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คู่มือจัดการ

“จุดเสี่ยง”
ทางถนนในชุมชน

(ฉบับปรับปรุงใหม่)



คู่มือจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โดย

ผศ.วิชุดา เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ธเนศ เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.จินดาพร จ�ารัสเลิศลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.พงษ์พันธ์ แทนเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวธันยาภรณ์ สมอุดร

นายธวัชชัย บุตรศรี
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม 

นางสาวพรศิริ อุระภา
นายธนากรณ์ ติยะบุตร

เรียบเรียบจากงานวิจัย
โครงการ: การศึกษาและพัฒนาคู่มือการส�ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยทางถนน อย่างมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ: การขยายผลโมเดลการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2559 จ�านวน 2,000 เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

สนับสนุนโดย
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



 คูม่อืจดัการจดุเสีย่งทางถนนในชมุชน (ฉบบัปรบัปรงุใหม่) เล่มนี ้พฒันาขึน้จากฉบบัเดิม
ที่ทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได ้กรุณาจัดพิมพ์ให ้ ในช ่วง  
พ.ศ. 2553 - 2558 โดยการเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง  
“ถนนที่ไม่ปลอดภัย” ของ ศ.ดร.ยอดพล ธนาบริบูรณ์ และผลการด�าเนินงานในโครงการ  
“การศกึษาและพฒันาคูม่อืการส�ารวจและวเิคราะห์จดุเสีย่งเพือ่ความปลอดภยัทางถนนอย่าง
มส่ีวนร่วม จ.มหาสารคาม” และโครงการ “การขยายผลโมเดลการปรบัปรงุจดุเสีย่งอนัตราย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ซึ่งด�าเนินการในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามล�าดับ 

 หนังสือเล่มเล็กนี้ มุ่งถ่ายทอดกระบวนการและเทคนิคในการจัดการจุดเสี่ยงทางถนน 
ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือในการเรียนรู้และจัดการปัญหาของตนเองได้ รวมท้ังสามารถ 
ส่งต่อปัญหาส่วนที่เกินก�าลังไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในเล่ม เริ่มด้วยการเกริ่นน�า 
ถงึสภาพปัญหาอบัุตเิหตุและความจ�าเป็นในการจัดการจุดเสีย่งฯ เพ่ือตัดห่วงโซ่อบัุตเิหตุ ส่วนท่ีสอง 
เล่าถึงภาพรวมของกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงฯ ในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน กรอบแนวคิด 
กิจกรรม ข้อควรระวัง ขอบเขตการมีส่วนร่วม ตลอดระยะการด�าเนินงานในช่วงต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้า ส่วนที่สามเติมความรู้ในการส�ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงฯ ตามหลักวิศวกรรมจราจร 
ในแบบฉบับทีช่มุชนสามารถท�าได้และมส่ีวนร่วมได้ ส่วนทีส่ี่ชวนสงัเกตความเสีย่งทีม่าจากถนน ผ่าน
การตั้งค�าถามในประเด็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ในบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นทางแยก ทางโค้ง และช่วงถนน
ทางตรง อธบิายแต่ละค�าถามด้วยภาพตวัอย่างทีแ่สดงปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาเบือ้งต้น
ในบริบทของถนนท้องถิ่นไทย ส่วนท่ีห้าแนะน�าชุดความรู้ในการจัดการปัญหาเฉพาะอื่นๆ ซึ่ง 

ค�าน�า



ทาง ศวปถ. ได้พฒันาข้ึนส�าหรบัผูท้ีส่นใจศกึษาข้อมูลด้านวศิวกรรมจราจร และปิดท้ายเล่มด้วยปัจจยัเงือ่นไขความส�าเรจ็และปัญหาอปุสรรค
ที่ (อาจ) ต้องพบเจอระหว่างการด�าเนินงาน 
 
