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บทคัดย่อ 

       อุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริเวณในเขตชุมชนเมืองที่มีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน มีรถวิ่งผ่านด้วย
ความเร็วสูงและมีการเข้าออกพื้นที่สองข้างทางโดยไม่มีการควบคุม
ทางเข้าออก หรือมีปริมาณการกลับรถค่อนข้างสูง ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและ
คนเดินเท้ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระหว่างปี พ .ศ.2553-2555 พบว่าชุมชน
คลองแงะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 52 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 12 คน และผู้บาดเจ็บ 26  
คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินก าหนดซ่ึงมีมากถึง 
83.02% บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาขนาดและสืบค้นสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาทางกายภาพของถนนในชุมชน เสนอแนวทางป้องกันและ
แก้ไขเพื่อลดจ านวนและความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ในการศึกษาครั้งนี้ได้
รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจาก สถานีต ารวจ กรมทางหลวง และการสอบถาม
ขอข้อมูลอุบัติเหตุจากคนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมระบุจุดเสี่ยงและจุด
อันตราย แล้วท าการตรวจสอบประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย ผล
การศึกษาพบว่าถนนสายหลักมีความเร็วในการสัญจรสูงกว่า70 กม./ชม. 
เมื่อวิ่งตัดผ่านบริเวณชุมชน ปริมาณการสัญจรของยานพาหนะที่เข้าออก
บริเวณข้างทางและกลับรถค่อนข้างสูง และมีการสัญจรของยานพาหนะที่มี
ความเร็วสูงและต่ าปะปนกันบนถนนสายเดียวกัน ท าให้ เพิ่มความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อลดความเร็วในการ
สัญจรขณะผ่านบริเวณชุมชน รวมถึงการติดตั้งป้ายจราจรเตือนพร้อมกับ
ติดต้ังอุปกรณ์ลดความเร็ว เช่น แถบเตือนลูกระนาดก่อนเข้าเขตชุมชน หรือ
ใช้เทคนิคการสยบการจราจร เช่น เนินชะลอความเร็วบนถนนที่มีการเข้า
ออก หรือลดขนาดช่องจราจรบนทางหลวงสายหลักเมื่อผ่านชุมชน 

ค าส าคัญ: อุบัติเหต,ุ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

Abstract 

Road accidents were important problem of the country; 
especially, small urban areas were broken a trail with main 
highways and many cars drove at high speed including there 
were gateways on both sides of road without control or 
vehicles were quite high to reverse a car. As a result, 
commuters and pedestrians were at risk of accidents. Moreover, 
statistical data was from Royal Thai Police during the year of 
2010-2012 found that Khlong Ngae community about 52 times, 
12 dead and 26 victims. Main reason of accidents caused over 
speed, which was up to 83.02%. This article aimed to examine 
size and reasons of physical problem relating to roads in the 
community as well as this was to present approaches for 
prevention and improvement to reduce number and severity of 
accidents. The data was collected from police stations, 
Department of Highways and enquiry from people in the area 
to identify about dangerous and risk points, and then audit the 
safety issues. The results main roads consisted of traffic speeds 
over 70 km/h when drove through the community, traffic 
volumes were high on both sides and u-turn points. This 
increase the risk of accidents safety improvement Approaches 
were to reduce speed through the community including 
installation of road signs and speed bumps before entering the 
community or special techniques such as speed bumps on the 
road with gateways or reduction of traffic lanes on main 
highways which were through the community.  
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1. ค าน า 

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละปีส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตใน
ล าดับต้นๆของประเทศ อีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บและผู้พิการอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุจราจรอีกจ านวนมาก จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรประเทศไทยใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงปี พ.ศ.2555 พบว่าในปี พ.ศ.2547 
มีอุบัติเหตุจราจรสูงสุดถึง 124,530 ราย และมีแนวโน้มลดลงเมื่อสิ้นปี 
พ.ศ.2555 จ านวนสถิติอุบัติเหตุจราจรลดลงเหลือ 61,114 ราย ส าหรับจ านวน
ผู้เสียชีวิตพบว่าในปี พ.ศ.2546 สูงสุดถึง 14,012 คน หลังจากนั้น มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน พ.ศ.2555 ซ่ึงมีจ านวนผู้เสียชีวิต 8,660 
คน จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคใต้ มีอ าเภอหาดใหญ่เป็นเมือง
ศูนย์กลางด้านธุรกิจการค้า, การขนส่งคมนาคม, การศึกษา, การท่องเที่ยว 
และยังเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีชุมชนที่ส าคัญๆตั้งอยู่บน
เส้นทางไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน หนึ่งในชุมชนนั้นได้แก่ ชุมชนคลองแงะ 
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มี 16 อ าเภอ มีชุมชน 127 ชุมชน ประชากร
ในจังหวัดมี 1,378,574 คน ขนาดพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ รอง
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถิติอุบัติเหตุจราจร
ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 ดังแสดงในรูปที่ 1 

ชุมชนคลองแงะเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีทางหลวงหมายเลข 4 ตัดผ่าน 
ตั้งอยู่ ในต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชุมชนคลองแงะมี
ประชากร 8,334 คน มีพื้นที่ 5.30 ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 2,965 
ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากร 1,573 คน/ตารางกิโลเมตร มีทางหลวง
หมายเลข 4 ตัดผ่านเขตชุมชนยาว 5.25 กิโลเมตร และมีทางหลวงท้องถิ่นใน
พื้นที่รวม 31.60 กิโลเมตร มีทางแยกจ านวน 102 ทางแยก ทางโค้ง 12 จุด 
มีพื้นที่กิจกรรมที่ส าคัญสองฝั่งถนนจ านวน 7 แห่ง หนึ่งในชุมชนที่มีความ
รุนแรงและมีสถิติอุบัติเหตุสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในชุมชน
ท้องถิ่น งานวิจัยนี้ได้มุ่งประเด็นไปที่การแก้ไขปัญหาทางด้านจราจรและ
อุบัติเหตุในเขตชุมชนคลองแงะ 

ชุมชนคลองแงะ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนจากจราจรและขนส่งระหว่างปี 
พ.ศ.2553-2555 (3 ปี) เกิดขึ้น 52 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 12 คน และผู้บาดเจ็บ 
26 คน 

เพื่อตรวจสอบความรุนแรงและอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น งานวิจัยนี้มี
เป้าหมายเพื่อแก้ไขอุบัติเหตุในชุมชนโดยท าแบบสอบถามและขอข้อมูลสถิติ
ความรุนแรงจากคนในพื้นที่ เพื่อท าการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
แล้วหามาตรการในการด าเนินการแก้ไขเพื่อช่วยลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนลง 
เนื่องจากมีสถิติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและ ยังไม่ได้มีการด าเนินการแก้ไข
ที่เป็นรูปธรรม งานวิจัยนี้จะเข้าไปท าการศึกษาและสร้างความตระหนักถึง
ความรุนแรงและจ านวนสถิติที่เกิดขึ้นในเขตชุมชน 

 
รูปท่ี 1 สถิติอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลาระหวา่งปี พ.ศ.2553-2555 

2. พ้ืนที่ศึกษา 
โครงข่ายถนนในชุมชนบ้านคลองแงะ ประกอบไปด้วย 11 ชุมชนได้แก่ 

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชนบ้านคลองผ่าน ชุมชนแป๊ะกง-ทุ่งยาว ชุมชน
ตลาดใต้ ชุมชนตลาดคลองแงะ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนวัดแม่ช ี ชุมชนหัว
เล้ียว ชุมชนหลังอนามยั ชุมชนป่าพรา้ว และชุมชนหลังตลาดคลองแงะ 
แสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปท่ี 2 แผนทีแ่สดงต าแหน่งของถนนและซอยในชุมชนบ้านคลองแงะ 
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3. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ในการวิจยัและศึกษาความปลอดภยัทางถนนของชุมชนบ้านคลองแงะ 

อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีวัตถปุระสงค์ดังต่อไปนี้ 
3.1 เพื่อค้นหาขนาดและสบืค้นสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน 
3.2 เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อลดจ านวนและความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุในพื้นที่ศึกษา 
 

