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ดา้นคมนาคม) และผูเ้ช ีย่วชาญเร ือ่ง ความปลอดภยับนทอ้งถนนระดบันานาชาต ิคณุแดเนียล มุชตาธา 
(ออสเตรเลยี) 
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บทสรุปผูบ้รหิาร 

รายงานฉบบันีส้รปุบทบาทและหนา้ทีข่องมาตรการความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเนน้ทีโ่ครงสรา้งถนนและ
วศิวกรรมการออกแบบถนนรปูแบบต่างๆ ทีพ่สิูจนว์า่ใชง้านไดผ้ลยอดเยีย่ม โดยหยบิยกผลงานของประเทศสงิคโปร ์
ทีว่างมาตรการความปลอดภยับนทอ้งถนนทีด่ทีีส่ดุในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้าเป็นกรณีศกึษา 

ปัจจบุนั ทั่วโลกตา่งใหค้วามเห็นวา่ ถนนในประเทศสงิคโปรเ์ป็นถนนทีป่ลอดภยัทีส่ดุเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
มาตรการจดัการความปลอดภยับนทอ้งถนน ตลอดจนกฎระเบยีบตา่งๆ ทีใ่ชใ้นประเทศ ชว่ยลดปัจจยัเสีย่งตา่งๆ  
ทีก่อ่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุอาทเิชน่ มาตรการออกแบบถนน การจดัการพฤตกิรรมผูข้บัขี ่และตวัแปรเร ือ่งยานพาหนะ 
ดว้ยเหตนีุ ้ยอดผูเ้สยีชวีติบนทอ้งถนนหรอืเครอืขา่ยถนนเสน้ตา่งๆ ในประเทศสงิคโปร ์จงึลดนอ้ยลงอย่างตอ่เน่ือง 
มาเป็นเวลานับสบิปีแลว้ ผลงานทีย่อดเยีย่มนี ้สง่ผลใหก้ลุม่ประเทศใกลเ้คยีงประสงคจ์ะศกึษาประเทศสงิคโปรเ์ป็น
แบบอย่างและนําแผนแม่แบบมาเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเอง 

มาตรการหน่ึงทีส่งิคโปรนํ์ามาใชล้ดอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากสภาพรถยนตบ์กพรอ่งหรอืไม่พรอ้มใชง้าน คอื การออก
มาตรการนําเขา้รถยนตท์ีเ่ขม้งวด รถยนตท์ีนํ่าเขา้มาในประเทศสงิคโปร ์จะตอ้งมาจากประเทศทีม่มีาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความปลอดภยัของยานพาหนะระดบัสงู โดยจะตอ้งผ่านรายการตรวจสอบความปลอดภยั
ทัง้หมด 52 รายการ กาํหนดโดยกรมการขนสง่ทางบก (Land Transport Authority หรอื LTA) นอกจาก
มาตรการนําเขา้ทีเ่ขม้งวดแลว้ สงิคโปรย์งักาํหนดโควตา้รถยนตใ์นประเทศทีเ่ขม้งวดเพือ่ควบคมุปรมิาณ
รถยนตใ์นทอ้งถนนอกีดว้ย นอกจากนี ้รฐัฯ ยงักาํหนดใหผู้ข้บัขีนํ่ารถของตนไปตรวจสอบเป็นประจาํอกี  
โดยรถยนตท์ีม่อีายุตัง้แต ่3 ถงึ 10 ปี จะตอ้งนําไปตรวจสภาพรถยนตท์ุกสองปี สว่นรถยนตท์ีม่อีายุเกนิ 10 ปี 
จะตอ้งนําไปตรวจสภาพทุกปี นอกจากนี ้ประชาชนยงัตอ้งเสยีภาษีตรวจสภาพรถยนตเ์ป็นประจาํทุก 6 ปีอกีดว้ย 

หวัใจหลกัของมาตรการความปลอดภยับนทอ้งถนนในประเทศสงิคโปรอ์ยู่ที ่การใหก้ารศกึษาเร ือ่งความ
ปลอดภยับนทอ้งถนนและการจดัอบรมผูข้บัขี ่แมส้ํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปรจ์ะเป็น
หน่วยงานรบัผดิชอบเร ือ่งการจดัอบรมเร ือ่งความปลอดภยับนทอ้งถนน แตห่น่วยงานทีเ่ขา้มามบีทบาทเร ือ่ง 
การอบรมอย่างยิง่คอื องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไรทีช่ ือ่ สํานักงานเลขาธกิารประสานงานเพือ่ความมั่นคงแห่งชาต ิ
(National Security Coordination Secretariat) 

สงิคโปรใ์หค้วามสาํคญัเร ือ่งการตรวจสอบความปลอดภยัของถนนและจดัสิง่อาํนวยความสะดวกบนถนน
ใหค้รบครนั โดยรฐับาลไดก้าํหนดมาตรการหลายขัน้เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคนี์ ้การตรวจสอบความปลอดภยับน
ทอ้งถนน (Road Safety Audit) ในประเทศสงิคโปรเ์รยีกวา่การตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ (Project 
Safety Reviews หรอื PSR) โดยรฐับาลเร ิม่ดําเนินการตรวจสอบตัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 กรมการขนสง่ทางบกได ้
กาํหนดใหดํ้าเนินการตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการทุกโครงการเป็นระยะ ตัง้แต่ขัน้ตอนวางแผน ออกแบบ 
กอ่สรา้ง และเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ ทัง้นี ้การตรวจสอบความปลอดภยัโครงการ ถอืเป็นองคป์ระกอบชิน้สําคญั 
ทีก่อ่ใหเ้กดิความปลอดภยับนทอ้งถนนในประเทศ 

อกีหน่ึงมาตรการทีส่งิคโปรนํ์ามาใชค้อืการใชก้ลอ้งตรวจจบัความเรว็ รฐับาลไดต้ดิตัง้กลอ้งตรวจจบัความเรว็
ตลอดเครอืขา่ยถนนทัง้หมด 87 จดุอย่างมกีลยุทธ ์โดยกลอ้งทีนํ่ามาใชแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภทคอื กลอ้งตรวจจบั
ความเรว็แบบตดิตัง้ถาวร ปืนตรวจจบัความเรว็สําหรบัตํารวจ กลอ้งตรวจจบัความเรว็แบบเคลือ่นยา้ยได ้และกลอ้ง
ตรวจจบัความเรว็ทัว่ไป ขอ้มูลทีร่วบรวมจากสํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปรช์ ีใ้หเ้ห็นวา่มผูีข้บัขีท่ี ่
ขบัรถเรว็เกนิกาํหนดลดลง ในปี 2557 หลงัจากรฐับาลไดต้ดิตัง้กลอ้งตรวจจบัความเรว็ทัง้หมด 20 ตวั บรเิวณ
พืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด 11 แห่ง พบว่ามผูีฝ่้าฝืนความเรว็จาํกดัลดนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ดั อย่างไรก็ตาม จาํเป็น 
ตอ้งศกึษาตอ่ไปวา่พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปน้ัน เกดิจากการตดิตัง้กลอ้งตรวจจบัความเรว็เพยีงอย่างเดยีวหรอืไม่  
หรอืเกดิจากปัจจยัแวดลอ้มอืน่ๆ  
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มาตรการการจดัการความเรว็เป็นเร ือ่งทีข่าดไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีผู่ข้บัขีแ่ละผูใ้ชถ้นนทีม่ ี
ความเปราะบางใชร้ว่มกนั มาตรการสยบความเรว็ทีนํ่ามาใชอ้าจมตีน้ทุนต่ํา แตช่ว่ยชะลอความเรว็ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่ผูีเ้ปราะบางทางทอ้งถนนใช ้นอกจากนีย้งัอาจนํามาตรการเชงิกายภาพ 
หรอืมาตรการเชงิสญัญะ เชน่ การตเีสน้ถนน มาใชเ้สรมิดว้ยได ้รฐับาลสงิคโปรไ์ดก้าํหนดใหเ้ขตบางเขตใน
ประเทศ เป็น “เขตพเิศษ” เชน่ เขตสเีงนิ (Silver Zone) และเขตโรงเรยีน โดยรฐับาลจะวางมาตรการจดัการ
ความเรว็ไวใ้นเขตพเิศษเหลา่นีเ้น่ืองจากมกีลุม่ผูใ้ชถ้นนทีม่คีวามเปราะบางจาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นคนเดนิเทา้  
คนสงูอายุ หรอืเด็กนักเรยีน เป็นตน้ สําหรบัเขตโรงเรยีนหรอืเขตสเีงนิ (Silver Zone) รฐับาลไดก้าํหนดความเรว็
จาํกดัต่ํากวา่บรเิวณอืน่ (40 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมงในเขตโรงเรยีน และ 40 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมงในเขตสเีงนิ หาก
สภาวะเอือ้อํานวย) นอกจากนี ้ยงันําป้ายจราจร หรอืสญัญาณไฟขา้มถนน หรอืแถบลกูระนาด มาใชใ้หเ้หมาะสม
อกี 

สว่นปัญหารถยนตช์นกนับรเิวณแยกเน่ืองจากฝ่าไฟแดง รฐับาลสงิคโปรแ์กไ้ขปัญหาดว้ยการตดิตัง้กลอ้ง
ตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร งานวจิยัชิน้หน่ึงระบุวา่กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร ชว่ย
ป้องกนัหรอืลดความรนุแรงจากอบุตัเิหตไุดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในประเทศสงิคโปร ์มกีลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืน
สญัญาณไฟจราจรทัง้หมด 240 ตวั ตลอดเสน้ทางถนนทัง้เครอืขา่ย 

เป็นทีท่ราบดวี่าสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่ถีนนปลอดภยัทีส่ดุเป็นอนัดบัตน้ๆ ในโลก แตก็่ยงัมจีดุทีพ่ฒันาตอ่ได ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงสรา้งพืน้ฐานสําหรบัคนเดนิเทา้ ผูเ้สยีชวีติบนถนนในประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น
คนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยานถงึ 16%  ในปี 2561 มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้กบัคนเดนิเทา้ทัง้หมด 1,036 คร ัง้ โดย 25% 
ของผูบ้าดเจ็บและเสยีชวีติเป็นคนสงูอายุ (62.5% ของยอดผูเ้สยีชวีติทัง้หมดเป็นคนสงูอายุ) แมว้่าโครงสรา้งทาง
ถนนในประเทศสงิคโปรจ์ะอํานวยความสะดวกใหแ้กค่นเดนิเทา้คอ่นขา้งดแีลว้ แตโ่ครงสรา้งพืน้ฐานสําหรบัคนเดนิ
เทา้บางชว่งยงัต่ํากว่ามาตรฐานอยู่และสามารถปรบัปรงุใหด้กีวา่เกา่ได ้

นอกจากนีแ้ลว้ เมือ่ไม่นานมานี ้รฐับาลทอ้งถิน่หลายแห่งยงัเสนอเร ือ่งการปรบัปรงุถนนใหเ้กดิความยัง่ยนืและเปิด
กวา้งตอ่ผูใ้ชท้อ้งถนนมากยิง่ขึน้ โดยสนับสนุนประชาชนใหห้นัมาใชช้อ่งทางการคมนาคมอย่างยัง่ยนื มาตรการ
หลายอย่างเร ิม่ดําเนินการแลว้ และรฐับาลยงัคงวางแผนเดนิหนา้โครงการอืน่ๆ อกีหลายโครงการเพือ่พฒันา
คณุภาพชวีติของคนเดนิเทา้และเพิม่เสน้ทางจกัรยานใหม้ากขึน้ 

 

 

 

  



 

9 
 

อกัษรย่อ 

 
BIGRS โครงการมูลนิธบิลมูเบริก์เพือ่สาธารณประโยชนว์่าดว้ยความปลอดภยับนทอ้งถนนทัว่โลก 
COE ใบแสดงสทิธิก์ารเป็นเจา้ของยานพาหนะ 
LTA กรมการขนส่งทางบก 
PSR การตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ 
RLC กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร 
TP สํานักงานตาํรวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์
VIG ราวกัน้กนัชน 
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1. บทนํา 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) คาดการณว์า่ ในปี 2559 มผูีเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตบุนทอ้งถนนประมาณ 1.35 ลา้น
คน และถอืเป็นสาเหตกุารเสยีชวีติลําดบั 8 จากบรรดาสาเหตกุารเสยีชวีติของประชากรทั่วโลก (WHO 2018a) 
ความเสยีหายเป็นวงกวา้งนี ้ไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิการสญูเสยีชวีติเพยีงอย่างเดยีว แตย่งัสง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษกจิ
เป็นอย่างยิง่ จากตวัเลขดงักลา่วคาดการณว์า่อบุตัเิหตบุนทอ้งถนนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย คดิเป็นเงนิประมาณ 
518 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณหน่ึงหมืน่เจ็ดพนัลา้นบาท) และคดิเป็นสดัสว่น 1-2 เปอรเ์ซน็ตข์องผลติภณัฑ ์
มวลรวมในประเทศตอ่ปี หากรฐับาลไม่วางมาตรการแทรกแซงใดๆ คาดการณว์า่อบุตัเิหตุบนทอ้งถนนจะกลายเป็น
สาเหตกุารเสยีงชวีติอนัดบั 5 ของโลกในปี 2573 อย่างแน่นอน 

ธนาคารโลกใหค้วามสําคญักบัเร ือ่งความปลอดภยับนทอ้ถนนของโครงการคมนาคมขององคก์รเป็นอย่างยิง่  
จงึจดัตัง้โครงการความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยผนึกกาํลงัรว่มกบัหน่วยงานนานาชาตอิกี 9 แห่งภายใตแ้กนนํา
โดยมูลนิธบิลมูเบริก์เพือ่สาธารณประโยชน ์จนเกดิเป็นโครงการมูลนิธบิลมูเบริก์เพือ่สาธารณประโยชนเ์พือ่ความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน (BIGRS) 

รายงานวจิยัปี 2560 ของธนาคารโลกภายใตโ้ครงการ BIGRS ชีใ้หเ้ห็นผลกระทบของอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนตอ่
เศรษฐกจิ โดยระบุวา่หากอตัราการบาดเจ็บและเสยีชวีติบนทอ้งถนนลดลงอย่างมนัียยะสําคญัอย่างตอ่เน่ือง 
เศรษฐกจิในประเทศทีศ่กึษา 5 ประเทศจะเตบิโต รายไดป้ระชาชาตจิะเพิม่ขึน้ สง่ผลใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์
จากสวสัดกิารสงัคมทีช่ดัเจนขึน้ ยกตวัอย่างเชน่ หากลดอตัราการบาดเจ็บและเสยีชวีติลงได ้50% และรกัษาสถติิ
ไวเ้ท่าเดมิเป็นระยะเวลา 24 ปี ประเทศไทยจะมรีายไดห้มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 22.2 เปอรเ์ซน็ตข์องผลติภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ ในขณะทีป่ระเทศฟิลปิปินสจ์ะไดเ้พิม่ขึน้ 7.2 เปอรเ์ซน็ต ์ตวัเลขสถตินีิช้ ีใ้หเ้ห็นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ
คร ัง้ใหญ่ทีห่ลายประเทศสามารถแกไ้ขได ้หากลงมอืดําเนินโครงการดว้ยวสิยัทศันย์ัง่ยนื และตอบสนองตาม
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษวา่ดว้ยความปลอดภยับนทอ้งถนน 

โครงการ BIGRS ของมูลนิธบิลมูเบริก์เพือ่สาธารณประโยชน ์(ปี 2558-2562) เป็นโครงการระยะที ่2 ของ
โครงการความรว่มมอืมูลคา่ 125 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 3 พนั 7 รอ้ยลา้นบาท) โดยมุ่งเนน้เร ือ่งการลด
อตัราผูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บสาหสัในเมอืงทีค่ดัเลอืกทัง้ 10 เมอืงจาก 10 ประเทศกาํลงัพฒันาทัว่โลก (ภาพประกอบ
ที ่1.1) เมอืงทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้โครงการตอ้งผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกทีเ่ขม้งวด โดยเมอืงทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้ 
10 ไดแ้ก ่อกักรา  อาดดสิ อาบาบา  กรงุเทพมหานคร  โบโกตา  โฟรต์าเลซา  โฮจมินิห ์ มุมไบ  ซานเปาโล  และ  
เซีย่งไฮ ้ หลงัเขา้โครงการ BIGRS แตล่ะเมอืงไดร้บัเงนิทุนสนับสนุนพนักงานเต็มเวลาในหน่วยงาน ตลอดจน 
ความชว่ยเหลอืทางเทคนิคจากหน่วยงานภาค ีการฝึกอบรม และการเพิม่ขดีความสามารถตา่งๆ อย่างเต็มที ่เพือ่
เสรมิกาํลงัหน่วยงาน สือ่ และแผนรณรงคส์รา้งการตระหนักรูใ้นสงัคม 

นอกจากนีแ้ลว้ ประเทศทีไ่ดร้บัเลอืกเขา้โครงการทัง้ 5 ประเทศ ไดแ้ก ่จนี อนิเดยี ฟิลปิปินส ์ทานซาเนีย และไทย 
ยงัไดร้บัการสนับสนุนในระดบัประเทศเพือ่เดนิหนา้มาตรการตา่งๆ เชน่ มาตรการดา้นกฎหมาย และมาตรการเชงิ
นโยบาย มูลนิธบิลมูเบริก์ยงัไดป้ระสานงานใหธ้นาคารโลกเป็นผูป้ระเมนิคา่ใชจ้า่ยและประเมนิวา่ถนนชว่งใดบา้ง 
ทีม่คีวามเสีย่งสูงในประเทศคดัเลอืกทัง้ 5 ประเทศ 

 

ภาพประกอบที ่1.1 แสดงเมอืงตา่งๆ ทีจ่ดักจิกรรมภายใตโ้ครงการ BIGRS 
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ภาพประกอบที่ 1.1 เมืองและประเทศที่เขา้รว่มโครงการ BIGRS (ปี 2558-2562) 

  

บทบาทหลกัของธนาคารโลกในโครงการ BIGRS ไดแ้ก ่

• เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการความปลอดภยับนทอ้งถนน 
• พฒันาความปลอดภยัของโครงสรา้งพืน้ฐานทางถนน และ  
• ใชป้ระโยชนส์งูสดุจากการลงทุนโครงการความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยเฉพาะในประเทศทีม่ศีกัยภาพ 

ในการบรรลเุป้าหมายเป็นวงกวา้งหากชว่ยชวีติประชาชนไวไ้ด ้ 

การรว่มมอืกบัหุน้สว่นดา้นถนนทีป่ลอดภยัและการเดนิทางทีป่ลอดภยัของ BIGRS (BIGRS Safer Streets and 
Safer Mobility) อาท ิEMBARQ สถาบนัทรพัยากรโลก (World Resources Institute หรอื WRI) ศนูยร์อสส ์
เพือ่เมอืงยัง่ยนื (Ross Center for Sustainable Cities) และโครงการเมอืงออกแบบโลกของสมาคมคมนาคม
ของเมอืงแห่งชาต ิ(National Association of City Transportation Official's Global Designing Cities 
Initiative: NACTO –GDCI) ทําใหธ้นาคารโลกมโีอกาสไดเ้ตมิเต็มความรว่มมอืในการปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของถนนและความปลอดภยัในการสญัจรในเมอืงทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

รายงานฉบบันีส้รปุบทบาทและหนา้ทีข่องมาตรการความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเนน้ทีโ่ครงสรา้งถนนและ
วศิวกรรมการออกแบบถนนรปูแบบต่างๆ ทีพ่สิูจนว์า่ใชง้านไดผ้ลยอดเยีย่ม โดยหยบิยกผลงานของประเทศสงิคโปร ์
ทีว่างมาตรการความปลอดภยับนทอ้งถนนทีด่ทีีส่ดุในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  
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1.1. แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) 

แนวคดิ “ระบบทีป่ลอดภยั” (Safe System Approach) เป็นระบบสนับสนุนการเดนิทางบนทอ้งถนนทีป่ลอดภยั 
ซึง่ปรบัเขา้กบัความอดทนของรา่งกายของผูใ้ชถ้นน (อา้งองิ Well et al. 2018; ITF 2016) หลกัการสาํคญัของ
แนวคดินี ้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตกิลางครสิตศ์ตวรรษที ่1990 ทีรู่จ้กักนัทัว่โลกหลายชดุ เชน่ Zero Vision 
ของประเทศสวเีดน และแนวทางความปลอดภยัอย่างยัง่ยนื (Sustainable Safety PIARC ปี 2015) ทัง้นี ้สภาการ
คมนาคมแห่งประเทศออสเตรเลยีไดน้อ้มรบัหลกัการดงักลา่วในปี พ.ศ. 2547 และมอบหมายใหห้น่วยงานถนนที่

เกีย่วขอ้งประจํารฐั และเขตแดนทุกเขตนําไปปรบัใช ้โปรดอ่านรายละเอยีดประวตักิารใชง้านแนวคดิระบบที่

ปลอดภยั (Safe System Approach) และเหตผุลเบือ้งหลงั ไดใ้นบทความของ Grzebieta, Mooren และ Job 
(2013) 

หวัใจสําคญัของแนวคดิระบบทีป่ลอดภยั คอื การใหค้วามสําคญักบัพฤตกิรรมผูใ้ชร้ถ แต่ก็ยอมรบัวา่ความ
ผดิพลาดของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ดงัน้ัน เป้าหมายหลกัของแนวคดินี ้คอื สรา้งระบบคมนาคมทางถนนที่

เผือ่พืน้ทีใ่หค้วามผดิพลาดและลดผลกระทบทีต่ามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดอตัราการเสยีชวีติและการบาดเจ็บ
สาหสั  

ทัง้นี ้ใชว่า่แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) จะมองวา่ผูใ้ชถ้นนไม่ตอ้งปฏบิตัติามกฎจราจร  
อนัทีจ่รงิ แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) จะมปีระสทิธภิาพสงูสดุก็ต่อเมือ่ผูใ้ชถ้นนปฏบิตัิ
ตามกฎจราจร กลา่วไดว้า่ แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) คอืระบบความปลอดภยัแบบองค ์
รวม สําหรบัผูใ้ชถ้นนทีป่ฏบิตัติามกฎจราจร แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) จะชว่ยป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิการเสยีชวีติและการบาดเจ็บรนุแรงถงึขดีสดุ ผูใ้ชถ้นนไม่ควรเสีย่งเสยีชวีติหรอืไดร้บับาดเจ็บสาหสั หาก
ตกเป็นผูเ้กีย่วขอ้งในอบุตัเิหตหุรอืเหตปุะทะทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของตนเอง อย่างไรก็ตามระบบนีย้งัชว่ยลด
ความเสีย่งจากการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บสาหสั กรณีเกดิเหตกุารชนทีม่ผูีใ้ชถ้นนทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎจราจรเขา้
มาเกีย่วขอ้ง 

โดยสรปุแลว้ แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) นําองคป์ระกอบทีก่อ่ใหเ้กดิความปลอดภยับน
ถนนมาไวพ้จิารณารว่มกนัโดยภาพรวม ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ ในระบบ อนัไดแ้ก ่
ผูใ้ชถ้นน ถนนและทางเทา้ ยานพาหนะ และความเรว็ในการขบัขี ่(ดภูาพประกอบที ่1.2) 
แนวคดินีป้ระกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คอื 

1. ถนนและทางเทา้ปลอดภยั หมายถงึ ระบบการคมนาคมที่ถ่กูออกแบบใหร้อดชวีติจากการชนกนัได ้
โดยผนวกกลยุทธก์ารออกแบบและการซอ่มบํารงุถนนและทางเทา้ไวด้ว้ยกนั 

2. ยานพานะปลอดภยั หมายถงึ การออกแบบยานพาหนะและอปุกรณนิ์รภยัตา่งๆ ใหม้คีวามปลอดภยั 
ตลอดจนระบบควบคมุการทรงตวั (ESC) ถงุลมนิรภยั ฯลฯ 

3. ความเรว็ปลอดภยั หมายถงึ 
การกาํหนดความเรว็จาํกดัทีส่ะทอ้นระดบัความเสีย่งของถนนใหผู้ใ้ชถ้นนทราบ และสง่สญัญาณวธิกีารใช ้
ถนนใหถ้กูตอ้ง 
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ภาพประกอบที่ 1.2 แผนผงัแนวคิดระบบที่ปลอดภยั (Safe System Approach) 

  

ทีม่า : ITF 2016. 