 ผูแ้ต่งหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสือเล่มเล็กนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ ซึง่หากเน้ือหาท่ีน�าเสนอจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดอบัุติเหตุ
บนถนนในชุมชนได้บ้าง ขอมอบความดีและประโยชน์นี้แก่ผู้ให้ความรู้ ศาสตราจารย์ยอดพล ธนาบริบูรณ์ ตลอดจนทีมท่ีปรึกษา นักวิจัย  
พี่เลี้ยง และแกนน�าในพื้นที่โครงการน�าร่องทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้แต่งหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาแจ้ง
ให้ทราบ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

วิชุดา เสถียรนาม
มิถุนายน 2559
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เกริ่นน�า

ปิดท้าย

กระบวนการ
การส�ารวจ

และ
วิเคราะห์
จุดเสี่ยง

ปัญหา
ที่พบบ่อย

ปัญหา
เฉพาะที่



ผู้แต่ง

 ผศ.วิชุดา เสถียรนาม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา Transportation Engineering จาก 
Asian Institute of Technology (AIT) เริ่มงานสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจศึกษาและท�างานวิจัยในด้านวิศวกรรมขนส่ง ความ
ปลอดภัยทางถนน พฤติกรรมการขับขี่  จิตวิทยาจราจร และการมีส ่วนร ่วมของชุมชน 
ในงานด้านวิศวกรรมขนส่ง

 ผศ.กนกพร รัตนสุธีระกุล ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ระดับ
ปริญญาเอกสาขา Regional and Rural Development Planning จาก Asian Institute of  
Technology (AIT) ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม/การจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/การถอดบทเรียน หรือ สรุปบทเรียน 
วิทยากรอบรมเทคนิคที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น เทคนิค AIC และ SWOT



9“เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
อุบัติเหตุ มิใช่โชคชะตา
จุดเสี่ยง จุดตายบนถนน
มาตัดห่วงโซ่อุบัติเหตุกันเถอะ”

เกริ่นน�า
9
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.....ใกล้ได้เป็นแชมป์อุบัติเหตุโลกแล้ว

1World Health Organization (WHO) (2015). Global Status Report on Road Safety 2015: Supporting a decade of action. Switzerland.

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ปลายปี 2558 องค์การอนามัยโลก
จัดให้อุบัติเหตุในประเทศไทยสูงเป็นที่ 2 

ของโลก เราเป็นรองเพียงลิเบีย
และมีเพื่อนๆ ในอันดับที่ 3-10
เป็นกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา 

นาทีนี้ การตายบนถนนในบ้านเราเป็น
แชมป์ในเอเชีย น�าโด่งทิ้งประเทศ

เพื่อนบ้าน...แบบไม่เห็นฝุ่น
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หลายสิบปีที่ผ่านมา 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติรายงานการ
ตายจากคดีจราจรฯ ปีละประมาณหมื่นคน 

แต่ล่าสุด เมื่อมีความพยายามเชื่อมโยงข้อมูลมรณะ
บัตร ข้อมูลคดีจราจรฯ และข้อมูลจากบริษัทประกันภัย

เข้าด้วยกัน พบว่าจ�านวนคนตายในปี
2555 สูงถึง 23,601 คน หรือคิดเป็น 37 คน
ต่อแสนประชากร ตัวเลขนี้เกินค่าเฉลี่ยโลก 2 เท่า

(ทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยการตายบนถนนประมาณ
18 คนต่อแสนประชากร) และในปีเดียวกัน 
บนถนนมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกกว่าแสนคน

และบาดเจ็บเล็กน้อยอีกกว่า
ล้านคน

คนไทยตายปีละ 37 คนต่อแสนประชากร ชั่วโมงละเกือบ 3 คน

“ไม่มีการตายจากโรคภัยใดจะมากไปกว่านี้อีกแล้ว”

2แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) (2558) รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2555
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กลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มท�างาน
อายุ 10-24 ปี เป็นกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุ

บนถนนสูงสุด สูงถึงร้อยละ 36 โดย
ผู้ประสบอุบัติเหตุ 783,060 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 75 ใช้รถมอเตอร์ไซค์

เป็นยานพาหนะขณะเกิดอุบัติเหตุ 

วัยรุ่น วัยท�างาน
และคนขี่มอเตอร์ไซค์เสี่ยงสุด

ถนนชุมชน :
บริเวณเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

3แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) (2558) รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2555
4สรุปและรวบรวมจากข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ข้อสังเกตในการน�าไปใช้ : ข้อมูลชุดนี้บันทึกเหตุที่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย

ไว้อย่างครบถ้วน แต่อาจมีการตกหล่นในรายอุบัติเหตุที่ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย  

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และการจราจร (สนข.) ชี้ว่า ในรอบ 8 ปี

ที่ผ่านมา การเสียชีวิตโดยมาก ไม่ได้เกิดขึ้น
บนทางหลวง ทางด่วน หรือทางหลวงชนบท
หากแต่เกิดบนถนนในเขตเมือง เขตเทศบาล
เขตชุมชน เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางใกล้ๆ
บนถนนสายสั้นๆ การเดินทางที่เรามักจะ

มองข้ามเรื่องความปลอดภัย
และมักคิดว่า “ใกล้แค่นี้ ไม่เป็นไร” 

“ขับใกล้แค่นี้ ไม่เป็นไร” 
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 ในขณะทีม่กีารตายจ�านวนมากบนถนนท้องถิน่ แต่วศิวกรทีมี่ความรูด้้านถนนค่อนประเทศท�างานในสงักดัหน่วยงานอืน่ ค�าถามคอื 
ใครจะเป็นผู้ดูแลถนนในเขตเมือง เขตเทศบาล และถนนในชุมชน แล้วหากถนนเหล่านี้ยังไม่สามารถปรับปรุงให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานใน
เร็ววัน มาตรการใดบ้าง ที่จะสามารถบรรเทาความสูญเสียจากอุบัติเหตุท่ีเกิดบนถนนเหล่านี้ได้ 

0% !
1% !

85% !

14% !โครงข่ายถนนอื่นๆ

กรมทางหลวง

โครงข่ายถนนอื่นๆ

สถานที่เสียชีวิต (2547-2554)

• อปท. กรมชลฯ อบจ. กทม. 
• โครงข่าย >173,242 กม.
• ตายเฉลี่ย 9,784** คน/ปี

• โครงข่าย 41,509* กม.
• ตายเฉลี่ย 124** คน/ปี

• โครงข่าย 198* กม.
• ตายเฉลี่ย 20** คน/ปี

* Traส�านักงานnsport statistics 2009 ส�าน�างานปลัดกระทรวงคมนาคม
** นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2555

ทางหลวงชนบท

การทางพิเศษฯ
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สิ่งส�าคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เริ่มจากแนวคิด

หากเราเชื่อว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องของโชคชะตาเท่านั้น ความพยายามใดๆ ในการแก้ไข
ก็คงเป็นการกระท�าที่สูญเปล่า...... 

อุบัติเหตุ มิใช่โชคชะตา
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 นกัวจิยัจากศนูย์วจิยัอบุตัเิหตแุห่งประเทศไทย สถาบนัเอไอท ีสะท้อนประสบการณ์สบิปีในการออกสบืสวนอบุตัเิหต ุณ จดุเกดิเหตุ 
ด้วยภาพ 2 ภาพ ได้อย่างน่าสนใจ 

 อบุตัเิหตไุม่ใช่เรือ่งของโชคชะตา ไม่ได้เกดิจากดวง หรอืความโชคร้าย เม่ือลงสืบค้นสาเหตอุย่างเป็นระบบ เราพบว่าเมือ่เกดิอบุติัเหตุ 
ย่อมมีเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิด ดังนั้น ในมุมมองด้านวิศวกรรมจราจร อุบัติเหตุ เป็นเหตุที่อธิบายได้ และสามารถป้องกันได้ 

5ที่มา: ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ (2556) 
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 อุบัติเหตุ เป็นเหตุที่เกิดจากสามปัจจัย ได้แก่ คน  
รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมารวมตัวกันในเวลาพอเหมาะ  
เกิดเป็นห่วงโซ่ของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ ซึ่งน�าไปสู่
อุบัติเหตุ 
 ข้อมลูจากประเทศออสเตรเลียในรปู สะท้อนให้เหน็ว่า 
อุบัติเหตุ 100 ครั้ง มีสาเหตุ
  