4. วิธีการศึกษา 
4.1 แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้หลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety Audit) เป็นการตรวจสอบหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขจุดอันตรายดังกล่าว โดย
ต้องค านึงถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยไม่จ ากัดแต่ผู้ใช้ยานยนต์แต่อย่าง
เดียวเท่านั้น (กลุ่มผู้ใช้ถนน ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 
รถบรรทุก รถประจ าทาง ผู้โดยสารรถสาธารณะ และคนเดินเท้าทุกเพศทุก
วัย) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเป็นวิธีการจัดการปัญหาอุบัติเหตุ 
การจราจร โดยใช้หลักการและประสบการณ์ที่ได้สืบค้นและการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในแต่ละจุด หรือจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ ง (Accident 
Investigation and Blackspot Improvement) เป็นวิธีการที่ตาม
แก้ปัญหา (Reactive Approach) ใช้ในเชิงรุก (Proactive Approach) การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เป็นวิธีที่ช่วยให้มองเห็น “อันตราย” และ
การด าเนินการแก้ไข ก่อนที่สิ่งอันตรายเหล่านี้จะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ท า
ให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซ่ึงจะเป็นการป้องกันมากกว่าการตามแก้ไข
ปัญหา การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนช่วยให้เห็นประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของถนนที่เด่นชัดขึ้น ท าให้ในการออกแบบถนน 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยทางถนน เท่ากับปัจจัยอื่นๆ ในกรณีที่ถนน
มีการใช้งานอยู่แล้ว สามารถชี้ให้เห็นปัญหาความปลอดภัย ซ่ึงถ้าได้รับการ
แก้ไขปัญหาก็จะท าให้ถนนดังกล่าวได้รับความปลอดภัยมากขึ้นส าหรับผู้ใช้
รถใช้ถนน [1] 

4.2 ขั้นตอนการศึกษางานวิจัย 
4.2.1 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วัฒนวงศ์ รัตนวราห [2] ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ชุมชนเป็นแนวคิดที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นธรรมในการบริหารงาน ซ่ึงในการ
แก้ปัญหาต้องมีความร่วมมือกันท าพร้อมๆกันทุกระดับ ต้องระดมทุก
องค์ประกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ในส่วนของประชาชน
เองก็เร่ิมมีบทบาทในการจัดการปัญหาและสภาพแวดล้อมของชุมชน ท าให้
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้นได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข [3] ได้ท าการวิเคราะห์และระบุต าแหน่งเสี่ยง
อั น ตร า ยจ า กก า รจ ร าจ ร โ ด ย กา รมี ส่ ว น ร่ ว มข อ งชุ ม ชน บ ริ เ ว ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าการระบุจุดอันตรายจากการให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมนั้น จะเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยระบุต าแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ที่ขาดแคลนข้อมูลอุบัติเหตุจราจรหรือมีข้อมูลไม่
สมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักปลุกระดมและกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึก ในเรื่องความส าคัญและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรและยังเป็นกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมของคนในชุมชน 

4.2.2 การรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทาง

ถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีต ารวจภูธรคลองแงะ กรมทางหลวง  
และการรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงอันตรายจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา 
ข้อมูลจุดเสี่ยงอันตรายได้จากการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงอันตราย โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมระบุจุดเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร 

4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์หาจุดอันตราย จะวิเคราะห์โดยอาศัยความถี่ที่เกิดอบุัติเหตุ 

ความรุนแรงของอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง และเรียงล าดับความรุนแรงของถนน
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา 

4.2.4 การส ารวจข้อมูล 
การตรวจสอบภาคสนาม เป็นการลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจข้อมูล

ภาคสนามของต าแหน่งจุดอันตรายบนถนน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบถนนที่เปิด
ให้บริการแล้ว โดยใช้หลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อหา
ประเด็นที่เป็นปัญหาและลักษณะของปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่ เมื่อได้ประเด็นปัญหาความปลอดภัยแล้ว จึงท าการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละประเด็น 

4.2.5 การหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
จัดท ามาตรการแก้ไขจุดอันตราย น าประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนและลักษณะของปัญหาที่ได้ท า
การตรวจสอบ น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยเสนอแนะแนวทางจัดการและปรับปรุงตามลักษณะของปัญหา 

4.3 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม 
4.3.1 ข้อมูลอุบัติเหตุ 

รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่ศึกษาช่วงปี พ.ศ.2553-พ.ศ.2555 จาก 2 
หน่วยงานคือ สถานีต ารวจภูธรคลองแงะ และกรมทางหลวง ชุมชนคลอง
แงะ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนจากการจราจรและขนส่งระหว่างปี พ.ศ.2553-
พ.ศ.2555 (3ปี) เกิดขึ้น 52 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 12 คน และผู้บาดเจ็บ 26 คน 
ลักษณะทางกายภาพของบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถนนในชุมชน เมื่อพิจารณา
ลักษณะ ทางกายภาพของบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุพบว่า บริเวณทางตรงเกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดประมาณ ร้อยละ 62  บริเวณทางโค้ง ร้อยละ 28 และ
บริเวณทางแยกต่างๆ รวมร้อยละ 8 แสดงในรูปที่ 3 ส่วนสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่ศึกษาพบว่า การขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด 
ประมาณร้อยละ 83.02 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 5.66 และเมา
สุราร้อยละ 3.77 แสดงในรูปที่ 4 
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รูปท่ี 3 ลักษณะทางกายภาพของถนนบรเิวณที่เกิดอุบัตเิหตุ 

 

 
รูปท่ี 4 สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุบนถนนในพืน้ที่ศกึษา 

 
 4.3.2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ 
จากการจัดล าดับต าแหน่งจุดอันตรายในเขตเทศบาล พบว่าต าแหน่งจุด

อันตรายส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นทางแยก ซ่ึงต่างกับพื้นที่ในเขตทางหลวง 
โดนส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้น บริเวณช่วงถนน ช่วงทางตรง ช่วงทางโค้ง และ
ช่วงทางแยกซ่ึงกระจัดกระจายตามบริเวณช่วงถนน และยังมีศักยภาพที่จะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องในเขตชุมชนบ้านคลองแงะทั้งหมด 11 จุด 
ซ่ึงจุดอันตรายที่ผ่านการจัดล าดับมาแล้ว แสดงในตารางที่ 1 

ล าดับ ต าแหน่งจดุอนัตราย จ านวน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

1 สามแยกบ้านคลองแงะ 10 2 1 

2 โค้งนายหม ี 9 5 11 

3 จุดกลับรถหน้าโรงงานศรีตรัง 6 1 4 

4 จุดกลับรถหน้าโรงไฟฟ้าพังลา 4 1 0 

5 สามแยกเข้าบาโรย 4 0 5 

6 โค้งสุสานจนี 4 0 1 

7 โค้งบ้านระตะ 4 1 1 

8 โค้งเทสโกโ้ลตัสคลองแงะ 3 0 1 

9 โค้งหน้าโรงเรียนกอบกุล 3 1 1 

10 จุดกลับรถถนนสขุาภิบาล1 2 0 0 

11 จุดกลับรถหน้าวดัโคกสัก 1 0 2 

ตารางท่ี 1 ล าดับความถี่ของจุดอันตรายในพื้นที่ศกึษา 

 
ส าหรับช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ จากการศึกษาข้อมูลรายงาน

อุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่ศึกษาพบว่า ช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลักษณะ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 8.01-9.00 น. 

และช่วงเวลา 15.01-16.00 น. ซ่ึงเป็นชั่วโมงที่มีความถี่สูงสุดของการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ศึกษา แสดงในรูปที่ 5 

 

 
รูปท่ี 5 ช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของพืน้ที่ศกึษา 

 
ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจากผลการศึกษาข้อมูลการรายงาน

อุบัติเหตุในพื้นที่ศึกษา พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณต าแหน่งจุดอันตราย
ทั้ง 11 จุด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 3 ล าดับแรก คือ รถปิคอัพ
บรรทุก 4 ล้อ 35% รถจักรยานยนต์ 24% รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 16% จาก
การวิเคราะห์พบว่า ล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อและ
รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะหลักที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากยานพาหนะ 2 ประเภทนี้มีจ านวนมากกว่ารถประเภทอื่นบนท้อง
ถนน อีกทั้งยานพาหนะ 2 ประเภทนี้สามารถครอบครองได้ง่ายกว่า
ยานพาหนะประเภทอื่น แสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัตเิหตุในพื้นที่ศึกษา 