 

ยานพาหนะจะตอ้งสญัจรดว้ยความเรว็ทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านและระดบัความปลอดภยัของถนน เพือ่ป้องกนัไม่ให ้
แรงปะทะสงูเกนิขดีจํากดั สง่ผลใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสั การจะทําเชน่นีไ้ดจ้ะตอ้งกาํหนดความเรว็
จาํกดัทีเ่หมาะสม และวางมาตรการบงัคบัใชท้ีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มใหค้วามรูป้ระชาชน ควบคูก่บัการออกแบบถนน
ทีส่อดคลอ้งกบัการใชง้าน และสง่สญัญาณใหป้ระชาชนใชถ้นนอย่างเหมาะสม  
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1.2. มาตรการเชงิประจกัษ ์

มาตรการเชงิประจกัษ ์(Evidence-based measures) หมายถงึ การนําสถติติวัเลขอบุตัเิหต ุยอดผูบ้าดเจ็บ และ
ขอ้มูลอืน่ๆ มาใชว้างมาตรการเพือ่ใหท้อ้งถนนปลอดภยั นอกจากนี ้การวางมาตรการเชงิประจกัษ ์ยงันํา
ผลการวจิยัและผลการประเมนิตา่งๆ มาใชพ้จิารณามาตรการแทรกแซงทีม่ปีระสทิธภิาพ  การใชห้ลกัฐานเชงิ
ประจกัษ ์มตีน้กาํเนิดมาจากวงการแพทย ์แต่หลงัจากน้ัน ก็มกีารนําหลกัการนีไ้ปใชใ้นสาขาอืน่ๆ รวมถงึเร ือ่งความ
ปลอดภยับนทอ้งถนนดว้ย 

การใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษช์ว่ยรบัรองวา่มาตรการแทรกแซงใหม่หรอืมาตรการแทรกแซงเดมิจะประสบผลสําเรจ็ 
เน่ืองจากมหีลกัฐานทีช่ว่ยพสิจูนแ์ลว้วา่มาตรการเหลา่นีใ้ชไ้ดผ้ลในบรบิททีค่ลา้ยคลงึกนั นอกจากนีก้ารใช ้
หลกัฐานเชงิประจกัษย์งัเสนอแนวทางทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุกรณีตอ้งตดังบประมาณอกีดว้ย  

มาตรการแทรกแซงเชงิประจกัษเ์พือ่เพิม่ความปลอดภยับนทอ้งถนนแบ่งออกเป็น 4 กลุม่หลกั ไดแ้ก ่

1. ผูใ้ชถ้นนปลอดภยักว่าเดมิ หมายถงึ การใหข้อ้มูลและจดัฝึกอบรมใหผู้ใ้ชถ้นนเกีย่วกบัการใชถ้นนอย่าง
ปลอดภยั รวมถงึการดําเนินมาตรการกบัผูท้ีฝ่่าฝืนกฎจราจร 

2. ถนนปลอดภยักวา่เดมิ หมายถงึ การออกแบบ การกอ่สรา้ง และการบํารงุรกัษาถนนและทางขา้งถนน 
เพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตแุละลดความรนุแรงของการบาดเจ็บเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ

3. ยานพาหนะปลอดภยักวา่เดมิ หมายถงึ การออกแบบและการบํารงุรกัษายานพาหนะเพือ่ลดความเสีย่ง 
ในการชนและความรนุแรงของการบาดเจ็บตอ่ผูข้บัขี ่ผูเ้ดนิเทา้ และผูใ้ชจ้กัรยานหากเกดิอุบตัเิหตขุึน้ 

4. ความเรว็ทีป่ลอดภยักวา่เดมิ หมายถงึ การกาํหนดความเรว็จํากดัทีส่อดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งของถนน
ในเครอืขา่ย และประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการใชค้วามเรว็ต่ําในการลดการเกดิอบุตัเิหตแุละความรนุแรงของ
การบาดเจ็บเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุรวมทัง้การกาํหนดโครงสรา้งพืน้ฐานและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขา้ใจได ้
ง่าย 

จากการศกึษาของ Wegman และคณะ  (2017) พบว่ามปัีจจยัหลกัทีส่ง่ผลตอ่แนวทางการจดัการความปลอดภยั
แบบใหม่ทีอ่าศยัหลกัฐานเชงิประจกัษแ์ละขอ้มูลนีอ้ยู่สามประการ คอื การประเมนิสถานการณห์ลงัวางมาตรการ 
การประเมนิสถานการณล์ว่งหนา้กอ่นวางมาตรการ โดยจะประเมนิรายมาตรการและภาพรวม และ ความยดืหยุ่น
ของผลการศกึษาทีส่ามารถโอนถา่ยได ้(ความเทีย่งตรงภายนอก)  
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1.3. ความปลอดภยับนทอ้งถนนในกลุม่ประเทศอาเซยีน  

รายการฉบบัหน่ึงคาดการณไ์วว้า่ กว่า 50-75% ของผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตใุนภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก เป็นกลุม่
ผูใ้ชถ้นนทีเ่ปราะบาง อาท ิคนเดนิเทา้ คนป่ันจกัรยาน และผูข้บัขีจ่กัรยานยนต ์ 

รายงานขององคก์ารอนามยัโลก (2018b) ระบุวา่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภมูภิาคทีม่อีตัราการเสยีชวีติจาก
อบุตัเิหตบุนทอ้งถนนสงูสดุเป็นอนัดบั 2 รองจากทวปีแอฟรกิาเท่าน้ัน ในปี พ.ศ. 2559 พบวา่ในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้มยีอดผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนเฉลีย่ประมาณ 20.7 คน ตอ่ประชากร 100,000 ตน 

นอกจากนี ้องคก์ารอนามยัโลกยงัคาดการณไ์วอ้กีว่าในปี พ.ศ. 2559  สดัสว่นผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุบนทอ้งถนน
ทัว่โลกอยู่ที ่18.2 คน ตอ่ ประชากร 100,000 คน แตอ่ตัราการเสยีชวีติบนทอ้งถนนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
สงูกวา่อตัราการเสยีชวีติของประชากรทัว่โลกโดยภาพรวมประมาณ 13% ในปีเดยีวกนั  

จากผลการสํารวจขององคก์ารอนามยัโลก พบวา่ประเทศกลุ่มอาเซยีนบางประเทศมอีตัราการเสยีชวีติบนทอ้งถนน
สงูเป็นพเิศษ เชน่ มาเลเซยี ไทย เวยีดนาม โดยอตัราการเสยีชวีติบนทอ้งถนนอยู่ที ่23.6 คน 32.7 คน และ 26.4 
คน ตอ่ประชากร 100,000 คนตามลําดบั (ภาพประกอบ 1.3) ตวัเลขดงักลา่วสงูกว่าอตัราการเสยีชวีติบนทอ้งถนน
ของประชากรโลกอย่างยิง่ 

ภาพประกอบที่ 1.3 ประมาณการผูเ้สียชวี ิตต่อประชากร 100,000 ราย ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

 

ทีม่า : องคก์ารอนามยัโลก 2018a 
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1.4. ภาพรวมความปลอดภยับนทอ้งถนนของประเทศสงิคโปร ์

สงิคโปรต์ ัง้อยู่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มลีกัษณะเป็นเกาะ ตัง้อยู่ระหวา่งประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี 
และเป็นจดุยุทธศาสตรใ์นเสน้ทางเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สงิคโปรม์พีืน้ทีป่ระเทศนอ้ยกวา่ 7,000 ตารางกโิลเมตร 
โดยพืน้ทีช่ายฝ่ังมรีะยะทางรวม 193 กโิลเมตร พืน้ทีส่ว่นใหญ่บนเกาะเป็นทีร่าบต่ํา มจีดุสงูสุดอยู่ที ่166 เมตร 
สงิคโปรม์สีภาพอากาศรอ้นชืน้ และมฝีนสองฤดจูากพายุมรสมุ 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีพ่ฒันากา้วกระโดดและมเีศรษฐกจิเปิดเสรทีีก่า้วหนา้ ธรุกจิในประเทศเปิดกวา้งและปราศจาก
การคอรปัชนั มรีาคากลางคอ่นขา้งคงที ่และเป็นหน่ึงในประเทศทีม่รีายไดป้ระชากรตอ่หวัสงูทีส่ดุในโลก สงิคโปรม์ี
ประชากรทัง้หมดกวา่ 5 ลา้นคน โดยมอีายุขยัเฉลีย่ที ่83.2 ปี 

ในแง่ความปลอดภยับนทอ้งถนนสงู สงิคโปรเ์ป็นหน่ึงในประเทศทีม่รีะบบบรหิารจดัการทีด่เีป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
รายงานสถติขิองสํานักงานตํารวจจราจรประจําประเทศสงิคโปรใ์นปี 2562 เผยใหเ้ห็นวา่ ยอดผูเ้สยีบนทอ้งถนน 
ลดนอ้ยลง ตามภาพประกอบ 1.4 

ภาพประกอบที่ 1.4 ผูเ้สียชวี ิตต่อประชากร 100,000 ราย ในประเทศสิงคโปร  ์

 

ทีม่า : สํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์2562 

ในปี 2552 ยอดผูเ้สยีชวีติอยู่ที ่183 ราย และชว่ง 10 ปีทีผ่่านมา ระหวา่งปี 2552-2561 รฐับาลสงิคโปรส์ามารถ
ลดจาํนวนผูเ้สยีชวีติบนทอ้งถนนไดป้ระมาณ 32% จนเหลอื 124 ราย ในปี 2561  

อตั
รา

กา
รเ

สยี
ช

วีติ
ต่อ

ปร
ะช

าก
ร 

10
0,

00
0 

รา
ย 

ปี 
2552      2553     2554      2555     2556     2557      2558     2559      2560      2561 



 

17 
 

ในขณะทีอ่ตัราการเกดิอบุตัเิหตทุีก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บตลอด 10 ปีทีผ่่านมา เพิม่และลดลงเป็นชว่งๆ 
(ภาพประกอบที ่1.5)  

ภาพประกอบที่ 1.5 อตัราการเกดิอุบตั ิเหตุต่อยานพาหนะ 10,000 คนัในประเทศสิงคโปร  ์

 

ทีม่า : สํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์2562 

จากแผนภมูใินภาพประกอบที ่1.4 และภาพประกอบที ่1.5 จะเห็นไดว้า่จาํนวนผูเ้สยีชวีติและจาํนวนอบุตัเิหต ุ
ทีก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บลดนอ้ยลงโดยภาพรวม ตวัเลขนีอ้าจเกดิขึน้จากหลายปัจจยั เชน่ การกาํหนดความเรว็ 
ในการขบัขีต่ํ่า การเพิม่การตระหนักรูใ้หผู้ข้บัขี ่การใชย้าพาหนะทีป่ลอดภยั การจดัสรรถนนทีป่ลอดภยั และ 
การรบัมอืหลงัอบุตัเิหตทุีด่ ี
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2. การจดัการความปลอดภยับนทอ้งถนน  

เสาหลกัแรกของแผนทศวรรษความปลอดภยัทางถนนของโลกขององคก์ารอนามยัโลก คอื การจดัการความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน (องคก์ารอนามยัโลก 2011) จากรายงานโลกวา่ดว้ยการระงบัการบาดเจ็บจากอบุตัเิหตบุน
ทอ้งถนน (World Report on Road Traffic Injury Prevention) (Peden 2004) และจากแผนทศวรรษความ
ปลอดภยัทางถนน ประเด็นสําคญัมกัถกูหยบิยกคอื การกาํหนดแนวทางทีม่รีะบบและมแีบบแผนเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพความปลอดภยัของถนน แนวทางทีร่ฐับาลหรอืองคต์า่งๆ ทั่วโลก สามารถนําไปปรบัใชเ้พือ่พฒันา
ความปลอดภยับนทอ้งถนนได ้คอื การวางระบบการจดัการความปลอดภยับนทอ้งถนนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในประเทศสงิคโปร ์หน่วยงานหลกัทีด่แูลเร ือ่งการจดัการถนนกรมการขนสง่ทางบก (LTA) และ สํานักงานตํารวจ
จราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์(TP) กรมการขนสง่ทางบกทําหนา้ทีดู่แลเร ือ่งการกาํหนดและการซอ่มบํารงุสิง่อํานวย
ความสะดวกบนถนนและความปลอดภยัของยานพาหนะ ในขณะทีส่ํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์
ไดร้บัมอบหมายใหด้แูลเร ือ่งการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรและการใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนและการประชาสมัพนัธ ์  

2.1. อบุตัเิหตปุระเภทตา่งๆ ในสงิคโปร ์

อบุตัเิหตบุนถนนเป็นเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้โดยมรีถยนตท์ีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งมากกว่าหน่ึงคนั โดยสถานทีเ่กดิเหตอุาจ
เป็นทางหลวง ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บและมกีารจดบนัทกึไวโ้ดยเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ อบุตัเิหตุบนถนนเป็นเร ือ่งทีเ่กดิขึน้
ไม่บ่อย ไม่มกีาํหนดตายตวั และเกดิจากปัจจยัแวดลอ้มหลายประเด็น แตม่กัเกดิจากผูใ้ชถ้นนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่
อาจขบัขีห่รอืใชถ้นนตามสภาพถนนทีเ่อือ้อํานวยไวไ้ด ้ 

ในสงิคโปร ์อบุตัเิหตบุนถนนแบ่งความรนุแรงออกเป็น 4 ระดบั คอื 1.) มคีนตาย 2.) มผูีบ้าดเจ็บสาหสั 3.) มี
ผูบ้าดเจ็บเล็กนอ้ย และ 4.) มทีรพัยส์นิเสยีหาย อบุตัเิหตทุีม่คีนตาย คอื อบุตัเิหตทุีม่เีหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยคนใดคน
หน่ึงเสยีชวีติภายใน 30 วนัหลงัเกดิเหต ุ 

อบุตัเิหตทุีม่ผูีบ้าดเจ็บสาหสั คอื อบุตัเิหตทุีม่ผูีบ้าดเจ็บขัน้รา้ยแรง อาทเิชน่ กระดกูแตกและรา้ว ภาวะเลอืดคัง่ 
อวยัวะฉีกขาดภายใน อวยัวะถกูบดขยี ้แผลตดักวา้ง แผลฉีกขาด หรอือาการชอ็คทีจ่ําเป็นตอ้งรกัษาพยาบาลหรอื
เขา้โรงพยาบาล เชน่ ผูเ้คราะหร์า้ยทีไ่ม่อาจกลบัไปใชช้วีติปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 7 วนัหลงัเกดิเหต ุอบุตัเิหตุมผูีบ้าดเจ็บ
เล็กนอ้ย คอื อบุตัเิหตทุีม่กีารสง่ตวัผูบ้าดเจ็บไปโรงพยาบาลจากทีเ่กดิเหตใุนรถพยาบาล หรอืมผูีบ้าดเจ็บทีต่อ้งรบั
การรกัษาในโรงพยาบาล ตลอดจนผูท้ีต่อ้งลาป่วยเป็นเวลาไม่เกนิ 3 วนั 

อบุตัเิหตตุา่งๆ จะแบ่งตามระดบัความรนุแรง โดยเรยีงตากกลุม่ทีร่นุแรงมากทีส่ดุกอ่น สว่นอบุตัเิหตใุดทีไ่ม่มี
ผูบ้าดเจ็บ จะถูกจดัอยู่ในกลุม่อบุตัเิหตทุีม่ทีรพัยส์นิเสยีหายทัง้หมดแทน 

ทัง้นีอ้บุตัเิหตอุาจเกดิขึน้จากหลายปัจจยัแวดลอ้ม ไมว้า่จะเป็นปัจจยัทางถนน ปัจจยัมนุษย ์ปัจจยัยานพาหนะ 
และปัจจยัแวดลอ้ม 
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2.2. ความปลอดภยัของยานพาหนะ  

อย่างทีท่ราบกนัดวีา่ยานพาหนะเป็นปัจจยัหน่ึงทีก่อ่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุดงันี ้การกาํหนดอปุกรณค์วามปลอดภยัต่างๆ 
ภายในยานพาหนะ ไม่วา่จะเป็นถงุลมนิรภยั ระบบเบรก ABS จะชว่ยลดโอกาสการเกดิอบุตัเิหต ุหรอืลดความ
รนุแรงของอบุตัเิหตไุด ้รฐับาลสงิคโปรอ์นุญาตใหนํ้าเขา้ยานหนะโดยตรงจากผูผ้ลติหรอืจากประเทศทีม่มีาตรฐาน 
ความปลอดภยัและมาตรฐานการไอเสยีทีเ่ทา่กนัหรอืสงูกวา่ประเทศสงิคโปร ์และสามารถนําเขา้รถยนตม์อืสอง 
ทีม่อีายุนอ้ยกว่า 3 ปี รวมทัง้รถคลาสสกิหรอืรถวนิเทจเขา้ประเทศได ้(LTA 2017a)  

ยานพาหนะทีนํ่าเขา้ในประเทศจะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัจิราจรและกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ยานพาหนะ 
ทีนํ่าเขา้จากกลุม่ประเทศยุโรป ญีปุ่่น สหรฐัอเมรกิาเป็นยานพาหนะทีผ่่านเกณฑ ์เน่ืองจากกรมการขนสง่ทางบก
มองวา่กลุม่ประเทศเหลา่นีม้มีาตรฐานความปลอดภยัยานพาหนะสงูระดบัโลก  

ทัง้นี ้ การทีร่ฐับาลวางมาตรการนําเขา้ยานพาหนะทีเ่ขม้งวด สบืเน่ืองมาจากตอ้งการระงบัการใชง้านยานพาหนะ 
ทีไ่ม่ปลอดภยับนถนนในประเทศ  

ขณะเดยีวกนั เพือ่ใหอ้ตัราการใชร้ถยนตส์อดคลอ้งกบัปรมิาณถนน รฐับาลยงัไดก้าํหนดโควตาจํานวนรถยนต ์
ในประเทศสงิคโปรอ์กีดว้ย หากตอ้งการครอบครองและใชง้านยานพาหนะในประเทศสงิคโปร ์ จาํตอ้งขอใบแสดง
สทิธิก์ารเป็นเจา้ของยานพาหนะ หรอื COE (Certificate of Entitlement) กอ่น โดยใบแสดงสทิธิ ์COE จะใช ้
แสดงสทิธคิรอบครองรถยนตเ์ป็นระยะเวลา 10 ปี  

จาํนวนรถยนตท์ีร่ฐับาลจาํกดัจะพจิารณาตามเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้ 

• จาํนวนยานพานะทีถ่อนทะเบยีนทัง้หมด 
• ยอดการเตบิโตของยานพาหนะในประเทศ หมายถงึ จํานวนโควตา้ทีร่องรบัยานพาหนะใหม่ในประเทศ 
• การปรบัเปลีย่นตามปรมิาณรถแท็กซี ่การซือ้รถคนัใหม่แทนคนัเดมิตามโครงการรถใหม่พลงังานสะอาด 

(Early Turnover Scheme) การประมาณการทีค่าดเกนิไว ้และจาํนวนใบแสดงสทิธิท์ีห่มดอายุหรอื
ยกเลกิแลว้ในระบบ 

จาํนวนผูถ้อืใบแสดงสทิธิ ์COE จะอปัเดตใหม่ทุกๆ 3 เดอืน (LTA, 2019) 

จากแผนแม่บทของกรมการขนสง่ทางบกสงิคโปรปี์พ.ศ. 2583 ระบุวา่ 67% ของการเดนิทางในช ัว่โมงเรง่ดว่น
ทัง้หมด เป็นการเดนิทางโดยรถสาธารณะ เมือ่เทยีบกบัตวัเลขในปีพ.ศ. 2555 ที ่63% ตวัเลขสถตินีิส้ง่ผลกระทบ
ตอ่ความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากการเดนิทางโดยรถสาธารณะเป็นการเดนิทางทีป่ลอดภยัทีส่ดุ
แลว้ 

ขอ้มลูในตารางที ่2.1 แจกแจงรายการชิน้สว่นยานยนตท์ีต่อ้งผ่านมาตรฐานทัง้หมด 52 รายการ  
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ตารางที่ 2.1 รายการส่วนประกอบยานพาหนะที่ตอ้งผ่านมาตรฐาน (LTA 2017a) 

 รายการ  รายการ 
1 ระบบกนัขโมยและการเขา้รหสักญุแจ 

(Immobilizer) 
27 ระบบกนัชนดา้นขา้ง 

2 ระบบแจง้เตอืนสญัญาณเสยีง 28 นํ้าหนักโหลดและสดัสว่น 
3 ระบบเบรก 29 ไฟจอดรถ 
4 ประกบัเพลา 30 ระบบป้องกนักรณีเกดิเหตเุพลงิไหม ้
5 ระบบละลายนํ้าแข็ง/ไลฝ้่า 31 ระบบบงัคบัเลีย้วแบบปกป้อง 
6 ปรมิาณไอเสยีเคร ือ่งดเีซล 32 ไฟสอ่งป้ายทะเบยีนรถดา้นหลงั 
7 สญัญาณไฟเลีย้ว 33 พืน้ทีต่ดิป้ายทะเบยีนรถดา้นหลงั 
8 ประตขูา้งและประตหูลงั 34 ทศันวสิยัมุมมองหลงั 
9 อตัราการรบกวนแม่แหล็กไฟฟ้า 35 ป้ายทะเบยีนรถยนต ์
10 ท่อไอเสยี 36 แผ่นสะทอ้นแสง 
11 กรอบไฟหนา้ ไฟหนา้ (ดา้นขา้ง) ไฟทา้ย 

(ดา้นขา้ง) ไฟหยุด ไฟขา้ง 
ไฟสําหรบัขบัขีต่อนกลางวนั 

37  ระบบยอ้นกลบัไฟสํารอง 

12 ระบบเคร ือ่งยนต ์ 38 กระจกนิรภยั 
13 โครงยานยนต ์ 39 สลกัเข็มขดันิรภยั 
14 ไฟตดัหมอก (หนา้) 40 เข็มขดันิรภยั 
15 ไฟตดัหมอก (หลงั) 41 ความแข็งแรงของพนักทีน่ั่ง 
16 วสิยัทศันด์า้นหนา้ 42 คานประตดูา้นขา้ง 
17 ระบบป้องกนัการมุดใตท้อ้งรถดา้นหนา้ 43 ระดบัเสยีงดา้นหนา้ 18 
18 ระบบกนัชนดา้นหนา้ 44 ระบบจาํกดัความเรว็ 
19 อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ 45 มาตรวดัความเรว็ และเกยีรห์ลงั 
20 ถงัใสนํ่้ามนั/อะไหลป่กป้องชว่งทา้ยรถ 46 กาํลงับงัคบัเลีย้ว 
21 หมอนรองศรีษะ 47 หูลากจงู 
22 ไฟหนา้ (รวมหลอดไฟ) 48 ยาง 
23 ระบบใหค้วามรอ้น 49 ยานพาหนะและเคร ือ่งหมายอะไหล ่

(รวมถงึหมายเลขยานยนต ์หรอื VIN) 
24 จดุควบคมุ 50 ยานยนตร์ะบบ CNG/ไฟฟ้า/ไฮบรดิ ฯลฯ 
25 การตดิตัง้ไฟและอะไหลใ่หส้ญัญาณไฟ 51 ส/ีการเคลอืบ 
26 การทําฟิตติง้ภายใน 52 บงัโคลนลอ้ 

 

2.3. การสรา้งการตระหนักรูแ้ละการใหค้วามรู ้

อกีหน่ึงประเด็นสําคญัทีก่อ่ใหเ้กดิทอ้งถนนปลอดภยัคอืการใหก้ารศกึษาแกผู่ใ้ชถ้นนทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นผูข้บัขี่

หรอืคนเดนิเทา้ การใหก้ารศกึษาแกผู่ข้บัขีแ่ละการรณรงคค์วามปลอดภยับนถนนเป็นหนา้ทีห่น่ึงของสํานักงาน
ตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์(TP) 
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สํานักงานตํารวจฯ มกัจดักจิกรรมรณรงคค์วามปลอดภยับนถนนเป็นระยะ โดยตัง้เป้าหมายทีผู่ใ้ชถ้นนทุกประเภท
ไม่วา่จะเป็นผูข้บัขีห่รอืคนเดนิเทา้ ในประเทศสงิคโปรม์ศีนูยอ์บรมผูข้บัขีท่ ัง้หมด 3 แห่ง คอื 

• ศนูยข์บัขีบู่กติบาต็อก (Bukit Batok Driving Centre Ltd) 
• ศนูยข์บัขีค่อมฟอรต์เดลโกร (ComfortDelGro Driving Centre Pte Ltd) 
• ศนูยข์บัขีเ่พือ่ความปลอดภยัสงิคโปร ์(Singapore Safety Driving Centre Ltd) 

ศนูยข์บัขีต่า่งๆ มหีนา้ทีจ่ดัการฝึกอบรมใหแ้กผู่ข้บัขีใ่หม่ ตลอดจนจดัหลกัสตูรทบทวนการขบัขีใ่หแ้กผู่ข้บัขี ่
ทีถ่กูพกัใบอนุญาต ศนูยข์บัขีท่ ัง้สามแห่ง ยงัมหีนา้ทีจ่ดัสอบใบขบัขีร่ว่มกนักบัสํานักงานตํารวจฯ อกีดว้ย 

ครผููส้อนทีศ่นูยข์บัขีท่ ัง้หมดผ่านมาตรฐานระดบัสงูและมกีารวดัผลอย่างใกลช้ดิกบัสํานักงานตํารวจจราจรฯ ทัง้นี ้
ภายในศนูยฯ์ ตา่งๆ จะจดัสอนทฤษฎแีละหลกัสตูรทีนํ่าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ ตลอดจนมเีคร ือ่งจาํลองการขบัขีร่ถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตเ์มือ่เขา้ฝึกอบรมขบัขี ่

กองความปลอดภยับนทอ้งถนนประจาํสํานักงานตํารวจจราจรประเทศสงิคโปร ์มหีนา้ทีใ่นการใหก้ารฝึกอบรม 
เร ือ่งความปลอดภยับนทอ้งถนนแกป่ระชาชน โดยรว่มมอืกนัอย่างใกลช้ดิกบัชมุชนทอ้งถิน่หลายกลุม่เพือ่สนับสนุน
ใหท้อ้งถนนปลอดภยักบัผูใ้ชถ้นนทุกประเภท ชอ่งทางสือ่สารรณรงคท์ีส่ํานักตํารวจจราจรฯ ใชไ้ดแ้ก ่

• สือ่โฆษณาทางโทรทศัน ์
• สือ่โฆษณาทางวทิยุ 
• ประกาศทางหนังสอืพมิพ ์
• สือ่โฆษณาทางโรงภาพยนตร ์
• สือ่โฆษณาบนรถประจาํทางและรถแท็กซี ่
• สือ่สาธารณะต่างๆ เชน่ ใบปลวิ แบนเนอร ์โปสเตอร ์และสตกิเกอร ์(ภาพประกอบที ่2.1) 
• อนิเตอรเ์น็ตและชอ่งทางเทคโนโลยสีือ่สาร 

ภาพประกอบที่ 2.1 โปสเตอรร์ณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้งถนนในสิงคโปรบ์นรถสาธารณะ 
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ภาพประกอบที่ 2.2 โปสเตอรร์ณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้งถนนในสิงคโปรส์ําหรบัผูข้บัขี ่จกัรยาน 

 

