึ่ง มีอุบัติเหตุทางรถยนต์ บนถนนสายหนึ่งบ่อยครั้ง และมักจะเกิดในลักษณะ
เดียวกัน สามารถอธิบายการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1. การกระทาที่ไม่ปลอดภัย: ผู้ใช้รถขับรถด้วยความรวดเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
2. สภาพ/เงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย: เป็นถนนสี่เลน เกาะสี ที่สามารถใช้ความเร็วสูง แต่มีจุดตัด
และมีการเข้าถึงถนนจากข้างถนนได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีการออกแบบถนนในเชิงวิศวกรรมการจราจรที่ดี
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3. การกากับดูแลที่ไม่ปลอดภัย : ไม่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว เจ้าหน้าที่ตารวจไม่
สามารถควบคุมการขับขี่ได้ตลอดเวลา
4. อิทธิพลองค์การ: หน่วยงานของรัฐไม่ได้ให้ความสาคัญ หรือสนับสนุนทรัพยากรสาหรับ
การแก้ไขเชิงระบบ
จากกรณี ข้างต้น จะสามารถนาไปสู่การสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ได้ดังนี้
สร้างสภาพแวดล้อมทางถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนสภาพเกาะสีเป็นเกาะกลางถนนแบบ
กายภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์วิ่งตัดถนนหรือกลับรถตามอาเภอใจ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บริหารจัดการ
ร้านข้างทาง โดยนามารวมไว้ในจุดเดียวกัน และทาทางเข้าออก ที่ ปลอดภัย รถที่เข้าออกสามารถค่อยๆ ลด
หรือเพิ่มความเร็วได้ มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการติดตั้ง
ป้ายแจ้งเตือนให้ลดความเร็ว ก่อนถึงบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยอาจทาพื้นถนนด้วยวัสดุคนละประเภทที่
สามารถสร้างความแตกต่าง หรือแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยเพื่อเตือนให้ลดความเร็ว เป็นต้น
โดยสรุ ป องค์ ค วามรู้ เ ชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์ ทั้ ง ทางด้ า นวิ ศ วกรรมจราจร (Traffic
engineering) และ วิศวกรรมยานยนต์ (Vehicle engineering) มีบทบาทสาคัญในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน อันเป็นแนวทางที่อารยประเทศได้ดาเนินการมาแล้ว และได้ผลเป็นที่ประจักษ์
มาตรการความปลอดภัยทางถนนในการสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System) ต้องอาศัยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจราจรเป็นอย่างมาก และการกาหนดกฎหมายที่
พัฒนามาตรฐานความปลอดภั ยของยานพาหนะที่ต้ องอาศั ยองค์ค วามรู้เ ชิง วิศ วกรรมยานยนต์ (Vehicle
engineering) ก็สามารถลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุไ ด้ทันที เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรจึง
ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยอาศยหลักวิศกรรมในเบื้องต้น เพื่อที่ จะ
สามารถนาองค์ความรู้ไ ปวิเคราะห์ถึง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา เนื่องจากตารวจมีหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในสถานที่เกิดเหตุ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุ มากกว่าหน่วยงานใดๆของรัฐบาลและเอกชน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ถูกต้องสามารถนาไปสู่
แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่ งยืน โดยอาศัยการสร้ างระบบความปลอดภัย (Safe
System) ดังที่อธิบายมาข้างต้น ผ่านการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

บทที่ 3
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมยานยนต์
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บทที่ 3
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมยานยนต์
หลักวิศวกรรมยานยนต์เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสาคัญ ในการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนเป็นอย่างมาก เนื่องจากยานพาหนะที่มีความปลอดภัยสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะมีระบบความ
ปลอดภัยต่างๆ ที่ช่วยไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะเป็นการชน การแหกโค้ง หรือการลื่นไถลของ
รถยนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยานพาหนะที่ มีความปลอดภั ยสูง ยัง สามารถช่ วยลดระดับความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บ หรือรักษาชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่มีใน
ปัจจุบัน ที่สามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยทางถนนในระดับเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งสาคัญที่เจ้าหน้าที่ตารวจที่
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจราจรควรทราบ เพื่อที่จะสามารถรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในประเทศ
ไทย และมาตรฐานตามหลักสากลที่มีแล้วในต่างประเทศ สามารถนาองค์ความรู้มาบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น
เพื่อนามาพัฒนามาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป
3.1 ระบบความปลอดภัยของรถยนต์
จากข้อ มู ลของสถาบัน ยานยนต์แ ห่ งประเทศไทย ตามภาพที่ 3.1 ด้า นล่ าง ระบบความ
ปลอดภัย ของรถยนต์สามารถแบ่ง ออกได้ เป็น สองประเภทคื อ 1) ระบบความปลอดภั ย ก่ อนเกิด อุบัติ เหตุ
(Active Safety) และ 2) ระบบความปลอดภัยในขณะและหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety)
ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดอุบัติเหตุ (Active Safety) เป็นระบบความปลอดภัยใน
ขณะที่ยานพาหนะกาลังวิ่ง สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ระบบความปลอดภัยในขณะที่
ยานพาหนะกาลังวิ่งปกติ และ 2) ระบบความปลอดภัยในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุ
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ภาพที่ 3.1: ระบบความปลอดภัยของรถยนต์สามารถรักษาชีวิตได้อย่างไร
ที่มา: สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) จาก http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/newsdetail.asp?news_id=4466
ระบบความปลอดภัยในขณะที่ยานพาหนะกาลังวิ่งปกติมีตัวอย่างเช่น
1) ระบบประเมินผู้ขับขี่ (Driver Evaluation) ที่สามารถเก็บข้อมูลการขับขี่ เช่นการเร่ง
ความเร็ว การเบรค การขับขี่อย่างประหยัดน้ามัน ฯลฯ และนามาวิเคราะห์ถึงทักษะของผู้ขับขี่ และส่งข้อมูลให้
ผู้ขับขี่นาไปพัฒนาการขับขี่ของตนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ที่สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุม
ความเร็วที่ปลอดภัยตามกฎหมาย และกาหนดให้ควบคุมความเร็วเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่บนทาง
โล่งที่ใช้ความเร็วได้มาก
3) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Assistance) เป็นระบบที่
ติดตั้ง กล้องด้านหน้า รถที่จะทาหน้า ที่ตรวจจับเส้นแบ่ งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของ
พวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้ควบคุมรถอยู่ภายในช่องทางปกติและลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขั บขี่ นอกจากนี้
โดยปกติจะมีระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (Road Departure Mitigation
System with Lane Departure Warning) อีกด้วย โดยระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่า
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รถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่น
เตือนของพวงมาลัย และในกรณีที่รถเริ่มเบี่ยงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้
รถกลับเข้าสู่ช่องทาง หากรถยังคงเบี่ยงออกนอกช่องทางจนอาจเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกจะทางานเพื่อชะลอ
ความเร็ว (ในกรณีเส้นแบ่งถนนเป็นเส้นทึบ) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร
4) ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning System) ระบบเตือนการชน
ด้านหน้าจะใช้เรดาร์ เซ็นเซอร์ LIDAR หรือกล้องในการตรวจจับ วัดระยะห่างของรถกับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่
ด้านหน้าว่าอยู่ใกล้และมีโอกาสในการที่รถเราจะไปชนมากขนาดไหน หากคานวณจากความเร็วและระยะทาง
แล้วมีโอกาสที่จะเกิดการชน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเตือนด้วยสัญญาณไฟ, เสียง
หรือการสั่นที่พวงมาลัย เพื่อเตือ นให้ผู้ขับขี่เหยียบเบรคก่อนที่จะชนวัตถุด้านหน้า ในรถยนต์บางรุ่นระบบจะ
ช่วยเตรียมพร้อมชาร์จแรงเบรคอีกด้วย ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้อย่างรวดเร็วเมื่อแตะเบรค ลดความ
เสียหายจากการกระแทกหรือหลีกเลี่ยงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุโดยสิ้นเชิง
ระบบความปลอดภัยในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุมีตัวอย่างเช่น
1) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking) ในการทางานของระบบ
เบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินั้น ระบบจะใช้เทคโนโลยีของคลื่นเรดาร์และแสงเลเซอร์ในการจับการเคลื่อนไหว และ
ระยะทางระหว่างยานพาหนะของผู้ขับและรถหรือวัตถุด้านหน้า หากเข้าไปใกล้จนถึงขีดอันตรายหรือมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการชน ระบบจะมีการสั่งงานไปที่ระบบเบรคเพื่อทาการเบรคแบบอัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้เกิด
การชนขึ้น
2) ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Automatic Emergency Steering) ระบบ
ควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินจะทาการตรวจจับรถยนต์หรือวัตถุด้านหน้า โดยหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่
การเบรคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการชนได้ ระบบจะทาการควบคุมรถยนต์เบี่ยงเลนอัตโนมัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ทั้ง นี้ในรถยนต์บางรุ่น จะมีการติดตั้ง เครื่องตรวจจับไว้รอบคันรถ เพื่อที่จะสามารถ
คานวนการเบี่ยงเลนได้อย่างปลอดภัย
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ภาพที่ 3.2: ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Automatic Emergency Steering)
ที่มา: NIssan (n.d.) จาก https://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/
autonomous_emergency_steering_system.html
3) ระบบป้องกันการเบรคจนล้อล็อกตาย (Anti-Lock Brake System) เป็นระบบที่เกิดมา
จากการแก้ไขปัญหาการเบรครถแล้วเกิดการลื่นไถล ระบบ ABS จะประกอบด้วยฟันเฟืองวงแหวนที่ติดตั้งอยู่
กับเพลาหมุน และจะมีเซนเซอร์ติดตั้งอยู่ใกล้กับฟันเฟือง เมื่อล้อรถเริ่มหมุนฟันเฟืองจะหมุนตาม แล้วเซนเซอร์
ก็จะทาการตรวจจับอัตราการหมุนของฟันเฟือง แล้วรายงานอัตราความเร็วดังกล่าว ไปให้ระบบ ABS ซึ่งโดย
ปกติทั่วไปทุกล้อจะมี เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความเร็วติดอยู่ทุกล้อ โดย ABS จะสั่งการผ่านเซนเซอร์ตัวนี้
เพื่อให้ชุดปั้มเบรคทางาน โดยจะมีการจับและปล่อยระหว่างจานเบรคกับผ้าเบรคที่ 16-50 ครั้ง/วินาที เพราะ
การที่จับกันเร็วอย่างนี้จะทาให้ผู้ขับสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะที่เหยียบเบรคกระทันหันเพื่อหลบ
สิ่งกีดขวาง หรืออุบัติเหตุ หรือเบรคในระยะที่สั้นกว่าปกติ ระบบจะทางานก็ต่อเมื่อ ผู้ขับเหยียบเบรคเร็วและ
แรงกว่าปกติ หรือประมาณ 80% ซึ่งระบบจะเริ่มทางานเองโดยอัตโนมัติ ผู้ขับขี่จะรู้สึกว่าระบบเริ่มทางานเมื่อ
เกิดเสียงดังครืดเข้ามาในห้องผู้โดยสาร
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4) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (Electronic Stability Control) หรือ (Vehicle
Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพ ทางานโดยการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ที่ติดไว้ทั่วคันรถ
โดยวัดการทรงตัวของรถจาก อัตราเร่ง หนีศูนย์กลาง (Lateral acceleration) มุมเอียงของตัวรถ (Yaw
degree) ตามแนวยาวของรถ และความเร็วของล้อแต่ละวง (Individual wheel speed) เปรียบเทียบกับ มุม
เลี้ยวของล้อหน้า (Steering wheel angle) ซึ่งก็จะสามารถรู้ได้ว่า ขณะนั้นรถกาลังสูญเสียความสามารถใน
การยึดเกาะถนน หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ระบบจะเริ่มทางานตามโปรแกรมที่วางไว้ว่าจะให้เบรคที่ล้อใด โดย
สามารถเบรค “ล้อใดล้อหนึ่ง” ได้อย่างอิสระ เพื่อแก้อาการ ดื้อโค้ง ท้ายปัด ตัวอย่างเช่น หากเกิดอาการดื้อ
โค้ง ระบบก็จะเบรค “ล้อหลังด้านในโค้ง” ซึ่งจะส่งผลให้หัวรถตวัดกลับเข้ามาในโค้ง ส่วนในกรณีท้ายปัด ก็จะ
เบรค “ล้อหน้าด้านนอกโค้ง” เพื่อดึงรถกลับเข้ามาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็น โดยทางานผ่านระบบเบรค เอบีเอส
และ อีบีดี

ภาพที่ 3.3: เปรียบเทียบรถยนต์ที่ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ที่มา: Skill Driving Experience (ม.ป.ป.) จาก https://skilldriving.imc.co.th/article/116
5) เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ (Seatbelt pretension) เป็นระบบเข็มขัดนิรภัยที่ ถูกออกแบบ
มาให้สามารถรั้งสายรัดของเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดการชนอย่างกระทันหัน การรั้งเข็มขัดนิรภัยให้แน่นขึ้นดังกล่าว
สามารถควบคุมระดับความรุนแรงในการถูกโยนไปข้างหน้าผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วและลดอัตราการบาดเจ็บ
จากการถูกกระแทกด้านหน้า ในบางรถยนต์ จะมีระบบจากัดการดึงรั้ง (Load limiter) ไว้ด้วย เพื่อป้องกัน
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ผู้โดยสารจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการรัดที่แน่นเกินไปของเข็มขัดนิรภัย โดยจะระบบจากัดการดึงรั้งจะค่อยๆ
ปล่อยแรงดึงรั้งทีละน้อย หากแรงการดึงมีความรุนแรงในระดับที่อาจเกิดอันตราย

ภาพที่ 3.4: เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ (Seatbelt pretension)
ที่มา: Mazda (n.d.) จาก https://www.mazda.com/en/innovation/technology/safety/passive
_safety/pre_load_seatbelt/
6) หมอนพิงศีรษะ (Head Restraint) หมอนพิงศีรษะ มีความสาคัญต่อความปลอดภัยใน
การขับขี่อย่างมาก เนื่องจากเมื่อเกิด การถูกชนด้านหลัง อาจส่งผลให้มีการฉีกขาดของเอ็นยึดกระดูกต้นคอ
ทางการแพทย์เรียกว่า Whiplash Injury เมื่อเกิดการชนจากด้านหลังขึ้น เบาะที่ยึดกับตัวรถยนต์จะพุ่งไป
ข้างหน้าพร้อมกับการเคลื่อนไหวของรถ ในกรณีที่สวมเข็มขัดนิรภัย ตัวผู้ขับจะถูกยึดติดอยู่กับเบาะ แต่ ศีรษะก็
สามารถยังแกว่งไปข้างหลังอย่างแรงได้ หากมีหมอนพิงศีรษะมารับแรงไว้ก็จะช่วยไม่ให้คอมีการเงยมากเกินไป
จนเกิดอันตรายขึ้น