5. ผลการศึกษางานวิจัย 
5.1 ประเด็นปัญหาที่พบจากจากตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสามารถแบ่ง

ออกเป็น 8 กลุ่มปัญหา ได้แก่ แนวทางและรูปตัดของถนน ลักษณะทั่วไป
ของทางแยก การระบายน้ า  ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรและ
เครื่องหมายน าทาง สภาพอันตรายข้างทาง พื้นถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง  
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5.2 รายละเอียดปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบความปลอดภยั
ทางถนน และขอ้เสนอแนะ 

5.2.1 ปัญหาแนวทางและรูปตัดของถนน 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-ถนนตัดผ่านชุมชน ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน
ที่ถนนตัดผ่าน โดยเฉพาะบริเวณทางแยก 
และมี ก ารมอง เ ห็นที่ ค่ อนข้ า งจ ากั ด
เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างชิดเขตทางบดบัง
ระยะมองเห็น 

-ติดตั้งป้ายบังคับก าหนดความเร็วและ
ติดตั้งสันระนาด (Rumble Strips) 
เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วเมื่อเข้า
เขตชุ มชน แสดงในรู ปที่  7 หรื อ
พิจารณาเวนคืนสิ่งปลูกสร้างที่ชิตเขต
ทางเพื่อเพิ่มระยะมองเห็น 

 

 
รูปท่ี 7 การติดตั้งสนัระนาด (Rumble Strips) 

 
5.2.2 ปัญหาลกัษณะทั่วไปของทางแยก 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-ในรูปที่ 8 บริเวณสามแยกคลองแงะซ่ึงอยู่
บนทางหลวงหมายเลข 4 ตัดกับทางหลวง
หมายเลข 42 มีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน 
แนวเสาไฟฟ้า และทางเชื่อมถนนเข้าซอย 
การเข้า-ออก ของทางเชื่อมอาจก่อปัญหา
ความไม่ปลอดภัยกับทางแยกนี้ เนื่องจาก
การเลี้ยวรถระหว่างทางเชื่อมกับทางแยก
อาจไม่สอดคล้องกัน 

- พิจารณาปรับปรุงทางแยกเพิ่มเติม 
โดยใช้หลักการ การจัดการจราจรของ
ทางเชื่อมและทางแยก  แบบทาง
คู่ขนาน (Frontage Road) มาใช้ใน
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบนี้  

 

 
รูปท่ี 8 การเข้า-ออก ของทางเชื่อมอาจกอ่ปัญหาความไม่ปลอดภัย 

 

5.2.3 ปัญหาการระบายน้ า 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-จากการตรวจสอบ ช่องระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ า อุดตัน ท าให้การระบายน้ าออก
จากผิวทางเป็นไปอย่างล้าช้า ท าให้มีน้ า
ท่ วมขั ง  อ าจจะ เ ป็น ปัจจั ยที่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

-ตรวจสอบ และท าความสะอาดช่อง
น้ าเป็นประจ า ก าจัดวัชพืชที่อุดตัน
ช่องระบายน้ า เพื่อให้การระบายน้ า
ออกจากผิวทางได้รวดเร็วขึ้น แสดงใน
รูปที่ 8 

 

 
รูปท่ี 9 การท าความสะอาดชอ่งระบายน้ า 

 
5.2.4 ปัญหาป้ายจราจร 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-จากการตรวจสอบพบว่า ป้ายจราจร 
ประเภทป้ายบังคับ ป้ายเตือน ช ารุดและ
ขาดการบ ารุงดูแลรักษา ก่อให้เกิดความ
สับสนการมองเห็นไม่ชัดเจน แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน แสดงในรูปที่ 10 

-บ ารุงรักษา ปรับปรุงป้ายให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน ติดตั้งตามแบบ
มาตรฐาน เพื่อเป็นการบังคับ การ
เตือน ให้ผู้ขับขี่เคารพตามกฎจราจร
และทราบถึงลักษณะของเส้นทางที่อยู่
ข้างหน้า 

 

 
รูปท่ี 10 ป้ายจราจรช ารุดและไม่ได้มาตรฐาน 
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5.2.5 ปัญหาเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นผิวทาง เครื่องหมายจราจร
บนพื้นผิวทางลบเลือน ไม่มีเครื่องหมาย
ปุ่มสะท้อนแสงเพื่อน าทาง แสดงในรูปที่ 
11 