ลกัษณะของสือ่รณรงคท์ีอ่อกโดยสํานักตํารวจจราจรฯ มกัอยู่ในภาพประกอบที ่ 2.2 โดยตวัอย่างทีห่ยบิยกมานี ้
เป็นสือ่ทีเ่จาะกลุม่ผูข้บัขีจ่กัรยาน เร ือ่งวธิกีารใชถ้นนใหถ้กูตอ้งและปลอดภยั  
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ภาพประกอบที่ 2.3 โปสเตอรร์ณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้งถนนเร ือ่งการขบัเร็ว 

 

กจิกรรมรณรงคเ์ร ือ่งความปลอดภยับนทอ้งถนนในประเทศสงิคโปร ์ยงัเนน้ทีก่ลุม่คนขบั เร ือ่งอนัตรายทีเ่กดิจาก
การขบัรถเรว็ โดยตวัอย่างโปสเตอรท์ีเ่ห็นในภาพประกอบที ่2.3 เป็นการบอกคนขบัใหเ้ห็นวา่ การขบัรถเรว็และ
การฝ่าไฟแดงเป็นสาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบัตน้ๆ   

นอกจากนี ้ยงัมอีงคก์รไม่แสวงกาํไรอืน่ๆ ในประเทศ ทีม่บีทบาทในการใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมแกส่าธารณะ 
อกีดว้ย อาท ิเชน่ คณะกรรมการความปลอดภยับนทอ้งถนนสงิคโปร ์(Singapore Road Safety Council หรอื 
SRSC) และสมาคมยานยนตแ์ห่งประเทศสงิคโปร ์(Automobile Association of Singapore) คณะกรรมการ 
SRSC กอ่ตัง้ในปีพ.ศ. 2552 เพือ่แกไ้ขปัญหาความปลอดภยับนทอ้งถนน งบประมาณต่างๆ ทีใ่ชใ้นการจดั
กจิกรรมมาจากเงนิบรจิาคและเงนิสนับสนุนจากรฐับาลเพยีงเล็กนอ้ย 
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2.4. ระบบกลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร 

มงีานวจิยัหลายฉบบัทีส่นใจศกึษาทางแยกต่างๆ ทีม่กีารตดิตัง้ระบบกลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร 
(RLC) โดยงานวจิยัเหลา่นีร้ะบุวา่หลงัตดิตัง้กลอ้งแลว้ มผูีฝ่้าฝืนกฎจราจรนอ้ยลงถงึ 30-50% 

เรต็ติง้ เฟอรก์สูนั และแฮกเกริด์ ไดศ้กึษางานวจิยักลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรเมือ่ปี 2553 (Retting, 
Ferguson, and Hakkert 2010) โดยพบวา่พฤตกิรรมของผูข้บัขีบ่รเิวณแยกใกลเ้คยีงอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนักบัแยกทีต่ดิตัง้กลอ้ง แตไ่ม่มกีลอ้งตดิตัง้จรงิๆ น้ันเปลีย่นแปลงไป โดยพบว่ามผูีฝ่้าฝืนสญัญาณไฟ
จราจรนอ้ยลง ไม่ตา่งกนัจากบรเิวณทีต่ดิตัง้กลอ้ง เน่ืองจากเป็นการสรา้งปรากฏการณฮ์าโลเอฟเฟค กลา่วโดย
สรปุวา่บางคร ัง้การตดิตัง้กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร อาจส่งผลในทางดกีบัพืน้ทีช่มุชนใกลเ้คยีงดว้ย  

ในปีพ.ศ. 2562 รฐับาลสงิคโ์ปรไ์ดต้ดิตัง้กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรทัว่ประเทศทัง้หมด 240 ตวั 
ตามจดุตา่งๆ ทีป่รากฏในภาพประกอบที ่2.4 

ภาพประกอบที่ 2.4 จุดติดต ัง้กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรท ั่วสิงคโปร  ์

 

ทีม่า : สํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์

รฐับาลสงิคโปรเ์ร ิม่ตดิตัง้กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรเป็นคร ัง้แรกเมือ่ปีพ.ศ. 2529 โดยตดิตัง้ตาม
เครอืขา่ยถนนทัว่ประเทศ หลงัตดิตัง้คร ัง้แรก พบว่ายอดผูใ้ชย้านพาหนะเพิม่ขึน้อย่างมนัียยะสําคญั จากประมาณ 5 
แสนคนัในปี 2530 เป็น 9 แสนคนัในปี 2561 นอกจากนี ้จํานวนผูถ้อืใบขบัขีย่งัเพิม่ขึน้หลายเท่าตวั  
จากทัง้หมด 735,480 รายในปี 2530 เป็น 2 ลา้นรายในปี 2561  
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ในปี 2561 มผูีฝ่้าฝืนสญัญาณจราจรทัง้หมด 53,910 ราย เพิม่ขึน้จากปี 2560 ที ่15.7 เปอรเ์ซน็ต ์อยู่ที ่46,599 
ราย สว่นยอดอุบตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จากการฝ่าสญัญาณจราจรเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย ประมาณ 2.6 เปอรเ์ซน็ต ์โดยเพิม่ขึน้
จาก 117 คร ัง้ในปี 2560 เป็น 120 คร ัง้ในปี 2561 แมย้อดผูฝ่้าฝืนสญัญาณจราจรจะเพิม่ขึน้ในปี 2562 จากปี 
2561 แตใ่นภาพรวมระยะยาว พบว่ามผูีฝ่้าฝืนสญัญาณจราจรนอ้ยลง 

รปูที ่2.1 แสดงภาพกลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรมาตรฐานทีใ่ชใ้นประเทศสงิคโปร ์

รูปที ่2.1 กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรในประเทศสิงคโปร  ์
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2.5. โครงสรา้งพืน้ฐานถนน 

2.5.1. การตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนน (Road Safety Audit)  

การจดัการถนนในปลอดภยัขึน้กวา่เดมิเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหลกัของแนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System 
Approach) เน่ืองจากถนนทีอ่อกแบบโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นอย่างด ีย่อมมโีอกาสลดความเสีย่งการเกดิอบุตัเิหตุ
และลดความรนุแรงของอบุตัเิหตไุด ้กรมการขนสง่ทางบกของประเทศสงิคโปร ์(LTA) เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบเร ือ่ง
การวางแผน ออกแบบ กอ่สรา้ง ดําเนินการ และซอ่มบํารงุ ตลอดจนกาํกบัดูแลกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัถนน 
ในประเทศสงิคโปร ์โดยถนนแตล่ะเสน้จะตอ้งออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทีก่รมการขนสง่ทางบก (LTA)  
ไดก้าํหนดไว ้ในเอกสารกาํกบัมาตรฐานการออกแบบถนน ประกอบไปดว้ย “มาตรฐานการปฏบิตัวิา่ดว้ยการนําสง่
โครงการทอ้งถนนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการ”  มาตรฐานการปฏบิตันีิก้าํหนดวธิกีารสง่โครงการและ
เงือ่นไขทางเทคนิคตา่งๆ ทีต่อ้งสง่มอบ ไม่วา่จะเป็นเร ือ่งการออกแบบ และการกอ่สรา้งถนน (LTA 2019b) 

หน่วยงาน Austroad ไดว้างแนวทางการตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนน (Road Safety Audit) ไวว้า่ 
หมายถงึ “การตรวจสอบถนนในอนาคตหรอืโครงการปรบัปรงุเสน้ทางจราจร ถนนทีใ่ชง้านอยู่ในปัจจบุนั หรอื
โครงการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชถ้นน โดยมทีมีเจา้หนา้ทีอ่สิระทีม่คีณุภาพเป็นผูป้ระเมนิโอกาสเสีย่งในการเฉ่ียว
ชนหรอืระดบัความปลอดภยั” (Austroad 2019) 

เป้าหมายของการการตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนน ไดแ้ก ่1.) เพือ่ใหถ้นนปลอดภยัและใชง้านไดจ้รงิ 2.) 
เพือ่ลดจาํนวนการเกดิอบุตัเิหตแุละความรนุแรงอบุตัเิหต ุ3.) เพือ่สรา้งความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชถ้นนทุกประเภท 
และ 4.) เพือ่สรา้งการตระหนักรูแ้ละวางนโยบาบมาตรฐานการออกแบบถนน การกอ่สรา้ง และการซอ่มบํารงุให ้
ปลอดภยั การตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนนชว่ยใหถ้นนปลอดภยั เน่ืองจากชว่ยกาํจดัหรอืลดทอนอนัตราย
และตอกยํา้ใหเ้กดิความปลอดภยัหรอืลดโอกาสเกดิอบุตัเิหตุ นอกจากนี ้ยงัลดความเสีย่ง ความรนุแรง และแนวโนม้
การเกดิอบุตัเิหต ุนอกจากนี ้การตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนนยงัชว่ยลดคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบํารุงถนน  

การตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนน แบ่งออกเป็นสองวธิ ีคอื แนวทางการตรวจสอบเพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหต ุ
และแนวทางการตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุพืน้ทีท่ีม่สีถติกิารเกดิอบุตัเิหตสุงู จําเป็นตอ้งตรวจสอบ
ความปลอดภยัเพือ่แกไ้ขปัญหา แตก่ารตรวจสอบถนนยงัชว่ยแนะแนวทางการปรบัแกถ้นนทีใ่ชใ้นปัจจบุนัใหด้ขีึน้
กวา่เดมิ หรอืชว่ยออกแบบถนนทีก่าํลงัจะสรา้งใหม่ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ(Austroad 2019) 

กรมการขนสง่ทางบกกาํหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนนในปี 2541 โดยโครงการตดัถนนใหม่
ทุกโครงการและโครงการปรบัเปลีย่นเสน้ทางสญัจรจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ กรมการขนสง่ทางบกเป็นหน่วยงาน
จดัฝึกอบรมผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการคมนาคม และเปิดโอกาสใหค้นเหลา่น้ันเป็นเจา้พนักงานตรวจสอบความปลอดภยั
บนทอ้งถนน หากผ่านการฝึกอบรม 4 วนั ในประเทศสงิคโปร ์การตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนนจะถกู
เรยีกวา่ “การตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ” หรอื PSR (Project Safety Reviews) การตรวจสอบ PSR 
ไม่ใชก่ารตรวจสอบการออกแบบ แตเ่ป็นการทบทวนและประเมนิความปลอดภยัและความเหมาะสมของแบบถนน 
การตรวจสอบ PSR เป็นการตรวจสอบและการประเมนิอสิระ เพือ่พสิจูนว์า่โครงการกอ่สรา้งถนนทีนํ่าเสนอน้ัน 
ปลอดภยัตอ่การใชง้าน (LTA 2019c)  

ทัง้นีก้ระบวนการตรวจสอบ PSR ในสงิคโปรแ์บ่งออกเป็น 4 ขัน้ดว้ยกนั โดยโครงการกอ่สรา้งถนนจะตอ้งผ่านการ
ตรวจสอบทัง้ 4 ขัน้ ไดแ้ก ่
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1. ขัน้ตอนวางแผน คอื สง่มอบแบบถนนขัน้ตน้ 
2. ขัน้ตอนออกแบบ คอื สง่มอบแบบถนนทีส่ําเรจ็แลว้โดยละเอยีด 
3. ขัน้ตอนกอ่สรา้ง คอื สง่มอบรายงานความปลอดภยัในการควบคมุจราจรช ัว่คราวในโครงการ 
4. ขัน้ตอนปิดโครงการ คอื สง่มอบรายงานความปลอดภยัหลงัโครงการเสรจ็สิน้ 

ผูดํ้าเนินโครงการจะตอ้งสง่รายงานแยกแตล่ะขัน้ตอนไป โดยจะตอ้งเนน้จบุกพรอ่งตา่งๆ ทีพ่บ พรอ้มนําเสนอ
มาตรการแกไ้ข ตารางที ่2.2 ดา้นลา่งสรปุกระบวนการตรวจสอบ PSR พรอ้มหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะขัน้ตอนไว ้

ตารางที่ 2.2 ข ัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ (PSR)  

ข ัน้ตอน  หน่วยงาน/ผูเ้ก ีย่วข อ้ง หน ้าท ี ่
เตรยีมรายละเอยีด 
การออกแบบ 

ผูร้บัเหมา/ทีป่รกึษาดา้นการจราจร เตรยีมรายละเอยีดแบบและรายละเอยีดโครงการ 

เจา้หนา้ทีจ่ากกรมการขนสง่ทางบก อนุมตัริายละเอยีดแบบโดยหลกัการ 

ตรวจสอบ 
ความปลอดภยั 

คณะตรวจสอบความปลอดภยัอสิระ เตรยีมรา่งรายงานตรวจสอบความปลอดภยั 
บนถนน 

เจา้หนา้ทีก่รมการขนสง่ทางบก ตรวจสอบและอนุมตัริายงานรา่งรายงาน 
ตรวจสอบความปลอดภยับนถนน 

คณะตรวจสอบความปลอดภยัอสิระ เตรยีมรายงานตรวจสอบความปลอดภยับนถนน
ฉบบัไฟนอล 

เตรยีมรบัมอื 
แกไ้ขรายงาน 

ผูร้บัเหมา/ทีป่รกึษาดา้นการจราจร รบัฟังและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเร ือ่งรายงาน 
ตรวจสอบความปลอดภยัจากเจา้หนา้ที ่

เจา้หนา้ทีจ่ากกรมการขนสง่ทางบก อนุมตัริายงานตรวจสอบความปลอดภยั 

ตรวจสอบรายงาน กองความปลอดภยักรมการขนสง่ทางบก เสนอรายงานตรวจสอบความปลอดภยั 
รบัรองรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ PSR (ถนน) รบัรองรายงานตรวจสอบความปลอดภยั 

เร ิม่โครงการ ผูร้บัเหมา/ทีป่รกึษาดา้นการจราจร เร ิม่กอ่สรา้งโครงการตามรายละเอยีด 

 

รายงานตรวจสอบความปลอดภยัจะตอ้งชีจ้ดุอนัตรายและจดุเสีย่งตา่งๆ โดยใชเ้มทรกิซป์ระเมนิความเสีย่งในการ
ตรวจสอบ ตารายละเอยีดในคูม่อืการตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการกอ่สรา้งถนน  

รายละเอยีดอบุตัเิหตจุะแบ่งออกตามความถีแ่ละความรนุแรง โดยเรยีงจาก “ไม่ปรากฏ” ไปถงึ “ปรากฏบ่อย” และ 
“ต่ํามาก” ไปถงึ “สงู” (ดู ตารางที ่2.3) ความถีใ่นความรนุแรงของอบุตัเิหตุจะแบบออกเป็น 4 ขัน้ เพือ่ระบุความ
เสีย่งวา่รบัไดห้รอืรบัไม่ไดถ้งึขัน้ไหน ตารางที ่2.4 ลงรายละเอยีดอบุตัเิหตปุระเภทตา่งๆ ทีก่รมการขนสง่ทางบก
กาํหนดไว ้
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ตารางที่ 2.3 ความถีแ่ละความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ 

ประเภทความเสีย่ง ดชันีความรุนแรงของอบุตัเิหตุ 

ตํา่มาก 
(NEG) 

ตํา่ 
(LOW) 

ปานกลาง 
(MED) 

สูง 
(HIG) 

ดชั
นี

คว
าม

ถ
ีใ่น

กา
รเ

กดิ
อบุ

ตัเิ
ห

ตุ 

บ่อย (FRE) B A A A 

บางคร ัง้ (OCC) C B A A 

นานๆ ท ี(REM) D C B A 

ยากจะเกดิ (IMP) D D C B 

ไม่น่าเกดิได ้(INC) D D D C 

 

ตารางที่ 2.4 นิยามความเสี ่ยงประเภทต่างๆ 

ประเภทความเสีย่ง นิยาม 
A รบัไม่ได ้ ตอ้งลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะดว้ยวธิใีดก็ตาม 
B ไม่พงึปรารถนา เป็นความเสีย่งทีก่รมการขนสง่ทางบกยงัพอรบัได ้หากหาวธิลีดความเสีย่งไม่ได ้
C พอทนได ้ เป็นความเสีย่งทีก่รมการขนสง่ทางบกรบัได ้

ขึน้อยู่กบัพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ PSR (ถนน) 
D รบัได ้ เป็นความเสีย่งทีก่รมการขนสง่ทางบกรบัได ้

 

ความถีใ่นการเกดิอบุตัเิหตุแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2.5 

ตารางที่ 2.5 แนวทางในการจดัลําดบัดชันีความถี่การเกดิอุบตั ิเหตุ 

ดชันีความถี ่ นิยาม แนวทางในการจดัลําดบัความถี ่

บ่อย (FRE) เกดิขึน้บ่อยคร ัง้ มากกวา่ 10 คร ัง้ตอ่ปี 
บางคร ัง้ (OCC) เกดิขึน้หลายคร ัง้ ไม่เกนิ 10 คร ัง้ตอ่ปี แตม่ากกวา่ 1 คร ัง้ตอ่ปี 
นานๆ ท ี(REM) อาจเกดิขึน้นานๆ 

ทตีลอดอายุการใชง้านระบบ 
ไม่เกนิ 1 คร ัง้ต่อปี แตม่ากกว่า 1 คร ัง้ตอ่ 10 ปี 

ยากจะเกดิ (IMP) ไม่น่าจะเกดิแต่ก็อาจเกดิได ้ ไม่เกนิ 1 คร ัง้ต่อ 10 ปี แตม่ากกวา่ 1 คร ัง้ต่อ 100 ปี 
ไมน่่าเกดิได ้(INC) ไม่มแีนวโนม้จะเกดิขึน้เลย เกดิขึน้ 1 คร ัง้ ทุกๆ 100 ปี หรอืนอ้ยกวา่น้ัน 

 

ความรนุแรงของการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้จากอบุตัเิหต ุแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามรายละเอยีดในตารางที ่2.6 ดงันี ้
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ตารางที่ 2.6 แนวทางในการจดัลําดบัดชันีความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ 

ดชันี 
ความรุนแรง 

นิยาม แนวทางการจดัลําดบั 

สงู (HIG) มผูีเ้สยีชวีติและ/หรอืบาดเจ็บสาหสั
จาํนวนมาก 

การชนประสานงา 
การชนดา้นขวา 
การชนดว้ยความเรว็สงู 

กลาง (MED) มผูีเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสั 1 ราย 
โดยอาจมผูีบ้าดเจ็บเล็กนอ้ยรว่มดว้ย 

คนเดนิเทา้หรอืผูข้บัขีจ่กัรยานทีถ่กูรถยนตช์น 
เหตเุฉ่ียวชนดา้นขา้ง (side-swipe) 
การชนดว้ยความเรว็ปานกลาง 

ต่ํา (LOW) มผูีบ้าดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืทรพัยส์นิ
เสยีหายเท่าน้ัน 

การชนดว้ยความเรว็ต่ํา 
คนเดนิเทา้หรอืผูข้บัขีจ่กัรยานลม้ 

ต่ํามาก (NEG) ทรพัยส์นิเสยีหายอย่างเดยีว รถยนตถ์อยหลงัชนเสา 
 

คําแนะนําในการกาํจดัหรอืลดสิง่อนัตราย แบ่งออกเป็น “ทําได”้ และ “ทําไม่ได”้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2.7 

ตารางที่ 2.7 นิยามความเป็นไปไดป้ระเภทต่างๆ 

ประเภทความเป็นไปได ้ นิยาม 

ทําได ้(P) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการวางมาตรการตามคําแนะนําอยู่ในสดัสว่นเดยีวกนักบั
ระดบัความเสีย่งทีล่ดลงเมือ่บรรลมุาตรการ 

ทําไม่ได ้(NP) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการวางมาตรการตามคําแนะนําไมอ่ยู่ในสดัสว่นเดยีวกนักบั
ระดบัความเสีย่งทีล่ดลงเมือ่บรรลมุาตรการ 

 

รายงานตรวจสอบความปลอดภยัจะตอ้งระบุวตัถอุนัตรายต่างๆ ตามรปูแบบทีก่รมการขนสง่ทางบกกาํหนดไว ้

• ทีต่ ัง้ของวตัถอุนัตราย :  ระบุลกัษณะและตําแหน่งทีต่ ัง้ของสิง่อนัตรายน้ัน 
• คําบรรยายวตัถุอนัตราย : อธบิายรปูรา่งหนา้ตาของวตัถทุีอ่าจเป็นอตัราย 
• คําอธบิายการชนกนั/ความเสีย่งทีน่่าจะเกดิ : ระบุประเภทการชนหรอืปัญหาทีจ่ะเกดิ 
• ประเภทความเสีย่งเบือ้งตน้ : ประเมนิความเสยีงของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
• ขอ้เสนอแนะ : 

o ระบุมาตรการทีช่ว่ยบรรเทาความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากวตัถอุนัตรายน้ัน 
o ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จะตอ้งลดลงใหอ้ยู่ในระดบัทีร่บัได ้

• ประเภทความเป็นไปได ้
o ระบุวา่ขอ้เสนอแนะทําไดจ้รงิหรอืไม ่
o พจิารณาขอ้จํากดัในพืน้ที ่
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จากตารางที ่2.3 จะเห็นวา่อนัตรายแบ่งออกเป็นระดบัตา่งๆ เป็นตวัอย่างวตัถอุนัตรายทีพ่บระหวา่งดําเนินการ
ตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ (PCSR) รปูที ่2.2 เป็นตวัอย่างวตัถุอนัตรายทีพ่บระหวา่งดําเนินการ
ตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ (PCSR) 

รปูที ่2.2 วตัถอุนัตรายของ PCSR ในประเทศสงิคโปร ์

 

เป็นตวัอย่างวตัถอุนัตรายทีพ่บระหวา่งดําเนินการตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ (PCSR) 

รปูที ่2.2 แสดงแผงกัน้ขอบทางสําหรบัรถยนต ์ซึง่เป็นวตัถอุนัตรายสงู แผงกัน้ขอบทางชว่ยป้องกนัไมใ่หย้านพาหนะ
ตกออกจากขอบถนน แตก็่อาจเป็นอนัตรายดว้ยเชน่กนัหากตดิตัง้ไม่ดหีรอืไม่ยดึลงดนิจนแน่นหนา 

2.5.2. โครงการซอ่มบํารงุถนนของกรมการขนสง่ทางบก  

การซอ่มบํารงุถนนเป็นสิง่สําคญัในการรกัษาสภาพถนนใหป้ลอดภยัและอยู่ในสภาพดอียู่เสมอ การซอ่มบํารงุถนน
เป็นประจาํจะชว่ยลดโอกาสเกดิอบุตัเิหตเุน่ืองจากมกีารระบุวตัถอุนัตรายต่างๆ ตามทอ้งถนน นอกจากนี ้การซอ่ม
บํารงุถนนเป็นประจาํ ยงัชว่ยรกัษาระดบัความปลอดภยัของถนนตอ่ผูใ้ชถ่นนทุกประเภทอกีดว้ย  

ในประเทศสงิคโปร ์กรมการขนสง่ทางบกไดอ้อกโครงการซอ่มบํารงุถนนทีเ่ขา้ใจง่ายและครอบคลมุ ประกอบดว้ย
การซอ่มบํารงุผวิถนน สว่นประกอบตา่งๆ บนถนน และทางเดนิเทา้ โครงการซอ่มบํารงุนี ้ครอบคลมุสิง่อํานวยความ
สะดวกหลายประการ อาท ิผวิถนน ทางเดนิเทา้ ไฟขา้งทาง ป้ายบอกสญัญาณ สะพานขา้มสําหรบัคนเดนิเทา้ และ
โครงสรา้งทางถนนอืน่ๆ สิง่กอ่สรา้งใดๆ ทีผุ่พงัแลว้จะไดร้บัการซอ่มบํารงุอย่างเหมาะสม สว่นผวิการจราจรทีม่ี
สภาพเป็นหลมุบ่อจะตอ้งแกไ้ขใหม่ภายในเวลา 24 หลงั หลงัไดร้บัแจง้เหต ุ(LTA 2019d) นอกจากนี ้กรมการ
ขนสง่ทางบกยงัไดอ้อก “โครงการจดุบอด” (Black Spot Programme) เพือ่วดัผล ตดิตาม และเฝ้าระวงัพืน้ทีท่ี่

เกดิอบุตัเิหตสุงูอกีดว้ย  

รฐับาลกาํหนดใหต้รวจสอบและบํารงุรกัษาถนนและสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ อยู่เป็นประจาํ โดยมกีาํหนดการ
ซอ่มบํารงุถนนประเภทตา่งๆ ดงันี ้

• ทางด่วน ซอ่มบํารงุทุกวนั 
• ถนนหลกั ซอ่มบํารงุทุก 2 สปัดาห ์
• ถนนรอง ซอ่มบํารงุทุก 2 เดอืน 
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3. การจดัการความเรว็ 

ความเรว็ เป็นปัจจยัหน่ึงทีย่กระดบัความรนุแรงของอบุตัเิหตุและเป็นสาเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตอุกีดว้ย ทัง้นีใ้นกลุม่
ประเทศรายไดส้งู สาเหตกุารเสยีชวีติบนถนนเกดิขึน้จากการขบัรถเรว็ 30% และนับเป็นปัจจยัหลกัทีก่อ่ใหเ้กดิ
อบุตัเิหตกุว่า 50% ในกลุม่ประเทศทีม่รีายไดต่ํ้าและรายไดป้านกลาง (องคก์ารอนามยัโลก 2018) 

ในปี 2561 ประเทศสงิคโปรม์ยีอดผูข้บัขีเ่รว็เกนิกาํหนด 156,157 ราย และลดลงจากปี 2560 อยู่ 5% ที ่
164,319 ราย ในปี 2561 มอีบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความเรว็ทัง้หมด 719 คร ัง้ ลดลงจากปี 2560 ที ่762 คร ัง้ อยู่ 5% 
(สํานักงานตํารวจจราจรประจําประเทศสงิคโปร ์2019)  