ภาพที่ 3.5: การปรับหมอนพิงศีรษะที่ถูกต้อง
ที่มา: โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี (2560)
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ระบบความปลอดภัยในขณะและหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) สามารถ
แบ่งยิ่ย ออกได้ เป็น 2 ประเภทคือ 1) ระบบความปลอดภัยในขณะการเกิดอุบั ติเหตุ และ 2) ระบบความ
ปลอดภัยหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบความปลอดภัยในขณะการเกิดอุบัติเหตุมีตัวอย่างเช่น
1) ถุงลมนิรภัย (Airbag) ปัจจุบันถุงลมนิรภัย หรือ Airbags จัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใน
รถยนต์ทุกรุ่น เริ่มต้นอย่างต่าที่ต้องติดตั้งจานวน 1 ลูก บริเวณพวงมาลัยสาหรับคนขับ ไปจนถึงจานวน 6-11
ลูก รอบห้ อ งโดยสารส าหรั บ ผู้โ ดยสารทุ ก ตาแหน่ ง วั ต ถุป ระสงค์ห ลั กในการใช้ ถุ งลมนิร ภั ยก็ เ พื่อ ป้ องกั น
ผู้โดยสารจากการปะทะ หรือกระแทกเข้ากับของแข็งภายในห้องโดยสาร รวมถึงเศษกระจกต่างๆ ที่จะแตก
กระจายออกมาขณะรถเกิดอุบัติเหตุ นอกจากถุงลมนิรภัยที่ถูกซ่อนไว้ ภายในพวงมาลัยแล้ว ยังมีถุงลมนิรภัย
สาหรับผู้โดยสารตอนหน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) ม่านนิรภัย (Curtain Airbags) และถุงลม
นิรภัยในส่วนของหัวเข่า (Knee Airbags) ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่ทางานทุกตัว การทางานของถุงลม
นิรภัยจะอยู่ในความควบคุมของสมองกล ที่รับสัญญาณมาจากเซ็นเซอร์หลายๆ จุด เช่น เซ็นเซอร์บริเวณเบาะ
นั่งที่เป็นตัวตรวจสอบว่า ในเบาะนั่ง แต่ละตาแหน่งมีผู้โดยสารอยู่หรือไม่ เซ็นเซอร์ตาแหน่งที่รถเกิดการชน
ฯลฯ จากนั้นสมองกลจะประมวลผล แล้วสั่งการให้ถุงลมนิรภัยในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งทางาน เช่น กรณีรถ
เกิดการชนจากด้านข้าง ถุงลมนิรภัยคู่หน้าจะไม่ทางาน (หากการยุบตัวของโครงสร้างด้านหน้ารถ เข้ามาไม่ถึง
เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านหลังกันชนหน้า) แต่ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านนิรภัย เฉพาะฝั่งที่เกิดการปะทะจะ
ทางาน เพื่อลดการกระแทก รวมทั้งอันตรายจากคมของเศษกระจกจากบานประตู (Pitak Boon, ม.ป.ป.)
2) โครงสร้างของตัวถังรถ (Vehicle structure) รถยนต์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงจะมี
โครงสร้างของตัวถังรถที่แข็งแรง ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้
กระทบไปยังห้องผู้โดยสารได้ โครงสร้างของตัวถังรถที่มีความปลอดภัยควรมีความสามารถในการรองรับแรง
กระแทกจากด้านหน้า (Frontal impact) ด้านข้าง (Side impact) และความแข็งแรงของหลังคาจากแรง
กระแทกจากด้านบน (Roof strength) ซึ่งป้องกันอันตรายของห้องผู้โดยสารจากพลิกคว่า (Roll over) แรง
กระแทกจากด้านหน้าเป็นลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุด แรงกระแทกจากด้านหน้ามีทั้งลักษณะเต็ม และ
ลักษณะบางส่วน เช่นการชนด้านหน้าทางฝั่งคนขับ หรือทางฝั่งคนนั่ง ในส่วนแรงกระแทกด้านข้าง ถือว่าเป็น
จุดอันตรายเวลาเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีโครงสร้างสาหรับป้องกันน้อย ส่วนมากเมื่อเกิดการชนทางข้างจะ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง รถยนต์มีความทนทานต่อการชนด้านข้างทั้งจากรถยนต์คันอื่น หรือจาก
เสาไฟ และต้นไม้ ที่มีลักษณะยึดติดกับพื้น ซึ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่อันตรายอย่างมาก เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่
ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกในกรณีดังกล่าวได้ดี
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ภาพที่ 3.6: รถยนต์ที่มีโครงสร้างของตัวถังรถที่สามารถรองรับแรงกระแทกด้านหน้าได้ดี
ที่มา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg

ภาพที่ 3.7: รถยนต์ที่มีโครงสร้างของตัวถังรถที่สามารถรองรับแรงกระแทกด้านหน้า (แบบบางส่วน) ได้ดี
ที่มา: 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: รถยนต์ที่มีโครงสร้างของตัวถังรถที่สามารถรองรับแรงกระแทกด้านข้างได้ดี
ที่มา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg

ภาพที่ 3.9: แรงกระแทกด้านข้างที่เกิดจากเสาที่มีลักษณะติดพื้น
ที่มา: Autoshow (2017) จาก https://www.youtube.com/watch?v=_p6NSirNPYg
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ภาพที่ 3.10: รถยนต์ที่มีโครงสร้างของตัวถังรถที่สามารถรองรับแรงกระแทกด้านบนได้ดี
ที่มา: The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) (n.d.) จาก https://www.iihs.org/ratings/
about-our-tests
ระบบความปลอดภัยหลังจากการเกิดอุบัติเหตุมีตัวอย่างเช่น
1) ระบบการแจ้งกรณีฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency call) ในรถยนต์สมัยใหม่ที่มีระบบความ
ปลอดภัยสูง จะมีการติดตั้งระบบการแจ้งกรณีฉุกเฉินอัตโนมัติ เพื่อทาการแจ้งเตือนกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
จนถุงนิรภัยทางานแบบอัตโนมัติ โดยทาการแจ้งเตือนข้อมูลสาคัญเช่นตาแหน่งของรถ และระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ ไปยังศูนย์บริการของบริษทรถยนต์นั้นๆ หรือไปยังศูนย์แจ้งภัยที่ใกล้ที่สุด
หน่วยกู้ภัยจะสามารถเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็นก่อนเข้าถึงสถานที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
2) ระบบปลดล็อคประตู (Door lock release) รถยนต์ที่มีระบบปลดล็อคประตู หรือระบบ
ปลดล็ อ คประตูแ บบอั ต โนมั ติ จะท าการปลดล็ อ คประตู ร ถยนต์ เ มื่ อ เกิ ด กรณี อุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละ
ผู้โ ดยสารสามารถหลบหลี และพาตนเองออกจากตัว รถยนต์ ได้ หรื อในกรณีที่ ผู้ ประสบอุบั ติเ หตุห มดสติ
หน่วยกู้ภัยสามารถเข้าทาการช่วยเหลือได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการรักษา และรอดชีวิต
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ระบบความปลอดภัยของรถยนต์มีบทบาทสาคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการลด
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ ประเทศจึงควรมีการพัฒนามาตรฐานใน
ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะชนิดต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
3.2 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์อย่างเป้นรูปธรรม หรือมี
ความชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการ
ในร่ า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การปรั บ โครงสร้ างภาษีส รรพสามิ ต รถยนต์ (ภาษี CO2) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดแนวทางให้ผู้ประกอบ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละผู้ น าเข้ า ต้ อ งติ ด ป้ า ยแสดงการประหยั ด พลั ง งานและปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker เพื่อเป็นกลไกสาคัญที่จะนามาใช้ดาเนินการควบคู่กัน เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ข องมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพนั้น ในปัจจุบัน กระทรวง
อุตสาหกรรมไดเมีการพัฒนาระบบป้าย ECO Sticker มาโดยตลอด แม้ว่าวัตถุประสงค์หลั กจะเป็นเรื่องของ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้สาหรับการคานวนการเก็บภาษีก็ตาม แต่บน ECO Sticker ก็มีข้อมูลที่แสดงถึง
มาตรฐานความปลอดกัยของรถยนต์ทั้งในส่วนระบบเบรค และในส่วนมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสาร
โดยหากจาแนกตามแนวทางของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะ
พบว่า มาตรฐานระบบความปลอดภัยที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีความปลอดภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบ คือ
1) ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ได้แก่ มาตรฐานระบบ
เบรก (R13 หรือ R13H) โดย R13 เป็นมาตรฐานระบบเบรก สาหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ในขณะที่ R13H เป็นมาตรฐานระบบเบรก สาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
2) ระบบความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) ได้แก่ มาตรฐานปกป้อง
ผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าของตัวรถ (R94) และมาตรฐานปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้า นข้างของตัวรถ
(R95)
ทั้งนี้มาตรฐานทั้ง 2 ประเภทข้างต้นเป้นการนาเอามาตรฐานสากลในบางกรณีมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย
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ภาพที่ 3.11: ตัวอย่าง ECO Sticker
ที่มา: Tonkit (2562) จาก https://www.sanook.com/auto/71141/
3.2.1 มาตรฐานระบบเบรก: ข้อกาหนดทางเทคนิค UN R13H
ข้อกาหนดทางเทคนิค 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
ของระบบเบรกในขณะที่ร ถยนต์วิ่ งด้ วยความเร็ว 100 กิ โลเมตรต่ อชั่ วโมง จนกระทั่ ง หยุ ดนิ่ ง เพื่อ วัด ค่ า
ความหน่วงและระยะทางในการหยุดรถ ในแต่ละสภาวะ ดังนี้
1.1 สภาวะปกติที่ระบบเบรกทางานอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย การทดสอบรถยนต์ท่ี 2
ระดับความเร็ว ได้แก่ ระดับความเร็วปกติ คือ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระดับความเร็วสูง (ร้อยละ 80 ของ
ความเร็วสูงสุด แต่ไม่เกิน 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
1.2 สภาวะระบบเบรกวงจรซ้ายหรือขวา ไม่ทางาน
1.3 สภาวะหม้อลมช่วยเบรกไม่ทางาน
1.4 สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS: Antilock Braking System) ไม่ทางาน
1.5 สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System)/ ระบบ
กระจายแรงเบรก (EBD : Electronic Brake Force Distribution) ไม่ทางาน
ทั้ง นี้ การทดสอบข้างต้น จะกระทาทั้งกรณีมวลบรรทุกสูงสุด (Laden) และมวลรถเปล่า
(Unladen) รวมทั้ง การทดสอบในกรณีเครื่องยนต์ดับ
2) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกร้อน (Type I) เป็นการทดสอบสมรรถนะ
ของระบบเบรกในสภาวะที่มีความร้อนสะสม ทั้งในกรณีความร้อนสะสมสูงและความร้อนสะสมไม่สูง โดยการ
จาลองสถานการณ์การเบรก จานวนหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้เบรกร้อนขึ้น หลังจากนั้น จึงทดสอบ
การทางานของระบบเบรกในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกระทั่งหยุดนิ่ง เพื่อวัด
ค่าความหน่วงแล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
3) การทดสอบเบรกมือ เป็นการทดสอบความสามารถในการจอดรถบนพื้นเอียง ที่มีระดับ
ความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด+Trailer)
เพื่อ วัด ค่า แรงที่ ใช้ ในการเบรกจากมือ และเท้า รวมทั้งความสามารถในการหยุ ดรถ ที่ร ะดั บความเร็ว 30
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เบรกมือ
4) การทดสอบระบบช่วยเหลือการเบรก (BAS : Brake Assist System) เป็นการทดสอบ
สมรรถนะของระบบช่วยเหลือการเบรก (ระบบควบคุมแรงเบรก)
5) การทดสอบระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System-ABS)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซึ่งโดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพในการเบรกเมื่อ ระบบ ABS
ทางาน (ด้วยการจับ -ปล่อยเบรกเป็นบางช่วง) จะต้องไม่ส่งผลให้ความสามารถในการเบรกลดต่ากว่าค่าที่
กาหนด (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของแรงเบรกสูงสุด) ทั้งนี้ 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 ล้อของรถด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง และล้อของรถ

อีกด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่า
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการทดสอบการทางานของระบบไฟเตือน และสภาพการวิ่งของรถยนต์
ในขณะเบรกในกรณีที่ระบบ ABS ไม่ทางาน รวมทั้ง การทดสอบการทางานของระบบ ABS ภายใต้การรบกวน
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility) อีกด้วย
6) การทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Stop Signal) เป็นการทดสอบการให้
สัญญาณไฟฉุกเฉินซึ่งจะต้องทางาน หากมีการเบรกอย่างแรง (กรณีฉุกเฉิน)
7) การทดสอบระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control
System-ESC System) เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดยการสร้างสถานการณ์การหลบหลีก
กะทันหันในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการหัก
เลี้ยวรถยนต์ไปกลับอย่างกะทันหัน (องศาการเลี้ยวสูงสุดที่ 270 องศา) ทั้งนี้ รถยนต์ที่ผ่านมาตรฐานจะต้องไม่
เสียหลักและยังคงรักษาทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ หรือ มีการเบี่ยงเบนได้ไม่เกินค่าที่กาหนด
3.2.2 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า: ข้อกาหนดทางเทคนิค UN R94
ข้อกาหนดทางเทคนิค UN R94 (Protection of the occupants in the event of a
frontal collision) คือ การทดสอบเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้องผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า
ข้อกาหนดทางเทคนิ ค UN R94 จะเป็ นการทดสอบโดยรถยนต์ทดสอบ ซึ่งมี หุ่นจาลอง
(Dummy) ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เคลื่อนที่โดยใช้เครื่องมือฉุดลาก ด้วยความเร็วระหว่าง 56–57 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พุ่งเข้าชนแบบจาลองหัวรถยนต์ที่สามารถยุบตัวได้แบบเยื้องศูนย์ด้านหน้า 40% ของรถยนต์ (พื้นที่
ปะทะด้านคนขับคิดเป็นร้อยละ 40 ของความกว้างรถยนต์)
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ภาพที่ 3.12: การทดสอบการชนด้านหน้า (UN R94)
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety
ภายหลังการชนจะมีการตรวจสอบ สภาพของหุ่นจาลอง (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร) ได้แก่ การ
บาดเจ็บที่หัว, การบาดเจ็บที่คอ, โมเมนต์ดัดที่คอ, การรับแรงที่หน้าอก, Viscous Criterion, แรงกดที่หน้าแข้ง
, การเคลื่อนตัวของข้อต่อหัวเข่า และการรับแรงที่ขา ดังนี้

ภาพที่ 3.13: การตรวจสอบสภาพของหุ่นจาลองภายหลังการชนด้านหน้า
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety
และจะมีการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ดังนี้
-การรั่วของน้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ามันเชื้อเพลิงสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 กรัมต่อนาที
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-การเคลื่อนที่ของพวงมาลัย (Steering Movement) ต้องไม่สูงเกินกว่า 80 มิลลิเมตรใน