 มาจากคน - ประมาณ 95 ครั้ง
 มาจากรถ - ประมาณ 8 ครั้ง 
 มาจากถนนและสิ่งแวดล้อม - ประมาณ 28 ครั้ง 
 
 ชัดเจนว่า “คน” มีส่วนท�าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า พฤติกรรมของ “คน” เป็นส่วนที่
ปรับปรุงได้ยากที่สุด 

ถนนบ้านเรากับออสเตรเลีย ที่ไหนมีมาตรฐานสูงกว่ากัน? 
ถนนและสิ่งแวดล้อม น่าจะมีส่วนท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ้านเรามากแค่ไหน? 

6Austroads (2002) Road Safety Audit, 2nd Edition, Austroads Incorporated, Sydney.

อุบัติเหตุ เหตุจากคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม
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ห่วงโซ่อุบัติเหตุ 

ตัวอย่างห่วงโซ่อุบัติเหตุ ที่มี 5 เหตุการณ์ประจวบเหมาะกันจนท�าให้คนเดินเท้า ตาย

7ที่มา รศ.ล�าดวน ศรีศักดา (2555) เอกสารประกอบการฝึกอบรม การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ลองคิดดู ถ้าเพียง...
ขับมาไม่เร็ว (1) หรือ ฝนไม่ตก (2)
หรือ ถนนไม่มีหลุม (3) หรือ
รถไม่เสียการควบคุม (4) หรือ
ไม่มีคนเดินอยู่ (5)

ขาดแค่เพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง.... 
อุบัติเหตุนี้ จะไม่เกิดขึ้น 
หรือถ้ายังเกิด ก็อาจไม่ถึงตาย
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“การดึงเอาโซ่ข้อใดข้อหนึ่งออก
เปรียบเป็นการตัดห่วงโซ่อุบัติเหตุ”

“โซ่ข้อที่ตัดง่ายที่สุด มักมาจาก....ถนน”

“ถ้าเพียงแค่….. ถนนไม่มีหลุม
หรือความเสี่ยงในลักษณะอื่นๆ…..”

18
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จุดเสี่ยง จุดตายบนถนน
จุดเสี่ยงอันตราย คืออะไร

จุดเสี่ยงอันตราย คือ
ต�าแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

และ/หรือมีความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุสูง
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ช่วงทางโค้งหน้าศาลฯ บนถนนรัชดาภิเษก
สังเกตที่ราวกันอันตราย (ราวกันโค้ง) ในรูปจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณโค้งหน้าศาลอาญาบนถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จะเห็นร่องรอยการชนนับครั้งไม่ถ้วน.....เป็นจุดเสี่ยงอันตราย...

ที่มา ยอดพล ธนาบริบูรณ์
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สามแยกแคมป์สนหมายเลข 12 และ 2196
สงัเกตสามแยกแคมป์สน ซึง่เป็นทางแยกทีเ่กดิอบุตัเิหตุบ่อยครัง้ จะเหน็ได้ว่าถนนกว้างมทีัง้ทางด่วนทางคูข่นาน มทีางแยก
ไฟแดงขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในหลุม รถที่ขับขึ้นเนินมาจะถูกยอดเนินบังทางข้างหน้า มองไม่เห็นว่ามีแยกไฟแดง รถขนาด
ใหญ่ที่คุ้นเคยเส้นทางมักจอดรออยู่บนเนิน เพื่อรอจังหวะไฟเขียววิ่งผ่านทางแยก รถท่ีไม่คุ้นเคยเส้นทางจะลงเนินมาพบ
แยกไฟแดงด้วยความเร็วสูง.......เป็นจุดเสี่ยงอันตราย....
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สังเกต สี่แยกวัดใจ ที่ชุมชนไหนๆก็มี นอกจากจะไม่รู ้ว่าใครควรจะได้ไปก่อนไปหลัง เพราะดูไม่ออกว่าทางไหนทางเอก  
ทางไหนทางโท ยังมองไม่เห็นว่าอีกทางจะมีรถวิ่งสวนมาหรือไม่ มองเห็นแค่มุมตรงไปเพียงมุมเดียว ผ่านทีไรก็วัดใจ..ไม่ก ็
วัดดวง......เป็นจุดเสี่ยงอันตราย....
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ทางโค้งหักศอกในชุมชน
มองไม่รู้ว่าเป็นโค้งแบบไหน โค้งซ้าย โค้งขวา โค้งมากแค่ไหน มองไม่เห็นหลังโค้ง ไม่เห็นรถที่สวนมา โค้ง
ที่มักจะมีรถวิ่งหลุดโค้งตกไหล่ทาง ออกไปชนต้นไม้หรือเสาไฟข้างทาง หรือถ้าไม่หลุดโค้งก็วิ่งชน 
ประสานงากับรถที่วิ่งตัดโค้งสวนมา โค้งที่มักมีศาลเพียงตาตั้งอยู่......เป็นจุดเสี่ยงอันตราย........