ทัง้นี ้ในประเทศสงิคโปร ์มถีนนทัง้หมด 5 ประเภท แบ่งตามการใชง้านดงันี ้

1. ทางด่วน คอื ถนนทีป่ระกอบสรา้งเป็นเครอืขา่ยถนนสายหลกัเชือ่มโยงเสน้ทางระยะไกล โดยมจีดุประสงค ์
เพือ่อํานวยความสะดวกในการเคลือ่นตวัรถระยะไกลจากเกาะสงิคโปรด์า้นหน่ึงไปอกีดา้นหน่ึง 

2. ถนนสายหลกั คอื ถนนทีเ่ช ือ่มโยงระหวา่งพืน้ทีห่น่ึงไปยงัอกีพืน้ทีห่น่ึง โดยทําหนา้ทีเ่ป็นทางสายหลกั
เชือ่มตอ่การจราจรจากตวัเมอืงไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ โดยถนนประเภทนีเ้ช ือ่มตอ่กบัทางดว่นเขา้กบัถนนสายรอง
อืน่ๆ รวมทัง้ถนนสายหลกัเสน้อืน่ๆ อกีดว้ย 

3. ถนนสายรอง คอื ถนนทีใ่ชร้องรบัการสญัจรของประชาชนในพืน้ทีอ่ยู่อาศยัและพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่อํานวยความสะดวกในการเคลือ่นตวัภายในพืน้ทีแ่ละเชือ่มตอ่การสญัจรไปยงัเมอืงตา่งๆ 

4. ถนนสายย่อยหลกั คอื ถนนทีเ่ช ือ่มตอ่ระหวา่งถนนสายย่อยในทอ้งทีแ่ละถนนสายหลกัเสน้อืน่ๆ โดย
เชือ่มโยงพืน้ทีช่มุชนเขา้สูพ่ืน้ทีค่วามเจรญิ แตไ่ม่ควรเป็นถนนทีม่จีราจรวิง่ผ่านเมอืงอืน่ (Through 
Traffic) อย่างไรก็ตาม หากพืน้ทีค่วามเจรญิเชือ่มโยงเขา้กบัถนนสายย่อยใดๆ แลว้ ถนนเสน้น้ันควรจะอยู่
ในพืน้ทีท่ีม่ถีนนสายย่อยในทอ้งที ่

5. ถนนสายย่อยในทอ้งที ่คอื ถนนทีเ่ช ือ่มโยงอาคารตา่งๆ เขา้กบัพืน้ทีค่วามเจรญิอืน่ๆ และควรเชือ่มตอ่กบั
ถนนสายย่อยหลกัเท่าน้ัน 

3.1. การกาํหนดความเรว็เฉพาะพืน้ที ่ 

รฐับาลควรกาํหนดความเรว็จํากดัตามขอ้มูลหลกัฐาน โดยความเรว็ทีก่าํหนดน้ันจะตอ้งสมเหตสุมผล ชว่ยใหผู้ใ้ช ้
ถนนประเมนิวา่ควรใชค้วามเรว็เท่าไหรจ่งึจะปลอดภยั การกาํหนดความเรว็จํากดัจงึเป็นมาตรการเตอืนสตใิหผู้ข้บัขี่

ปฏบิตัติามกฎจราจร ผูข้บัขีค่วรพจิารณาวา่ความเรว็จาํกดั คอืความเรว็สงูสุดทีพ่งึขบัได ้แตไ่ม่ใชค่วามเรว็ทีต่อ้ง
ขบัใหถ้งึ 

งานวจิบัหลายชิน้พบว่าความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตแุละระดบัความรนุแรงของการบาดเจ็บทีเ่กดิจากอบุตัเิหตน้ัุน 
สมัพนัธอ์ย่างยิง่กบัความเรว็ งานวจิยัของเทเลอร ์ลแีนม และบารยูา (Taylor, Lynam, and Baruya 2000) ระบุ
ไวว้า่ โอกาสการเกดิอบุตัจิะลดนอ้ยลง 5 เปอรเ์ซน็ต ์ทุกๆ 1 ไมล ์(1.6 กม./ชม.) ทีเ่ราขบัรถชา้ลงโดยเฉลีย่ 
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เมือ่ตอ้งกาํหนดความเรว็จาํกดั ควรพจิารณาหลายปัจจยัดงันี ้

• ประวตักิารเกดิอบุตัเิหต ุไดแ้ก ่ความถีใ่นการเกดิ ความรนุแรง ประเภท และสาเหตขุองอบุตัเิหต ุ
• ลกัษณะทางกายภาพและวศิวกรรมทางถนน ไดแ้ก ่ ความกวา้งของถนน แนวสายตา แนวโคง้ ทางแยก 

ทางเขา้ และแผงกัน้ 
• การใชง้าน ไดแ้ก ่ถนนทีม่กีารจราจรแบบวิง่ผ่าน (through traffic) และ ถนนทอ้งถิน่ 
• สดัสว่นผูใ้ชถ้นน ไดแ้ก ่ผูใ้ชถ้นนทีม่แีนวโนม้วา่มคีวามเปราะบาง ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจบุนัและในอนาคต 
• ความเรว็ของการจราจรในปัจจบุนั 
• สภาพแวดลอ้มบรเิวณถนน ไดแ้ก ่สิง่ปลกูสรา้งขา้งทาง 

แนวทางการกาํหนดความเรว็จํากดัมดีงันี ้

• แนวทางเชงิวศิวกรรม หมายถงึ การกาํหนดความเรว็จํากดัตามปัจจยัตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นความเรว็เปอรเ์ซน็
ไทลท์ี ่85 การออกแบบความเรว็ของถนน และเงือ่นไขอืน่ๆ  

• แนวทางเชงิระบบผูเ้ช ีย่วชาญ หมายถงึ การกาํหนดความเรว็จาํกดัโดยใชเ้คร ือ่งคอมพวิเตอรใ์นการ
คํานวณปัจจยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพถนน 

• แนวคดิระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) หมายถงึ การกาํหนดความเรว็จํากดัตามประเภท
อบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ หรอืตามความรนุแรงของอบุตัเิหตุ รวมทัง้ความอดึทนของรา่งกายมนุษยต์อ่แรง
อบุตัเิหต ุ 

3.2. การบงัคบัใชก้ฎหมายความเรว็จาํกดั 

ในประเทศสงิคโ์ปร ์การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรอยู่ในความรบัผดิชอบของสํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศ
สงิคโปร ์โดยพระราชบญัญตัจิราจรกาํหนดไวว้า่ ความเรว็จํากดัของยานยนตบ์นถนนในสงิคโ์ปรอ์ยู่ที ่50 
กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ (Statutes of The Republic of Singapore 2004) 
ขณะเดยีวกนั กรมการขนสง่ทางบก (LTA) มหีนา้ทีก่าํหนดความเรว็จํากดัในประเทศสงิคโปร ์รายละเอยีดความเรว็
จาํกดัของยานยนตป์ระเภทตา่งๆ ขณะวิง่บนทางดว่นและอโุมงคใ์นสงิคโปร ์ระบุไวใ้นตารางที ่3.1  

ตารางที่ 3.1 ความเร็วจํากดัในประเทศสิงคโปร(์กโิลเมตรต่อช ัว่โมง) 

ประเภทยานยนต ์ ถนน ทางดว่น อโุมงค ์
รถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ 50 70–90 50–80 
รถโดยสารประจาํทางและรถโคช้ 50 60 50-60 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ไดแ้ก ่รถขนของขนาดเล็ก และรถบสั
ทีบ่รรทุกน้ําหนกัไม่เกดิ 3.5 ตนั และมทีีน่ั่งผูโ้ดยสารไม่เกนิ 
15 ทีน่ั่ง) 

50 60-70 50-70 
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ความเรว็จํากดัทีร่ะบุไวใ้นตารางที ่3.1 ยงัครอบคลมุรถดบัเพลงิ รถพยาบาล และรถยนตข์องรฐับาลทีใ่ชโ้ดยหน่วย
ตํารวจประจําประเทศสงิคโปรห์รอืหน่วยป้องกนัฝ่ายพลเรอืนประจาํประเทศสงิคโปรอ์กีดว้ย 

พืน้ทีบ่างเขตอาจกาํหนดความเรว็จาํกดัต่ํากวา่ปกต ิเชน่ เขตโรงเรยีน และเขตสเีงนิ (Silver Zone) โดยความเรว็
จาํกดัอยู่ที ่40 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง เขตโรงเรยีนจะครอบคลมุถนนทีอ่ยู่ในเขตใกลเ้คยีงโรงเรยีน หรอืถนนทีม่ป้ีาย
เขตโรงเรยีนคัน่กลางไว ้ในขณะทีเ่ขตสเีงนิ (Silver Zone) หมายถงึเขตชมุชนผูอ้ยู่อาศยั นอกจากจะกาํหนด
ความเรว็จํากดัแลว้ (เฉพาะพืน้ทีท่ีก่าํหนด) รฐับาลสงัคโปรย์งักาํหนดมาตรการอืน่ๆ เพือ่ยกระดบัความปลอดภยั
ใหแ้กค่นเดนิเทา้สงูอายุอกีดว้ย พืน้ทีเ่ขตสเีงนิ (Silver Zone) มลีกัษณะดงันี ้

• มจีดุพกัระหวา่งทีก่ ัน้ถนนเพือ่อํานวยความสะดวกใหค้นเดนิเทา้สงูอายุขา้มถนนโดยหยุดพกัสองขัน้ (รปูที ่
3.1)  

รูปที ่3.1 ทางขา้มมา้หลายแบบมีจุดพกัสองจุด 

 

ทีม่า : LTA 2017b 

• เมือ่เขา้เขตสเีงนิ (Silver Zone) แลว้จะเห็นป้ายจราจรตัง้คู่กบัแถบลกูระนาด 3 แถบ เพือ่ชะลอความเรว็ 
(รปูที ่3.2) 
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รูปที ่3.2 ป้ายจราจรและแถบลูกระนาดในเขตสีเง ิน (Silver Zone) ถนนบูกติ เมราฮ ์วิว 

 

ทีม่า : LTA 2017b 

• สิง่อํานวยความสะดวกทางจราจรอืน่ๆ ไดแ้ก ่ การบงัคบัใชท้างเบีย่ง และการลดขนาดชอ่งจราจรพรอ้มจดั
ทางสญัจรถนนชว่งน้ันใหโ้คง้ไปมาเล็กนอ้ย (รปูที ่3.3) 

รูปที ่3.3 การบงัคบัใชท้างเบี ่ยง บูกติ เมราฮ ์วิว 

 

ทีม่า : LTA 2017b 
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3.3. กลอ้งตรวจจบัความเรว็ 

กลอ้งตรวจจบัความเรว็เป็นอุปกรณท์ีนํ่ามาใชล้ดความเรว็ในการขบัขีเ่ป็นเวลานาน และชว่ยลดจาํนวนผูบ้าดเจ็บ
และจาํนวนอบุตัเิหตไุด ้งานวจิยักลอ้งตรวจจบัความเรว็หลายฉบบัพบว่า กลอ้งตรวจจบัความเรว็ชว่ยลดจํานวน
อบุตัเิหตไุด ้โดยบางคร ัง้อตัราการเกดิอบุตัเิหตอุาจลดลงถงึ 27 เปอรเ์ซน็ต ์(Pérez et al. 2007)  

ในประเทศสงิคโปร ์รฐับาลนํากลอ้งตรวจจบัความเรว็มาใชเ้ป็นมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ควบคมุความเรว็ 
โดยกลอ้งทีนํ่ามาใชแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภทคอื กลอ้งตรวจจบัความเรว็แบบตดิตัง้ถาวร กลอ้งตรวจจบัความเรว็แบบ
เคลือ่นยา้ยได ้ปืนตรวจจบัความเรว็สําหรบัตํารวจ และกลอ้งตรวจจบัความเรว็ทัว่ไป  

รฐับาลสงิคโ์ปรไ์ดต้ดิตัง้กลอ้งตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจรทัว่ประเทศทัง้หมด 87 ตวั ตามพืน้ทีต่า่งๆ  
ดงัปรากฏในภาพประกอบที ่3.1 

ภาพประกอบที่ 3.1 ตําแหน่งกลอ้งตรวจจบัความเร็วในประเทศสิงคโปร  ์

 

ทีม่า : สํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์

ดกูลอ้งตรวจจบัความเรว็ประเภทต่างๆ ทีใ่ชใ้นสงิคโปรไ์ดท้ีร่ปูที ่3.4 รปูที ่3.5 รปูที ่3.6 และ รปูที ่3.7 
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รูปที ่3.4 กลอ้งตรวจจบัความเร็วแบบติดต ัง้ถาวร 

 

รูปที ่3.5 กลอ้งตรวจจบัความเร็วแบบเคลื่อนยา้ยได ้สิงคโปร  ์
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รูปที ่3.6 ปืนตรวจจบัความเร็วสําหรบัตํารวจ 

 

ที่มา : The Straits Times 2016 

รูปที ่3.7 กลอ้งตรวจจบัความเร็วท ั่วไป สิงคโปร  ์

 

ประชนชาสว่นหน่ึงเชือ่วา่กลอ้งตรวจจบัความเรว็เป็นเคร ือ่งมอืหารายไดอ้ย่างหน่ึงของหน่วยงานรฐับาล จรงิอยู่ 
แมว้า่กลอ้งตรวจจบัความเรว็จะชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บัหน่วยงาน แต่ประสทิธภิาพการลดอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จาก
กลอ้งตรวจจบัก็มใีหเ้ห็นอยู่ไมใ่ชน่อ้ย 

  

ป้ายเตอืน เสาไฟทาส ี



 

38 
 

ภาพประกอบที่ 3.2 ยอดผูข้บัขีเ่ร ็วเกนิกําหนดต ัง้แต่ปี 2553-2561 ในประเทศสิงคโปร  ์

 

ตวัเลขทีป่รากฏในประชนชาสว่นหน่ึงเชือ่วา่กลอ้งตรวจจบัความเรว็เป็นเคร ือ่งมอืหารายไดอ้ย่างหน่ึงของหน่วยงาน
รฐับาล จรงิอยู่ แมว้า่กลอ้งตรวจจบัความเรว็จะชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บัหน่วยงาน แต่ประสทิธภิาพการลดอบุตัเิหตทุี่

เกดิขึน้จากกลอ้งตรวจจบัก็มใีหเ้ห็นอยู่ไม่ใชน่อ้ย 

ภาพประกอบที ่3.2 คอืจาํนวนผูข้บัขีร่ถเรว็เกนิกาํหนดทีส่ํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปรเ์ป็นผูบ้นัทกึ
ไว ้โดยเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลกลอ้งตรวจจบัความเรว็ตัง้แตปี่ 2553-2561 ดว้ย จะเห็นไดว้า่ตวัเลขผูข้บัขีเ่รว็เกนิ
กาํหนดลดนอ้ยลงตัง้แต่ปี 2557 ถงึปี 2558 โดยในปี 2557 จาํนวนผูข้บัขีร่ถเรว็เกนิกาํหนดลดลงจาก 278,545 
เหลอืเพยีง 186,838 ในปี 2558 หรอืลดลง 33 เปอรเ์ซน็ต ์ อาจมองไดว้า่จาํนวนผูข้บัขีเ่รว็เกนิกาํหนดทีล่ดฮวบลง
มา เป็นผลมาจากมาตรการทีส่ํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปรไ์ดว้างไว ้เชน่ การตดิตัง้กลอ้งตรวจจบั
ความเรว็ 20 ตวั ในพืน้ทีต่า่งๆ 11 จดุเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2558 แตก็่ไม่อาจตดัสนิไดแ้น่ชดัวา่เป็นผลมาจากการ
ตดิตัง้กลอ้งตรวจจบัความเรว็อย่างเดยีว หรอืเป็นเพราะปัจจยัอืน่รว่มดว้ย   

 

3.4. มาตรการสยบความเรว็ (Traffic calming)  

มาตรการสยบความเรว็ เป็นระบบทีอ่าศยัการออกแบบและใชก้ลยุทธก์ารจดัการเชงิเพือ่หาจดุสมดลุในการอํานวย
ความสะดวกใหก้ารจราจรทัง้ทางถนน ทางเดนิ โดยเฉพาะใหแ้กก่ลุม่ผูใ้ชถ้นนทีม่คีวามเปราะบาง การวางมาตรการ
สยบความเรว็ไม่เพยีงแตช่ว่ยชะลอความเรว็ของยานยนต ์แตย่งัเพิม่ความปลอดภยัและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่
คนเดนิเทา้ ผูข้บัขีจ่กัรยาน และผูข้บัขีจ่กัรยานยนต ์ตวัอย่างมาตรการสยบความเรว็ เชน่ การย่นระยะทางขา้มของ
คนเดนิเทา้ใหส้ ัน้ลง มาตรการสยบความเรว็แบ่งออกดงันี ้
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• มาตรการแนวนอนและแนวตัง้ เชน่ การใชห้ลงัเตา่ การบงัคบัใชท้างเบีย่ง และการลดชอ่งจราจร 
• มาตรการทีร่บัรูด้ว้ยตา เชน่ แถบลกูระนาด การย่นระยะแนวสายตา การเปลีย่นผวิถนน รวมถงึการทาสแีละ

ปรบัพืน้สมัผสั 
• การแกไ้ขสภาพแวดลอ้มทัว่ไปบนถนน เชน่ ปลกูตน้ไม ้และจดัสรรสิง่ปลกูสรา้งประดบัถนน   
• การกาํหนดโซนความเรว็จาํกดั ไดแ้ก ่เขตโรงเรยีนและเขตสเีงนิ (Silver Zone)  

 

รูปที ่3.8 เกาะกลางถนน ประเทศสิงคโปร ์ 

 

ทีม่า : LTA 2016 

ในประเทศสงิคโปร ์จะพบมาตรการสยบความเรว็หลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่เกาะกลางถนน โดยรฐับาลมกัตัง้
เกาะกลางไวบ้รเิวณทางมา้ลายขา้มถนนทีม่รีถวิง่สวนสองเลน การตัง้เกาะกลางไวบ้รเิวณทางเดนิรถ ชว่ยอํานวย
ความสะดวกใหค้นเดนิขา้มถนนโดยมจีดุพกักอ่นเดนิขา้มไป นอกจากนี ้เกาะกลางสําหรบัขา้มถนนยงัลดขนาด
ชอ่งจราจรของทางเดนิรถน้ัน และเป็นการเตอืนใหผู้ข้บัขีล่ดความเรว็ ทางขา้มถกูยกระดบัใหส้งูกวา่ระดบัผวิถนน
เล็กนอ้ยเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นเนินชะลอความเรว็ และทําใหผู้ข้บัขีม่องเห็นผูข้า้มไดช้ดัเจนขึน้ รายละเอยีดแบบทางขา้ม
ยกระดบัอยู่ในภาคผนวก ก. ดตูวัอย่างเกาะกลางสําหรบัขา้มไดจ้ากรปูที ่3.8 

เกาะแบ่งชอ่งจราจรชว่ยแบ่งชอ่งเดนิรถทีส่ญัจรสวนทางกนั นอกจากนีย้งัทําหนา้ทลีดขนาดชอ่งเดนิรถ ทําใหร้ถที่

สญัจรมาตอ้งชะลอตวั ดตูวัอย่างเกาะแบ่งชอ่งจราจรในสงิคโปรไ์ดจ้ากรปูที ่3.9 ทางดา้นขวาจะเห็นตวัอย่างการใช ้
แรบ่อกไซตผ์งปูถนนเพือ่กนัลืน่อกีดว้ย ถอืเป็นวสัดทุีนํ่ามาใชไ้ดท้ัง้ทางขา้ม ทางเลีย้วหรอืสถานทีต่า่งๆ ทีม่ี
แนวโนม้หลดุโคง้ ลืน่บ่อยไดอ้กีดว้ย 

 

 

  

เกาะกลางถนน 
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รูปที ่3.9 เกาะแบ่งชอ่งจราจร สิงคโปร  ์

 

ทีม่า : LTA 2016 

นอกจากจะใชส้ิง่ปลกูสรา้งทางกายภาพแลว้ อาจะใชว้ธิกีารทาสเีคร ือ่งหมายจราจรบนพืน้เป็นรปูหวัลกูศรแทนได ้
การทําเคร ือ่งหมายลกัษณะนีช้ว่ยสรา้งภาพลวงตาใหด้เูหมอืนชอ่งเดนิรถแคบลง ทําใหผู้ข้บัขีต่อ้งชะลอรถ 
ดตูวัอย่างการใชเ้คร ือ่งหมายจราจรรปูหวัลกูศรไดจ้ากรปูที ่3.10 

รูปที ่3.10 เคร ือ่งหมายจราจรรูปหวัลูกศร สิงคโปร  ์

 

ทีม่า : LTA 2016 

มาตรการทางกายภาพทีนํ่ามาใชใ้นการสยบความเรว็ไดแ้ก ่เนินชะลอความเรว็ เนินชะลอความเรว็ (speed 
hump) เป็นวธิกีารสยบความเรว็ทีม่ปีระสทิธภิาพ หากนํามาใชก้บัถนนสายรอง เน่ืองจากผูข้บัขีจ่ะเห็นวา่ 
มเีนินชะลอความเรว็อยู่ขา้งหนา้ จงึเป็นการบงัคบัใหผู้ข้บัขีช่ะลอความเรว็โดยอตัโนมตั ิสว่นเนินชะลอความเรว็
สําหรบัรถโดยสารจะนํามาใชบ้รเิวณเสน้ทางเดนิรถโดยสารประจาํทางเท่าน้ัน เพราะออกแบบมาพเิศษสําหรบั 
การเดนิรถโดยสารประจาํทาง ดตูวัอย่างเนินชะลอความเรว็ในสงิคโปรไ์ดจ้ากรปูที ่3.11 

  

เกาะแบ่งชอ่งจราจร 

เคร ือ่งหมายจราจรรปูหวัลกูศร 
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รูปที ่3.11 เนินชะลอความเร็ว สิงคโปร  ์

 

ทีม่า : LTA 2016 

การตเีสน้ขอบถนนใหม่ (Hatching) ชว่ยสรา้งขอบทางเดนิรถใหม่บรเิวณทางเลีย้ว จากรูปที ่3.12 จะเห็นวา่ 
มผูีข้า้มกลางถนนจาํนวนมาก และทศันวสิยัของคนขบัก็ลดนอ้ยลงเน่ืองจากมตีน้ไมแ้ละสิง่ปลกูสรา้งบนถนนบดบงั  
การตเีสน้ขอบถนนใหม่ตามขอบทางเดนิรถ จะชว่ยสรา้งภาพลวงตาวา่ถนนมชีอ่งทางเดนิแคบลง และคอยบงัคบั
ทางใหร้ถออกห่างจากขอบถนนซึง่อาจมคีนเดนิเทา้ขา้มถนนอยู่ได ้

รูปที ่3.12 การตีเสน้ขอบถนนใหม่ ถนนโอลดแ์ฮมเลน สิงคโปร  ์

 

โดยสรปุแลว้ มาตรการสยบความเรว็ตา่งๆ เป็นมาตรการหน่ึงทีช่ว่ยเพิม่ความปลอดภยัใหท้อ้งถนนได ้
อย่างมปีระสทิธิภ์าพและประหยดั   

เนินชะลอความเรว็ 

ตเีสน้ขอบถนนใหม่  
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4. โครงสรา้งพืน้ฐานทางถนน 

“ถนนและการเดนิทางสญัจรจะตอ้งปลอดภยักวา่เดมิ” เป็นเสาหลกัทีส่องของแผนทศวรรษความปลอดภยัทางถนน
ของโลกของสหประชาชาต ิระหวา่งปี 2554-2563 การเพิม่ความปลอดภยัและคณุภาพเครอืขา่ยถนนสําหรบัผูใ้ช ้
ถนนทุกประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ชถ้นนทีม่คีวามเปราะบาง เป็นหวัใจสําคญัของเสาหลกันี ้การจะบรรลเุป้าหมายนี้

ได ้รฐับาลจําเป็นตอ้งวางมาตรการตา่งๆ เชน่ เพิม่การตระหนักรูเ้ร ือ่งความปลอดภยั ออกแบบ กอ่สรา้ง และ
ดําเนินการทางถนนทีด่กีวา่เดมิ  

โครงสรา้งพืน้ฐานทางถนน ไม่วา่จะเป็นถนนหรอืทางขา้งถนน อาจมบีทบาทสําคญัตอ่ความเสีย่งในการเกดิ
อบุตัเิหตใุนทางสญัจร อบุตัเิหตคุร ัง้หน่ึงอาจเกดิจากถนนชาํรดุ หรอืบางกรณีอาจเกดิจากการเขา้ใจสญัญาณ
จราจรผดิ หรอืป้ายจราจรชกันําไปในทางทีผ่ดิจนเกดิความผดิพลาดได ้การออกแบบถนนใหป้ลอดภยัควร
พจิารณา “โอกาสเกดิขอ้ผดิพลาด” และ “ออกแบบใหผู้ข้บัขีเ่ขา้ใจและประเมนิสถานการณบ์นถนนไดเ้อง”  
เป็นสําคญั เพราะจะชว่ยลดความเสีย่งการเกดิอบุตัเิหตไุดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

งานวจิยัหลายชิน้พบว่าการออกแบบถนนสนัพนัธอ์ย่างยิง่กบัความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหต ุถนนทีใ่ชเ้ป็นทาง
สญัจรควรออกแบบใหผู้ข้บัขีเ่ขา้ใจและประเมนิสถานการณบ์นถนนไดเ้อง อบุตัเิหตจุะเกดิขึน้ไดห้ากมปัีจจยั
วศิวกรรมทางถนนทีไ่ม่ด ีหรอืสภาพแวดลอ้มทัว่ไปบนถนนสรา้งความเขา้ใจผดิแกผู่ข้บัขีจ่นเกดิอบุตัเิหตเุพราะ
ความไม่เท่าทนัของมนุษย ์ 

4.1.  ตวัแปรตา่งๆ บนถนน 

การออกแบบถนนไรค้ณุภาพเป็นทีม่าของปัจจยัแวดลอ้มอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิอุบตัเิหต ุกลา่วไดว้า่ ตวัแปร 
ในการออกแบบถนนแตล่ะตวัแปรลว้นสมัพนัธก์บัความปลอดภยัของถนนเป็นอย่างยิง่   