แนวดิ่ง และต้องไม่เคลื่อนตัวไปในข้างหลังในแนวระดับ 100 มิลลิเมตร)
-ต้องเปิดประตูได้อย่างน้อยหนึ่งประตูและสามารถนาหุ่นจาลองออกจากรถทดสอบได้
-ต้องปลดล๊อกระบบ Restraint โดยใช้แรงไม่เกิน 60 นิวตัน
3.2.3 มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง: ข้อกาหนดทางเทคนิค UN R95
ข้อกาหนดทางเทคนิค UN R95 (Protection of the Occupants in the event of a
Lateral Collision) คือการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่องการปกป้อง ผู้ขับขี่จากการ
ชนด้านข้าง
ข้อกาหนดทางเทคนิค UN R95 จะเป็นการทดสอบโดยนาแบบจาลองหัวรถยนต์ที่สามารถ
ยุบตัวได้ (Deformable Barrier) เคลื่อนที่พุ่งเข้าชนรถยนต์ทดสอบซึ่งจอดอยู่นิ่ง ในแนวตั้งฉากด้านข้าง (ด้าน
ผู้ขับขี)่ ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาพที่ 3.14: การทดสอบการชนด้านข้าง (UN R95)
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety
ภายหลังการชน จะมีการตรวจสอบดังนี้
สภาพของหุ่นจาลอง (ผู้ขับขี)่ ได้แก่ การบาดเจ็บที่หัว ,การบาดเจ็บที่หน้าอก, Soft Tissue
Criterion, แรงกดหน้าท้อง และแรงกดที่หัวหน่าว ดังนี้
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ภาพที่ 3.15: การตรวจสอบสภาพของหุ่นจาลองภายหลังการชนด้านข้าง
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) จาก http://www.car.go.th/home/Safety
และจะมีการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ดังนี้
-การรั่วของน้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Leakage) และระบบป้อนน้ามันเชื้อเพลิงสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 กรัมต่อนาที
-ต้องสามารถนาหุ่นจาลองออกจากรถทดสอบได้
-ต้องสามารถปลดล็อคระบบป้องกัน (Protective System) ได้
-ไม่มีการเสียรูปของอุปกรณ์ภายในที่ทาให้แหลมคมและมีอัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานความปลอดภั ย ของรถยนต์ ต าม
มาตรฐานสากล มีเพียงการแสดง Sticker เพื่อแสดงว่ารถยนต์ใหม่ที่ทาการขายมีมาตรฐานความปลอดภัย
อย่างไรบ้าง และจากัดอยู่เพียงมาตรฐานไม่กี่ประเภท นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ (2563: จากรายการ Suthichai
live วันที่ 28 มิ.ย.2563) กล่าวว่าหากประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล สถิติผู้เสียชีวิตทางที่เกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจะลดลงครึ่งหนึ่งในทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยจานวนมากสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ เพียงแค่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของรถยนต์ อย่างไรก็ดีหากมีการนามาบังคับใช้จริง ก็อาจต้อง
ใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่สิถิติจะมีการลดลงชัดเจน เนื่องจากการบังคับใช้จะบังคับเฉพาะรถที่ขายใหม่เท่านั้น
โดยสรุปการไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลมีความสาคัญ โดยจะมีการอธิบายถึง
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป
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3.3 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ระดับสากล
มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ ที่ไ ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลเรียกว่า
โปรแกรมการประเมินรถยนต์ใหม่ (New Car Assessment Program) หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า NCAP โดยใน
หลักการแล้ว NCAP จะดาเนินการทดสอบรถยนต์ก่อนที่จะนามาออกสู่ตลาดในระดับของความปลอดภัยใน
ด้านต่างๆ และให้คะแนนระดับความปลอดภัยสูงต่าตามจานวนของดาวระหว่างจานวน 1 – 5 ดาว NCAP มี
การจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1979 ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สืบเนื่องมาจากการที่
สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลของรถยนต์ใหม่ที่จะนาออกมาขายสู่ตลาด ศูนย์ NCAP
ของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบการทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ และระบบการให้ดาวเรื่อยมา จนในปี
ค.ศ.1997 สหภาพยุโรปได้ทาการจัดตั้งศูนย์ NCAP ของยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศ เบล
เยี่ยม เรียกว่า Euro NCAP ซึ่งการจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้มาจากการผลักดันของกรมการขนส่งสหราชอาณาจักร
และได้รับการสนับสนุนจากประเทศในยุโรปหลายประเทศ โดยการจัดตั้งครั้งปรกได้นาเอารูปแบบการจัดการ
ของสหรัฐอเมริกามาใช้ เป็นหลัก ระบบ NCAP ได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายประเทศอย่างกว้างขวาง
ส่ว นหนึ่ง มาจากการผลั กดั น ขององค์ก ารสหประชาชาติ ในการสนั บสนุ นให้ทุ ก ประเทศมี มาตรฐานความ
ปลอดภัยรถยนต์ที่เป็นสากล (Universal) สาหรับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ได้มีการจัดตั้ง ASEAN NCAP ครั้ง
แรกในปี ค.ศ.2011 ในรั ฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่ อให้เ ป็น ไปตามมาตรการ ทศวรรษแห่ง ความ
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
ที่จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2011 เช่นเดียวกัน ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีหน้าที่ในการประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างศูนย์ NCAP ทั่วโลก ปัจจุบัน Euro NCAP ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีบทบาทผู้นาในการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ของโลก ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้งสถาบันบริษัท
ประกันสาหรับความปลอดภัยบนทางหลวง (Insurance Institute for Highway Safety: IIHS) ขึ้นอีกหนึ่ง
สถาบันและเริ่มมีการใช้ระบบ rating ใน ค.ศ.1995 NCAP สหรัฐอเมริกาจึงมีความโดดเด่นน้อยกว่า Euro
NCAP ในปัจจุ บัน ประเทศ และภูมิ ภาคที่มีศู นย์ NCAP เรีย บร้อ ยแล้ วมีดั งนี้ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ จีน ละตินอเมริกา อาเซียน ลัอินเดีย นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังได้มี
การจัดตั้ง Green NCAP ในปี ค.ศ.2019 มีหน้าที่ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ โดยศูนย์
ดังกล่าวดาเนินการโดย Euro NCAP
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3.3.1 มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ที่สาคัญโดย Global NCAP
มาตรฐานความปลอดภัย ของรถยนต์ตามแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
อย่างไรก็ดี ศูนย์ Global NCAP ได้แนะนาให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนามาตรฐานที่สาคัญที่สุดที่กาหนดโดย
องค์การสหประชาชาติไปบังคับใช้ ประกอบด้วยมาตรฐานการชนด้านหน้า (Frontal impact) มาตรฐานการ
ชนด้านข้าง (Side impact) มาตรฐานเข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย (Seatbelt & Anchorages) ระบบ
ควบคุมการทรงตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control) ระบบป้องกันคนเดินเท้า (Pedestrian
protection) ระบบป้องกันการล็อคล้อขณะเบรคของจักรยานยนต์ (Motorcycle anti-lock brake) และ
ระบบเบรคฉุกเฉินอิสระ (Autonomous emergency brake systems) โดยกาหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศ
มีการบังคับใช้ภายในปี ค.ศ.2020

ภาพที่ 3.16: มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ที่แนะนาโดย Global NCAP
ที่มา: Global NCAP (n.d.) จาก http://www.globalncap.org/about/
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อย่างไรก็ดีในประเทศไทย ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งลักษณะหนึ่งคือ การชน

ด้านหลังรถพ่วงหรือรถบรรทุกที่จอดบริเวณริมทาง โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่มีแสงไฟส่องสว่างน้อย โดย
รถยนต์ที่ พุ่ง ชนจะมุด เข้ าไปใต้ร ถบรรทุ ก /รถพ่ วง ทาให้บ ริเวณห้อ งผู้ โดยสารจะถูกแรงกระแทกจากท้า ย
รถบรรทุกที่มีลักษณะแข็ง ส่ง ผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรออก
มาตรการบังคับให้รถบบรทุก/รถพ่วง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในลักษณะกันชนด้านหลังป้องกันการมุดเข้าไป
ด้านล่าง (Rear Underrun)

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

ภาพที่ 3.18: กันชนด้านหลังป้องกันการมุดเข้าไปด้านล่าง (Rear Underrun)
ที่มา: 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 ในหัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่างที่สาคัญจาก Euro NCAP ที่มีมาตรฐานระบบการ
ให้ดาว/คะแนน (Rating System) ที่ทันสมัยมากที่สุด และจะเปรียบเทียบด้วยระบบการให้ดาว/คะแนน
(Rating System) ของ ASEAN NCAP
ในระบบของ Euro NCAP ระบบการให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 1) ระบบความ
ปลอดภัยสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) 2) ระบบความปลอดภัย
สาหรั บเด็ก (Child Occupant Protection) 3) ระบบความปลอดภั ย สาหรั บคนเดิ นถนนและผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์ (Vulnerable Road User protection: VRU) และ 4) ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความ
ปลอดภัย (Safety Assist)
ระบบความปลอดภั ย ส าหรั บ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ โ ดยสารที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ (Adult

Occupant

Protection) ประกอบไปด้วย การทดสอบการชนด้านหน้า (Frontal impact) การทดสอบการชนด้านข้าง
(Lateral impact) ซึ่งประกอบไปด้วยการชนจากด้านข้างธรรมดา การกระแทกกับเสา และความปลอดภัย
ของผู้โดยสารฝั่งตรงข้ามการกระแทก (Far side impact) ซึ่งโดยปกติจะเกิดการบาดเจ็บจากการกระแทกของ
ผู้โดยสารภายในรถ จึงป้องกันด้วยถุงลมนิรภัยตรงกลาง การทดสอบการชนจากด้านหลัง (Rear impact) และ
ระบบช่วยเหลือการกู้ภัย (Rescue and Extrication) ซึ่งรวมถึงการทาคู่มือจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการ
กู้ภัยของรถ ความสามารถในการปลดล๊อกประตูเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความยากและแรงในการปลดเข็มขัดนิรภัย
หลังจากการเกิดเหตุ และระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติ ทั้งนี้ระบบทดสอบแรงกระแทกทั้งหมดจะทาการ
ทดสอบร่วมกับที่พิงศรีษะเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ระบบความปลอดภัยสาหรับเด็ก (Child Occupant Protection) ประกอบไปด้วยการ
ประเมินระบบที่นั่งเด็กว่ามีความปลอดภัยจากการชนในทิศทางต่างๆ ครอบคลุมเด็กในทุกกลุ่มอายุ และขนาด
ความสูง รถยนต์ต้องสามารถรองรับระบบที่นั่งสาหรับเด็กได้ทุกยี่ห้อ สามารถทาการติดตั้งได้ง่าย
ระบบความปลอดภัยสาหรับคนเดินถนนและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (Vulnerable Road User
protection: VRU) เป็นการประเมินความปลอดภัยของคนเดินถนนเมื่อถูกชนจากรถยนต์ โดยเฉพาะการ
บาดเจ็บจากการกระแทกกระโปรงรถ หรือจากกันชนด้านหน้า อาการบาดเจ็บที่พบมากคือการบาดเจ็บบริเวณ
ศรีษะและสะโพกที่กระแทกบนฝากระโปรงรถ และการบาดเจ็บบริเวณขาเมื่อกระแทกกับกันชนด้านหน้า
วิธีการในการพัฒนารถยนต์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือการใช้วัสดุที่สามารถซึมซับแรงกระแทก มีความ
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อ่อนตัว และมีการออกแบบที่เป็ นมิตรต่อการกระแทกมากขึ้น เช่นกันชนมีลักษณะโค้งมน นอกจากนี้การ
ประเมิน VRU ยังรวมถึงระบบการเบรคอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน และการตรวจจับรถจักรยาน
ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความปลอดภัย (Safety Assist) ประกอบไปด้วยการประเมิน
ระบบเบรคอัตโนมัติระหว่างรถกับรถ (Automatic Emergency Brake: Car to Car) ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่
โดยเฉพาะระบบแจ้ง เตือนการรัดเข็มขัด (Occupant Status Monitoring) ระบบช่วยเหลือด้านการใช้
ความเร็ว (Speed Assistance) เช่นการแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว หรือระบบจากัดความเร็วอัตโนมัติ และ
ระบบช่วยเหลือให้อยู่ในเส้นทาง (Lane Support)

ภาพที่ 3.19: ตัวอย่างการให้คะแนน (ดาว) ของ Euro NCAP ในปีค.ศ.2019
ที่มา: Euro NCAP Safety Rating (n.d.) จาก https://www.euroncap.com/en/ratingsrewards/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
ปลอดภัยสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) 2) ระบบความปลอดภัย
สาหรับเด็ก (Child Occupant Protection) และ 3) ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความปลอดภัย (Safety
Assist) อย่างไรก็ดีในแต่ละด้าน การประเมินของ Euro NCAP ยังมีรายละเอียดที่มากกว่าระบบของ ASEAN
NCAP อยู่หลายกรณี

ภาพที่ 3.20: ระบบการให้คะแนน (Rating System) ของ ASEAN NCAP
ที่มา: ASEAN NCAP (n.d.) จาก https://aseancap.org/v2/?page_id=3087
แม้ว่ามาตรฐานของ ASEAN NCAP ยังมีระดับความปลอดภัยไม่เทียบเท่าระดับมาตรฐานของ
Euro NCAP อย่ า งไรก็ ดี ASEAN NCAP มี ก ารประเมิ นมาตรฐานความปลอดภัย ที่ สาคัญ ไว้ ค รอบคลุ ม
พอสมควรแล้ว ซึ่งในปัจจุบันรถที่นาออกมาขายในประเทศไทยหลายรุ่นก็มีการส่งไปทดสอบกับศูนย์ ASEAN
NCAP ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเอาผลการตรวจมาใส่ไว้บน ECO Sticker ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนาเสนอ
และเพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการแข่งขันทางการค้า
ในอนาคต ASEAN NCAP จะมีการพัฒนาระบบการให้คะแนน (Rating System) โดยจะ
ควบรวมคะแนนจาก ระบบความปลอดภั ยส าหรั บผู้ ขับ ขี่แ ละผู้โ ดยสารที่เ ป็น ผู้ใ หญ่ (Adult Occupant
Protection) ระบบความปลอดภัยสาหรับเด็ก (Child Occupant Protection) และ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่
ด้านความปลอดภัย (Safety Assist) เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาจจะให้สัดส่วนความสาคัญของ ระบบความปลอดภัย
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สาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection) ในระดับที่มากที่สุด ทั้งนั้นเนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มักจะนาคะแนน (จานวนดาว) ในด้านที่ มากที่สุดมาโฆษณาในลักษณะที่เป็ นภาพรวม
ผู้บริโภคมักจะมีความรู้ไม่เท่าทัน และไม่ได้ซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามที่ตั้งใจไว้

บทที่ 4
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมจราจร
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บทที่ 4
ความปลอดภัยทางถนนโดยหลักวิศวกรรมจราจร
วิศวกรรมจราจร มีบทบาทที่สาคัญในเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งที่แตกออกมาจากวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบถนน และ
ระบบการจราจรทั้งระบบให้มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้ใช้ถนนกลุ่มต่างๆ การจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดยอาศัยหลักวิศวกรรมจราจรจึงเป็นส่วนสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตามแนวคิด ระบบความ
ปลอดภัย (Safe System) ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรควรมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
วิศวกรรมจราจรเบื้องต้น เพื่อนาไปใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง สามารถนาไป
คิดค้นมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน
4.1 ประเภทและหน้าที่ของถนน
โดยทั่วไป การแบ่งประเภทหรือลาดับชั้นของถนน (Road Hierarchy) ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลายในระดับสากล มาจากแนวทางที่กาหนดขึ้นโดยสมาคมเจ้าหน้าที่ทางหลวงและระบบขนส่ง
สหรัฐอเมริกา (American Association of State Highway and Transportation Officials: AASHTO)
โดยการกาหนดประเภทของถนนจะคานึงถึงระดับความสามารถในการเคลื่อนที่ (Mobility) ของรถยนต์ และ
ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง (Accessibility) มีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่
(1) ถนนสายประธาน (Freeway หรือ Highway) เป็นถนนที่มีวัตถุประสงค์ในการรองรับการ
เคลื่อนที่ (Mobility) อย่างรวดเร็วของยานพาหนะ และมีความปลอดภัยสูง การเข้า และ
ออก สู่ถนนประธานจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด กล่าวคือจะเข้าได้ตามทางเข้า ถนนเท่านั้น
ถนนประเภทนี้มักใช้ในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง เมือง สู่ เมือง
(2) ถนนสายหลัก (Arterials) เป็นถนนที่มีวัตถุประสงค์ในการรองรับการเคลื่อนที่ (Mobility)
อย่างรวดเร็ว แต่ยินยอมให้มีการเชื่อมทางกับถนนประเภทอื่นได้บ้าง เพื่อรองรับการเข้าถึง
พื้นที่ (Accessibility) ได้มากขึ้น ถนนสายหลัก มักจะเป็นถนนที่ใช้รองรับยานพาหนะจาก
ถนนสายประธานที่มีความรวดเร็ว โดยค่อยๆ ปรับสภาพความเร็วลงก่อนเข้าสู่ตัวเมือง และ
มักใช้ในการเชื่อมต่อชุมชน สู่ ชุมชนอีกด้วย
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(3) ถนนสายรอง (Collectors) เป็นถนนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายยานพาหนะต่างๆ เข้าสู่
พื้นที่ชุมชน และในทางกลับกัน รวบรวมยานพาหนะต่างๆ เข้าสู่ถนนสายประธาน และสาย
หลัก ถนนสายรองจะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับถนนประเภทอื่นๆ ได้มาก เพื่อรองรับการ
เข้าสู่พื้นที่ (Accessibility) อย่างทั่วถึง โดยมีการจากัดความเร็วหรือระดับความเคลื่อ นไหว
(Mobility) ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อความปลอดภัย
(4) ถนนสายย่อย หรือถนนท้องถิ่น (Local Streets) เป็นถนนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ (Accessibility) หรือจุดหมายปลายทาง ที่พักอาศัย ที่ทางาน ฯลฯ อย่าง
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เน้นการเชื่อมต่อกับถนนสายย่อย และถนนสายรองต่างๆ โดยไม่เน้น
ระดับความเคลื่อนไหว (Mobility) หรือความเร็วของยานพาหนะ (AASHTO, 2011)
รายละเอียดประเภทถนนสามารถเห็นได้จากภาพที่ 4.1 ด้านล่าง

ภาพที่ 4.1: ประเภทและลาดับชั้นของถนน
ที่มา: กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ (2557)
สาหรับในประเทศไทย ได้มีการกาหนดความเร็วที่สามารถใช้ได้ในถนนประเภทต่างๆ โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบรายละเอียดปรากฎตามตามตารางที่ 4.1 และ 4.2 ด้านล่างตามลาดับ
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ตารางที่ 4.1: ความเร็วที่กาหนดตามถนนประเภทต่างๆ

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าถึง 27 เม.ย.2563 จาก
http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_urban/chapter5.pdf
ตารางที่ 4.2: หน่วยงานที่รับผิดชอบประเภทของถนนต่างๆ ในประเทศไทย
ประเภททางหลวง

ประเภททางหลวงตาม
มาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทางหลวงพิเศษ

Freeway

กรมทางหลวง

ทางหลวงสัมปทาน

Freeway

กรมทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดิน

Arterial Road

กรมทางหลวง

ทางหลวงชนบท

Collector Road

กรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงท้องถิ่น
Local Road
ที่มา: กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ (2557)