โค้งหักศอก
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ถนนที่เราใช้อยู่ทุกวัน เกือบจะเสี่ยงที่สุดในโลก 
เราผ่าน จุดเสี่ยง ทุกวัน

อุบัติเหตุ มิใช่โชคชะตา อธิบายได้ ป้องกันได้ 

เรารู้แล้วว่า...

มาร่วมกันท�าบุญ
โดยการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย

เพื่อตัดห่วงโซ่อุบัติเหตุในชุมชนกันเถอะ
.....ไม่ต้องลงทุนมากก็ช่วยชีวิตคนได้....

การเดินทางในชีวิตประจ�าวัน
ของท่าน

มีจุดเสี่ยงอันตรายเหล่านี้
บ้างหรือไม่?
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กระบวนการ
ฐานคิด

ระยะต้นน�้า 
ระยะกลางน�้า 
ระยะปลายน�้า 

25
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ฐานคิด
 การจัดการจุดเสี่ยง เป็นมาตรการทางวิศวกรรมในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นบนถนนในชุมชน สิ่งส�าคัญในระดับต้นๆ จะเป็นอย่างอื่นเสียไม่ได้ หากไม่ใช่ เจ้าของชุมชนนั้นเอง ที่ลุกขึ้นมาจัดการ
และสร้างความเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
 
 กระบวนการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน ถือได้ว่า เป็นกระบวนการท่ีเริ่มต้นจากฐานของชุมชนท้องถ่ินท่ีประสบภัยจากการบาดเจ็บ 
ล้มตายบนถนน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในฐานะเจ้าของปัญหา ให้ลุกขึ้นมาวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยของตัวเอง ร่วมกัน
แสวงหาทางออกของปัญหาภายใต้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ และผสมผสานความรู้เชิงวิชาการจากภายนอก ร่วมกันแก้ไขในส่วนที่ท�าได้ รวมทั้ง
สามารถส่งต่อปัญหาส่วนที่เกินก�าลัง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเหล่านี้ จะน�ามาซึ่งการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเอง และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ที่เกิดจากส่วนเล็กที่สุดในสังคม แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลในวงกว้าง อันจะน�า
มาสู่การสร้างความปลอดภัยทางถนนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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กระบวนการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน สร้างขึ้นบนฐานคิดดังนี้

 • เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากฐานของชุมชนท้องถ่ินท่ีประสบปัญหาอุบัติเหตุจากถนนภายในชุมชน หรือ จากถนนที่เป็น 
  จุดเชื่อมต่อระหว่างชุมชน
 • ต้องใช้ชุมชนเป็นฐานในการท�างาน (Community Based Road Safety)
 • ชุมชนเป็นเจ้าของ (Ownership/Empowerment) 
 • ต้องการการจัดการร่วม ที่ประกอบไปด้วยภาคีหลากหลายภาคส่วน (Management input)
 • ต้องมีข้อมูล ด�าเนินการบนพื้นฐานหลักวิชาการที่ถูกต้อง (Information/Technical input)
 • ต้องมีการเรียกร้องและสร้างความตระหนักรับรู้ร่วม; ความทุกข์เชิงสังคม; Risk society (Advocacy/Awareness)
 • ต้องมีมาตรการ และมีการปฏิบัติการ (Enforcement) 
 • การปฏิบัติการสามารถท�าในส่วนที่ท�าได้ (ก�าจัดปัญหา หรือชี้ให้เห็นปัญหา) หรือส่งต่อ/สะท้อนปัญหาในส่วนที่เกินก�าลัง  
  (ไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการที่จัดท�าขึ้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะการด�าเนินงาน
ได้แก่ การด�าเนินงานในช่วงต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