ทางแยก เป็นบรเิวณทีม่แีนวโนม้เกดิอบุตัเิหตสุงู ผลการวจิยัระบุวา่ความกวา้งของชอ่งจราจรสมัพนัธก์นัอย่างยิง่กบั
อตัราการเกดิอุบตัเิหตบุนทอ้งถนน ยิง่ชอ่งจราจรกวา้งมากเท่าไหร ่ยิง่มโีอกาสเสีย่งเกดิอบุตัเิหตมุากขึน้เท่าน้ัน 
(Othman, Thomson, and Lannér 2009) สาเหตทุีเ่ป็นเชน่น้ันเพราะมมุเลีย้วขณะเปลีย่นชอ่งจราจร และ
ความเรว็ของยานยนตเ์ปลีย่นไปเมือ่ขบัขีใ่นชอ่งจราจรทีก่วา้งกว่าปกต ิ

ผวิถนน เป็นอกีหน่ึงตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่ความปลอดภยัของถนน งานวจิยัหลายชิน้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อบุตัเิหตกุบัผวิจราจร เชน่ ความขรขุระของผวิถนนและอตัราความหนืดของผวิถนน โดยพบวา่ ลกัษณะผวิถนน
ตามทีจ่าํแนกในดชันีความขรุขระระหวา่งประเทศ (International Roughness Index) มคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
ยิง่กบัอตัราการเกดิอบุตัเิหต ุ(Tighe et al. 2000) 

เคร ือ่งหมายจราจรและป้ายจราจร เป็นตวัแปรทีส่ําคญัอกีตวัแปรหน่ึงทีค่วยแจง้ใหผู้ข้บัขีร่บัทราบลกัษณะทาง
กายภาพรอบตวั หากไม่ตดิตัง้ป้ายจราจรไวเ้พยีงพอหรอืป้ายจราจรขดัแยง้กนัเอง อาจทําใหผู้ข้บัขีเ่ขา้ใจผดิหรอื
สบัสนจนเกดิอบุตัเิหตไุด ้ดว้ยเหตนีุ ้จงึจาํเป็นตอ้งตดิตัง้เคร ือ่งหมายจราจรใหส้อดคลอ้งกนัในทีโ่ลง่แจง้และเขา้ใจ
ไดท้นัท ีทัง้นีเ้คร ือ่งหมายจราจรและป้ายจราจรตา่งทําหนา้ทีเ่กือ้กลูกนัอยู่แลว้ในฐานะเคร ือ่งมอืแนะแนวทางการใช ้
ถนนใหผู้ข้บัขี ่
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ลกัษณะขา้งทาง มบีทบาทอย่างยิง่ตอ่ความปลอดภยัของถนน การตดิตัง้สิง่กดีขวาง หรอืการวางมาตรการป้องกนั
ไม่เพยีงพอ เชน่ การตัง้แผงกนัชนนอ้ยเกนิไป อาจกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้วตัถทุีเ่ป็นสิง่กดีขวางขา้งทาง ไดแ้ก ่ป้าย
บอกทาง กลอ่งปรบัสญัญาณไฟจราจร และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ บนถนน ขณะออกแบบถนน ควรตดิตัง้สิง่ปลกูสรา้ง
แนวนอนและแนวดิง่ (เชน่ ป้ายบอกทาง) ในปรมิาณทีเ่ท่าเทยีมกนัเพราะลดโอกาสการชน   

ความโคง้ของถนนและความเรว็ เป็นตวัแปรเชือ่มโยงกบัการออกแบบถนนทีช่ว่ยลดโอกาสเกดิอบุตัเิหต ุรถยนตท์ี่

เคลือ่นตวัเขา้มายงัทางโคง้จะมแีรงเหวีย่งออกนอกจดุศนูยก์ลาง และทําใหร้ถเสยีการควบคมุไปตามการเคลือ่นที่

เดมิ การยกระดบัผวิจราจรบนทางโคง้จะชว่ยบรรเทาปัญหาการแหกโคง้ของยานพาหนะได ้สว่นองศาโคง้ของชว่ง
โคง้ตา่งๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกนักบัความเรว็ทีก่าํหนดในบรเิวณน้ัน ดงัน้ัน ยานพาหนะทีข่บัเรว็เกนิความเรว็ทีก่าํหนด
ไวอ้าจสญูเสยีการควบคมุได ้

อกีหน่ึงตวัแปรทีก่อ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตคุอืทศันวสิยัของคนขบั ระยะมองเห็นของถนนแตล่ะชว่งจะตอ้งสอดคลอ้งกนักบั
ชว่งถนนเพือ่ใหผู้ข้บัขีค่วบคุมรถไดอ้ย่างปลอดภยั ไม่ชนสิง่กดีขวางทีบ่ดบงัทศันวสิยับนถนน (Ahmed 2013)   
ดแูนวทางการคํานวณระยะมองเห็นไดม้าตรฐานการปฏบิตัขิองกรมการขนสง่ทางบก (LTA 2019b)   

ภาพประกอบที่ 4.1 ระยะหยุด 

 

ทีม่า : LTA 2019b 

จากภาพประกอบที ่ 4.1 จะเห็นตวัแปรทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณระยะมองเห็นทีป่ลอดภยับรเิวณแยกทีม่คีนเดนิเทา้
และผูข้บัขีจ่กัรยาน 
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4.2. การบรหิารทางขา้งถนนใหป้ลอดภยัและเอือ้ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด 

ทีผ่่านมามงีานวจิยัหลายชิน้ทีศ่กึษามาตรฐานการออกแบบถนนเพือ่พฒันาแนวทางการออกแบบทางขา้งถนน 
ใหป้ลอดภยัยิง่กวา่เดมิ โดยพบวา่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจพจิารณาปรบัปรงุและขยายกลยุทธก์ารดูพืน้ทีแ่ละ 
การออกแบบสิง่กอ่สรา้งบนถนนทุกขัน้ตอน (ETSC 1998) ดงัรายละเอยีดในตาราง 4.1  

ตารางที่ 4.1 หลกัการการออกแบบถนนที่เอือ้ใหเ้กดิขอ้ผิดพลาด 

ถนนในปัจจุบนั ถนนทีอ่อกแบบ 

กาํจดัสิง่กดีขวางทีไ่ม่จาํเป็น ออกแบบถนนใหไ้ม่มเีคร ือ่งกดีขวาง 

เคลือ่นยา้ยสิง่กดีขวางออกไปจากขา้งทาง ออกแบบพืน้ทีบ่รเิวณขา้งทางใหเ้ปิดโลง่ 

ปรบัแตง่โครงสรา้งสิง่กดีขวาง 
ปรบัแตง่สิง่ปลกูสรา้งบนถนน 

ทีเ่อือ้ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดมากกวา่เดมิ 

แยกสิง่กดีขวางบางอย่างออกจาก 

อปุกรณค์วามปลอดภยับนถนน 

ทีใ่ชใ้หม่หรอืถกูปรบัปรงุ 

ปกป้องสิง่ปลกูสรา้งบนถนน 

ดว้ยแผงกัน้เพือ่รบัแรงกระแทก 

 

การจะพฒันาถนนใหม้ลีกัษณะเอือ้ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได ้จะตอ้งกาํหนดลกัษณะบางประการและนํามาตรการถนน
ปลอดภยัทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานมาใชด้ว้ย เชน่ การประเมนิประสทิธภิาพของสิง่ปลกูสรา้งขา้งถนน ฯลฯ  เป้าหมายของ 
การสรา้งถนนทีเ่ผือ่พรอ้มรองรบัขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ไมเ่พยีงแต่ชว่ยป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตแุตย่งัชว่ยลดความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัคนขบัหากเกดิอบุตัเิหตุจากขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์การออกแบบถนนทีพ่รอ้มรองรบั
ขอ้ผดิพลาดมพีืน้ฐานจากการออกแบบและจดัวางทางขา้งถนน และพจิารณาว่าการออกแบบทางขา้งถนนทีไ่ร ้
คณุภาพ กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ผูข้บัขีอ่ย่างไร ทัง้นี ้อาจนํามาตรการหลายๆ แบบมาใช ้เพือ่สรา้งถนนทีพ่รอ้ม
รองรบัขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์รายละเอยีดมาตรการตา่งๆ อา่นไดจ้ากหวัขอ้ย่อยดา้นลา่งต่อไปนี ้

4.2.1. ราวกัน้กนัชน (Vehicle impact guardrails) 

ราวกัน้กนัชนหรอื Vehicle impact guardrails (VIGs) เป็นแผงกัน้เพือ่เพิม่ความปลอดภยั และเป็น
สว่นประกอบหน่ึงของการออกแบบถนนทีพ่รอ้มรองรบัขอ้ผดิพลาดของมนุษยก์รณีแฉลบออกนอกชอ่งจราจร 
อย่างไรก็ตาม VIH ก็ถอืเป็นสิง่กดีขวางทีม่อีนัตรายอย่างหน่ึงหากตดิตัง้ไม่ถกูตอ้งและใชแ้ผงกัน้ผดิประเภท ขอบ
ปลายแผงกัน้ถอืเป็นจดุอนัตรายหากไม่ยดึสว่นปลายลงดนิจนแน่นหนาหรอืตดิตัง้สว่นปลายไม่ดจีนโผลอ่อกมาบน
ชอ่งเดนิรถ (La Torre 2012) อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จากการตดิตัง้ราวกัน้กนัชนไม่ด ีอาจกอ่ใหเ้กดิการเสยีชวีติ
ตามมาได ้ 
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ราวกัน้กนัชนมทีัง้แบบรองรบัแรงกระแทกและไม่รองรบัแรงกระแทก ขึน้อยู่กบัการออกแบบส่วนปลายว่าตัง้ขนาน 
(tangent termnial) หรอืเฉียงออกจากถนน (flared terminal) ราวกัน้ทีต่ ัง้ขนานจะวางขนานไปในทาง
เดยีวกนักบัขอบชอ่งเดนิรถและรองรบัแรงกระแทก ชว่ยหยุดรถได ้ในขณะทีร่าวกัน้ทีเ่ฉียงออกจากถนน มกัจะทํา
องศาเฉียงออกจากชอ่งเดนิรถ และไม่ไดอ้อกแบบมาเพือ่รองรบัแรงกระแทกโดยตรง  

ดรูายละเอยีดการออกแบบราวกัน้กนัชนไดใ้นเอกสารกาํกบัมาตรฐานรายละเอยีดองคป์ระกอบถนนของกรมการ 
ขนสง่ทางบก (LTA Standard Details of Road Elements) รายงานฉบบันีไ้ดแ้นบแบบราวกัน้กนัชนไวใ้น
ภาคผนวก ข. 

4.2.2. แถบลกูระนาด (Rumble strips) 

แถบลกูระนาดเป็นมาตรการความปลอดภยัทางถนนทีช่ว่ยเตอืนผูข้บัขีใ่หท้ราบวา่มอีนัตรายทีอ่าจเกดิอยู่ขา้งหนา้ 
เมือ่รถยนตเ์คลือ่นตวัมาถงึลกูระนาด จะไดย้นิเสยีงคลืน่ระนาดพรอ้มแรงสัน่สะเทอืนทีล่อ้เล็กนอ้ย  

ในประเทศสงิคโปร ์รฐับาลนําแถบลกูระนาดมาใชใ้นบรเิวณทีม่คีนเดนิเทา้จาํนวนมาก เชน่ เขตสเีงนิ (Silver 
Zone) โดยตดิแถบลกูระนาดทัง้หมดสามเสน้เพือ่แจง้เตอืนผูข้บัขีว่่ามคีนเดนิเทา้ในบรเิวณนี ้

4.2.3.  แถบชะลอความเรว็บนไหลท่างแบบยกสนั (Raised profile marking) 

แถบชะลอความเรว็บนไหลท่างแบบยกสนั (Raised profile marking) ทําหนา้ทีค่ลา้ยกนัแถบลกูระนาด สามารถ
โดยตดิไวต้ามชอ่งเดนิรถเพือ่ป้องกนัรถยนตจ์ากการแฉลบออกดา้นขา้ง แถบชะลอความเรว็นีจ้ะยิง่มปีระโยชนใ์น
การป้องกนัไม่ใหผู้ข้บัขีง่่วงนอน หรอืดงึความสนใจของผูข้บัขีก่ลบัมาทีถ่นนกอ่นเกดิอบุตัเิหตเุน่ืองจากมี
แรงสัน่สะเทอืนและมเีสยีงขณะขบัทบั 

กรมการขนสง่ทางบกแนะแนวสถานทีท่ีค่วรตดิตัง้แถบชะลอความเรว็บนไหลท่างแบบยกสนั (Raised profile 
marking) ตามรายละเอยีดดงันี ้(LTA 2017b)  

• บนเสน้ไหลท่างตัง้แต่บรเิวณทางออกจนถงึระยะ 10 เมตรกอ่นถงึเกาะกลางทางแยกรปูตวัวาย  
• บนเคร ือ่งหมายจราจรรปูหวัลกูศร (chevron) จนถงึระยะ 10 เมตรกอ่นถงึเกาะกลางทางแยกรปูตวัวาย  
• บนไหลท่างทางดว่นขา้งชอ่งเดนิรถทีผู่ข้บัขีต่อ้งชะลอความเรว็ 
• บนไหลท่างทางดว่นตลอดชอ่งทางรถสําหรบัผูข้บัขีช่า้ 

รายละเอยีดแบบแถบชะลอความเรว็บนไหลท่างแบบยกสนั (Raised profile marking) ของหน่วย SDRA 
กรมการขนสง่ทางบกอยู่ในภาพประกอบที ่4.2 และภาพประกอบที ่4.3 
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ภาพประกอบที่ 4.2 แถบชะลอความเร็วบนไหล่ทางแบบยกสนั (Raised profile marking) 

 

ภาพประกอบที่ 4.3 แถบชะลอความเร็วบนไหล่ทางแบบยกสนั ภาพตดัดา้นขา้ง 

 

4.2.4. อปุกรณด์ดูซบัแรงกระแทก (Crash Cushion)  

อปุกรณด์ดูซบัแรงกระแทกเป็นอปุกรณท์ีช่ว่ยลดความรนุแรงของอบุตัเิหต ุเน่ืองจากออกแบบมาเพือ่ลดแรงกระแทก
ทีเ่กดิจากการชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนใหญ่แลว้มกัตดิตัง้อปุกรณด์ดูซบัแรงกระแทกบรเิวณทางแยกและตาม
ทางด่วนและถนนเสน้หลกั  

บางกรณีอปุกรณด์ดูซบัแรงกระแทกชว่ยชวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในเมอืงเบอรม์งิแฮม ประเทศองักฤษ งานวจิยั
พบว่าพืน้ทีต่ดิตัง้อปุกรณด์ูดซบัแรงกระแทก เกดิอบุตัเิหตลุดลงถงึ 40 เปอรเ์ซน็ต ์นอกจากนี ้พืน้ทีด่งักล่าวยงัมี
จาํนวนผูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บสาหสัลดลง จาก 67 เปอรเ์ซน็ตเ์หลอืเพยีง 14 เปอรเ์ซน็ตอ์กีดว้ย (TMS 
Consultancy 1994) 

ตวัอย่างอปุกรณด์ดูซบัแรงกระแทกทีพ่บในทางดว่นในประเทศสงิคโปรอ์ยู่ในรปูที ่4.1 

รูปที ่4.1 อุปกรณด์ูดซบัแรงกระแทก สิงคโปร  ์

 

ทีม่า : LTA 2019 
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4.3. การออกแบบถนนทีผู่ข้บัขีเ่ขา้ใจและรบัรูส้ถานการณบ์นถนนไดเ้อง  
(Self-explaining road) 

การออกแบบถนนตามหลกัการ “ผูข้บัขีเ่ขา้ใจและประเมนิสถานการณบ์นถนนไดเ้อง” (self-explaining)  
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามเรว็จาํกดัและพฤตกิรรมในการขบัขีท่ีก่าํหนดไวบ้นเสน้ทางน้ันสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
บนถนนและเป็นหลกัฐานตอกยํา้พฤตกิรรมของผูข้บัขี ่การออกแบบถนนทีผู่ข้บัขีเ่ขา้ใจและรบัรูส้ถานการณไ์ดเ้อง 
อาจอาศยัมาตรการหลายอย่างเขา้ชว่ย เชน่ การตเีสน้เคร ือ่งหมายจราจร และการตดิตัง้อปุกรณตา่งๆ บรเิวณขา้ง
ทาง 

รูปที ่4.2 ตวัอย่างถนนที่ผูข้บัขีเ่ขา้ใจและรบัรูส้ถานการณบ์นถนนไดเ้อง 

 

ปัจจบุนั หลายเมอืงทัว่โลกตา่งออกแบบถนนโดยใชห้ลกัการนี ้จากรายงานวจิยัของชารล์ทนัและคณะ เมือ่ปี 2553 
(Charlton et al. 2010) พบว่าการออกแบบถนนทีผู่ข้บัขีเ่ขา้ใจและรบัรูส้ถานการณไ์ดเ้อง ชว่ยลดความเรว็ของ
ยานพาหนะอย่างมนัียยะสําคญั งานวจิยันีส้ํารวจถนนทัง้หมด 2 ชว่ง โดยชว่งหน่ึงมกีารตดิตัง้มาตรการดงักลา่ว 
เชน่ การยกระดบัผวิถนน และการจาํกดัแนวสายตาดา้นหนา้ ในขณะทีถ่นนอกีชว่งไม่ไดว้างมาตรการใดๆ เลย 
ผลการวจิยัพบวา่ยานพาหนะทีเ่คลือ่นทีใ่นบรเิวณถนนทีต่ดิตัง้มาตรการดงักลา่ว ลดความเรว็ลงอย่างมนัียยะสาํคญั 

4.4. สะพานลอยสาํหรบัคนเดนิเทา้ 

การแบ่งแยกเสน้ทางใชง้านสําหรบัผูใ้ชถ้นนประเภทตา่งๆ เป็นประเด็นสําคญัและชว่ยเพิม่ความปลอดภยัใหแ้กผู่ใ้ช ้
ถนนทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ทีม่คีวามเปราะบาง สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่สีะพานลอยน่าใชง้านและน่าดงึดดู
หลายแห่ง แตล่ะทีม่กัอยู่บรเิวณป้ายรถประจําทางหรอืสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน และมลีฟิตต์ดิตัง้ประกอบเพือ่
อํานวยความสะดวกแกผู่ส้งูอายุและผูพ้กิาร พรอ้มนีย้งัมหีลงัคากนัแดดตลอดเสน้ทางสะพานลอยจนถงึบรเิวณย่าน
พกัอาศยั โดยสรปุ สะพานลอยในประเทศสงิคโปรเ์ป็นสถานทีท่ีน่่าดงึดูด และเปรยีบเสมอืนสวนหย่อมประดบัถนน 
ดงัเห็นไดจ้ากรูปที ่4.3 
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รูปที ่4.3 ตวัอย่างสะพานลอยทีม่ ีผู ใ้ชบ้่อยในสิงคโปร  ์
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5. โครงสรา้งพืน้ฐานทีอ่นัตราย 

5.1. ระบุถนนทีอ่นัตรายในปัจจบุนั 

การประเมนิความปลอดภยัของถนนแบ่งออกเป็นหลายวธิ ีเชน่ ใชว้ธิตีรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนน (Road 
Safety Audit) หรอืการคํานวณจดุทีม่กัเกดิอบุตัเิหตบุ่อยๆ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจรตรวจสอบความปลอดภยั
บนทอ้งถนนในปัจจบุนัหรอืถนนบางชว่งก็ได ้ทัง้นี ้จดุประสงคข์องการตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนนก็เพือ่
เฟ้นหาอนัตรายทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตใุนอนาคต ระหวา่งตรวจสอบน้ันอาจพจิารณาวางมาตรการบรรเทา
อนัตรายทีพ่บขณะตรวจสอบได ้ 

การเก็บขอ้มูลอบุตัเิหตจุะชว่ยระบุจดุอนัตรายและหาวธิวีางมาตรการหยุดอุบตัเิหตไุด ้อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลอบุตัเิหตุ
อาจกลายเป็นตวัแปรทีส่รา้งความสบัสนและกอ่ใหเ้กดิการคํานวณคา่เฉลีย่หรอืขอ้มูลการชนทัว่ไปผดิเพีย้นได ้ 
ตวัแปรทีส่รา้งความสบัสนในทีนี่ ้หมายถงึ มาตรการใดๆ ทีส่รา้งผลกระทบต่อสิง่ทีต่อ้งการวดัผล (Elvik 2002) 

คา่เฉลีย่ทีผ่ดิเพีย้นไป หมายถงึ การนับจํานวนคา่ทีต่อ้งการศกึษาต่ําหรอืสงูกวา่ค่าเฉลีย่จรงิ ในความจรงิ 
พฤตกิรรมการชนอาจเปลีย่นไปเน่ืองจากหลายสาเหต ุเชน่ การเปลีย่นมาตรการความปลอดภยัใหม่ หรอืการเพิม่
ความรูใ้หแ้กผู่ข้บัขี ่(Thorpe 2018) 

ขอ้มูลอบุตัเิหตุควรเขา้ใจง่ายและประกอบดว้ยขอ้มูลตอ่ไปนี ้

• ขอ้มูลอบุตัเิหตุทัว่ไป เชน่ วนัทีเ่กดิเหต ุสถานที ่ลกัษณะถนน ความเรว็จํากดั ลกัษณะทางแยก สภาพ
อากาศและความสวา่ง และลกัษณะผวิถนน 

• ยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ประเภทรถ การบงัคบั สถานที ่ลกัษณะแฉลบและพลกิคว่ํา วตัถปุลายแหลม 
จดุปะทะ อายุ เพศและทีอ่ยู่ของคนขบั ผลการทดสอบแอลกอฮอล ์ทะเบยีนรถ และวตัถปุระสงคข์องการ
เดนิทาง 

• ผูบ้าดเจ็บทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูบ้าดเจ็บ (คนขบั คนเดนิเทา้) เพศ อายุ และความรนุแรงของการบาดเจ็บ 
สถานทีแ่ละทศิทางการเคลือ่นยา้ย ผูโ้ดยสารขา้งหนา้หรอืขา้งหลงั และทีอ่ยู ่

• ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สภาพแวดลอ้มทัว่ไปบนถนน จดุบกพรอ่งของยานพาหนะ ความประมาทเลนิเลอ่ 
ความผดิพลาดหรอืปฏกิริยิาของคนขบั ความบกพรอ่งหรอืการดงึความสนใจ พฤตกิรรมและการออ่น
ประสบการณ ์(Thorpe 2018) 

จดุทีม่กัเกดิอบุตัเิหตมุกัจะคํานวณตามชว่งเวลาเสน้ฐาน หรอืประมาณ 3-5 ปี โดยจะตอ้งระบุพืน้ทีท่ีต่อ้งการ
วเิคราะหโ์ดยการตัง้คา่เบีย่งออกในรศัมพีืน้ทีท่ีก่าํหนดไว ้จดุทีม่กัเกดิอบุตัเิหต ุคอืจดุทีม่อีุบตัเิหตเุกดิขึน้เกนิ 
คา่เบีย่งทีต่ ัง้ไวใ้นชว่งเวลาเสน้ฐาน 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ขอ้มูลอบุตัเิหตอุาจกอ่ใหเ้กดิความสบัสน และเขา้ใจผดิได ้ เน่ืองจากผลการวเิคราะหอ์าจทํา
ใหผู้ว้จิยัคดิว่าขอ้มูลทีต่นคน้พบเป็นขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง และหนัไปวางมาตรการแกไ้ขในจดุทีไ่ม่ไดเ้กดิอบุตัเิหตุ
บ่อยคร ัง้แทน นอกจากนี ้ความเขา้ใจผดิดงักล่าว ยงัทําใหห้น่วยงานมองขา้มจดุเกดิอบุตัเิหตบุ่อยคร ัง้ของจรงิ และ
ละเลยการวางมาตรการต่างๆ  
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ในปี 2548 กรมการขนสง่ทางบกไดว้างโครงการความปลอดภยับนทอ้งถนนทีช่ ือ่วา่ “โครงการจดุบอด” (Black 
Spot Programme) วตัถปุระสงคข์องโครงการจดุบอด (Black Spot Programme) ก็เพือ่วดัผล ตดิตาม และ
เฝ้าระวงัพืน้ทีท่ีเ่กดิอบุตัเิหตสุงู โครงการจดุบอดประสบความสําเรจ็เป็นอยา่งยิง่โดยมบีรเิวณเฝ้าระวงัลดนอ้ยลง 5-
10 แห่งทุกปีเน่ืองจากอตัราการเกดิอบุตัเิหตนุอ้ยลงกวา่ค่าเบีย่งทีต่ ัง้เอาไว ้ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา โครงการดงักว่า
ชว่ยลดการเกดิอบุตัเิหตไุดถ้งึ 75 เปอรเ์ซน็ตบ์างพืน้ที ่(LTA 2014) โดยมาตรการทีร่ฐับาลนํามาใชม้หีลากหลาย 
ตัง้แต่การตดิตัง้สญัญาณขา้มสําหรบัคนเดนิเทา้ ฯลฯ  กรณีศกึษาหน่ึงทีน่่าสนใจในโครงการนีค้อืทีแ่ยกถนนโม
ลเมน-นิวตนัและธอมป์สนั รฐับาลไดส้ํารวจแยกนีเ้ป็นเวลา 36 เดอืน และสามารถลดอบุตัเิหตบุรเิวณแยกจาก 19 
คร ัง้ เหลอืเพยีง 7 คร ัง้ หลงัวางมาตรการ โดยมาตรการทีร่ฐันํามาใชค้อื การตดิตัง้สญัญาณไฟเลีย้ว (แดง เหลอืง 
เขยีว)  ดงัปรากฏในรปูที ่5.1  

 