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1.1 ประเภทถนนในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549 ได้กาหนดทางหลวงในประเทศไทยออกเป็น 5 ประเภทดังนี้
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(1) ทางหลวงพิ เ ศษ หรื อ ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง คื อ ทางหลวงที่ จั ด ท าไว้ เ พื่ อ ให้
การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยมีกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ
(2) ทางหลวงแผ่นดิน เป็นเส้นทางสาธารณะสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างภาค และจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีผู้รับผิดชอบคือกรมทางหลวง
(3) ทางหลวงชนบท เป็ นถนนที่ ทาหน้าที่ เชื่อ มต่ อระหว่า งจั งหวั ด สู่ จังหวัด หรื อภายใน
จังหวัด โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(4) ทางหลวงท้องถิ่น เป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่าง หมู่บ้าน ตาบล และอาเภอ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ
(5) ทางหลวงสั มปทาน เป็ น ถนนที่ท าหน้ า ที่ลั กษณะเดี ยวกั บทางหลวงแผ่น ดิ น คื อการ
เชื่อมโยงจากภูมิภาค สู่ ภูมิภาค แต่เป็นถนนที่กรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทาน
นอกจากนี้ยังมีทางพิเศษ ที่รับผิดชอบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอีกด้วย (สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558 และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559)

ภาพที่ 4.2: ประเภทถนนและหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทย
ที่มา: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559)
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4.1.2 โครงข่ายถนน (Road Network)

การเชื่อมโยงของถนนประเภทต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ก่อตัวขึ้นเป็นลักษณะ
โครงข่ายถนน (Road Network) ที่แตกต่างกันออกไป ในอดีตการเกิดขึ้นของถนนและโครงข่ายของถนน มัก
เป็นไปตามการขยายเขตความเจริญ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก อย่างไรก็ดีการ
สร้ า งโครงข่ า ยถนนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะสามารถพั ฒ นาความสามารถในการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ต่ า งๆ และ
ความสามารถในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ โดยมีความปลอดภัยได้
ลาดวน 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 ตามภาพที่ 4.3 ด้านล่าง

ภาพที่ 4.3: ประเภทของโครงข่ายถนน
ที่มา: ลาดวน ศรีศักดา (2527)
โครงข่ายถนน (Road Network) ที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในประเทศไทย มีดังนี้
(1) โครงข่ายแบบรัศมี (Redial Network) เป็นโครงข่ายถนนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามการ
ขยายความเจริญของเมือง โดยมีจุดศูนย์กลางของความเจริญอยู่ตรงกลาง และเชื่อมถนน
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กระจายออกไปตามรัศมี โครงข่ายในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในเมืองเก่า ที่มีการขยายความ
เจริญออกไป โครงข่ายชนิดนี้เหมาะกับเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก
(2) โครงข่ายแบบวงแหวน – รัศมี (Ring – Radial Network) เป็นโครงข่ายที่ผสมกันระหว่าง
โครงข่ายแบบรัศมี กับโครงข่ายแบบวงแหวน โดยส่งผลให้ผู้ใช้ถนนสามารถเดินทางผ่านเมือง
หรือเดินทางไปยังจุดรอบนอกของเมือง โดยไม่ต้องเดินทางผ่านเมืองได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ถนน
ยังสามารถที่จะเลือกว่าจะใช้คนนในโครงข่ายวงแหวน หรือถนนในโครงข่ายแบบรัศมีอีกด้วย
เหมาะสาหรับเมืองขนาดใหญ่ ที่มีความเจริญขยายออกไปเป็นวงกว้าง
(3) โครงข่ายแบบตาราง (Grid Network) เป็นโครงข่ายที่ประกอบไปด้วยถนนตามแนวยางและ
แนวขวาง ตัด กันแบบตั้งฉากซ฿งกัน และกัน แบ่ งความห่า งออกเป็นระยะทางเท่าๆ กั น
โครงข่ายในลักษณะนี้มีข้อดีคือ สามารถกระจายความสามารถในการเข้าถึงถนนได้อย่าง
สม่าเสมอ และทั่วถึง สามารถจัดการจราจรให้เดินทางแบบเดินทางเดียว (One way) ได้ง่าย
ข้อเสียคือมีจุดตัดมาก เสียเวลาในการเดินทาง และหากไม่มีการบริหารสัญญาณไฟจราจรที่ดี
อาจส่งผลให้การจราจรติดขัดได้
(4) โครงข่ายแบบก้างปลา (Spine Network) เป็นโครงข่ายที่มีลักษณะการเชื่อมต่อถนนท้องถิ่น
เข้ากับถนนสายรอง หรือถนนสายหลัก ในลักษณะก้างปลา กล่าวคือมีการเชื่อมต่อจากทั้ง
สองฝั่ง ถนน โดยเชื่อมตรงไปยังจุดหมาย สถานที่ส าคัญ ชุมชน ฯลฯ (ลาดวน ศรีศักดา,
2527 และ พลตารวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย)
ตัวอย่างโครงข่ายถนนในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี ปรากฎตามภาพที่ 4.4 ด้านล่าง จะ
เห็นได้ว่า ถนนสายหลัก และถนนสายรอง มีการเชื่อมต่อในลักษณะโครงข่ายแบบรัศมี (Redial Network)
โดยมีถนนท้องถิ่นเชื่อมต่อกันในลักษณะโครงข่ายแบบตาราง (Grid Network)
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ภาพที่ 4.4: โครงข่ายถนนและประเภทของถนน ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี
ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559)
การพัฒนาโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมนั้น จะต้องพิจารณาการเชื่อมต่อ
เส้นทางตามแต่ละดับชั้นของถนนที่สอดรับกัน มีความเหมาะสม กล่าวคือ ถนนสายหลักควรมีการควบคุมการ
เข้าออกอย่างเหมาะสม ควรเชื่อมถนนสายหลักกับสายรองก่อน แล้วจึงเชื่อมถนนสายรองเข้ากับถนนท้องถิ่น
และควรมีการควบคุมการเข้าถึงถนนสายรองจากถนนท้องถิ่นอีกชั้นนึงด้วย เพื่อสามารถส่งผลให้การเคลื่อนที่
และการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างปรากฎในภาพที่ 4.5 ด้านล่าง

ภาพที่ 4.5: โครงข่ายที่มีการเชื่อมต่อถนนประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม
ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559)
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อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย มักจะไม่มีการควบคุมการเข้าถึงถนนสายรอง จากถนนท้องถิ่น
ต่างๆ ทาให้การเข้าออก ถนนสายรองมีความถี่อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่ริมสองข้างทางถนน
สายหลั ก เป็ น จ านวนมาก จึ ง มัก มี ก ารจอดรถข้ า งทาง หรื อกลั บ รถเพื่ อ เข้า ถึ ง พื้ น ที่ ติ ด ริ มถนน ท าให้ เ สี ย
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของการจราจร ตัวอย่างการเชื่อมโครงข่ายที่ไม่เหมาะสมปรากฎตามภาพที่ 4.6
ด้านล่าง

ภาพที่ 4.6: โครงข่ายที่มีการเชื่อมต่อถนนประเภทต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม
ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559)
4.2 ตัวอย่างถนนที่มีลักษณะอันตราย
4.2.1 ถนนที่มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยไม่ได้มีการออกแบบ
รองรับ
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถนนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหน้าที่ของถนน
ต่างๆ ถนนที่มีสภาพอันตรายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยไม่ได้มี
การออกแบบรองรับ มักเกิดในกรณีที่เป็นถนนสายหลักวิ่งผ่านเมือง ประชาชนใช้ งานถนนดังกล่าวเพื่อความ
รวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมืงสู่เมือง พร้อมกับใช้สาหรับการเดินทางเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่น ส่งผล
ให้หน้าที่ของถนนตามลาดับความสาคัญของประเภทถนนเกิดความสับสน (Jovanov et. Al, 2017)
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ภาพที่ 4.7: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 จว.อ่างทอง มีความสับสนการใช้งานระหว่างเพื่อความรวดเร็วใน
การเดินทางกับการเข้าถึงสถานที่ ร้านค้า ต่างๆ
4.2.2 การออกแบบถนนที่ไม่มีเลนสาหรับทาความเร็ว
การเข้าสู่ถนนสายประธาน และสายหลัก มีความจาเป็นที่รถยนต์จะต้องทาความเร็วที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าสู่การจราจรของถนนสายประธานและสายหลักที่มีความเร็วอยู่เดิม จึงจาเป็นต้องมี
เส้นทางจราจรสาหรับให้รถยนต์ทาความเร็ว โดยเฉพาะเส้นทางที่มีรถบรรทุกใช้อย่างหนาแน่น

ภาพที่ 4.8: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 จว.ชลบุรี การเข้าสู่ถนนที่ใช้ความเร็วสูงไม่มีเลนสาหรับทา
ความเร็ว
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ภาพที่ 4.9: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 จว.ชลบุรี เลนสาหรับทาความเร็วแคบ
4.2.3 ถนนทางโค้ง และทางลาดชัน (มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในแนวนอนและแนวตั้ง:
Horizontal and Vertical alignment)
ถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในแนวนอน (Horizontal alignment) หรือที่เป็นทางโค้ง
มักจะเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากบริเวณโค้งมักจะมีปัญหาเรื่องระยะการมองเห็น (sight
distance) และมีความเสี่ยงที่รถจะลื่นไถลออกนอกเส้นทาง อุบัติเหตุที่มักจะพบบ่อยครั้งในบริเวณทางโค้งคือ
รถยนต์วิ่งพุ่งออกนอกเส้นทาง หรือรถยนต์พุ่งชนเข้าหากันแบบประสานงา (head on collisions) (Torbic
et. al, 2003)
นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ปัญหาที่พบเห็นบ่อยครั้งคือกรณีที่ถนนมีลักษณะ
เป็นทางตรงมาเป็นระยะทางไกล ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต่อมามีโค้งอย่างกระทันหัน ผู้
ขับขีค่ ิดว่าสามารถใช้ความเร็วเท่าเดิมขับขี่ยานพาหนะผ่านโค้งดังกล่าวได้ทาให้เกิดอุบัติเหตุ (Jovanov et. al,
2017)
การออกแบบทางโค้งที่ปลอดภัย ในกรณีที่เป็นทางโค้งแบนราบปกติจะต้องมีการขยายความ
กว้างของถนนในช่วงโค้งของถนน เพื่อรองรับการเข้าโค้งของรถยนต์ ตามภาพที่ 4.10 ด้านล่าง ซึ่งถนนหลาย
สายในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีทางโค้งที่มีลักษณะแบนราบ แต่ไม่ได้มีการขยายผิวถนน
บริเวณโค้งรองรับการวิ่งด้วยความเร็ว ส่ง ผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตามภาพที่ 4.13 และ 4.14 ด้านล่าง
อย่างไรก็ดี ถนนที่ได้มาตรฐานสมัยใหม่ มักจะมีการยกระดับผิดการจราจรบนทางโค้ง (Superelevation) โดย
ยกระดับถนนด้านนอกของโค้ง ให้มีความสูงมากกว่าถนนด้านในของโค้ง เพื่อให้รถยนต์มีแรงถ่วงเข้าสู่จุ ด
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ศูนย์กลางมากขึ้น ทาให้ความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากโค้งมีน้อยลง สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้น ตามภาพที่
4.10 และ 4.11 ด้านล่าง

ภาพที่ 4.10: มาตรฐานการขยายความกว้างของถนนสาหรับทางโค้งของไทย
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554)

ภาพที่ 4.11: การยกโค้ง (Superelevation)
ที่มา: European Commission (2020)

ภาพที่ 4.12: มาตรฐานการยกโค้งของไทย
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554)
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ภาพที่ 4.13: โค้งหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ถนนเป็นเส้นตรงเป็นระยะทางพอสมควร และจะเปลี่ยนเป็น
โค้งกระทันหัน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ภาพที่ 4.14: โค้งกานันเชย จว.พิษณุโลก ลักษณะเป็นโค้งกระทันหัน สภาะถนนไม่รับการเข้าโค้งด้วยความเร็ว
ถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในแนวตั้ง (Vertical alignment) หรือทางลาดชันขึ้นหรือลง
มั ก จะเป็ น จุ ด เสี่ ย งให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ อาทิ เ ช่ น ระยะการมองเห็ น ส าหรั บ การแซงมี ไ ม่ เ พี ย งพอ และกรณี
ความสามารถในการใช้ความเร็วขึ้นทางชันระหว่างรถบรรทุกและรถยนตืทั่วไปในกรณีทางลาดชันขึ้น และ
ความเสี่ยงในการไม่สามารถหยุดรถหรือเบรคแตกในกรณีทางลาดชันลง
ลักษณะของโค้ง ในแนวตั้ งสามารถแบ่งออกได้เ ป็น 2 ประเภทคื อ โค้ งแบบคว่า (Crest
Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) ตามภาพที่ 4.15 ด้านล่าง
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ภาพที่ 4.15: ลักษณะของโค้งในแนวตั้ง โค้งแบบคว่า (Crest Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve)
ที่มา: Nomad (2017)
จากการศึกษาพบว่าอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในโค้งแบบหงาย (Sag Curve) มากกว่าโค้งแบบ
คว่า (Crest Curve) และอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในช่วงของการเข้าสู่โค้งมากกว่าการออกจากโค้ง (European
Commission: Getting initial safety design principles right, 2020)
ถนนที่มีการเปลี่ยนระดับในแนวตั้ง (Vertical Alignment) ทั้งกรณีโค้งแบบคว่า (Crest
Curve) และโค้งแบบหงาย (Sag Curve) โดยทั่วไปแล้ว ควรมีการออกแบบให้ปลอดภัยสาหรับผู้ขับขี่มากขึ้น
โดยในส่วนของโค้ง แบบคว่า (Crest Curve) ควรมีองศาของโค้งที่ทาให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรถยนต์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อป้องกันการพุ่งชน หรือคานวนระยะการแซงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเวลา
กลางคืนที่ความลาดชันของส่วนโค้งแบบคว่าอาจจะปิดบังแนวไฟหน้ารถของรถที่สวนมาได้ และควรออกแบบ
ให้ระยะทางในการมองเห็นสัมพันธ์กับระยะทางที่สามารถหยุดรถ (ใช้เบรค) ได้อย่างปลอดภัย
ในส่ว นของโค้ ง แบบหงาย (Sag Curve) ควรมีการออกแบบให้ มีองศาของโค้ง ไม่แคบ
จนเกินไปจนทาให้ระยะทางส่องสว่างของไฟหน้ารถไม่สามารถมองเห้นในระยะไกลได้ และควรคานึงถึงความ
สะดวกสบายสาหรับผู้ใช้ถนนโดยออกแบบให้มีความโค้งที่สามารถขับขี่ยานพาหนะลงเนินได้อย่างปลอดภัย ไม่
ลาดชันมากนัก
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ภาพที่ 4.16: การออกแบบโค้งแบบคว่า (Crest Curve)
ที่มา: Autodesk (2014)

ภาพที่ 4.17: การออกแบบโค้งแบบหงาย (Sag Curve)
ที่มา: Autodesk (2014)
ถนนที่มีการผสมผสานการเปลี่ยนแปลงทิศทางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง (Combination of
Horizontal and Vertical alignment) อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แม้ว่าการก่อสร้างถนน
ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในการเปลี่ยนทิศทางในแนวนอน และในแนวตั้ง เมื่อพิจารณามาตรการทั้ง
สองกรณีแยกออกจากกัน แต่เมื่อนาเอาทั้งสองกรณีมารวมกันการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของถนนในเวลา
เดียวกับการเปลี่ยนแปลงในแนวนอนในบางโอกาส อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมดูเหมือนว่าจะสามารถใช้
ความเร็วในระดับเดิมได้ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ (Jovanov et. al, 2017) ทั้งนี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวมักเกิด
กับถนนทางโค้ง ที่ลงเขาในโค้งแนวนอน (Sag Curve) สามารถหลอกสายตาทาให้คิดว่า โค้งมีรัศมีกว้างกว่า
ปกติ ส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่ไ ม่สัมพันธ์กับสภาพถนน (European Commission: Getting initial
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safety design principles right, 2020) ส่งผลให้กรณีการผสมผสานของทางโค้งแนวนอน และทางโค้ง
แนวตั้งแบบคว่า (Sag Curve) มีความเสี่ยงที่รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ นาหนักมาก สามารถแหกโค้งเวลาลงทาง
โค้งชันได้ ดังนั้นถนนที่สมัยใหม่จึงมักจะสร้างทางออกฉุกเฉินสาหรับรถบรรทุก หรือรถพ่วง ในช่วงถนนที่ลงเขา

ภาพที่ 4.18: ทางออกฉุกเฉินสาหรับลงทางโค้งชัน
ที่มา: US Department of Transportation, (2017)