ต้นน�้า
สร้างความเป็นเจ้าภาพร่วม
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม

ค้นหาข้อมูล ส�ารวจจุดเสี่ยง 
วิเคราะห์ สร้างแผนปฏิบัติการ

ก�าจัดจุดเสี่ยง

ประเมินผล เฝ้าระวัง
สรุปบทเรียน ส่งต่องาน

กลางน�้า ปลายน�้า
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ระยะต้นน�้า : สร้างความเป็นเจ้าภาพร่วม สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม เติมหลักวิชาการ

1.
ส�ารวจชุมชนเบื้องต้น

2.
ค้นหาและสร้างทีมงาน

3.
ศึกษาข้อมูล

บริบทชุมชน และ
สถานการณ์อุบัติเหตุ

6.
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ต้นแบบ

4.
ประชุมชี้แจง
โครงการ

5.
อบรมเทคนิค
การค้นหาและ

วิเคราะห์จุดเสี่ยงฯ

ระยะต้นน�้า
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1. การส�ารวจชุมชนเบื้องต้น 

 ส�ารวจชุมชนเบื้องต้น (Reconnaissance Site) ตามกรอบกว้างๆ ดังนี้ 

 1. สถานการณ์เดิมพื้นที่เป็นอย่างไร ชุมชนปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงสถิติและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ หรือ  
  มีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุ หรือไม่
 2. มจีดุเสีย่งในชมุชน ทีม่อุีบัตเิหตุเกดิขึน้บ่อยคร้ัง มคีวามรนุแรงมาก และยงัไม่มมีาตรการในการแก้ไขจดุเสีย่ง ท้ังในระดบัองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับชุมชน หรือไม่ อย่างไร
 3. มีพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นถนนในชุมชน ซึ่งมีความคาบเก่ียวในการจัดการกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ เช่น ทางแยกท่ีมี 
  หลายเจ้าของ ขาหนึ่งเป็นของทางหลวงชนบท ขาหนึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขาหนึ่งเป็นของเทศบาลต�าบล  
  จุดเสี่ยงลักษณะนี้มักถูกละเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะต้นน�้า 1 2 3 4 5 6
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2. การค้นหาและสร้างทีมท�างาน

 การสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชนเบื้องต้น (Informal Interview)

 เพือ่ทราบถงึสถานการณ์ความรนุแรงของปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยงของชุมชนตนเอง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความเป็นเจ้าภาพร่วมในการด�าเนินโครงการ ในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders) และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ตัดสินเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

 การส�ารวจเพื่อค้นหาแกนน�าชุมชน (Core Team)
 
 การส�ารวจเพื่อค้นหาแกนน�าชุมชน ตั้งอยู่บนฐานของการวิเคราะห์ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินโครงการ ด้วยการให้ความ
ส�าคัญในบทบาทหน้าที่ของแกนน�าชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชน โดยคาดหวังว่า แกนน�าชุมชน 
จะเป็นก�าลังส�าคัญในการน�าพาชุมชนขับเคล่ือนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน รวมท้ังประยุกต์ใช้กระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ เช่น  
การรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย และการออกกฎระเบียบของชุมชนเพื่อการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย เป็นต้น

ระยะต้นน�้า 1 2 3 4 5 6
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การคัดเลือกแกนน�าชุมชน ควรจะประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
 