รูปที ่5.1 สญัญาณไฟเลีย้ว (แดง เหลือง เขียว) 

 

 

อกีวธิทีีส่งิคโปรนํ์ามาใชใ้นการคน้หาพืน้ทีเ่สีย่งอนัตรายคอื การเดนิโครงการซอ่มบํารงุถนนของกรมการขนสง่ 
ทางบกตามทีก่ลา่วไวใ้นเนือ้หากอ่นหนา้  

กรมการขนสง่ทางบกจะกาํหนดเวลาตรวจและซอ่มบํารงุถนนและเคร ือ่งอาํนวยความสะดวกบรเิวณถนนอยู่
สม่ําเสมอ โดยทางด่วนมกีาํหนดตรวจสอบและซอ่มบํารงุทุกวนั ในขณะทีถ่นนหลกัตรวจสอบและซอ่มบํารงุทุก 2 
สปัดาห ์และถนนรองตรวจสอบและซอ่มบํารงุทุก 2 เดอืน   

สิง่กอ่สรา้งใดๆ ทีผุ่พงัแลว้จะไดร้บัการซอ่มบํารงุอย่างเหมาะสม สว่นผวิการจราจรทีม่สีภาพเป็นหลมุบ่อจะตอ้งแกไ้ข
ใหม่ภายในเวลา 24 หลงั หลงัไดร้บัแจง้เหต ุ(LTS 2014) 
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5.2. แบบถนนทีอ่นัตราย 

ถนนทีอ่อกแบบมาไม่มคีณุภาพเป็นสาเหตหุน่ึงทีก่อ่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุจดุบกพรอ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่จดุบกพรอ่งทางถนน
และโครงสรา้งพืน้ฐานทีท่ําใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผดิ 

องคป์ระกอบตา่งๆ บนถนน อาท ิเคร ือ่งหมายจราจร ป้ายจราจร การออกแบบทางเรขาคณิต แสงไฟ ผวิถนน 
มาตรการจดัการความเรว็และการสญัจร เป็นสิง่จาํเป็น และทําใหท้อ้งถนนปปลอดภยั นอกจากตวัแปรดา้นมนุษย ์
และยานพาหนะแลว้ ถนนเป็นหน่ึงปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตุ   

ดงัน้ัน การออกแบบเสน้แนวถนน (Road Alignment) จงึมบีทบาทอย่างยิง่ตอ่ความปลอดภยั ซึง่รวมไปถงึ รศัมี
ถนน สดัสว่นโคง้ราบ สดัส่วนโคง้ตัง้ และลกัษณะของระยะมองเห็น (Mohammed 2013) 

กรมการขนสง่ทางบกเป็นหน่วยงานทีก่าํหนดและวางกฎระเบยีบเร ือ่งมาตรฐานการออกแบบถนนในสงิคโปร ์
ผูอ้อกแบบถนนจะตอ้งปฏบิตัติามแนวทางและมาตรฐานทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารตพีมิพข์องกรมการขนสง่ทางบก 
เชน่ มาตรฐานการปฏบิตัขิองกรมการขนสง่ทางบก และรายละเอยีดมาตรฐานองคป์ระกอบถนนของกรมการขนสง่
ทางบก ตวัอย่างองคป์ระกอบการออกแบบมาตรฐานอยู่ในภาคผนวกของรายงานฉบบันี ้ 

แมแ้นวทางและมาตรฐานดงักลา่วจะชว่ยยกระดบัความปลอดภยัในการออกแบบถนน แต่หากไม่ตรวจสอบความ
ปลอดภยัของถนนใหด้ ีอาจละเลยอนัตรายใหญ่บนถนนชว่งน้ันได ้

รูปที ่5.2 ตูค้วบคุมสญัญาณทีต่ ิดต ัง้ในพืน้ที ่อนัตรายบรเิวณขอบทางเดินรถ สิงคโปร  ์

  

  

ตูค้วบคมุสญัญาณ 
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จากแมแ้นวทางและมาตรฐานดงักลา่วจะชว่ยยกระดบัความปลอดภยัในการออกแบบถนน แตห่ากไม่ตรวจสอบ
ความปลอดภยัของถนนใหด้ ีอาจละเลยอนัตรายใหญ่บนถนนชว่งน้ันได ้

รปูที ่5.2 จะเห็นวา่มกีารตดิตัง้ตูค้วบคมุสญัญาณไวบ้นชอ่งจราจรบรเิวณหวัเลีย้ว และพบเจอขณะดําเนินการ
ตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ (PCSR) อนัตรายทีป่รากฏในรปูประกอบนีอ้าจสรา้งความเสีย่งใหผู้ข้บัขีไ่ด ้
หากไม่ตรวจสอบความปลอดภยับนทอ้งถนน สิง่ปลกูสรา้งทีส่รา้งอนัตรายอาจถกูละเลยจนสายเกนิแกไ้ข (LTA 
2019)  

 

รูปที ่5.3 ระยะมองเห็นไม่พอบรเิวณทางโคง้แนวต ัง้ สิงคโปร  ์

 

ชว่งหวัโคง้ถนนแนวตัง้ทีป่รากฏในรปูที ่5.3 จะเห็นวา่มรีะยะมองเห็นไม่พอ เกดิการบดบงัทศันวสิยัและระยะหยุดของ
ผูข้บั เน่ืองจากผูข้บัไม่อาจเห็นสิง่กดีขวางทีว่างอยู่ดา้นหนา้ได ้

 

5.3. โครงสรา้งพืน้ทีท่ีเ่ป็นอนัตรายตอ่คนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยาน  

คนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยานเป็นผูใ้ชถ้นนทีม่คีวามเปราะบางทีส่ดุในบรรดาผูใ้ชถ้นนทัง้หมด แตเ่ป็นเร ือ่งน่าตกใจ
ทีร่ฐับาลหลายประเทศกลบัใหส้ําคญักบัการออกแบบถนนเพือ่อํานวยความสะดวกแกย่านพาหนะ และละเลยความ
ปลอดภยัของคนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยาน สาเหตทุีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งขาดมาตรฐานในการ
ออกแบบถนนหรอืตัง้มาตรฐานไวต่ํ้า 

ผูใ้ชถ้นนทีม่คีวามเปราะบาง ไดแ้ก ่คนเดนิเทา้ ผูข้บัขีจ่กัรยาน และผูข้บัขีร่ถสองลอ้และสามลอ้เคร ือ่ง คอื  
ผูท้ีเ่สยีชวีติบนทอ้งถนนกวา่คร ึง่หน่ึงทัว่โลก ในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มผูีเ้สยีชวีติทีเ่ป็นผูข้บัขีร่ถสองลอ้และ
สามลอ้เคร ือ่งสงูทีส่ดุในโลก โดยคดิเป็นสดัส่วน 43 เปอรเ์ซน็ตจ์ากยอดผูเ้สยีชวีติในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ทัง้หมด (WHO 2018a)  

ทัศนวสิยัจํากัด 
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แมส้งิคโปรจ์ะสนับสนุนใหป้ระชาชนเดนิและการป่ันจกัรยาน แต่ผูใ้ชถ้นนทัง้สองกลุม่นีก็้ยงัเปราะบางอยู่ ในปี 2561 
จาํนวนอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัคนเดนิเทา้ในประเทศสงิคโปรอ์ยู่ที ่1,036 คร ัง้ โดยมผูีส้งูอายุบาดเจ็บ คดิเป็น 
สดัสว่น 25 เปอรเ์ซน็ตจ์ากยอดอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัคนเดนิเทา้ทัง้หมด ยอดผูเ้สยีชวีติของคนเดนิเทา้ในปี 2561 
อยู่ที ่41 ราย โดย 62.5 เปอรเ์ซน็ตข์องยอดผูเ้สยีชวีติน้ันเป็นผูส้งูอายุ กวา่ 40 เปอรเ์ซน็ตข์องอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
ขึน้กบัผูส้งูอายุเกดิขึน้จากการขา้มกลางถนน (สํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์2019) 

แมว้า่โครงสรา้งพืน้ทีท่ีจ่ดัไวอ้ํานวยความสะดวกคนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยานจะถอืวา่ดกีวา่ประเทศใกลเ้คยีงอืน่ๆ 
แตก่็ยงัพบคนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยานทีเ่สยีชวีติอยู่ท ัว่สงิคโปร ์

รูปที ่5.4 ทางขา้มทีล่ืมนําออก สิงคโปร  ์

 

จากรปูที ่5.4 จะเห็นทางขา้มสําหรบัคนเดนิเทา้สองทีท่ีม่กีารปูพืน้ผวิตา่งสมัผสัไว ้ทางขา้มทางดา้นซา้ย เชือ่มไปยงั
ทางขา้มถนนเสน้หลกัเกา่ทีย่กเลกิไปแลว้ แตจ่ะเห็นวา่ยงัคงพืน้ผวิตา่งสมัผสัไวแ้ละขอบทางเดนิยงัคงลาดต่ํา
แบบเดมิ ทัง้ขอบทางเดนิและพืน้ผวิตา่งสมัผสัอาจสรา้งความสบัสนใหก้บัคนเดนิเทา้ได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่คนเดนิ
เทา้ทีพ่กิารทางสายตา 

การจดัโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้นเดนิเทา้โดยขาดเคร ือ่งอํานวยความสะดวกเป็นเร ือ่งน่าเสยีดาย แตก็่เป็นเร ือ่งทีพ่บ
เห็นหลายพืน้ทีใ่นสงิคโปร ์จดุบกพรอ่งทีม่กัพบเห็น ไดแ้ก ่การไม่ตดิตัง้ทางลาดหรอืพืน้ผวิตา่งสมัผสับรเิวณ 
ทางขา้ม การตดิตัง้พืน้ผวิตา่งสมัผสัผดิที ่ขนาดทางเดนิเทา้ทีแ่คบเกนิไป และขอบทางเดนิเทา้ทีไ่ม่ระนาบในระดบั
เดยีวกนั  

พืน้ผวิตา่งสมัผัส 
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รปูที ่5.5 ทางขา้มทีข่าดเคร ือ่งอํานวยความสะดวก สงิคโปร ์

 

จาก 

รปูที ่5.5 จะเห็นทางขา้มทีข่าดขอบทางเดนิลาดลงและพืน้ผวิต่างสมัผสัดา้นหน่ึง การจดัโครงสรา้งถนนสําหรบัคน
เดนิเทา้ทีไ่ม่ครบถว้นสมบูรณด์งัทีป่รากฏในรปูที ่5.6 สง่ผลกระทบตอ่คนเดนิเทา้ทีม่คีวามเปราะบางมากทีส่ดุ 
นอกจากนี ้ทางเดนิในรปูยงัตา่งระดบักนัเป็นชว่งๆ และสรา้งความเสีย่งตอ่คนเดนิเทา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนเดนิเทา้
ทีเ่ปราะบางทีสุ่ด 

รูปที ่5.6 ทางเดินอนัตราย สิงคโปร  ์

 

ทางลาดสําหรบัขา้ม
ปผูวิตา่งสมัผสั 

ไมม่ทีางลาด 
ไมป่ผูวิตา่งสมัผสั 

หลมุลกึ 
ขา้งทางเดนิ 
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เรายงัพบงานออกแบบถนนช ัว่คราวทีเ่ป็นอนัตรายในสงิคโปร ์โดยองคป์ระกอบทางเดนิบางอย่างขาดหายไป (LTA 
2019)  

รูปที ่5.7 ทางขา้มไม่เพียงพอ 

 

ลกัษณะและตําแหน่งวางแผงกัน้พลาสตกิทีป่รากฏในเรายงัพบงานออกแบบถนนช ัว่คราวทีเ่ป็นอนัตรายในสงิคโปร ์
โดยองคป์ระกอบทางเดนิบางอย่างขาดหายไปในรปูที ่5.7 บงัคบัใหค้นเดนิเทา้ตอ้งออกมายนืบนทางรถวิง่และเสีย่ง
ตอ่อนัตราย  
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6. หลกัการออกแบบถนนใหป้ลอดภยักวา่เดมิ งานวจิยักอ่นและ
หลงัออกแบบโครงสรา้งพืน้ทางเพือ่ผูข้บัขีจ่กัรยานและคนเดนิ
เทา้อย่างย ัง่ยนื 

 
สงิคโปรไ์ดร้ณรงคม์าตรการหลายอย่าง เชน่ การกาํหนดใบแสดงสทิธิก์ารเป็นเจา้ของยานพาหนะ หรอื COE 
(Certificate of Entitlement) และการตัง้ราคาเพือ่รกัษาจาํนวนรถบนนถนน เมือ่ไม่นานมานี ้รฐับาลยงัไดเ้ร ิม่
โครงการ “Car-Lite” เพือ่สนับสนุนการใชช้อ่งทางคมนาคมอย่างยัง่ยนืและรถการใชร้ถยนต ์

ถนนหลายเสน้ในสงิคโปรถ์กูปรบัปรงุใหม่ และมกีารเสรมิอปุกรณอ์ํานวยความสะดวกชอ่งทางการคมนาคมอย่าง
ยัง่ยนื เชน่ ชอ่งทางเดนิเทา้และชอ่งจกัรยาน ในประเทศสงิคโปร ์ถนนตวัอย่างทีส่นับสนุนแนวคดินีค้อืถนนเบนคลูนิ 
รฐับาลเพิง่เปลีย่นโฉมหนา้ถนนเสน้นีใ้หมใ่หเ้ป็นมติรกบัคนเดนิเทา้และนักป่ันจกัรยานยิง่กวา่เดมิ  

กอ่นหนา้การปรบัโฉม ถนนเบนคลูนิเป็นถนนทีม่ชีอ่งเดนิรถ 4 ชอ่ง และไม่มเีคร ือ่งอํานวยความสะดวกผูข้บัขี่
จกัรยานเลย ทางเดนิเทา้เองก็มขีนาดแคบ ภาพตวัอย่างถนนเสน้นีป้รากฏในรปูที ่6.1 

รูปที ่6.1 ถนนเบนคูลินประเทศสิงคโปรก์่อนปรบัโฉม  

 

หลงัปรบัโฉม ทางเทา้บนถนนเบนคลูนิมขีนาดกวา้งขึน้และผูข้บัขีจ่กัรยานมชีอ่งเดนิรถของตนเอง ชอ่งจราจรซึง่ 
แตเ่ดมิมอียู่ 4 ถกูปรบัลดลงใหเ้หลอื 2 เพือ่เอือ้พืน้ทีใ่หช้อ่งเดนิจกัรยานและขยายทางเทา้ ภาพของถนนเบนคลูนิ
หลงัปรบัโฉมคอืรปูที ่6.2และรปูที ่6.3 และจะเห็นถนนเบนคลูนิหลงัปรบัปรงุ 

  

จกัรยาน 
วิง่บนทางเดนิรถ 
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รปูที ่6.2 ถนนเบนคลูนิประเทศสงิคโปรห์ลงัปรบัโฉม 

 

รปูที ่ 6.2 จากรปู จะเห็นวา่ชอ่งเดนิรถบนถนนเบนคลูนิมขีนาดแคบลง ส่วนชอ่งทางจกัรยานถกูทาสใีหม่เป็นสแีดง 
และอยู่ขา้งทางเดนิเทา้ 

รูปที ่6.3 เพิ่มสิง่อํานวยความสะดวกใหค้นเดินเทา้บนถนนเบนคูลิน สิงคโปร  ์

 

จากรปูที ่6.3 จะเห็นโฉมหนา้ถนนเบนคลูนิใหม่ ทีม่ทีางจกัรยาน ทีจ่อดรถจกัรยาน ทางเดนิกวา้งกวา่เดมิ 
ทําใหพ้ืน้ทีนี่ย้ ัง่ยนืกวา่เดมิและพรอ้มรองรบัคนเดนิเทา้และผูข้บัขีจ่กัรยานมากขึน้  
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7. บทสรุป 

เรายงัคงอยู่ในยุคทีบ่รรดานักวศิกรถนนเพ่งความสนใจเร ือ่งมาตรฐานการออกแบบและการสรา้งถนนเพือ่รองรบั
การใชง้านของรถยนต ์ถงึจะเป็นถนนทีต่ ัง้อยู่ตดิโรงเรยีน ถา้การจราจรตดิขดั สิง่แรกทีร่ฐับาลมกัแนะนําไม่ใชอ่ะไร
นอกจาก “ขยายถนนเพิม่อกี 1 เลน” ไม่มทีางเป็นมาตรการอืน่ได ้

เราจาํเป็นตอ้งเปลีย่นทศันคตเิพือ่สรา้งถนนใหป้ลอดภยักวา่เดมิ และสงิคโปรเ์ป็นหน่ึงในประเทศตวัอย่างทีส่รา้ง
ถนนใหป้ลอดภยักวา่เดมิ เพือ่ใหค้นในชมุชนปลอดภยั ผ่านการรว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ 

 

เปลีย่นทศันคตขิองวศิวกรทางถนนใหค้ดิเร ือ่ง “ความปลอดภยั” กอ่นเสมอ 

 

สงิคโปรม์ถีนนทีป่ลอดภยัหลายเสน้ตลอดเครอืขา่ยทัว่ประเทศดว้ยเหตผุลหลายประการ หน่วยงานทอ้งถิน่เองตา่ง
รดุหนา้ใหค้วามสําคญัเร ือ่งความปลอดภยัในประเทศ ในขณะทีห่น่วยงานภาครฐัอย่างกรมการขนสง่ทางบก (LTA) 
และสํานักงานตํารวจจราจรประจาํประเทศสงิคโปร ์(TP) ต่างประสานงานกนัสรา้งสรรคถ์นนในสงิคโปรใ์หป้ลอดภยั
ขึน้กวา่เดมิ การบรหิารจดัการความปลอดภยัของถนนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมการขนสง่ทางบก อาท ิการ
วางมาตรการความปลอดภยั และการจดัตัง้โครงการตา่งๆ เชน่ โครงการ Black Spot และการตรวจสอบความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลอบุตัเิหต ุชว่ยทําใหถ้นนในประเทศสงิคโปรป์ลอดภยัยิง่ขึน้ สิง่สําคญั
ทีช่ว่ยใหโ้ครงการทอ้งถนนปลอดภยัในสงิคโปรป์ระสบความสําเรจ็คอืการจดัสรรงบประมาณเพือ่ความปลอดภยั
ทางถนนโดยตรง และการรวบรวมขอ้มูลทีม่คีณุภาพเพือ่วเิคราะหจ์ดุเสีย่งทีจ่าํเป็นตอ้งเขา้แทรกแซง 

เราไม่อาจใชม้าตรการเดยีวในการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัทางถนน แตเ่ราจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการหลายอย่าง
รว่มกนั ไม่วา่จะเป็นการเพิม่ความรูแ้ละการตระหนักรูใ้หป้ระชาชน โดยเผยแพรม่าตรฐานยานยนตร์ะดบัสงู  
การออกแบบและการซอ่มบํารงุถนนและทางขา้งถนนแบบใหม่ หรอืการตัง้ระบบบรหิารจดัการถนนทีด่กีว่าเดมิ 
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ภาคผนวก ก. 
แนวทางการออกแบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางถนนสําหรบัคนเดนิเทา้ 
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หนำ้ที ่
1/2 

 
 

 

 
 

 

 

 

ỐNG UPVC 250 (LOẠI CHỊU LỰC) 
KHOẢNG CÁCH TIM ỐNG 3M  

TRẠM DỪNG XE BUS (CHI TIẾT TẠI 
DANH MỤC KHÔNG GIAN CHO HÀNH 
KHÁCH) 

เสำกัน้รถขนำด 3 เมตร 

CỘT TRẠM 
DỪNG XE BUS 

ĐỘ DÀY TẤM ĐAN VÀ KẾT CẤU CỐT THÉP (XEM 
B.VẼ SỐ: SDRE14/14/BOL3 &4) 

TIẾP ĐIỂM 

TIẾP ĐIỂM 

จดุโคง้ 

จดุตดั 

รายละเอยีด 2 
มำตรำสว่น 1:100 

รายละเอยีด 1 
มำตรำสว่น 1:100 

ตะแกรงเหล็กพืน้ทำงเทำ้
พรอ้มเหล็กแผน่ลำยกนัลืน่ 

ทำงเดนิเทำ้พรอ้มทอ่ระบำยน ้ำ 

ทำงเดนิเทำ้  

กลอ่งดกัน ้ำฝน 
หลมุดกัผง
หรอืขยะ 

ทศิทำงกำรเดนิรถ 

รอยตอ่ขยำยตวั 

เขยีนแถบเสน้จรำจรสเีหลอืง
เทอรโ์มพลำสตกิ หนำ 200 x 
1.5 หำ่งจำกขอบถนน 125 
มม. (ในบรเิวณทีม่กีำรปถูนน
เทำ่นัน้) 

รอยตอ่ขยำยตวั 
(ส ำหรับรถประจ ำทำง
สองชัน้และสำมชัน้) 

รอยตอ่ขยำยตวั 
(หมำยเลขแบบอำ้งองิ: 
SDRE14/11/BUS3 

SDRE14/11/BUS2 

ทอ่ยพูวีซี ี(ทนทำน) เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 
250 ขนำดโดยประมำณ 3 เมตร 

รำยละเอยีดควำมหนำของพืน้ถนน
และชัน้เสรมิก ำลัง (หมำยเลขแบบ
อำ้งองิ: SDRE14/14/BOL3 &4) 

ขอบทำงสงู 150 มม. 
ชว่งเปลีย่นระยะ
ควำมสงูขอบทำง 

ขอบทำงสงู 
125 มม. 

ชว่งเปลีย่นระยะ 
ควำมสงูขอบทำง 

ขอบทำงสงู 
125 มม. 

ทีจ่อดรถประจ าทางแบบไมม่ทีา่จอดรถ 
มำตรำสว่น 1:250 

หลมุดกัผง
หรอืขยะ 

ทำงเดนิเทำ้พรอ้มทอ่
ระบำยน ้ำ 

เสำกัน้รถขนำด 3 เมตร 

 

จดุโคง้ 

จดุโคง้ 

ทอ่ยพูวีซี ี(ชนดิทนทำน)  

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 250 ขนำดโดยประมำณ 3 ม.  

ป้ำยจอดรถโดยสำรประจ ำทำง 

รำยละเอยีดควำมหนำของพืน้ถนนและชัน้เสรมิ
ก ำลงั (หมำยเลขแบบอำ้งองิ: SDRE14/14/BOL3 
&4) 

เขยีนแถบเสน้จรำจรสเีหลอืงเทอร์
โมพลำสตกิ หนำ 200 x 1.5 หำ่ง
จำกขอบถนน 125 มม. (ในบรเิวณ
ทีม่กีำรปถูนนเทำ่นัน้) 

 

ขอบทำงสงู 150 มม. 

 

ขอบทำงสงู 
125 มม. 

 

ชว่งเปลีย่นระยะ 
ควำมสงูขอบทำง 

 

ขอบทำงสงู 
125 มม. 

 

ตะแกรงเหล็กพืน้ทำงเทำ้พรอ้ม
เหล็กแผน่ลำยกันลืน่ 

 

ชว่งเปลีย่นระยะ 
ควำมสงูขอบทำง 

 

ทา่รถโดยสารประจ าทางท ัว่ไป 
มำตรำสว่น 1:250 

ทศิทำงกำรเดนิรถ 

เสน้เหลอืง 

พืน้ถนนลำดยำงแข็ง 

เสำป้ำยรถ
ประจ ำทำง 

มมุมองสามมติ ิ
ชว่งเปลีย่นความสงูเสน้ขอบถนน จาก 150 มม. ไป 125 มม. 

มำตรำสว่น 1:30 

ทีจ่อดรถประจ ำทำง (โปรดตรวจสอบ
รำยละเอยีดจำกรำยกำร
สำธำรณูปกำรส ำหรับผูเ้ดนิทำง) 

 

ป้ำยรถประจ ำทำง (โปรดตรวจสอบ
รำยละเอยีดจำกรำยกำรสำธำรณูปกำร
ส ำหรับผูเ้ดนิทำง) 

ขอบชอ่งเดนิรถ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

ขอ้มลูมำตรฐำน  

 

  

  

  

ทำ่รถประจ ำทำง/ทีจ่อดรถบรรทกุ
น ้ำอทุยำนแหง่ชำต ิ

(หนำ้ที ่2/2) 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 

LTA/SDRE14/11/BUS1 

ฉบบั 

B 
  

 
 

วันทีอ่อก  
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่น 
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
2/2 

 
 

 

 
 

 

 

 

ทำ่รถประจ ำทำง ชอ่งเดนิรถ 

พืน้ถนนลำดยำงแข็ง 

รำยละเอยีดควำมหนำของพืน้ถนน 

และชัน้เสรมิ (หมำยเลขแบบอำ้งองิ:  
SDRE14/14/BOL 3 & 4)  

1 ม. (ระยะเวน้วำ่งขัน้ต ำ่) 

เสำกนัรถ 

พืน้หนิแกรนติหนำ 25 

แผน่กัน้ 

1:100 ควำมหนำ 100 ชนดิใชง้ำนหนัก 

หลงัคำกนัสำดบรเิวณป้ำยจอดรถประจ ำทำง 
(โปรดตรวจสอบรำยละเอยีดจำกรำยกำร
สำธำรณูปกำรส ำหรับผูเ้ดนิทำง) 

 

ทอ่ระบำยน ้ำ 

ทอ่ยพูวีซี ี(ทนทำน) 

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงขนำด 250 อำ่งดกัผง 

หรอืขยะ 

ทา่รถประจ าทาง/ทีพ่กัส าหรบัผูโ้ดยสารท ัว่ไป 

มำตรำสว่น 1:50 
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พืน้ถนนลำดยำงแข็ง 

ทีจ่อดรถส ำหรับยำนพำหนะ NParks 
มำตรำสว่น 1:250 

ทศิทำงกำรเดนิรถ 

รายละเอยีด 3 
อำ้งองิหมำยเลขแบบ: SDRE14/11/BUS1 

มำตรำสว่น 1:25 

พืน้ถนนลำดยำงแข็ง 

ชัน้รองพืน้ทำง ดนิฐำนรำก 

ขั ้น
ต ่า

 

ทำงเดนิรถ ทำ่รถประจ ำทำง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

หมำยเหต:ุ 

1. เหล็กกลำ้ทัง้มมุและแผน่รองฐำนจะตอ้งผำ่นกำรชบุสงักะสโีดยจุม่รอ้น  
ตำมมำตรฐำน ISO 1460, ISO 1461. 