ภาพที่ 4.19: ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด-ตาก) จุดเกิดเหตุ กม.50-51 รถบรรทุกลงเขาเบรคแตก
พลิกตะแคง มีผู้เสียชีวิต
ที่มา: จส.100 (2562)
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4.2.4 ถนนที่มีการออกแบบเครื่องหมายการจราจรที่ไม่เหมาะสม
ปัญหาการออกแบบเครื่องหมายการจราจรบนถนนในประเทศไทย มีมากมายหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเส้นแบ่งจราจร เส้นบอกทิศทาง หรือป้ายจราจรมีความไม่ชัดเจน ระยะห่างในการติดตั้งป้าย
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถมองเห็นได้ชัด ฯลฯ อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีปัญหาการออกแบบเครื่องหมายการจราจร
ที่ไม่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย หรือเป็นรูปแบบที่ยังไม่ได้มีการนาเอาการออกแบบที่เพิ่มความปอลด
ภัยบนท้องถนนมาปรับใช้ ปัญหาที่สาคัญ และน่าสนใจมีดังนี้
4.2.4.1 ปัญหาเกาะกลางถนนแบบเกาะสี (painted median)
อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนนที่ใช้เกาะสีแบ่งทิศทางการจราจร โดยเฉพาะกรณีถนนที่มี
เส้นทางการวิ่ง 4 ช่องทาง สาเหตุที่ถนนในลักษณะดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งคือ ผู้ใช้ถนนสามารถใช้
ความเร็วในการขับขี่ และจึงมักจะมีความเสี่ยงในการชนแบบประสานงาสูง เนื่องจากผู้ขับขี่สามารถฝ่าฝืน
เครื่องหมายจราจรทาให้เกาะกลางสีไม่สามารถควบคุมการจราจรให้ เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง เกาะ
กลางสียังไม่สามารถควบคุมผู้ใช้ถนนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การกลับรถ หรือเลี้ยว
รถยนต์อย่างกระทันหัน และการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เกาะกลางสี เพื่อรอกลับรถหรือทาการเลี้ยว นอกจากนี้ถนน
2 เส้นทางที่มีการขยายไหล่ทาง ก็มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเช่นกัน
ดังนั้นในบริบทประเทศไทย ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยการขับขี่อยู่มาก การใช้เกาะสี
เป็นเครื่องหมายควบคุมการจราจร แม้จะประหยัดงบประมาณ แต่อาจจะไม่คุ้มค่าต่อความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนได้ จึงควรมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เกาะกลางถนนราคาถูกชนิดอื่นๆ เช่นเกาะกลาง
ถนนแบบยก (Raised Median) หรือเกาะกลางถนนเป็นราวหรือกาแพงกั้น (Barrier Median)
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ภาพที่ 4.20: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 (สายอ่าวลึก–หินโงก) ที่มีการขยายเป็น 4 ช่องทาง
ที่มา: สานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวง (2554)
4.2.4.2 ปัญหาการออกแบบเส้นจราจร
จากสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงปี 2561 พบว่า อุบัติเหตุบนทางหลวง จาแนกตามลักษณะการ
ชน ที่ส่ง ผลให้เกิ ดความเสียหายถึ ง ชี วิต มีสาเหตุ มาจากรถยนต์ที่ช นกั นบนถนนในทิ ศทางเดี ยวกั น โดยมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 4,796 ครั้ง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 750 ราย (กรมทางหลวง, 2562) สาเหตุ
หนึ่งที่สาคัญของการชนกันบนถนนในทิศทางเดียวกัน คือ การชนท้ายที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการขับขี่ของ
ผู้ใช้ถนนนทีมักจะเว้นระยะห่างระหว่างรถตนเองกับคันหน้าไม่เพียงพอ
แต่เดิมกรมทางหลวงได้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเป็นรูปวงกลมสีขาวบนพื้นถนน เพื่อ
กาหนดระยะห่างระหว่างรถยนต์ข้างหน้าและข้างหลังที่ขับตามมา โดยอ้างอิงมาตรฐานจากสหรัฐ อเมริกา ใช้
ทดลองกับถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปรากฎว่าอุบัติเหตุไม่ลดลงเนื่องจากระยะห่างที่กาหนด
ห่างเกินไป จึงทาให้ผู้ใช้รถยนต์ในบริบทประเทศไทย ขับแทรกเข้ามาตรงกลาง จึงได้มีการยกเลิกแนวทาง
ดังกล่าวไป
อย่างไรก็ดีได้มีการนาการออกแบบเส้นทางจราจรที่เรี ยกว่า Transverse Bar มีลักษณะเป็น
เส้นตรงแนวขวางกับถนน ภาพที่ 4.21 ด้านล่าง โดยกาหนดให้มีระยะห่างตามความเหมาะสมของถนน รศ.อา
พล การุณสุนทวงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย ในเรื่องดังกล่าว
กล่าวว่า “การติดตั้งเครื่องหมาย Transverse Bar ควรติดตั้งระยะทาง 5 กม. แบ่งเป็น 3 ชุด แต่ละชุดมี 20
แถบ พร้อมติดตั้ง ป้ายเตือน 2 แบบ คือ แบบเหนือศีรษะและแบบด้านข้าง ภาพที่ 4.22 ด้านล่าง ทั้งนี้ สถิติ
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อุบัติเหตุหลังติดตั้งแล้วเสร็จ 1 ปี พบว่า อุบัติเหตุการชนท้ายเกิดขึ้นเพียง 3 ครั้ง/ปี น้อยกว่าในช่วงก่อนติดตั้ง
ที่เกิดขึ้น 10 ครั้ง/ปี Transverse Bar จึงมีส่วนช่วยลดจานวนอุบัติเหตุจากการชนท้ายอย่างมีนัยสาคัญที่ความ
เชื่อมั่น 99.39%นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบระหว่างอัตราการไหลรถยนต์ก่อนและหลังการติดตั้ง พบว่า
หลังติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนติดตั้ง” (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2562)

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

ภาพที่ 4.22: ป้ายเตือน 2 แบบ (แบบเหนือศีรษะและแบบด้านข้าง)
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2562)
4.2.5 ถนนที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ถนนในรูปแบบอื่นๆ
ในปัจจุบัน ถนนที่ ไ ด้มีการสร้างเพื่อการขนส่ง และการสัญจรโดยทั่วไป มักจะเป็นถนนที่
ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ แต่เพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นให้รถยนต์สามารถเดินทางได้ด้วย
ความเร็วสูงสุด โดยมิค่อยให้ ความสาคัญกับผู้ร่วใช้ถนนประเภทอื่นๆ อาทิเช่น คนเดินเท้า รถจักรยาน และ
รถจั ก รยานยนต์ เป็ น ต้ น ส่ ง ผลให้ รู ป แบบของถนนในปั จ จุ บั น มี ลั ก ษณะอั น ตราย เสี่ ย งต่ อ การอุ บั ติ เ หตุ
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เนื่องจากมีโอกาสที่รถยนต์จะชนกับผู้ร่วมใช้ถนนประเภทอื่นๆ อย่างง่ายดายเนื่องจากถนนมักจะมีสภาพที่
สามารถใช้ความเร็วได้สูง โดยไม่มีการออกแบบเพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอื่นๆ เช่นช่องทางข้าม
ถนนมีระยะห่างมากเกินไป หรือไม่มีช่องทางสาหรับจักรยาน หรือจักรยานยนต์โดยเฉพาะ
จากการศึกษาปัญ หาความไม่ปลอดภัยของถนนทั่วโลกตามรายงาน Global Designing
Cities Initiative (2016) ของสมาคมเจ้าหน้าที่ระบบคมนาคมในเมืองแห่งชาติ (National Association of
City Transportation Officials) พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก
(1) ทางเดินเท้ามีลักษณะแคบ ถูกกีดขวาง หรือไม่มีทางเดินเท้าอยู่เลย ส่งผลให้ประชาชนที่
ใช้ถ นนทางเท้า ต้องถูก บัง คับ โดยสภาพให้ ลงมาเดิน อยู่ ในพื้น ที่ถ นน และจะเสี่ย งต่ อ
อันตรายต่อร่างกายและชีวิตอย่างมากเมื่อการขาดทางเท้าที่ดีตั้งอยู่บนถนนที่รถยนต์
สามารถใช้ความเร็วสูง
(2) ถนนที่ไม่มีทางเดินข้ามถนนสาหรับคนเดินเท้า โดยเฉพาะถนนที่ไม่มีเกาะกลาง ส่งผลให้
คนเดินเท้าต้องเสี่ยงที่จะต้องข้ามถนนที่มีระยะความห่างทั้งสองฝั่งถนนที่ไกล และมักจะ
เกิดอุบัติเหตุบริเวณตรงกลางถนน
(3) ทางข้ามถนนที่ไม่มีจุดพักในการข้าม ส่งผลให้คนเดินถนนต้องข้ามถนนในระยะทางที่ไกล
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ โดยเฉพาะกรณีผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(4) กรณีที่สัญญาณไฟไม่บ่งบอกเวลาที่ผู้ใช้ถนนจะต้องรอข้าม อย่างเช่นการนับเวลาถอย
หลัง หรือกรณีที่สัญญาณไฟมีระยะเวลานานเกินไปเพราะมุ่งเน้นการระบายการจราจร
ของรถยนต์ ส่งผลให้ผู้ใช้ถนนอาจทาการเสี่ยงข้ามถนน
(5) ไม่มีช่องทางเฉพาะสาหรับรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เมื่อ
ใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ โดยเฉพาะการถูกชนจากด้านหลัง หรือเวลาจะแซง
(6) การออกแบบแยกจราจรที่เน้นให้รถยนต์สามารถทาการเลี้ยวได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีทัศน
วิสัยที่ดีสาหรับการมองเห็น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้สัญจรทางเท้า
(7) ที่ขึ้นลงรถโดยสาร ไม่มีความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในเวลา ขึ้นและลงจากรถ โดยเฉพาะบนถนนที่สามารถใช้ความเร็วได้
(8) สภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับการดูแลรักษา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
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ภาพที่ 4.23: ถนนที่มีลักษณะอันตราย ไม่มีทางเดินเท้าที่ปลอดภัย กรณีศึกษาจากประเทศอินเดีย
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 83)
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ภาพ 4.24: ที่พักคนข้ามถนนเพื่อความปลอดภัย (Pedestrians Plaza) กรณีศึกษาจากประเทศอาเจนตินา
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 212)
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ภาพที่ 4.25: ทางเลี้ยวบริเวณแยกที่ไม่มีความปลอดภัย กรณีศึกษาจากประเทศไทย และการออกแบบใหม่ให้
รถยนต์วิ่งอ้อมหัวโค้งเพื่อลดความเร็ว
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 352-353)
4.3 การออกแบบถนนสมัยใหม่ (Complete Street)
ในปัจจุบันการออกแบบถนนสมัยใหม่ เป็นปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มุ่งเน้นการออกแบบ
ถนนให้รองรับการใช้งานของรถยนต์เป็นหลัก ไม่รองรับการใช้งานของกลุ่มอื่นๆ โดยการออกแบบจะมุ่งเน้นไป
ที่การระบายจราจรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้โดยง่ายที่สุด เร็วที่ สุด เท่าที่จะ
อยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ดีแนวคิดของการออกแบบถนนในลักษณะเดิม ส่งผลให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยบนถนน ทั้งที่เกิดกับผู้ใช้รถยนต์ด้วยกัน ผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นๆ และคนเดินเท้าที่ร่วมใช้ถนนอย่าง
มาก แนวคิดการออกแบบสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปที่ การลดความเสี่ยงของจุดตัดทิศทางจราจรที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุของการใช้งานถนนจากกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ และลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยการจากัดความเร็ว
และปรับปรุงถนนให้ปลอดถัยสาหรับผู้ใช้ถนนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (Global Designing Cities Initiativeม 2016)
ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากระดั บความรุ น แรงของอุบั ติ เ หตุ และระยะทางที่ ต้ อ งใช้ ใ นการหยุ ด รถ มี
ความสัมพัน ธ์กับความเร็วของรถยนต์เป้ เนอย่ างมาก ตามภาพที่ 4.26 ด้านล่ างจะเห็นได้ว่า รถยนต์ที่ใ ช้
ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโอกาสส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคนเดินเท้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพียงร้อยละ
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40 ในขณะที่รถยนต์ที่ใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโอกาสส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคนเดินเท้าเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 100

ภาพที่ 4.26: ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระดับความเสี่ยงการเสียชีวิต และระยะทางที่ต้องใช้หยุดรถ
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 10)
แนวคิดถนนสมัยใหม่ที่คานึงถึง การใช้ถนนร่วมกันของทุกกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความปลอดภัยเรียกว่า แนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) โดยมีองค์ประกอบคือ ต้องมีความสามารถ
ให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ได้ มีการออกแบบให้รถยนต์มีการใช้ความเร็วที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เปลี่ยน
ลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้ใช้ถนนตามบริบทของแต่ละกรณี ถนนสามารถใช้ดาเนินกิจกรรมหลากหลายมิติ
เช่นกิจกรรมทางวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และการค้า การออกแบบต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของถนน
ในภาพรวม โดยพิจารณาจากโครงข่ายถนน ผังเมือง และบริบทตามกรณี
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ภาพที่ 4.27: แนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 189)
การปรับเปลี่ยนการออกแบบถนนที่รองรับการใช้งานของรถยนต์เป็นหลักมาเป็นแนวคิดถนน
สมบูรณ์ (Complete Street) มีผลดีอย่างเห็นได้ชัดคือสามารถรองรับจานวนผู้ใช้ถนนได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะ
สาคัญ เมื่อมีการออกแบบอย่างชาญฉลาดแบบบูรณาการ ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 4.28 ด้านล่าง โดยถนน
ขนาดเดียวกันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของรถยนต์เป็นหลักสามารถรองรับผู้ใช้ถนนได้ 12,300 คนต่อ
ชั่วโมง ในขณะที่ถนนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มแบบสมบูรณ์สามารถรองรับผู้ใช้ถนนได้มากถึง
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30,100 คนต่ อ ชั่ว โมง ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั นประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว อย่ าง สหรัฐ อเมริ กา และยุ โ รปจึ งได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนถนนแบบเดิมมาเป็นถนนสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ

ภาพที่ 4.28: การเปลี่ยนการออกแบบจากถนนแบบเดิมมาเป็นถนนสมบูรณ์
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 15)
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ตัวอย่างการปรับปรุงถนนในแบบต่างๆ
ถนนคนเดิน (Pedestrian Only Streets)
การปรับปรุง ถนนให้ใช้สาหรับคนเดิน ควรมีการเว้นช่องทางที่เพียงพอสาหรับรถยนต์ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (รถพยาบาล, ดับเพลิ, ตารวจ ฯลฯ) สามารถจะเข้าไปได้ วัสดุที่ทาทางเดินควรเป็นวัสดุที่ไม่
ลื่น มีเครื่องหมายบอกทางสาหรับคนตาบอดบนพื้น และควรมีการติดตั้งที่นั่ง ราวผูกจักรยาน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทากิจกรรมอื่นๆ (Global Designing Cities Initiative, 2016)

ภาพที่ 4.29: การปรับปรุงถนนคนเดิน (Pedestrian Only Streets)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 194)
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ตรอกด้านหลังอาคาร (Laneways and Alleys)

การปรั บปรุง ตรอกหรือซอยด้านหลั งหรือ ระหว่า งอาคาร ควรมีปรับ ปรุงถนนให้สามารถ
ประกอบธุรกิจการค้าได้ โดยอนุญาตให้มีการวางป้าย หรือโต๊ะอาหารขนาดเล็กไว้หน้าร้านได้ ควรมีการเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 3.5 เมตร สาหรับรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน และหากมีการอนุญาตให้รถยนต์เข้าไปส่งของได้
ควรจากัดความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถจัดวางกระถางต้นไม้เพื่อความสวยงามได้ แต่ต้อง
สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Global Designing Cities Initiative, 2016)

ภาพที่ 4.30: การปรับปรุงตรอกด้านหลังอาคาร (Laneways and Alleys)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 201)
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ถนนที่มีจุดสาหรับสันทนาการ (Parklets)
แนวคิดการจัดทา Parklets หรือถนนที่มีการกันบางส่วนไว้สาหรับเป็นจุดสาหรับสันทนาการ
เช่น สวน หรือที่นั่งดื่ม หรืออาหาร ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.31 ด้านล่างเป็นการปรับปรุงถนน 2 ช่องทางที่
มักจะมีการจอดรถข้างทางจานวน 1 ช่องทางเป็นประจาเนื่องด้วยเป็นย่านธุรกิจ การสร้างจุดสันทนาการ
จะต้องมีการล้อมบริเวณด้วยฉากกั้น ที่ทาให้รถยนต์ที่วิ่งผ่านมาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ควรมีการวางที่กั้น
ล้อ เพื่อไม่ให้รถที่มาจอดเข้ามาในเขตสันทนาการได้ ควรระมัดระวังระดับความสูงต่าระหว่างจุดสันทนาการกับ
แนวทางเดิ น เพื่ อ ป้อ งกัน การสะดุ ดล้ ม มี การติด ตั้ง ไฟส่ อ งสว่า งและกล้ องวงจรปิด อย่ า งทั่ ว ถึง เพื่ อ ความ
ปลอดภัย ทั้งนี้จุดสันทนาการควรห่างจากแยกไม่น้อยกว่า 5 เมตร (Global Designing Cities Initiative,
2016)