-ปรับปรุงตีเส้นจราจรใหม่ให้ชัดเจน 
เพื่อน าทางและแบ่งช่องการจราจร ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้ผู้
ขับขี่เกิดความสับสนในการใช้เส้นทาง 

 

 
รูปท่ี 11 สีตีเส้นจราจรบนพืน้ทางลบเลือนไม่ชัดเจน 

 
5.2.6 ปัญหาสภาพอันตรายข้างทาง 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณต าแหน่ง
ของจุดเปิดท่อลอดระบายน้ าคอนกรีต 
แสดงในรูปที่ 12 วางอยู่บริเวณข้างทาง
เป็นทางเข้า-ออก ของถนนซอยซ่ึงอาจจะ
เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่พลัดตกลงไปได้ 

-พิจารณาติดตั้ งการ์ด เรลบริ เ วณ
ต า แหน่ งขอ งท่ อลอดระบายน้ า
คอนกรีต โดยให้มีความยาวคลุมไปถึง
บริเวณข้างเคียงของต าแหน่งท่อลอด
ระบายน้ า  

 

 
รูปท่ี 12 จุดเปิดทอ่ลอดระบายน้ าคอนกรีต 

 
 
 
 
 
 

5.2.7 ปัญหาพื้นถนน 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-จากการตรวจสอบพบว่า พื้นผิวถนน
เสียหายมีความขรุขระ ไม่ราบเรียบ ซ่ึง
อาจจะท าให้มีน้ าขังเวลาฝนตก อาจจะท า
ให้ผู้ขับขี่หลบหลีกบริเวณดังกล่าว แสดง
ในรูปที่ 13 

-ท าการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกผิว
ทางที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดีราบเรียบ 
พร้อมใช้งานและท าความสะอาดผิว
ทาง  ก่อนท าการเปิดใช้งาน 

 

 
รูปท่ี 13 ผิวทางช ารุดหลุดร่อนแตกลายหนงัจระเข้ 

 
5.2.8 ปัญหาไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ปัญหาความปลอดภยัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

ประเดน็ความปลอดภัย ข้อเสนอแนะ 

-จากการตรวจสอบพบว่า โคมไฟบางโคม
ช ารุด ท าให้ในช่วงกลางคืนมืด ผู้ขับขี่เกิด
ความไม่ปลอดภัยและอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่ายในยามค่ าคืน แสดงในรูปที่ 14 
 

-ท าการซ่อมแซมเปลี่ยนดวงโคมไฟให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ความเข้ม
ของแสงต้องได้มาตรฐาน   

 

 
รูปท่ี 14 จุดเปิดทอ่ลอดระบายน้ าคอนกรีต 

 
6. สรุปผลงานวิจัย 

จากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศึกษา ชุมชนบ้าน
คลองแงะ มีถนนทางหลวงสายหลักตัดผ่านระยะทาง 5.25 กิโลเมตร และ
โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นระยะทาง 31.60 กิโลเมตร ลักษณะทางกายภาพ
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มีทางหลวงสายหลักตัดผ่านชุมชน และผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการสัญจรสูง 
โดยประเด็นปัญหาหลักที่ตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 
แนวทางและรูปตัดของถนน ลักษณะของทางแยก การระบายน้ า ป้ายจราจร 
เครื่องหมายจราจร สภาพอันตรายข้างทาง พื้นถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่ึง
ประเด็นปัญหาความปลอดภัยทางถนน ผู้วิจัยได้เสนอแนะแก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบถนนควรซ่อมแซมและปรับปรุงดังนี้ ติดตั้งป้ายบังคับก าหนด
ความเร็วและติดต้ังสันระนาดเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว ท าความสะอาด
ช่องระบายน้ าก าจัดวัชพืชที่อุดตันทางน้ า ปรับปรุงป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพ
ดีพร้อมใช้งาน ปรับปรุงสีตีเส้นแบ่งช่องการจราจรให้ชัดเจน ติดตั้งราวกัน
อันตรายบริเวณท่อลอดระบายน้ าคอนกรีต ท าการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
พร้อมทั้งปรับระดับผิวทางให้ราบเรียบ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ใน
สภาพดีพ้อมใช้งาน 
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