2. ระนำบและมมุทัง้หมดตอ้งมกีำรเคลือ่บสงักะสตีลอดแนว 

   

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

รำยละเอยีด 
ทำ่รถประจ ำทำง 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 
LTA/SDRE14/11/BUS3 

ฉบบั 
B 

  

 

 

 

วันทีอ่อก  
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่น 
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชือ่มโลหะตลอดแนว 

รกูวำ้งตรงฐำน  
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง
ขนำด 6 

รายละเอยีด 1 
มำตรำสว่น 1:3 

รปู E 
มำตรำสว่น 1:20 

ระดบัผวิถนน 
เหล็กเดอืย R20 

ระดบัถนน  
เหล็กเดอืย R20  

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 13 กวำ้ง 45 ซม. 

หลงัคำกนัสำด ชำนชำลำ 

แผน่หนิแกรนติ
780 X 255 X 26 

ตะแกรงอะลมูเินยีม
แนวตัง้ 

เคลอืบผวิสมัผัสแกรนติ 15 มม. 

เคลอืบผวิสมัผัสแกรนติ 22 มม. 

ภาพตดั B-B 
มำตรำสว่น 1:20 

ขอบถนน K2 

ขอบถนน  
ตะแกรงเหล็กกลำ้ 
เชือ่มตดิคอนกรตี รุน่ B8 

ทอ่ยพูวีซี ี

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 250 

แผนผงัอา่งดกัผงหรอืขยะ 
มำตรำสว่น 1:25 

ฐำนขอบถนน 

ประกอบใหเ้สร็จสมบรูณ์ เวน้แผน่
เหล็ก R6 ทีต่อ้งเคลอืบสงักะส ี
กอ่นหลอ่แทง่ปนู 

ฐำนขอบถนน 

วัสดทุนแรงกดดันได ้

รอยตอ่ขยายตวั 
มำตรำสว่น 1:10 

วัสดคุัน่รอยตอ่แบบ
อตุสำหกรรม 

รายละเอยีด 2 
มำตรำสว่น 1:5 

ชัน้เสรมิก ำลงัสิน้สดุที ่ 
60+20 จำกเสน้กึง่กลำง 

รปูผงัแทน่ปนูส าหรบัอา่งดกัผงหรอืขยะ 
มำตรำสว่น 1:10 

ภาพตดั A-A 
มำตรำสว่น 1:3 

45 X 45 X 4 
เหล็กกลำ้มมุเคลอืบสงักะส ี

เหล็กกลำ้หนำ 6  
กรอบกญุแจเคลอืบสงักะส ี

เชือ่มโลหะ 

เคลอืบผวิแกรนติหนำ 15 
มม. 

แผน่รองฐำนหนำ 4 เคลอืบสงักะส ี 
เชือ่มกบัฐำนเหล็กละมนุเคลอืบสังกะส ี

ทอ่ระบำยน ้ำ 
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง

ขนำด 6 
ฐำนเหล็กกลำ้เคลอืบสงักะส ี

หนำ 5 มมุเหล็กกลำ้เคลอืบสงักะส ีขนำด 50 X 50 X 5 

เงีย่งแบบหำงปลำฝังลงไปในพืน้คอนกรตี 

วัสดอุดุรอยตอ่กอ่นขึน้รปูแบบอตุสำหกรรม 

ตะแกรงอลมูเินยีมแนวต ัง้ 
มำตรำสว่น 1:20 

780x255x26 
ปนูคอนกรตี  

เหล็กเดอืยเรยีบ เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 25 
ตดิตัง้ลงไป 300 มม. จำกกึง่กลำง  
และเทน ้ำยำละลำยลงไปครึง่หนึง่ 
ของควำมยำวเหล็ก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

หมำยเหต:ุ 

1. ทำ่รถประจ ำทำง ประเภท A ถกูจัดไวใ้ชเ้พยีงชัว่ครำวเทำ่นัน้ (โดยใชคู้ก่นัสอง
ชดุ หรอืแลว้แตร่ะบ)ุ 

2. ทอ่ประปำทีใ่ชเ้ป็นทอ่ประปำชบุสงักะสคีำดน ้ำเงนิ (Class Medium –B) ตำม
มำตรฐำน SS EN 10255:2013 

3. พืน้ผวิเหล็กทัง้หมดเคลอืบดว้ยสรีองพืน้แดงกนัสนมิหนึง่ชัน้ และทำสทัีบปิด
ทำ้ยอกีสองชัน้ โดยใชส้ทีีม่คีณุภำพระดบัอตุสำหกรรมทีไ่ดรั้บกำรยอมรับและ
ระบจุำกผูบ้งัคับบญัชำกำร 

   

ขอ้มลูมำตรฐำน 

 

  

  

  

ทำ่รถประจ ำทำง ประเภท A 
ส ำหรับใชช้ัว่ครำว 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 
LTA/SDRE14/11/BUS4 

ฉบบั 
B 

  

 
 

ออกวันที ่
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่น 
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/1 

 
 

 

 
 

 

 

 

รายละเอยีดหลงัคาไฟเบอรก์ลาส 
มำตรำสว่น 1:10 

แผนผงั 
มำตรำสว่น 1:50 

พืน้ทีย่กสงูดา้นหนา้ 
มำตรำสว่น 1:50 

ทีน่ั่งวัสดไุฟเบอรก์ลำส  
หนำ 3 

เสำกัน้รถ 

ทอ่เหล็ก 
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 80 

ทอ่เหล็ก 
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 40 

2850 (สว่นปลำย) 

หลงัคำไฟเบอรก์ลำส 
หนำ 3 

เชือ่มฉำก 6 ฉำก
ตลอดแนว 

หลงัคำไฟเบอร์
กลำส หนำ 3 
 

เสำกัน้รถ 

ทอ่เหล็กโคง้  
ขนำด 25 X 50 X 3 

1 ม. (ระยะเวน้ขัน้ต ำ่) 

ชนดิทนทำน หนำ 200 
รำกฐำนเสำเทคอนกรตี หนำ 300 

แผน่ใยกนัน ้ำ ระดบัถนน 

รำยละเอยีดโครงสรำ้งทน่ัีงไฟเบอรก์ลำส 
มำตรำสว่น 1:20 

ภาพตดั A-A 
มำตรำสว่น 1:50 ทอ่เหล็กละมนุ 

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 40 

ทำงเทำ้ลำดคอนกรตี 

ทอ่เหล็กเสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 40 
 

แนวหลงัคำ 

ระดบัขอบถนนและ
ชำนชำลำ 

ทอ่เหล็กละมนุ 
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 
80 (หนำ 4) 

แผน่เหล็กละมนุ ขนำด 
150 X 150 X 6 

แทง่ไมก้ะเปอร ์ขนำด 50 X 25 

ฐำนเหล็กละมนุรองทีน่ั่ง  หนำ 6  

โครงทีน่ั่ง 
ไฟเบอรก์ลำส 

ขอบทำงเดนิรถ 

แทง่ไมก้ะเปอรเ์สรมิดว้ยพลำสตกิไฟเบอรก์ลำสสองชัน้ ขนำด 50 X 25  

ขอบถนน 
เวน้ระยะหำ่งเสำ 3 เมตร 

รเูสน้ผำ่ 
ศนูยก์ลำง 10 

เขยีนแถบเสน้จรำจรสเีหลอืงเทอรโ์มพลำสตกิ 
หนำ 200 x 1.5 หำ่งจำกขอบถนน 125 มม. 
(เฉพำะบรเิวณทีม่กีำรปถูนนเทำ่นัน้) 

ฐำนรองทีน่ั่งเหล็ก หนำ 6 

ตะปสู ำหรับไม ้ขนำด 20 มม. 

ทีน่ั่งไฟเบอรก์ลำส หนำ 3 

ทอ่เหล็กละมนุ 
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 80 (หนำ 4) 

แผน่รองฐำนเหล็ก ขนำด 150 X 150 X 6 

สลกัและน็อต เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงขนำด 100 X 12 
(หำกใชเ้ป็นทีน่ั่งชัว่ครำว ไมต่อ้งเทคอนกรตีฝัง) 

ภำพตดั C-C 
มำตรำสว่น 1:20 

สลกัและน็อต เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 200 X 12 

หนำ้แปลนขนำด 75 X 75 X 8 

แผน่รองเหล็ก หนำ 250 X 250 X 10 

ทอ่เหล็กละมนุ เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 80 (หนำ 4) 

ซุม้คอนกรตี (ไมจ่ ำเป็นหำกใชเ้ป็นทีน่ั่ง
ชัว่ครำว) 
 

ภำพตดั B-B 
มำตรำสว่น 1:20 

รายละเอยีดเสาทีเ่ชือ่มกบัแทง่คอนกรตีทีพ่ ืน้ 
มำตรำสว่น 1:25 



 

 

 

   
 

 

 

หมำยเหต:ุ 

1. แผนภำพนีใ้ชพ้จิำรณำประกอบกบัเอกสำรรำยกำรมำตรฐำนกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม (ADC) และเอกสำรระบวุัสดกุอ่สรำ้งและทักษะกำรชำ่งโดยกรม
ขนสง่ทำงบก 

2. กำรก ำหนดขนำดของทำ่รถประจ ำทำงจะตอ้งเป็นไปตำมทีร่ำยกำร ADC ระบไุว ้

3. วัสดกุอ่สรำ้งทีเ่ป็นอะลมูเินียม (อำทเิชน่ มำ้น่ัง แผน่ปิดครอบ หรอืแผน่ปิด
หลังคำ) จะตอ้งใชส้ฝีุ่ นทำเคลอืบทัง้หมด 

4. ทีน่ั่งจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของทีน่ั่งทัง้หมดจะมทีีว่ำงแขนตดิตัง้อยูด่ว้ย 

5. กำรออกแบบทำ่รถประจ ำทำงจะตอ้งเป็นไปตำมประมวลกฏ
หมำยควำมเขำ้ถงึสภำพแวดลอ้มสรรคส์รำ้งของหน่วยงำนควบคมุ
อำคำรและสิง่กอ่สรำ้ง (BCA) 

6. ตดิตัง้ป้ำย “หำ้มสบูบหุรี”่ ทกุระยะ 9 เมตรบรเิวณทำ่รอรถประจ ำทำง  
7. ต ำแหน่งตดิตัง้เสำป้ำยรถประจ ำทำง ใหเ้ป็นไปตำมกำรอนุมัตขิอง

กรมขนสง่ทำงบก 

8. สขีองทีน่ั่งอะลมูเินยีมจะตอ้งเขม้กวำ่สพีืน้ 

  

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

แผนผังและพืน้ทีย่กสงู 
ของทำ่รถประจ ำทำง 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 
LTA/SDRE14/11/BUS5 

ฉบบั 
- 

  

  

ออกวันที ่
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่น 
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/1 

  

 

 
 

 

 

 

ต ำแหน่งและจ ำนวนป้ำยตำรำงกำรเดนิรถทีต่ดิตัง้ 

จ ำนวน
ป้ำย 

ขนำดของป้ำยรถ
ประจ ำทำง 
(เมตร) 

ต ำแหน่ง จ ำวนขัน้ต ำ่ 

1 9 ดำ้นหนำ้ 1 ชดุ 

2 12 ดำ้นหนำ้ 1 ชดุ 

3 15 ตรงกลำง 1 ชดุ 

4 18 ตรงกลำง 1 ชดุ 

5 21 ตรงกลำง 1 ชดุ 

6 24 ขึน้ไป ดำ้นหนำ้และตรงกลำง 2 ชดุ 

หมำยเหต:ุ 1 ชดุ = จ ำนวนขัน้ต ำ่ 2 ป้ำย 

แผนผงัทา่รถประจ าทาง 1 
มำตรำสว่น 1:100 

พืน้ทีย่กระดบัทา่รถประจ าทาง 
มำตรำสว่น 1:100 

ผงัทา่รถประจ าทาง 2 
มำตรำสว่น 1:100 



 

 

 

 

หมำยเหต:ุ 

1. ระดับควำมลำดชนัของทำงลำดจะตอ้งไมเ่กนิตำมทีร่ำยละเอยีดทีร่ะบไุว ้

2. คอนกรตีทีใ่ชทั้ง้หมดจะตอ้งเป็นแบบผสมเสร็จ สตูร C25/30 หรอืตำมแตท่ีร่ะบ ุ

3. รำยละเอยีดทีจ่ะใชเ้มือ่มทีำงเดนิเทำ้อยูข่ำ้งขอบถนน 

4. กระเบือ้งพืน้ผวิตำ่งสมัผัส และปุ่ มตดิตัง้บนพืน้เพือ่เตอืนผูพ้กิำร ใหเ้ป็นไปตำม
มำตรำฐำน LTA/SDRE14/3/KER12. 

5. ทำงลำดบนฟตุบำทจะตอ้งมกีำรปแูผน่กระเบือ้งพืน้ผวิตำ่งสมัผัสสเีหลอืงไว ้

6. หำ้มไมใ่หม้สี ิง่กดีขวำงใดใดในบรเิวณทำงมำ้ลำย 

7. หำ้มไมใ่หต้ดิตัง้ชอ่งดักน ้ำฝนในบรเิวณทำงมำ้ลำย 

8. ทำงลำดจะตอ้งใชไ้มก้วำดท ำควำมสะอำด 

9. ทำงมำ้ลำยตอ้งสำมำรถยกระดับได ้โดยเฉพำะในบรเิวณทีม่ปีรมิำณผู ้
ขำ้มถนนสงู 

10. รปูแบบของเกำะกลำงถนนสำมำรถน ำมำปรับใชไ้ดต้ำมควำม
เหมำะสม 

  

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

ทำงลำดบรเิวณทำงเดนิเทำ้ 
–  

จดุขำ้มทำงมำ้ลำย  
ประเภทที ่1 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 
LTA/SDRE14/3/KER5 

ฉบบั 
B 

  

 

 

 

ออกวันที ่
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่น 
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/7 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนผงัถนนท ัว่ไป และจดุขา้มทางมา้ลาย ประเภทที ่1 
(ไมไ่ดป้รับมำตรำสว่น) 

ภาพตดั A-A 
(ไมไ่ดแ้สดงทอ่ระบำยน ้ำ) 

มำตรำสว่น 1:30 

ภาพตดั B-B 
(ไมไ่ดแ้สดงทอ่ระบำยน ้ำ) 

มำตรำสว่น 1:30  

รายละเอยีด 2 
มำตรำสว่น 1:150 

มมุมอง C 
มำตรำสว่น 1:100 

มมุมอง D 
มำตรำสว่น 1:100 

รายละเอยีด 1 
มำตรำสว่น 1:200 

รายละเอยีด 3 

มำตรำสว่น 1:150 

ทำงขำ้มมำ้ลำย 
 

ชอ่งเดนิรถ 
 

พืน้ผวิตำ่งสมัผัส 
 

ขอบถนนคอนกรตีหลอ่ไวแ้ลว้ K2A 
 

ทำงเทำ้หลอ่  
Cast-in Situ 

 

คอนกรตีเบำ 
 

ทำงเทำ้หลอ่ Cast-in Situ 
 

ชอ่งเดนิรถ 
 

ขอบถนนคอนกรตี
หลอ่ไวแ้ลว้ K2A 

 

คอนกรตีเบำ 
 

เสำไฟสอ่งสวำ่ง 

ทำงขำ้ม 
 

เสำไฟบอกสญัญำณ 
(หำ่งจำกขอบถนน 1.2) 
ม. 

กระเบือ้งผวิตำ่งสมัผัส 
 

ทำงขำ้ม 

 

ทำงเดนิเทำ้ 
 

ขอบทำง 
 

ขอบทำง 
 

กระเบือ้งผวิตำ่งสมัผัส 
 

ทำงเดนิเทำ้ 
 

ทำงขำ้ม 
 

ขอบถนนคอนกรตี
หลอ่ไวแ้ลว้ K2A 

 

กลอ่งดกัน ้ำฝน 
ที ่3ม. c/c 

 

กลอ่งดกัน ้ำฝนที ่6ม. 
c/c 

 ขอบถนนคอนกรตี
หลอ่ไวแ้ลว้ K2A 

 

กลอ่งดกัน ้ำฝนที ่6ม. c/c 
 

ขอบถนนคอนกรตี
หลอ่ไวแ้ลว้ K2A 

 

กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 

ระดบัผวิ 
ทำงเทำ้ 

 

ระดบัผวิ 
ทำงเทำ้ 

 

ระดบัผวิ 
ทำงเทำ้ 

 

ทำงลำดคอนกรตี 
 

ทำงลำดคอนกรตี 
 

กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 

กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 

ทำงลำดคอนกรตี กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 

กลอ่งดกัน ้ำฝนที ่6ม. c/c 
 



 

 

 

ขอ้มลูมำตรฐำน 

ทำงลำดบรเิวณทำงเดนิ
เทำ้ – จดุขำ้มทำงมำ้ลำย 

ประเภทที ่2 

หมายเลขแบบ: 

LTA/SDRE14/3/KER6 

ออกวนัท่ี 

1 เมษายน พ.ศ. 2557 
มาตราส่วนตามท่ีแสดง หนา้ท่ี 

2/7 

แผนผงัถนนท ัว่ไป และจดุขา้มทางมา้ลาย ประเภทที ่2 
 

ภำพตดั B-B 
(ไมไ่ดแ้สดงทอ่ระบำยน ้ำ) 

มำตรำสว่น 1:150 

ภำพตดั A-A 

(ไมไ่ดแ้สดงทอ่ระบำยน ้ำ) 
มำตรำสว่น 1:150 

มมุมอง C 
มำตรำสว่น 1:100 

มมุมอง D 
มำตรำสว่น 1:100 

รายละเอยีด 1 

มำตรำสว่น 1:200 

รายละเอยีด 2 
มำตรำสว่น 1:150 

รายละเอยีด 3 

มำตรำสว่น 1:150 

ทำงลำดคอนกรตี 
 

ทำงลำดคอนกรตี 
 

กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 

กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 

ทำงลำดคอนกรตี กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

หมำยเหต:ุ 

1. กำรตดิตัง้กลอ่งดักน ้ำฝนและชดุระบำยน ้ำฝังผนังจะท ำไดใ้นกรณีทีเ่กำะกลำง
ถนนมกีำรตดิตัง้ทอ่ระบำยน ้ำไวเ้ทำ่นัน้ 

2. หำ้มไมใ่หม้สี ิง่กดีกวำงใดใดในบรเิวณเขตปลอดภัย 

   

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

ทำงลำดบรเิวณทำงเดนิเทำ้ 
– เกำะกลำงถนน 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 
LTA/SDRE14/3/KER7 

ฉบบั 
B 

  

 
 

ออกวันที ่
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่น 
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
4/7 

 
 

 

 
 

 

 

 

แผนผงั 
มำตรำสว่น 1:200 

ภำพตดั A-A 
มำตรำสว่น: 1:50 

ภาพตดั B-B 
(ควำมกวำ้งของเกำะกลำงถนน ใหม้ขีนำดเทำ่กบัหรอืใหญก่วำ่ 7.5 เมตร) 

มำตรำสว่น: 1:50 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
    

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

ทำงลำดบรเิวณทำงเดนิเทำ้ – 
ขำ้งถนน 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 

LTA/SDRE14/3/KER8 

ฉบบั
แกไ้ข 

B 

  

 

 

 

ออกวันที ่
1 เมษำยน พ.ศ. 

2557 

มำตรำสว่นตำมที่
แสดง 

หนำ้ที ่
5/7 

 

 

 

 

 
 

 

 

บรเิวณขา้งถนน 
(ไมไ่ดป้รับมำตรำสว่น) 

มมุมอง E 
มำตรำสว่น 1:25 

กลอ่งดกัน ้ำฝนที ่6ม c/c 

ขอบทำง 
กระเบือ้ง 
ผวิตำ่งสมัผัส 

 
 

ทำงเดนิเทำ้ ขอบทำง ขอบทำง ถนนหลกั 

ทำงลำดคอนกรตี 

กระเบือ้งผวิตำ่งสมัผัส 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
    

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

ทำงลำดบรเิวณทำงเดนิเทำ้ – 

ถนนสว่นบคุคล 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 

LTA/SDRE14/3/KER9 

ฉบบั
แกไ้ข 

B 

  

 
 

ออกวันที ่
1 เมษำยน พ.ศ. 

2557 

มำตรำสว่นตำมที่
แสดง 

หนำ้ที ่
6/7 

 
 

 

 
 

 

 

ถนนสว่นบคุคล 
(ไมไ่ดป้รับมำตรำสว่น) 

มมุมอง F 
มำตรำสว่น 1:25 

ชอ่งระบำย/ 
ทำงเดนิเทำ้ 

 

แผงกัน้แหลง่พัฒนำ/ก ำแพง 
 

กลอ่งดกัน ้ำฝนที ่6ม. c/c 
 

ขอบทำง 
 

กระเบือ้งผวิตำ่งสมัผัส 
 

 
 
 
 

แผงกัน้แหลง่พัฒนำ/ก ำแพง 
 

ทำงเดนิเทำ้ 
 

ขอบทำง 
 ถนนหลกั 

 

กระเบือ้งผวิ
ตำ่งสมัผัส 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

หมำยเหต:ุ 

1. ตอ้งมกีำรตดิตัง้รัว้กัน้บรเิวณทอ่ระบำยน ้ำ 

   

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

ทำงลำดบรเิวณทำงเดนิเทำ้ – 
ทำงเดนิเทำ้ขนำบขำ้งทอ่ระบำย

น ้ำ 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 

LTA/SDRE14/3/KER10 

ฉบบั 

B 
  

 
 

ออกวันที ่
1 เมษำยน 2557 

มำตรำสว่นทีต่ำม
แสดง 

หนำ้ที ่
7/7 

 
 

 

 
 

 

 

ถนนสว่นบคุคล 
(ไมไ่ดป้รับมำตรำสว่น) 

 

มมุมอง G 
มำตรำสว่น 1:25 

ขอบทำง 

ทำงเดนิเทำ้ 

แผงกัน้ B 

ทำงระบำยน ้ำ 

กระเบือ้งผวิ
ตำ่งสมัผัส 

 
 
 
 
 

กลอ่งดกัน ้ำฝน 
ที ่6ม. C/C 

แผงกัน้ B 

ทำงระบำยน ้ำ ทำงเดนิ ขอบทำง ถนนหลกั 

กระเบือ้งผวิตำ่งสมัผัส 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

หมำยเหต:ุ 

1. กระเบือ้งพืน้ผวิตำ่งสมัผัสจะตอ้งมสีสีวำ่งตัดกบัทำงลำดบนทำงเทำ้อยำ่งนอ้ย
รอ้ยละสำมสบิ 

2. กระเบือ้งทีใ่ชทั้ง้หมดจะตอ้งตรงตำมคณุลักษณะดังตอ่ไปนี:้ 
- กำรดดูซมึน ้ำ: สงูสดุรอ้ยละสี ่ตำมมำตรฐำน ASTM C72 

- คำ่โมดลูัสกำรแตกรำ้ว: 10.34 เมกะนวิตัน/ตำรำงเมตร ตำมมำตรฐำน ASTM C99 

- ควำมแข็งแรงทำงแรงกด: 131 เมกะนวิตัน/ตำรำงเมตร ตำมมำตรฐำน ASTM 

0170 

3. แผน่กระเบือ้งเซรำมคิทีไ่มไ่ดเ้คลอืบมันทัง้หมดจะตอ้งตรงตำมมำตรฐำน ISO 

13006:2012 

 

4. แผน่กระเบือ้งพิน้ผวิตำ่งสมัผัสจะตอ้งตรงตำมมำตรฐำน 

SS485:2011 ในคำ่ตำ้นกำรลืน่ไถลทีว่ัดจำกเครือ่งเหวีย่งแทน่ยำง
สมัผัสพืน้ผวิทดสอบ (หมวดหมูท่ี ่5) 

5. ส ำหรับถนนทีม่เีสน้ทำงเขำ้บำ้นสว่นบคุคลสองหลังหรอืนอ้ยกวำ่
นัน้ จะมกีำรตดิตัง้ขอบถนนแบบมมุหลบใหโ้ดยไมม่กีระเบือ้งพืน้ผวิ
ตำ่งสมัผัส 

6. ส ำหรับถนนขนำดเล็กทีม่กีำรปลกูตน้ไมข้อบถนน และแบง่ทำงเทำ้
ออกไปจำกตัวถนน โดยทำงเทำ้มคีวำมยำวไมถ่งึ 10 เมตร ขอบ
ถนนจะเป็นแบบมมุหลบทัง้หมด 

  

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

กระเบือ้งแกรนติพืน้ผวิตำ่งสมัผัส
และกำรจัดเรยีงกระเบือ้งพืน้ผวิ

ตำ่งสมัผัส 

  

  

  

หมำยเลขแบบ: 
LTA/SDRE14/3/KER12 

ฉบบั
แกไ้ข 

B 

  

 

 

 

ออกวันที ่
1 เมษำยน 2557 

มำตรฐำนตำมที่
แสดง 

หนำ้ที ่
1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกูระเบือ้งพืน้ผวิตา่งสมัผสั ประเภท A 
(ทางลาดตดัขอบถนนตรง) 

มำตรำสว่น 1:100 

การปกูระเบือ้งพืน้ผวิตา่งสมัผสั ประเภท B  
(ทางลาดตดัขอบโคง้) 

มำตรำสว่น 1:100 

ภาพตดั A-A 

กระเบือ้งพืน้ผวิตา่งสมัผสั 
มำตรำสว่น 1:5 

แผนผงั 

การปกูระเบือ้งพืน้ผวิตา่งสมัผสั ประเภท C  
(ทางลาดตดัขอบโคง้) 