ภาพที่ 4.31: การปรับปรุงถนนที่มีจุดสาหรับสันทนาการ (Parklets)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 207)
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ถนนในย่านที่พักอาศัย (Residential Streets)
การปรับปรุง ถนนในย่านที่พักอาศัย ควรมีการออกแบบให้รถยนต์ใช้ความเร็วที่ลดลง ใน
ช่องทางที่ใช้ สาหรับ การจอดรถ ควรสร้ างเขตทางเดิน เพิ่ม เติ มบริ เวณหัวโค้ง เพื่ อบัง คับให้ร ถยนต์ต้อ งใช้
ความเร็วลดลงในการเลี้ยว เขตที่สร้างเพิ่มขึ้นมายังสามารถลดระยะทางการข้ามถนนของคนเดินเ ท้า โดย
ผู้ออกแบบสามารถทาการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นได้ ควรมีการติดตั้ งเนินชะลอความเร็ว (speed
hump) ไว้บริเวณแยกสาหรับข้ามถนน และเพื่อให้รถยนต์ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงแยก และติดตั้งป้ายเตือน
จากัดความเร็วอย่างชัดเจน (Global Designing Cities Initiative, 2016)

ภาพที่ 4.32: การปรับปรุงถนนในย่านที่พักอาศัย (Residential Streets)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 235)
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ถนนในย่านชุมชน (Neighborhood Main Streets)
การปรับปรุงถนนในย่านชุมชน ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.33 ด้านล่าง เป็นการปรับถนนแบบ
วิ่งทางเดียว (one way) มาเป็นแบบวิ่งสวนทาง โดยก่อนที่จะมีการปรับ ต้องมีการวิเคราะห์จากเครือยข่าย
ถนนในภาพรวมเสียก่อน การปรับมาเป็นแบบวิ่งสวนทาง ส่งผลให้การใช้ความเร็วของรถยนต์ลดลง และเพิ่ม
ความสามารถในการการเข้าถึงของผู้ใช้รถยนต์ได้ ควรจัดทาเขตทางเดินที่ยื่นออกมาบริเวณหัวโค้งเพื่อบังคับให้
รถยนต์ลดความเร็วเวลาทาการเลี้ยว และมีเครื่องจราจรบนพื้นอย่างชัดเจนว่าเป็นเขตใช้ถนนร่วมกับจักรยาน
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับกิจกรรมอื่นๆเช่น ราวผูกรถจักรยาน ม้านั่ง ถังขยะ และปลูกต้นไม้ ฯลฯ (Global
Designing Cities Initiative, 2016)

ภาพที่ 4.33: การปรับปรุงถนนในย่านชุมชน (Neighborhood Main Streets)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 243)
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ถนนใจกลางเมือง (Central Streets)

การปรับปรุงถนนในย่านใจกลางเมือง ควรมีการออกแบบให้ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มสามารถร่วมกัน
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพื้นที่ทางการค้า สามารถปรับปรุงได้ด้วยการลดจานวนช่องทางการวิ่งของ
รถยนต์ ให้เหลือทิศทางละ 1 ช่องทาง เพิ่มเกาะกลางสาหรับให้ผู้ข้ามถนนได้พัก ทาทางคนข้ามถนนให้มีความ
ปลอดภัย ชัดเจน และมีระยะทางที่ จัดตั้งเกาะสาหรับขึ้นลงรถโดยสาร โดยมีลักษณะขวางช่องทางรถยนต์
เพื่อให้ช่องทางรถยนต์ต้องมีลักษณะฟันปลา จัดทาช่องทางรถจักรยานและมีการจัดทาแนวเขตเพื่อความ
ปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รองรับกิจกรรมหลากหลาย และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น (Global Designing
Cities Initiative, 2016)

ภาพที่ 4.34: การปรับปรุงถนนใจกลางเมือง (Central Streets)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 263)
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ถนนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ (Large Streets with Transit)
การปรับปรุง ถนนขนาดใหญ่แ ละเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ ควรมีการออกแบบโดยให้
ความสาคัญกับระบบขนส่งสาธารณะเป็นลาดับแรก และเพิ่มพื้นที่สาธารณะ สามารถปรับปรุงด้วยการขยาย
พื้นที่ทางเดินเท้า จัดทาเส้นทางรถโดยสาร ใช้ร่วมกับรถแท็กซี่ โดยอาจจะออกแบบช่องจอดรับ ส่งผู้โดยสารที่
เว้าเข้าไปในพื้นที่ทางเดินเท้า อนุญาตให้จัดตั้งร้านค้าบริเวณป้ายขึ้นลงรถโดยสาร โดยไม่ให้กีดขวางการขึ้นลง
ขยายเกาะกลางเพื่อเป็นพื้นที่พักสาหรับคนข้ามถนน จัดตั้งป้ายบอกทางหรือแผนที่สาหรับคนเดินเท้า และ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น (Global Designing Cities Initiative, 2016)

ภาพที่ 4.35: การปรับปรุงถนนขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะ (Large Streets with Transit)
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 279)
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4.4 มาตรการชะลอความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures)
แนวคิดการออกแบบถนนสมัยใหม่ หรือแนวคิดถนนสมบูรณ์ (Complete Street) ซึ่งเป็น
การปรับปรุงถนนในภาพรวม ในทางปฏิบัติอาจจะนาไปปรับใช้ได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่สูง และ
เป็ นแนวคิ ดที่ ในสั ง คมประเทศไทยอาจจะยัง ไม่คุ้ นเคยมากนั ก อย่ า งไรก็ ดี อย่า งที่อ ธิบ ายมาแล้ วข้ าง ต้ น
ความเร็วของรถยนต์เป็นสาเหตุสาคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และระดับความเสียหายของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการลดความเร็วของรถยนต์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึง
เป็น สิ่ง คัญ ที่สามารถลกอุ บัติ เหตุแ ละระดั บความรุน แรงได้อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่า งมาตรการชะลอ
ความเร็วจราจร (Traffic Calming Measures) ที่สามารถนาไปปรับใช้กับกรณีต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. การลดความกว้างของถนนให้แคบลง สามารถบังคับให้ผู้ใช้รถยนต์ ลดความเร็วลงได้
โดยเฉพาะในเขตชุมชน ภาพที่ 4.36
2. การลดรั ศมี ของมุม เลี้ย ว สามารถลดความเร็วของรถที่ ทาการเลี้ย ว และเป็ นการลด
ระยะทางในการข้ามถนนของคนเดินเท้า ภาพที่ 4.36

ภาพที่ 4.36: การลดความกว้างของถนนและการลดรัศมีของมุมเลี้ยว
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 132)
3. การออกแบบอาคาร และการปลูกต้นไม้ การออกแบบอาคารให้มีความตื้นลึก มีหน้าต่าง
(เพื่อเน้นให้เห็นอาคาร) และมีการปลูกต้นไม้ สามารถกระตุ้นให้ผู้ขับรถเข้าใจว่าตนเอง
อยู่ในเขตเมืองไม่ใช่ถนนทางหลวง ภาพที่ 4.37
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4. การออกแบบประตูเข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่า สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้รับรู้ว่าตนกาลังจะ
เข้าสู่เขตใช้ความเร็ว ต่า โดยอาจจะใช้ป้า ยจราจรแจ้ งเตือน ร่ วมกับการใช้เนินชะลอ
ความเร็ว และการขยายทางเดินเท้า ภาพที่ 4.37

ภาพที่ 4.37: การออกแบบอาคาร และการปลูกต้นไม้และการออกแบบประตูเข้าสู่เขตใช้ความเร็วต่า
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 132)
5. จุดคอขวด สามารถลดความเร็วของผู้ใช้รถยนต์ได้ สามารถใช้ร่วมกับเนินชะลอความเร็ว
เพื่อทาเป็นจุดข้ามถนนของคนเดินเท้า ภาพที่ 4.38
6. การเปลี่ยนทิศทางถนน โดยปกติจะเป็นการออกแบบให้รถยนต์ต้องวิ่งในลักษณะฟันปลา
โดยขยายเขตทางเดินทั้งสองฝั่งสลับกันไป เพื่อบังคับให้ใช้ความเร็วในระดับต่า ภาพที่
4.38
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ภาพที่ 4.38: การออกแบบจุดคอขวด และการเปลี่ยนทิศทางถนน
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 133)
7. การขยายเกาะกลาง และยกระดับให้สูงขึ้น สามารถทาให้ทางรถยนต์มีความแคบลง ต้อง
ใช้ความเร็วที่ลดลง ภาพที่ 4.39
8. วงเวียนขนาดเล็ก ใช้ในพื้นที่การจราจรไม่หนาแน่น สามารถบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็ว
ลดลงและจัดการจราจรได้ในคราวเดียวกัน ภาพที่ 4.39

ภาพที่ 4.39: การขยายเกาะกลาง และยกระดับให้สูงขึ้นและวงเวียนขนาดเล็ก
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 133)
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9. เนินชะลอความเร็ว สามารถบังคับให้รถยนต์ใช้ความเร็วที่ลดลงได้ ขนาดและรูปแบบ
ของเนินชะลอความเร็ว ขึ้นอยู่กับประเภทของถนน และความเร็วที่อนุญาตตามกฎหมาย
ภาพที่ 4.40
10. เนินชะลอความเร็วแบบรูปหมอน (Speed Cushions) สามารถลดความเร็วของรถยนต์
ได้ในลักษณะเดียวกันกับเนินชะลอความเร็วธรรมดา แต่สามารถอนุญาตให้รถโดยสาร
ขนาดใหญ่ เช่นรถประจาทางวิ่งผ่านได้โดยไม่กระทบ ภาพที่ 4.40

ภาพที่ 4.40: เนินชะลอความเร็ว และเนินชะลอความเร็วแบบรูปหมอน
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 134)
11. เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ ลักษณะเดียวกับเนินชะลอความเร็วทั่วไป แต่
สามารถใช้ทาเป็นทางเดินข้ามถนนสาหรับผู้สัญจรทางเท้า ภาพที่ 4.41
12. วัสดุและสีในการทาถนนบริเวณทางแยก สามารถใช้วัสดุที่มีลักษณะ สีหรือรูปแบบเพื่อ
เตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวัง ภาพที่ 4.41
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ภาพที่ 4.41: เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ และวัสดุและสีในการทาถนนบริเวณทางแยก
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 134)
13. ถนน 2 ช่องทางที่มีทิศทางตรงกันข้าม จะส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
มากขึ้น มากกว่าถนนเดินรถทางเดียว ภาพที่ 4.42
14. การตั้งสัญญาณไฟให้มีความปลอดภัยกับการขึ้นลงรถโดยสารสาธารณะ สามารถทาให้ผู้
ขับขี่ลดใช้ความเร็วได้ และเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่มีการใช้ถนนร่วมกัน ภาพ
ที่ 4.42
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ภาพที่ 4.42: ถนน 2 ช่องทางที่มีทิศทางตรงกันข้าม และการตั้งสัญญาณไฟให้มีความปลอดภัย
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 135)
15. การเบี่ยงเส้นทาง ใช้ในการควบคุมทิศทางและปริมาณจราจร ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การ
บริหารงานจราจรในภาพรวม การเบี่ยงเส้นทางสามารถลดความเร็วการขับขี่ได้ ภาพที่ 4.43
16. การใช้ทางร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ถนนจากทุกกลุ่ม ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น และ
สามารถลดความเร็วในการขับขี่ลงได้ ภาพที่ 4.43

ภาพที่ 4.43: การเบี่ยงเส้นทาง และการใช้ทางร่วมกัน
ที่มา: Global Designing Cities Initiative (2016, p. 135)
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4.5 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของถนน
องค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการประเมินความปลอดภัยของ
ถนนตามมาตรฐานในระดั บ สากลในปั จ จุ บั น คื อ โปรแกรมการประเมิ น ถนนสากล หรื อ iRAP (The
International Road Assessment Programme: iRAP) ที่มีการก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ.2006 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์และสวีเดน โดยได้จดลงทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อการกุศล
ในสหราชอาณาจักร iRAP ได้มีการพัฒนาเทคนิค และเทคโนโลยีการประเมิน ระดับความปลอดภัยของถนน
อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการให้คะแนนความปลอดภัยของถนนเป็นจานวนดาว ระหว่าง 1-5 ด่ว โดยคะแนน 1
ดาวมีความปลอดภัยน้อยสุด และคะแนน 5 ดาวมีความปลอดภัยมากที่สุด ในปี ค.ศ. 2015 iRAP ร่วมกับ
องค์กรที่สนับสนุนต่างๆทั่วโลกริเริ่มแนวคิดสนับสนุนให้ทั่วโลกต้องมีถนนที่มีระดับความปลอดภัยอย่างน้อย 3
ดาวขึ้นไป (3 star or better road) ซึ่งสอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติอีกด้วย
สาหรับประเทศไทย ปัจจุ บัน คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือร่วมกับ iRAP เรียบร้อยแล้ว โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็น
1 ใน 10 ศูนย์ความเป็นเลิศของ iRAP (Centre of Excellence) มีหน้าที่ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในประเทศไทยเพื่อ ดาเนินการสร้างแผนที่ความเสี่ยง (Risk Mapping) ในการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประเมินระดับความปลอดภัยของถนนแบบดาว (Star Ratings) และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสาหรับถนนในประเทศไทย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
ม.ป.ป.)
ระบบการให้ค ะแนนระดั บความปลอดภัย ของถนนที่ พัฒ นาโดย iRAP มีค วามซั บซ้ อ น
ค่อนข้างมาก ต้องอาศยความรู้ทางวิศวกรรมจราจรอย่างลึกซึ้ง แต่หากจะอธิบายในหลักการเบื้องต้น IRAP
พัฒ นาหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ นมาจากการเก็บ ข้ อมู ลลั กษณะอุ บัติ เ หตุ ที่เ กิ ดขึ้ นจริ งตามจุ ดที่ เกิ ด อุบั ติเ หตุ
บ่อยครั้ง เพื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัย หรือสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรง จนสามารถสร้างรูปแบบถนนที่มีลักษณะอันตรายได้ และนารูปแบบเหล่านั้นมาใช้กับถนนใน
ประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่ดีได้ ระดับความปลอดภัยจะพิจารณาถึงสภาพทางกายภาพ
ของถนนเอง เช่ น สภาพผิ ว ถนน คุ ณ ภาพของวั ส ถุ ที่ ท าถนน จนมาถึ ง เส้ น หรื อ ป้ า ยจราจร ไหล่ ท าง
สภาพแวดล้อมริมถนนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ลักษณะถนนและความสัมพันธ์กับความเร็วอนุญาต ฯลฯ โดย
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จะแบ่งเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประเภทต่างๆ เช่นคนเดินถนน ผู้ขับขี่จักรยาน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
และผู้ขับขี่รถยนต์
ตารางที่ 4.3: ลักษณะของถนนที่มีความปลอดภัยในระดับ 1, 3 และ 5 ดาว

ที่มา: iRap (n.d.) จาก https://www.irap.org/3-star-or-better/
จากข้อมูลของ iRAP ที่ได้ทาการสารวจกว่า 54 ประเทศทั่วโลกพบว่า จานวนถนนประมาณ
ร้อยละ 88 มีระดับความปลอดภัยสาหรับคนเดินถนนเพียง 1-2 ดาว ในขณะที่ ร้อยละ 86 ของจานวนถนนมี
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ระดับความปลอดภัยเพียง 1-2 ดาว สาหรับผู้ขี่จักรยาน ร้อยละ 67 สาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ร้อยละ
44 สาหรับผู้ขับขี่รถยนต์ (ภาพที่ 4.44) สาหรับประเทศไทย iRAP เคยมาทาการประเมินระดับความปลอดภัย
ของถนนในกรุงเทพพบว่าประมาณร้อยละ 70 มีระดับความปลอดภัยที่ 1-2 ดาว ซึ่งในประเทศไทยจะเกิด
ความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนปีละ 1.24 ล้านล้านบาท ดังนั้นประเทศไทยควรหันมาลงทุน ในการ
พัฒนาถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งตามการศึกษาทางวิชาการพบว่า ควรลงทุนปีละประมาณ 1.5 หมื่น
ล้าน (Suthichai live, 2563)

ภาพที่ 4.44: สัดส่วนถนนตามระดับความปลอดภัย 1-5 ดาว สาหรับผู้ใช้ถนนประเภทต่างๆ
ที่มา: iRap (n.d.) จาก https://www.irap.org/3-star-or-better/
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การปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่ง ในบางกรณีขึ้นสามารถทาได้โดยไม่ต้องอาศัย
งบประมาณที่มากนัก จากภาพที่ 4.45 ทาการตีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ และไหล่ทางให้ชัดเจน รวมถึงติดตั้ง
ป้ายสะท้อนแสงก่อนถึงทางโค้ง ก็สามารถยกระดับเป็นสามดาวได้

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

บทที่ 5
กรณีศึกษาการสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)
โดยอาศัยหลักวิศวรรม
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บทที่ 5
กรณีศึกษาการสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)
โดยอาศัยหลักวิศวรรม
การสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) สามารถที่จะลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุอย่างมีนัยยะสาคัญ และสามารถลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้อันตรายถึงชีวิต หรือ
มีผลบาดเจ็บระดับรุนแรง อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดที่อธิบายมาแล้วในบทก่อนหน้า
หลักวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมจราจร ถือเป็นองค์ความรู้สาคัญในการสร้างระบบความ
ปลอดภัยที่ยั่งยืน ในบทนี้จะมีการนากรณีศึกษาระบบความปลอดภัยทางถนน ทางด้านวิศวกรรมจราจรใน
รูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมานาเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
เห็นภาพ มีความเข้าใจ สามารถนาเอาแนวทางไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนกรณีศึกษา อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
การจั ด การความปลอดภั ยทางถนนกรณี ศึ กษา อ าเภอบ้ านไผ่ จัง หวัด ขอนแก่ น ถื อเป็ น
ต้นแบบแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้มีการบูรณาการการทางานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน
เข้าด้วยกัน จนสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลประจักษ์ จนหน่วยงานจากจังหวัด
อื่นๆ นาไปเป็นแบบในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดตนเอง
รู ป แบบการพั ฒ นาความปลอดภั ย ทางถนนแบบบู ร ณาการของ อ าเภอบ้ า นไผ่ จั ง หวั ด
ขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) โดยมีการพัฒนาองค์ประกอบ
ที่ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางกายภาพที่อาศัยหลักวิศวกรรม
จราจร การสร้างความเข้าใจและความร้วมมือจากชุมชน การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านการสร้างความ
เข้าใจ และการใช้เทคโนโลยี การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในโรงเรียน การเข้าถึงผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ฯลฯ
อย่างไรก็ดี หัวใจหลักของความสาเร็จของ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คือการบูรณาการ
ข้อมูลทั้งในเชิง สถิติ และเชิง คุณภาพ นามาวิเคราะห์ถึง สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุที่แท้จริง หาทางแก้ไ ข
ร่วมกัน โดยวิศวกรรมจราจรมีบทบาทสาคัญในการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยทางกายภาพ ทั้งนี้การทางาน
เชิงบูรณาการดังกล่าว จะทางานผ่าน ภาคีเครือข่าย ทีม MIS (Managing Information System : MIS) บ้าน
ไผ่ ที่จัดตั้งขึ้น โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่งานด้านประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลบ้านไผ่ แลขยายตัวโดยการรวม
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ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาในทีม เช่น ตารวจ กรมการขนส่งทางบก แขวงการจราจร ภาคธุรกิจ รวมถึงชุมชน เป็น
ต้น
เมื่อทีม MIS บ้านไผ่ ได้ทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงได้แล้ว ก็สามารถ
ที่จะคิดค้นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิ ภาพ โดยไม่จาเป็นต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
5.1.1 บริเวณปั๊มนามันแห่งหนึ่งริมถนนมิตรภาพ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
บริเวณดัง กล่าว นับตั้ง แต่มีการเปิดบริการปั๊ มน้ามันขึ้น มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมี
ผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย เนื่องจากรถจักรยานยนต์ มักจะขับชนท้ายรถบรรทุกที่จอดเรียงรายตามไหล่ทางขณะรอ
เติ ม แก๊ ส เมื่ อ ที ม MIS บ้ า นไผ่ วิ เ คราะห์ สาเหตุ แ ล้ ว พบว่ า ปั ญ หาหลั ก เกิ ด จากมี แ สงสว่ า งไม่ เ พี ย งพอ
รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาบริเวณไหล่ทาง มองไม่เห็นรถบรรทุกที่จอดอยู่ ทีม MIS บ้านไผ่ จึงจัดทารายงาน และ
นาเรื่องเข้าหารือกับนายอาเภอบ้านไผ่ จากนั้น เกิดมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึ่งพบว่า
หากจะใช้กลไกตามปกติของราชการในการติดตั้งเสาไฟฟ้า ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อภาคเอกชน คื อ
ผู้จัดการปั๊มน้ามันเล็งเห็นปัญหาร่วมกัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการติดตั้งแสงสว่างบริเวณหน้า
ปั๊ม โดยการผ่อนจ่ายให้กับทางราชการ และภาคราชการช่วยอานวยความสะดวกในการขออนุมัติติดตั้งเสา
ไฟฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งทาให้ไม่มีผู้เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวอีก

ภาพที่ 5.1: การติดตั้งเสาไฟบริเวณหน้าปั๊มน้ามันที่มีปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ที่มา: อดุลย์ บารุง (2556) จาก https://www.youtube.com/watch?v=kxgd1hLro_g
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5.1.2 บริเวณสี่แยกหนองนาใส อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
บริเวณสี่แยกดังกล่าวมีทางหลักเป็นถนนสี่ช่องทางจราจรตัดผ่าน และทางตัดเป็นถนนเส้น
เล็กที่เชื่อมสู่ชุมชน ประชาชนใช้เป็นช่องทางกลับรถ และเป็นสี่แยกในที่เดียวกัน ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ซึ่งมี
ผู้เสียชีวิต ณ จุดกลับรถดังกล่าวถึง 7 ราย ทางเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยพุทธญาณสมาคมบ้านไผ่ ได้รวบรวมข้อมูล
และนาเสนอต่อทีม MIS เมื่อทางทีม MIS ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่ามีช่องทางการแก้ไขปัญหาคือ การปิด
จุดกลับรถ และเปิดช่องทางการกลับรถใหม่ ที่มีสัญญาณไฟจราจร แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของแขวงการทางที่ระบุว่า
บริเวณดังกล่าวไม่สามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้ เพราะปริมาณรถสัญจรน้อยกว่าเกณฑ์ที่แขวงการทาง
กาหนด การจะขอปิ ดสี่แยก แม้อยู่ใ นแผนการทางานของแขวงการทาง แต่ ต้องใช้เวลาในการอนุมั ติจาก
ส่วนกลาง อย่างไรก็ดีบริเวณดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข ทางทีม MIS ได้นาเสนอปัญหาให้กับ
แขวงการทางอย่างต่อเนื่อง ทางแขวงการทางจึงทดลองปิดจุดกลับรถดังกล่าวชั่วคราว ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
โดยใช้วิธีการหล่อซีเมนต์เป็นวัสดุปิดกั้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถที่ต้องการข้ามแยก จาเป็นต้องขับขี่อ้อมไปกลั บรถใน
ระยะที่ไกลออกไป การปิดจุดกลับรถดังกล่าว ทาให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจ แต่ด้วยความร่วมมือระหว่างทีม
MIS กับผู้นาชุมชน ทาให้การชี้แจงและทาความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นไปด้วยดี นอกจากนั้น ทางทีม MIS ยังทา
การสื่อสารสาธารณะผ่านข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับคนในพื้นที่ หลังจากนั้น 3 ปี แขวงการทางได้รับการอนุมัติให้ทาการปิดทางแยกดังกล่าว และได้เปิดจุด
กลับรถใหม่แล้ว ทาให้ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณดังกล่าวขึ้นอีก

ภาพที่ 5.2: การปิดสี่แยกและจุดกลับรถที่มีความอันตราย และสร้างจุดกลับรถใหม่
ที่มา: อดุลย์ บารุง (2556) จาก https://www.youtube.com/watch?v=kxgd1hLro_g
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5.1.2 บริเวณปั๊มนามัน ป.ต.ท. โนนคา ถนนแจ้งสนิท อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นถนนทางตรงสี่เลน รถยนต์ที่ใช้ทาง
ดังกล่าวมักจะใช้ความเร็วสูงในการเดินทาง ในขณะที่สภาพทางกายภาพของถนนมีเกาะกลางเป็นเส้นสี ไม่มี
สภาพทางกายภาพที่จะสามารถบังคับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ให้ข้ามถนนไปยังอีกฝั่งได้ ประกอบกับ
บริเวณเยื้องกับปั๊มดังกล่าว เป็นถนนสายเล็กที่เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านดู่ใหญ่ รถที่ออกมาจากชุมชนและข้ามเลน
มักจะถูกชนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากรถทางตรงวิ่งมาด้วยความเร็ว ลักษณะถนนทางตรงลงเนิน ทาให้มองไม่เห็น
รถที่ออกมาจากชุมชน เมื่อมีการชนเกิดขึ้น มักจะเป็นการชนด้านข้าง ที่มีผลรุนแรงกว่าการชนด้านหน้า ทาให้
มีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง ทีม MIS บ้านไผ่ ได้บูรณาการข้อมูล ทาการวิเคราะห์ และทาการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
โดยการหล่อซีเมนต์เป็นวัสดุปิดกั้นทางไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ออกมาจากชุมชน ทาการข้ามถนนในบริเวณจุดเสี่ยง
ได้

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

5.2 กระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
กระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัย ทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวั ดภูเก็ต เป็ น
บทความวิจัย ของ ศิวพงศ์ ทองเจือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
ผ่านกระบวนการทางานในระดับจังหวัด การดาเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมินสถานการณ์
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ความปลอดภั ยทางถนนในจัง หวัดภูเ ก็ต 2) การพั ฒนารู ปแบบการขั บเคลื่ อน และการดาเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยง โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิ ควิธีการประชุมแบบ
ปรึกษาหารือ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ากว่า 50 ราย ในปี 2563 และ 2) คณะทางานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภูเก็ต (สอจร. ภูเก็ต) โดยวิเคราะห์ฐานข้อมูล ดังนี้ 1) ฐานข้อมูลจากสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 2) ฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และ 3) ฐานข้อมูลจากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อเชื่อมโยงกับ
นโยบาย แผนงานโครงการ และการจัดกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านสถิติ ร่วมกับการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน เกิดจากการวิเคราะห์นโยบาย และ
การวางแผนแบบปรึกษาหารือ การเก็บข้อมูลทั้ง 3 ฐานข้อมูล เพื่อประกอบการดาเนินการในกิจกรรมต่า ง ๆ
ของคณะทางาน ทาให้เกิดรูปแบบกระบวนการในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังภาคีเครือข่าย
ของจังหวัดภูเก็ต ผลวิจัยพบว่ากลไกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย และแผนในระดับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เกิ ดกลไกความร่วมมือของภาคี
เครือ ข่ายจากหน่ว ยงานต่าง ๆ การบูรณาการแผนงานของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อมุ่ งสู่เ ป้าหมายในการลด
อุบัติเหตุทางถนน และ 2) การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้านมาตรฐาน และคุณภาพความปลอดภัยทางถนน เกิด
โครงการแก้ไ ขจุ ดเสี่ย งต่อ การเกิดอุบั ติเหตุ เพื่อ การแก้ ไขปัญหาเชิงพื้ นที่ด้ว ยกระบวนการออกแบบถนน
สมบูรณ์ โดยกระบวนการดังกล่าวนาไปสู่แผนในการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ เป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดเสี่ยง
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่ากว่า 50 ราย ในปี 2563” และคณะทางานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัดภูเก็ต (สอจร.ภูเก็ต) ทาให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เกิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ที่มี
ความเกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา โดยใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา
เพื่อรวมตัวกันวางแผนแบบปรึกษาหารือ โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางานอย่างต่อเนื่องมีดังนี้
5.2.1. โครงการแก้ไขจุดตัดวงเวียน สุรินทร์ - นริศร
จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริเวณสี่
แยกนริศรตัดถนนสุรินทร์ รัศมี 1 กิโลเมตร (ภาพที่ 5.4) โดยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 มีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ สี่แยกหรือจุดตัด จานวนผู้บาดเจ็บเพิ่มกว่าเท่าตัว จาก 16 ครั้ง เป็น 36 ครั้ง และมี
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ผู้เสียชีวิตในรัศมี 1 กิโลเมตรนี้ ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 5 ราย มูลนิธิ Safer Roads Foundation จึงได้
สนับสนุนงบประมาณ 2,398,500 บาท จัดสร้างวงเวียนเทศบาลนครภู เก็ต ร่วมกับสถาปนิกจากสโมสรโรตารี่
ทุ่งคาเป็นผู้เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม และศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้ความเห็นเชิงวิชาการหลังจากเปิดใช้วงเวียนตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 – ตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามี
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียง 1 ราย

ภาพที่ 5.4: โครงการแก้ไขจุดตัดวงเวียน สุรินทร์ – นริศร และการตีเส้นจราจรให้ความสาคัญต่อ คนเดินเท้า
ที่มา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562)
5.2.2. โครงการออกแบบวงเวียน สะพานหิน และบริเวณต่อเนื่อง
จากรายงานพื้นที่จุดเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูล 3 ฐาน ได้ระบุว่าบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต – แยกสะพานหิน ในรัศมี 300 เมตร เป็นจุดเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “นโยบายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ให้ต่า
กว่า 50 ราย ในปี 2563” และคณะทางานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาการวางผังบริเวณ และการ
ออกแบบภู มิ ทั ศ น์ โดยมี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สถาปั ต ยกรรม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และได้สอนปฏิบัติการโครงการออกแบบถนนสมบูรณ์ในพื้นที่ศึกษาจริง
จากข้อมูลจุดเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์จากคณะทางานฯ มาดาเนินการออกแบบ และนาผลงานที่ออกแบบนาเสนอ
ต่อคณะทางานฯ อีกครั้งจากนั้นคณะทางานฯ จึงเข้าร่วมการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนโดยเสนอผลงาน
ออกแบบ ต่อ นายกเทศมนตรี นครภู เก็ ต เมื่อ วัน ที่ 22 ธั นวาคม 2559 เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสม และ
ดาเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างในอนาคต (ภาพที่ 5.5 และ 5.6) นอกจากบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง
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ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ออกแบบทางข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลถลาง อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง
อีกบริเวณ (ภาพที่ 5.7)

ภาพที่ 5.5: ผลงานการออกแบบวงเวียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต แยกสะพานหิน ในรัศมี 300 เมตร
ที่มา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562)