มำตรำสว่น 1:100 

การปกูระเบือ้งพืน้ผวิตา่งสมัผสั ประเภท D  
(ทางลาดตดัขอบโคง้) 

มำตรำสว่น 1:100 

การปกูระเบือ้งพืน้ผวิตา่งสมัผสั ประเภท E  
(ทางลาดตดัขอบโคง้) 

มำตรำสว่น 1:100 
หมำยเหต:ุ  
บนทำงลำดประเภท E จะมกีำรปกูระเบือ้งพืน้ผวิตำ่งสมัผัสอยำ่งนอ้ยสองชดุทัง้สองดำ้น 

 



 

 

 

ทำงเทำ้ 

ทำงจักรยำน (RAL 3011) 

กระเบือ้งแกรนติพืน้ผวิตำ่งสมัผัส 

เสำไฟทำงจักรยำน (ไฟสญัญำณเทำ่นัน้) 

 

หมำยเหต:ุ 

1. สญัลกัษณ์และป้ำยสญัญำณส ำหรับนักขีจั่กรยำนจะถกูตดิตัง้ไวต้รงจดุเริม่ตน้ของทำง
จักรยำนทีแ่ยกตัวมำจำกทำงมำ้ลำย 

2. หำกมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งใหช้ะลอหรอืเตอืนนักขีจั่กรยำน จะมกีำรตดิตัง้แถบเสน้ตำมถนน
หรอืสญัลกัษณ์อืน่ๆ ตำมแตเ่หมำะสม 

3. หำกทำงจักรยำนมกีำรตดัผำ่นเสน้ทำงคนเดนิเทำ้ ลูจั่กรยำนจะสิน้สดุ และด ำเนนิตอ่
หลงัจำกเสน้ทำงคนเดนิเทำ้จบลง 

4. บรเิวณใดทีม่คีวำมเป็นไปไดส้งูวำ่นักขีจั่กรยำนจะเลีย้วเขำ้ลูจั่กรยำน จะมกีำรตดิตัง้ป้ำย
สญัญำณไวเ้พิม่เตมิ 

5. หำกนักขีจั่กรยำนขบัขำ้มทำงเชือ่มมหีลงัคำ จะมกีำรทำแถบสสีะทอ้นแสงไวบ้นก ำแพง
หรอืเพดำนของทำงเดนิเทำ้เพือ่เตอืนนักขีจั่กรยำน 

6. เครือ่งหมำยทีม่กีำรตดิตัง้อยูน่อกถนนใหญจ่ะใชร้ะบบสเีคลอืบพลงัสงู (RAL 1003) หรอื 
(RAL 3011) หรอืแลว้แตร่ะบ ุ

 

 

7. จะมกีำรตดิตัง้ป้ำยบอกทำงจักรยำนบนเสำไฟลูจั่กรยำนหำกต ำแหน่งของทำง
จักรยำนอยูถั่ดไปจำกป้ำย 

8. ตะแกรงหรอืบอ่น ้ำทีต่ดิตัง้อยูบ่นลูจั่กรยำนจะเป็นตะแกรงเหล็กพืน้ทำงเทำ้
พรอ้มแผน่รองฐำนเหล็กละมนุ หรอืแลว้แตร่ะบ ุโดยองิจำกหมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE14/4/GRA1-3 

9. รำยละเอยีดพืน้ถนนเลขจักรยำนเป็นไปตำมหมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE14/3/KER11B 

10. กำรตดิตัง้ไฟสอ่งลูจั่กรยำน สำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกหมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE14/8/RMS 

11. เครือ่งหมำยตำมถนนทัง้หมดสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกหมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE14/8/RMS1-3 

ขอ้มลูมำตรฐำน 

กำรก ำกบัดแูลทำงแยกใหญ ่ หมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE17/21/CYC1 

ออกวันที ่
กนัยำยน 2560 

มำตรำสว่น 
1:400 

หนำ้ที ่
1/1 



 

 

 

ขอ้มลูมำตรฐำน 

กำรก ำกบัดแูลทำงแยกอืน่ๆ หมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE17/21/CYC2 

ออกวันที ่
กนัยำยน พ.ศ. 

2560 

มำตรำสว่น
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/2 

หมำยเหต:ุ  
1. หมำยเหตอุำ้งองิจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE16/21/CYC2 
2. ส ำหรับกรณีลกูเนนิชะลอควำมเร็วรถโดยสำรประจ ำทำงพรอ้มทำงมำ้ลำยยกระดบั ให ้

อำ้งองิไปทีร่ำยละเอยีดอืน่ๆ 
3. กำรตดิตัง้ทำงมำ้ลำยไดท้ีท่ำงแยกไมม่สีญัญำณ มรีะยะรน่ขัน้ต ำ่ 15 เมตร 

การก ากบัดแูลทางแยกไมม่สีญัญาณ 
(สญัญำณจรำจร) 
มำตรำสว่น 1:500 

การก ากบัดแูลทางแยกไมม่สีญัญาณ 
(มติอิงคป์ระกอบถนน) 
มำตรำสว่น 1:500 

สว่นที ่A-A 
มำตรำสว่น 1:50 



 

 

 

ขอ้มลูมำตรฐำน 

กำรก ำกบัดแูลพืน้ที่
พัฒนำหรอืกำรเขำ้ถงึ

ลำนจอดรถ 

หมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE17/21/CYC3 

ออกวันที ่
กนัยำยน พ.ศ. 

2560 

มำตรำสว่น 
1:250 

หนำ้ที ่
2/2 

หมำยเหต:ุ 
1. หมำยเหตมุกีำรอำ้งองิจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE16/21/CYC3 



 

 

 

 
 

    

หมำยเหต:ุ 

1. ทำงขำ้มจักรยำนจะตอ้งอยูใ่นต ำแหน่งดำ้นขำ้งทีใ่กลเ้คยีงกบัทำงจักรยำนหรอื
สถำนทีจ่อดจักรยำน 

2. ป้ำยแสดงทำงขำ้มจักรยำนจะตอ้งตดิตัง้ไวเ้สำตัง้จรำจรของทำงจักรยำน 

3. หมำยเหตอุำ้งองิมำจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE17/21/CYC1 

4. ชอ่งวำ่งเหนอืศรีษะส ำหรับป้ำยทัง้หมดอยูท่ีค่วำมสงู 2.4 เมตร ตรวจสอบขอ้มลู
อำ้งองิไดท้ีบ่ท “กำรดแูลป้ำยจรำจร” 

5. เครือ่งหมำยจรำจรทัง้หมดจะอำ้งองิไปทีห่มำยเลขแบบ LTA/SDRE14/8/RMS1-3. 

   

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

ทำงขำ้มจักรยำน 

  

  

  

หมำยเลขแบบ 

LTA/SDRE17/21/CYC4 

ฉบบั
แกไ้ข 

 

  

  

ออกวันที ่
กนัยำยน พ.ศ. 
2560 

มำตรำสว่น
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/1 

  

 

 
 

 

 

แผนผงัทางขา้มจกัรยาน 
มำตรำสว่น 1:500 

เครือ่งหมายจกัรยาน 
มำตรำสว่น 1:30 

ป้ำยมคีวำมหนำ 3 มม. ใชส้เีทอรโ์มพลำสตกิขำว 

เครือ่งหมายกลอ่งใหร้ะวงัจกัรยาน ตดิต ัง้ทีท่างขา้มจกัรยาน 
มำตรำสว่น 1:50 

ค ำวำ่ “ด”ู ใชร้ปูแบบตวัอกัษร HELVETICA / HELVETICA BOLD 
รหสัส:ี RAL 1003 (เหลอืง) 

RAL: 9011 (ด ำ) 

เครือ่งหมายทางขา้มจกัรยาน 
หมำยเหต:ุ ตดิไวท้ัง้สองฝ่ัง 

มำตรำสว่น 1:30 

ป้ายแสดงทางขา้มจกัรยาน 
ไมไ่ดป้รับมำตรำสว่น 

 

เครือ่งหมายคนเดนิ 
มำตรำสว่น 1:30 

ป้ำยมคีวำมหนำ 3 มม. ใชส้เีทอรโ์มพลำสตกิขำว 

เสน้หยดุ (สเีหลอืง) 
ใชส้เีทอรโ์มพลำสตกิ 
ขำวหนำ 3 มม. 

สญัญำณขำ้มถนนส ำหรับผูข้บั
ขีจั่กรยำนและคนเดนิเทำ้อยูต่ดิ
กบัเสำสญัญำณจรำจร 



 

 

 

หมำยเหต:ุ 
1. สำมำรถปรับใชไ้ดใ้นกรณีทีม่พีืน้ทีจ่ ำกดั และตอ้งไดรั้บกำรอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐบำล

เทำ่นัน้ 
2. หมำยเหตตุำ่งอำ้งองิมำจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE16/21/CYC1. 

ขอ้มลูมำตรฐำน 

ทำงใชร้ว่มกนั หมำยเลขแบบ 

LTA/SDRE17/21/CYC5 

ออกวนัที ่
กนัยำยน 2560 

มำตรำสว่น 

1:250 

หนำ้ที ่
1/1 

บรเิวณสบัเปลีย่นขา้งระหวา่งทางจกัรยานและทางเทา้ 

การก ากบัดแูลทางทีใ่ชร้ว่มกนั 



 

 

 

กำรก ำกบัดแูลป้ำยรถประจ ำ

ทำงทีม่ทีำ่รถยกระดบั 

ขอ้มลูมำตรฐำน 

หมำยเลขแบบ 

LTA/SDRE17/21/CYC6 

ออกวนัที ่
กนัยำยน 2560 

มำตรำสว่น
ตำมทีแ่สดง 

หนำ้ที ่
1/2 

หมำยเหต:ุ 
1. หมำยเหตอุำ้งองิมำจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE16/21/CYC1 

ทา่รถประจ าทางปิดทางเทา้ 
มำตรำสว่น 1:250 

ทา่รถประจ าทางเปิดทางเทา้ 
มำตรำสว่น 1:250 



 

 

 

หนำ้ที ่
2/2 

มำตรำสว่น
ตำมทีแ่สดง 

ออกวนัที ่
กนัยำยน 2560 

หมำยเลขแบบ 

LTA/SDRE17/21/CYC7 

กำรก ำกบัดแูลป้ำยรถประจ ำ
ทำงทีไ่มม่ทีำ่รถยกระดบั 

ขอ้มลูมำตรฐำน 
หมำยเหต:ุ 
1. หมำยเหตอุำ้งองิมำจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE16/21/CYC1. 

ทา่รถประจ าทางปิดทางเทา้ 
มำตรำสว่น 1:250 

ทา่รถประจ าทางเปิดทางเทา้ 
มำตรำสว่น 1:250 



 

 

 

หมำยเหต:ุ 
1. หมำยเหตอุำ้งองิมำจำกหมำยเลขแบบ LTA/SDRE16/21/CYC1. 
 

 
  

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

เครือ่งหมำยบนทำงจักรยำน  

  

  

  

หมำยเลขแบบ 

LTA/SDRE17/21/CYC8 

ฉบับ 

-. 
  

  

ออกวันที ่
กนัยำยน 2560 

มำตรำสว่น 

1:10 

หนำ้ที ่
1/1 

  

 

 

 

 

 

เครือ่งหมาย “ด”ู 
มำตรำสว่น 1:30 

รหสัส:ี RAL 1003 (เหลอืง) 
RAL 9011 (ด ำ) 

สญัลกัษณน์กัขีจ่กัรยาน 
มำตรำสว่น 1:30 

รหสัส:ี RAL 1003 (เหลอืง) 
RAL 3011 (แดง) 

หมำยเหต:ุ ใชเ้ครือ่งหมำยสเีหลอืงบน
แถบสแีดงสิน้สดุmk’จักรยำน และใช ้

เครือ่งหมำยสแีดงบนแถบสิน้สดุmk’
จักรยำนจดุอืน่ 
 

สญัลกัษณใ์หช้ะลอความเร็ว 
มำตรำสว่น 1:30 

รหสัส:ี RAL 1003 (เหลอืง) 
RAL 3011 (แดง) 

ค ำวำ่ “ชะลอ” ใชร้ปูแบบตวัอกัษร HELVETICA 
/ HELVETICA BOLD 
หมำยเหต:ุ ใชเ้ครือ่งหมำยสเีหลอืงบนแถบสี

แดงสิน้สดุลูจั่กรยำน และใชเ้ครือ่งหมำยสแีดง
บนแถบสิน้สดุลูจั่กรยำนจดุอืน่ 

สญัลกัษณค์นเดนิเทา้  
และนกัขีจ่กัรยาน 

มำตรำสว่น 1:30 
รหสัส:ี RAL 1003 (แดง) 

RAL 3011 (เหลอืง) 
หมำยเหต:ุ ใชเ้ครือ่งหมำยสเีหลอืงบนแถบสี

แดงสิน้สดุบรเิวณเทำ่นัน้ 

เครือ่งหมายเสน้ประ 
มำตรำสว่น 1:30 

รหสัส:ี RAL 1003 (แดง) 
RAL 3011 (เหลอืง) 

หมำยเหต:ุ ใชเ้ครือ่งหมำยสเีหลอืงบน
แถบสแีดงสิน้สดุบรเิวณเทำ่นัน้ 
 

เครือ่งหมายกลอ่งใหร้ะวงัจกัรยาน 
มำตรำสว่น 1:50 

ค ำวำ่ “ด”ู ใชร้ปูแบบตวัอกัษร HELVETICA / HELVETICA 
BOLD BOLD 

รหสัส:ี  RAL 1003 (เหลอืง)  
RAL 9011 (ด ำ) 

เครือ่งหมายแถบสแีดงก าหนดลูจ่กัรยาน  
(ใชใ้นบรเิวณใจกลางเมอืงเทา่น ัน้) 

มำตรำสว่น 1:50 
รหสัส:ี  RAL 1003 (แดง)  

RAL 9011 (เหลอืง) 
หมำยเหต:ุ ใชเ้ครือ่งหมำยสเีหลอืงบนแถบสแีดงสิน้สดุบรเิวณเทำ่นัน้ 
 

แถบชะลอความเร็ว 
มำตรำสว่น 1:50 

ควำมหนำของแถบอยูท่ี ่3 มม. ใชส้เีทอรโ์มพลำสตกิ 



 

 

 

หมำยเหต:ุ 

1. รำยละเอยีดแบบ: 

ตวัหนังสอื: Helvetica / Helvetica Bold 

วสัด:ุ  อำ้งองิจำกรำยกำร M&W ส ำหรับงำนโยธำและงำนโครงสรำ้ง (ฉบบั
แกไ้ขที ่A1, ตพีมิพเ์มือ่เดอืนมถินุำยน พ.ศ. 2553 
เครือ่งมอืตดิตรงึ: อำ้งองิจำกประมวลกฎหมำยออกแบบมำตรำฐำนขององคป์ระกอบ
ทำงถนน (ประจ ำปี พ.ศ. 2557) และค ำแปรบญัญัตใินปีตอ่ๆมำ  

ป้ำยสญัญำณทัง้หมดมพีืน้หลงัเป็นสนี ้ำตำล (รหสัส ีRAL 8001 สนี ้ำตำลถั่ว) สำมเหลีย่มสี

แดงและตวัหนังสอื เสน้ และกรอบสขีำว หรอืแลว้แตร่ะบ ุ

 
2. กำรตดิป้ำยสญัญำณทกุป้ำยตอ้งเวน้ทีว่ำ่งเหนอืศรีษะไว ้2.4 เมตร โดยอำ้งองิ
จำกบท “กำรก ำกบัดแูลป้ำยสญัญำณจรำจร” 

  

ขอ้มลูมำตรฐำน 
 

 

  

  

  

สญัญำณจรำจร
จักรยำน 

  

  

  

หมำยเลขแบบ 
LTA/SDRE17/21/CYC9 

P.BẢN 
  

  

ออกวันที ่
กนัยำยน 2560 

มำตรำสว่น 
1:10 

หนำ้ที ่
1/1 

  

 

 

 

 

 

โปรดเดนิจงูจกัรยาน 
ป้ำยสญัญำณนีข้อควำมรว่มมอืใหนั้กขีจั่กรยำนเดนิจงูจักรยำน 

(สำมำรถใชไ้ดใ้นกรณีทีก่รมขนสง่ทำงบกออกค ำสัง่มำ
เทำ่นัน้) 

ทางใชร้ว่มกนั 
ป้ำยสญัญำณนีร้ะบวุำ่ถนนเสน้นี ้ผูเ้ดนิเทำ้และนักขีจั่กรยำนใช ้

เสน้ทำงรว่มกนั โดยปกตแิลว้จะตดิอยูต่น้ทำง 

โปรดอยูใ่นชอ่งสญัจรของตนเอง 
ป้ำยสญัญำณนีร้ะบวุำ่ทำงเทำ้และทำงจักรยำนแยกกนั  

โดยปกตแิลว้จะตดิอยูต่น้ทำง 

ระวงัศรีษะ 
ป้ำยสญัญำณนีข้อควำมรว่มมอืใหนั้กขีจั่กรยำนระมัดระวังทีว่ำ่ง
เหนอืศรีษะทีจ่ะลงต ำ่ในบรเิวณดำ้นหนำ้ 
รหสัส:ี RAL 1018 (เหลอืง)  
RAL 9011 (ด ำ) 
หมำยเหต:ุ ส ำหรับควำมสงูทีต่ ำ่กวำ่ 2.4 เมตรอยำ่งเห็นไดช้ดั 

ชะลอความเร็ว (เพิม่เตมิ) 
ป้ำยสญัญำณนีต้ดิตัง้ขำ้งใตป้้ำยมำตรฐำนปกต ิในกรณีจ ำเป็น 

ใหท้างคนเดนิเทา้ 
ป้ำยสญัญำณนีข้อควำมรว่มมอืใหนั้กขีจั่กรยำนหยดุใหผู้เ้ดนิ
เทำ้ขำ้มถนนผำ่น โดยเฉพำะในบรเิวณทีท่ำงเทำ้ อำทเิชน่ 
บนัได ป้ำยรถประจ ำทำง ทำงเทำ้เลยีบถนน หรอือืน่ๆ ตดักบั

เสน้ทำงจักรยำน 

ระวงัรถยนต ์
ป้ำยสญัญำณนีข้อควำมรว่มมอืใหนั้กขีจั่กรยำนระมัดระวงรถยนตท์ี่
ก ำลงัขบัออกมำจำกลำนจอดรถ ทำงแยกทีม่หีรอืไมม่ไีฟสญัญำณ
จรำจร ทำงมำ้ลำย/ทำงขำ้มจักรยำน และอำจใชใ้นบรเิวณทีเ่สน้ทำง
จักรยำนอำจมำบรรจบกบัถนนใหญ ่
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ภาคผนวก ข. แนวทางการออกแบบราวก ัน้กนัชน (Guardrail) 

 



 ฉบบัที ่ รับรองโดย วนัที ่ แกไ้ข 

 
อา้งองิและหมายเหต ุ

1. แบบตดิตัง้นีแ้สดงวธิแีละขอ้ก าหนดการตดิตัง้แผน่การด์เรล 
2. แบบตดิตัง้นีจั้ดเตรยีมโดยอา้งองิแผนผังของบรษัิทงานโยธาองิกอล และคูม่อืการใชง้านจากบรษัิทดเีอ็ม 

พลาสตกิส ์แอนด ์สตลี 
3. อา้งองิหมายเหตจุาก RDN 06-04 และ RDN 06-08 

จัดเตรยีมและใชภ้ายในบรษัิทวคิโรดส ์

 
1st Floor 132 Upper Heidelberg Road IVAN HOE VIC. 3079 

P.O. Box 417 IVANHOE VIC. 3079 
Tel (03) 9490 5900  Fax (03) 9490 5910  www.trafficworks.com.au 

 

ใหบ้รกิารดา้นการลงทนุและการออกแบบ 
 

วศิวกรรมระบบเพือ่การบรหิารที่
ปลอดภยั 

 

เลขที ่60 ถนนเดนมารก์ เซนตค์วิ  
รัฐวคิตอเรยี 3101 

เบอรโืทรศพัท ์(03) 9854 2666 

 
มาตรฐาน 

การเขยีนแบบกอ่สรา้ง 

อปุกรณ์กัน้เสรมิราวกนัถนน 
แผน่เสรมิราวกนัอนัตรายส าหรับรถมอเตอรไ์ซค ์

ผังการตดิตัง้ส าหรับจดุโคง้ 

มาตราสว่น (เมตร) 
ไมไ่ดป้รับมาตราสว่น 

รองรับโดย 
ด ีแคสซาร ์

รหสั 
SD3662 

ฉบบั 
A 

 

ปลายการด์เรลแบบดดูซบัและสะทอ้นแรงกระแทก (G.R.E.A.T.) 

ปลายการด์เรลแบบ G.R.E.A.T. 
ประกอบเขา้กบัสว่นหุม้พลาสตกิ
มอเตอรไ์ซค ์

ตดิตัง้แผน่โพลบีัฟเฟอร ์
อา้งองิตามคูม่อืการใช ้

งานของบรษัิท ดเีอ็ม 
พลาสตกิส ์แอนดส์ตลี 

แผน่โพลบีฟัเฟอร ์

ใชข้ยายความยาวปลายการด์เรลแบบ G.R.E.A.T. 

การด์เรลแนวยาว 
 
สว่นโคง้ 

ปลายหุม้แบบโคง้ 
(สาธารณะ) หรอื 
แผน่ปิดแบบอืน่ๆ 

แผน่เสรมิกนัเสยีดสจีากรถมอเตอรไ์ซค ์

ตดิตัง้ตลอดแนวตรงหรอืตามความตอ้งการ 

สว่นตรง – แผน่เสรมิราวกนัอนัตราย 

ขอ้แนะน าการตดิต ัง้ท ัว่ไป 

 
1. ควรตดิตัง้แผน่เสรมิกนัเสยีดสบีรเิวณสว่นโคง้ทีม่เีสน้รัศมนีอ้ยกวา่ 250 เมตร 
2. หากเป็นโคง้ขนาดใหญ ่ใหต้ดิตัง้แผน่เสรมิกนัเสยีดสบีรเิวณชว่งการด์เรลทีข่นานเป็นเสน้ตรง  
3. ควรตดิตัง้ปลายการด์เรลอปุกรณ์กัน้ดดูซบัและสะทอ้นแรงกระแทก (G.R.E.A.T.) พรอ้มกบัแผน่

พลาสตกิและเสาหุม้ดว้ยโพลบีฟัเฟอรห์รอืวสัดอุืน่ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้

4. ควรตดิตัง้แผน่เสรมิกนัเสยีดสพีรอ้มกบัแผงกัน้วตัถอุนัตรายขา้งทางเพือ่ปกป้องตวัเสา 

5. แผน่เสรมิกนัเสยีดสคีวรสิน้สดุกอ่นถงึสว่นทา้ยการด์เรล และหนัไปใชโ้พลบีฟัเฟอรป้์องกนัเสาแทน 

6. น าสายเคเบลินริภยัปลายอปุกรณก์ัน้ขาเขา้ (BCTA – Approach) และขาออก (BCTB – Departure) มา
ใชก้บัโพลบีฟัเฟอรเ์สรมิได ้โดยอา้งองิจากคูม่อืการตดิตัง้จากบรษัิทดเีอ็ม พลาสตกิส ์แอนด ์สตลี 

7. หากจ าเป็นตอ้งเปิดชอ่งใหส้ตัวว์ ิง่ผา่น หา้มเปิดทางบรเิวณจดุโคง้เด็ดขาด 

8. ใหน้ าปลายการด์เรลอปุกรณ์กัน้ดดูซบัและสะทอ้นแรงกระแทก (G.R.E.A.T.) มาใชแ้ทนสว่นคุม้
ปลายการด์เรลได ้หากเป็นถนนสองเลนทีม่กีารจราจรวิง่สวนกนั 

9. ตดิตัง้หว่งหุม้ปลายแผน่เสรมิกนัเสยีดสนีอกสว่นโคง้ เพือ่หยดุใชแ้ผน่กนัเสยีดสกีรณีทีต่อ้งตัง้การด์
เรลยาวออกไป 

การด์เรลแนวยาว 

จดุเชือ่มโพลบีฟัเฟอรก์บัแผน่กนัเสยีดส ี(อา้งองิตาม 
คูม่อืการตดิตัง้ของบรษัิทดเีอ็ม แอนดพ์ลาสตกิส ์และ
ผูจ้ าหน่ายอปุกรณ์กัน้อยา่งมลีขิสทิธิ)์ 

แผน่กนัเสยีดส ี

จดุป้องกนัการเสยีดสจีากรถมอเตอรไ์ซค ์

สว่นโคง้ – แผน่เสรมิกนัเสยีดสพีรอ้มปลายหุม้การด์เรล 

ส่วนตรง 

ปลายหุม้แบบโคง้ 
(สาธารณะ) หรอื 
แผน่ปิดแบบอืน่ๆ 
 

สว่นทา้ยการด์เรล 

อัดแทง่กนัชน 

ลงในหว่ง 

ปลายการด์เรล 

 

ตดิตัง้แผน่โพลบีัฟเฟอร ์อา้งองิตาม
คูม่อืการใชง้านของบรษัิท ดเีอ็ม 
พลาสตกิส ์แอนดส์ตลี 
 

แผน่โพลบีฟัเฟอร ์
 

ใชข้ยายสว่นทา้ยการด์เรล 

สว่นตรง 

อา้งองิแบบจากบรษัิทดเีอ็ม พลาสตกิส ์
แอนดส์ตลี หมายเลขแบบ 00253 

เงีย่งเหล็กเพือ่รัด 

แทง่กนัชน 

แผน่โพลบีฟัเฟอร ์

ภาพดา้นขา้งของอปุกรณ์หุม้ปลายการด์เรล 

สว่นโคง้ 

ภาพดา้นบน 
ทซี ี– จากจดุตรงไปจดุโคง้ 

ดรูายละเอยีดจาก 
แผน่ยางหุม้การด์เรล 

http://www.trafficworks.com.au/
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