ภาพที่ 5.6: ผลงานการออกแบบทางข้าม และสี่แยกบริเวณสี่แยกถนนกอจ๊าน
ที่มา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562)
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ภาพที่ 5.7: ผลงานการออกแบบทางข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลถลาง ตามข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่จุดเสี่ยง
ที่มา: ศิวพงศ์ ทองเจือ (2562)
5.3 ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย กรณีศึกษาทางต่างระดับ
เชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก
ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย : กรณีศึกษาทาง
ต่างระดับเชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้า นตะวันตก เป็นบทความวิจัยของ วิศว์ รัตนโชติ
และ สันติภาพ ศิริยงค์ จากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีรายงานที่เป็นประเด็นสาคัญดังนี้
5.3.1 ตาแหน่งและสภาพทั่วไป
บริเวณที่ทาการศึกษา (ภาพที่ 5.8) เป็นทางต่างระดับ เชื่อมต่อระหว่างถนนนครอินทร์
(นบ. 1020) ซึ่งเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และ ถนนคู่ขนาน (Frontage Road) กับถนน
กาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) โดยตาแหน่งที่ศึกษาเริ่มตั้งแต่ กม. 10 – 900 ซึ่งมี
3 ช่องจราจร ไม่รวม ถนนคู่ขนาน (Frontage Road) ขึ้นทางต่างระดับ 2 ช่องจราจร ข้ามถนนกาญจนาภิเษ
กด้านตะวันตก ไปจนสิ้นสุดโค้ง ซ้ายลงจากทางต่างระดับ เพื่อเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก
(กม. 11 – 900)
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ภาพที่ 5.8: ช่วงถนนที่ศึกษา (ทางต่างระดับเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก)
ที่มา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553)
5.3.2 สภาพปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(1) พฤติกรรมการขับขี่บนถนน ในถนนนครอินทร์ก่อนถึงบริเวณที่ทาการศึกษา มีการใช้
ความเร็วสูง เมื่อขับขี่มาถึงบริเวณจุดที่ทาการศึกษา ผู้ขับขี่ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง หากไม่ สังเกตป้ายเตือนต่าง
ๆ ที่มีอยู่ จะเข้าใจว่ายังคงเป็นทางตรงต่อเนื่อง จึงไม่ได้ชะลอความเร็ว เมื่อลงจากทางต่างระดับจะพบกับทาง
โค้งทาให้ลดความเร็วไม่ทันและเกิดอุบัติเหตุ
(2) การติ ดตั้ง ป้ายเตือนทางโค้ง อันตราย และสัญญาณไฟฉุกเฉิ น ที่ติด ตั้งอยู่ใ นปัจจุบั น
บริเวณก่อนขึ้นทางต่างระดับ ไม่สามารถกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ชิดขอบทาง
ด้านขวา ทาให้ผู้ขับขี่รถที่อยู่ในช่องทางซ้ายสุดอาจไม่ทันสังเกตเห็น จึงยังคงใช้ความเร็วที่สูงในการวิ่งขึ้นทาง
ต่างระดับ
(3) ทางต่างระดับมีลักษณะเป็นโค้งดิ่ง มี ปัญหาเรื่องระยะการมองเห็น โดยยังไม่สามารถ
มองเห็นได้ว่าจะมีทางโค้งซ้ายอยู่ด้านหน้า ซึ่งจะสังเกตเห็นได้เมื่อพ้นช่วงสูงสุดของทางต่างระดับ (ภาพที่ 5.9)
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ภาพที่ 5.9: ระยะการมองเห็นบนโค้งดิ่งที่ไม่เพียงพอ
ที่มา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553)
(4) ขาดการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งซ้ายรัศมีแคบ (ต.3) และป้ายจากัดความเร็วบนทางตาม
ระดับที่เหมาะสม แม้ว่าก่อนถึงทางโค้งประมาณ 280 เมตร มีป้ายเตือนความเร็ว ชิดขอบทางด้านซ้าย
ระบุความเร็วที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ขับขี่อาจไม่ได้สังเกตเห็น ประกอบกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ใช้ความเร็ว
สูง ทาให้ไม่สามารถชะลอความเร็วได้ทัน เมื่อเข้าสู่โค้งเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่มากเกินไป
(5) บริเวณทางโค้ง ซ้ายที่เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีรัศมีความโค้งเพียง 26.8 เมตร
เนื่องจากสภาพพื้นก่อสร้างที่มีพื้นที่จากัด ทาให้จาเป็นต้องลดรัศมีความโค้งในการออกแบบลง โดยมีอัตราการ
ยกโค้ง (Super elevation) เพียงเล็กน้อย ประมาณ 3% และสภาพผิวทางมีลักษณะเรียบลื่นจากการสึกกร่อน
ของวัสดุมวลรวมในส่วนผสมของผิวทาง ซึ่งค่าความเร็วที่สามารถผ่านโค้งได้อย่างปลอดภัย มีค่าเพียง 30
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วที่ใช้บนสายทาง จึงต้องมีการเตือนความเร็วที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 5.10)
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ภาพที่ 5.10: บริเวณโค้งอันตราย
ที่มา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553)
จากการตรวจสอบค่าดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Index : RSI) ของ
ถนนช่วงที่ทาการศึกษา กม. 10 - 900 ถึง กม. 11- 900 ในระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งได้ทาการประเมินความปลอดภัยของถนนทุก ๆ 200 เมตร พบว่ามีค่าเพียง 72.65 ซึ่งจากเกณฑ์ของกรม
ทางหลวงชนบท สาหรับถนนที่มีมาตรฐานสูง และมีปริมาณจราจรสูง ควรจะมีค่าดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทาง
ถนนมากกว่า 80 หากถนนที่ตรวจสอบมีค่าดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทางถนนที่ต่ากว่า 80 จะถือว่ามีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และควรได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จะมีผลไปในทางแนวเดียวกัน จึงถือว่าบริเวณช่วงที่ทาการศึกษานั้นควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
5.3.3 แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ลักษณะของทางโค้งที่มีความปลอดภัยนั้น จาเป็นจะต้องมีระยะการมองเห็นที่ปลอดภัย และ
มีระบบการนาทาง (Delineator) เหมาะสม และมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน แต่หากโค้งมีรัศมี
ความโค้งต่ามาก แนวทางการปรับปรุงทั่วไปที่สามารถกระทาได้ เช่น การติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว การติดตั้ง
ป้ายห้ามแซง การติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง การขยายขอบของทางโค้ง การเพิ่มอัตราการยกโค้งของถนน การ
ปรับแนวถนนใหม่ให้มีรัศมีความโค้งเพิ่มขึ้น การติดอุปกรณ์กันตก ฯลฯ
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สาหรับบริเวณที่ทาการศึกษานั้น มีการติดตั้งป้ายรวมถึงอุปกรณ์เตือนผู้ขับขี่ที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของพื้นที่เขตทาง และงบประมาณที่มีจากัด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพ
กายภาพได้มากนัก จึงได้มีแนวทางการแก้ไข จาแนกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
(1) การกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้รู้ล่วงหน้าถึงโค้งอันตราย โดยใช้หลักการเน้นย้าให้ทราบเพื่อ
ตัดสินใจก่อนถึงจุดคับขัน โดยเพิ่ม เติมป้ายเตือนโค้งซ้ายรัศมีแคบ (ต.3) ประกอบข้อความ “ลดความเร็ว อีก
300 เมตร ทางโค้งอันตราย” ที่ระยะ 300 เมตร ก่อนถึงทางโค้ง เพื่อให้มีระยะที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อน
เข้าโค้ง
(2) การกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วลงอย่างเป็นช่วง ๆ หลีกเลี่ยงการลดความเร็ว ลง
อย่างทันทีทันใด เน้นการเตือนเป็นระยะ ชัดเจน และต่อเนื่อง โดย
(2.1) ติดตั้ง ป้ายเตื อน (Overhead Sign) “ขึ้นสะพานลดความเร็ว ” เหลือ 60
กิโลเมตร/ชั่วโมง ก่อนขึ้นทางต่างระดับ
(2.2) เพิ่มข้อความจากัดความเร็วบนผิวทาง ทาจากวัสดุ Preformed Thermoplastic
จากัดความเร็วที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณก่อนถึงทางต่างระดับ โดยมีรูปแบบที่สร้างความแตกต่างจากการ
เตือนทั่ว ๆ ไป ที่ผู้ขับขี่เคยพบเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5.11)

ภาพที่ 5.11: วัสดุ Preformed Thermoplastic จากัดความเร็วที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ที่มา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553)
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(2.3) ติดตั้งป้ายเตือนแบบแขวน (Overhanging Sign) ข้อความ “ลดความเร็ว

โค้ง

อันตรายเกิดเหตุบ่อยครั้ง ” เตือนให้ลดความเร็ว พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ LED สีแดง เพื่อให้มองเห็นได้
อย่างชัดเจน สาหรับผู้ขับขี่ทุกช่องจราจร (ที่ระยะ 520 เมตรก่อนถึงทางโค้ง)
(2.4) ติดตั้ง ป้ายจากัดความเร็ว (บ.32) กัดความเร็วที่ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 20
กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 200 เมตร และ 100 เมตร ก่อนเข้าโค้งตามลาดับ โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่มีค่าการ
สะท้อนแสงสูง (Type 9)
(3) การปรับปรุงแนวโค้งให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยการ
ติดตั้งป้ายเตือนแนวทางโค้งซ้าย (ต.66) แบบ LED ตลอดแนวโค้ง
(4) การเพิ่มความฝืด (Skid Resistance) ของผิวทางโดยใช้วัสดุเคลือบผิวจราจรสีแดงเป็น
ระยะ ๆ ที่บริเวณก่อนเข้าโค้ง และเคลือบตลอดบนผิวทางในโค้ง ซึ่งมีความหนาโดยรวมของวัสดุเคลือบผิว
ประมาณ 3 มิลลิเมตร และมีความสามารถในการป้องกันการลื่นไถล Skid Number ไม่ต่ากว่า 80 เพื่อลดการ
ไถลเมื่อเข้าโค้ง มีความแปลกใหม่ มองเห็นได้ชัดเจน สร้างความแตกต่างต่อผู้ขับขี่ (ภาพที่ 5.12)

ภาพที่ 5.12: การประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวจราจรสีแดง
ที่มา: วิศย์ รัตนโชติ และ สันติภาพ ศิริยงศ์ (2553)
จะเห็น ได้ ว่าแนวทางหลักในการปรั บปรุ งสภาพถนนให้มี ความปลอดภั ยมากขึ้ น คือ การ
ควบคุมให้รถยนต์ใช้ความเร็วที่เหมาะสมก่อนเข้าถึงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ทั้งในด้านการติดตั้งป้ายเตือน ข้าง
ทาง แบบแขวน และบนถนน การใช้วัสดุกันลื่น การใช้สีและการออกแบบให้เกิดความแตกต่าง และการใช้ป้าย
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สะท้อนแสง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก หากมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
ก่อนเข้าจุดอันตราย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
5.4 การควบคุมความเร็วบนท้องถนนโดยใช้เนินชะลอความเร็ว
การควบคุมความเร็วบนท้องถนนโดยใช้ เนินชะลอความเร็ว เป็นมาตรการทางวิศวกรรม
จราจรหนึ่งที่ใช้จากัดความเร็วของรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนินชะลอความเร็วมีหลากหลายรูปแบบ
ผู้ออกแบบสามารถคัดเลือกแบบที่เหมาะสมกับสภาพถนน เช่นความเร็ว และจุตประสงค์ของการใช้งานต่างๆ
ได้
ในประเทศไทย ธรรมมา เจี ย รธราวานิ ช (2559) ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการศึกษาการควบคุมความเร็วบนท้องถนน
โดยใช้เนินชะลอความเร็ว (Speed Hump) มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถรู้ว่าเนินชะลอความเร็วนั้น ช่วยควบคุม
ความเร็วของยานพาหนะได้อย่างไร และมีหลักเกณฑ์อะไรที่ใช้ในการออกแบบ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิด ขึ้น เมื่อ เราใช้เ นินชะลอความเร็ วในสถานที่จ ริง การศึกษาทางด้า นวิศ วกรรมจราจร เพื่อตั ดสิน ใจว่ า
จาเป็นต้องมีเนินชะลอความเร็วหรือไม่ การศึกษาเหล่านี้คานึงถึงระยะไกลที่ปลอดภัยในการติดตั้ง การศึกษา
คนเดินทางเท้า การจาแนกยานพาหนะ การนับปริมาณจราจร และความเร็วเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ที่จะทาการ
ติดตั้ง
จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อมู ล เรื่ อ งการควบคุ ม ความเร็ ว บนท้อ งถนน โดยใช้ เ นิ น ชะลอ
ความเร็ว พบว่า การติดตั้งในชะลอความเร็ว การติดตั้งตามหลักการออกแบบ โดยเนินชะลอความเร็วควรมี
ความยาวเท่ากับ 4 เมตร (12 ฟุต) และความสูง 8 – 10 เซนติเมตร (3 - 4 นิ้ว) รวมทั้งควรมีสัญญาณเตือน
ตามแบบ Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) คือมีการทาสีตามแบบที่ผู้ขับขี่
สามารถมองเห็นได้ และปลอดภัยในการมองระยะไกล ถ้าการออกแบบติดตั้งและรักษาอย่างดี เนินชะลอ
ความเร็วจะเป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการลดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ได้
ตัวอย่างการให้สัญญาณ และการทาเครื่องหมายมาตรฐาน บริเวณที่มีเนินชะลอความเร็วของ
รัฐ IOWA ประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณเตือนและเครื่องหมายทางเท้าที่ใช้บริเวณที่มีเนินชะลอความเร็ว
โดยสัญญาณเตือนมาตรฐานจะอยู่ก่อนถึงเนินชะลอความเร็วในแต่ละทิศทาง ซึ่งสัญญาณเตือนจะมีพื้นสีเหลือง
และมี ข นาดพื้ น ที่ 195 ตารางเซนติ เ มตร (30 ตารางนิ้ ว ) โดยมี ข อบสี ด า และเขี ย นข้ อ ความว่ า ‘SPEED
HUMP” คือมีเนินชะลอความเร็วอยู่ข้างหน้า (ภาพที่ 5.13) และป้ายเตือนเนินชะลอความเร็วนี้จะใช้ร่วมกับ
ป้ายควบคุมความเร็วรถ (ภาพที่ 5.14) โดยบริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนจะอยู่ด้านซ้ายมือของถนน และควรให้
เห็นอย่างน้อย 30 เมตร (100 ฟุต) ก่อนถึงเนินชะลอความเร็ว (ภาพที่ 5.15)
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ภาพที่ 5.13: ป้ายเตือนชะลอความเร็วของรัฐ IOWA
ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)

ภาพที่ 5.14: ป้ายควบคุมความเร็วรถก่อนที่จะถึงเนินชะลอความเร็วของรัฐ IOWA
ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)
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ภาพที่ 5.15: ป้ายเตือนก่อนที่จะถึงเนินชะลอความเร็วของรัฐ IOWA
ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)
การศึ กษาของ ธรรมา เจี ยรธราวานิช (2559) ได้น าเสนอแนวคิดการศึ กษาเกี่ยวกั บการ
ควบคุมความเร็วบนท้องถนน โดยใช้เนินชะลอความเร็วของชุมชนสวนพลู (ภาพที่ 5.16) และมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของยานพาหนะ เมื่อสัญจรผ่านเนินชะลอความเร็วรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบเนินชะลอความเร็วที่เหมาะสมกับบริเวณชุมชนสวนพลูต่อไป

ภาพที่ 5.16: เนินชะลอความเร็วที่ใช้ในการทดสอบ
ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)
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5.4.1 พืนที่ศึกษา
ศึกษาความเร็วของรถบริเวณเนินชะลอความเร็ว และเนินกระแทกขนาดต่าง ๆ จานวน 7
ตาแหน่ง โดยเลือกเฉพาะเนินที่ติดตั้งอยู่เดี่ยว ๆ (Isolated speed bump / hump) หรือติดตั้งเป็นเนินแรก
ของกลุ่มเนิน ซึ่งผู้ขับขี่จะสามารถเลือกใช้ความเร็วก่อนผ่านเนิน และขณะผ่านเนินได้อย่างอิสระ (ตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1: สถานที่ทาการทดสอบ

ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)
5.4.2 สารวจความเร็ว
แต่ ละตาแหน่ง มีก ารสารวจความเร็ ว 2 บริเ วณ ได้แ ก่ ช่ วงทางตรงก่อ นผ่า นเนิน ชะลอ
ความเร็ว และช่วงคร่อมเนิน โดยเลือกสารวจรถคันแรกของกลุ่ม เพื่อให้ได้ความเร็วที่ผู้ขับขี่ใช้ในสภาพอิสระ
สาหรั บความเร็ว เป็นเวลา 2 ชั่ว โมง นอกช่ วงเวลาเร่ งด่วน ด้วยการจั บเวลาที่รถสัญจรบนถนนระยะทาง
ประมาณ 20 – 30 เมตร และช่วงคร่อมเนินยาวประมาณ 10 เมตร แสดงความเร็วของยานพาหนะ ก่อนผ่าน
เนินชะลอความเร็ว (ตารางที่ 5.2) แสดงความเร็วของยานพาหนะขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว (ตารางที่ 5.3)
และแสดงผลต่างความเร็วที่ลดลงของยานพาหนะก่อน และขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว (ตารางที่ 5.4)
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ตารางที่ 5.2: แสดงความเร็วของยานพาหนะ ก่อนผ่านเนินชะลอความเร็ว

ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)

146

147
147

ตารางที่ 5.3: แสดงความเร็วของยานพาหนะ ขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว

ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)
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ตารางที่ 5.4: แสดงผลต่างความเร็วของยานพาหนะ ก่อนและขณะผ่านเนินชะลอความเร็ว

ที่มา: ธรรมา เจียรธราวานิช (2559)
5.4.3 สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสามารถสร้างแบบจาลอง เพื่อหาค่าความเร็วเฉลี่ย และความเร็วที่ 85 เปอร์
เซ็นไทล์ของยานพาหนะ ขณะขับขี่ผ่านเนินชะลอความเร็วจากขนาดความกว้าง และความสูงของเนินชะลอ
ความเร็ว ณ จุดทดลองบริเวณต่างๆ ได้
ขนาดเนินชะลอความเร็วตามมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถควบคุมความเร็ว
ของยานพาหนะให้อยู่ในช่วง 25 – 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมสาหรับใช้สัญจรในถนน
สาขาย่อย และสายท้องถิ่นในประเทศไทย ดังนั้น ขนาดของเนินที่ติดตั้งเพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะที่
สัญจรบนท้องถนนในประเทศไทย สามารถใช้ขนาดตามมาตรฐานที่มีการติดตั้งในถนนสายย่อย หรือถนนสาย
ท้องถิ่นในต่างประเทศได้
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