 • ผู้น�าตามโครงสร้าง ได้แก่ ก�านัน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล หรือ ปลัดองค์การ 
  บรหิารส่วนต�าบล หรอื สมาชกิองค์การบริหารส่วนต�าบล หรอื เทศมนตร ีอปพร. หรอื อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน  
  ชรบ. หรือ ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ต�ารวจในท้องที่ โรงเรียนในพื้นที่
 • ผู้น�าตามธรรมชาติ ได้แก่ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน
 • ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ห้างร้าน ผู้ประกอบการ อาสาสมัครกู้ภัย หรือมูลนิธิต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่
 
 กระบวนการ ควรเริ่มจากการเข้าไปพูดคุยกับผู้น�าชุมชนถึงสถานการณ์อุบัติเหตุในชุมชน การพิจารณาค้นหาแกนน�าชาวบ้าน 
เพิ่มเติม ที่จะสามารถเป็นแกนน�าในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก ่ 
ผูใ้หญ่บ้าน อสม. อปพร. สมาชกิจากกลุ่มสตรแีม่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ซึง่โดยบทบาทหน้าทีแ่ล้วมคีวามส�าคญัต่อการบ�าบัดทกุข์ บ�ารงุสขุ 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน กลุ่มแกนน�าดังกล่าว ยังสามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของชุมชนเพ่ือการปรับปรุงจุดเสี่ยง 
ในอนาคตได้

ระยะต้นน�้า 1 2 3 4 5 6
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ระยะต้นน�้า 1 2 3 4 5 6

3. ศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์อุบัติเหตุ

 การศกึษาบรบิทชมุชน ท�าให้สามารถเหน็ภาพของชมุชนได้ทกุมติ ิทัง้ข้อมลูด้านประวตัศิาสตร์ชมุชน การเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขและอุบัติเหตุในชุมชน ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา และในงานนี้ ส่วนที่ส�าคัญ คือ สถานการณ์เบื้องต้นของการเกิดอุบัติเหต ุ
ในชุมชน

 ข้อมูลชุมชนเบื้องต้น น�ามาสู่การจัดเวทีสะท้อนข้อมูลสู่ชุมชน ท�าให้สามารถเห็นศักยภาพและทุนทางสังคมตลอดจนปัญหาต่างๆ 
ในชุมชน ในขณะเดียวกันก็น�ามาสู่การสร้างการพูดคุยเบื้องต้นถึงปัญหาอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงที่พบเห็นในชุมชนตลอดจนข้อมูลความถี่ 
ของการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อใช้ในการเป็นฐานของการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในชุมชน 
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4. การประชุมเพื่อชี้แจงโครงการในระดับแกนน�าและระดับชุมชน

 การประชุมช้ีแจงโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญในแง่ของการสร้างการเป็นเจ้าภาพร่วมกันของการจัดการโครงการ 
อันเป็นภารกิจที่ต้องให้ความส�าคัญใน 5 ประการร่วมกัน คือ
 
 1. การให้ความส�าคัญของสถานการณ์อุบัติเหตุในชุมชน ท่ีจ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง 
  ของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
 2. การสร้างความเข้าใจต่อภารกิจร่วมและเป้าหมายของโครงการ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
 3. การเสนอหรือการคัดเลือกแกนน�าชุมชนเพิ่มเติม เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อน
 4. การระดมข้อมลูสถานการณ์จดุเสีย่งเบือ้งต้นในแต่ละชมุชน เพือ่สร้างการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั และแสวงหาความร่วมมอื 
  เบื้องต้น (ส�ารวจจุดเสี่ยงเบื้องต้น)
 5. การประชุมระดมความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาชุมชนเคยมีการจัดการแก้ไขปัญหาด้านจุดเสี่ยงมาก่อนหรือไม่ หรือเคยมี 
  หน่วยงานใดเข้ามาช่วยแก้ปัญหา หรือไม่ อย่างไร ท�าแล้วได้ผลหรือไม่ อย่างไร

ระยะต้นน�้า 1 2 3 4 5 6
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5. การฝึกอบรมเทคนิคการส�ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยง
 
 การฝึกอบรม เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของผู้น�าชุมชนและแกนน�าชุมชนให้มีองค์ความรู้เบ้ืองต้น 
ในการส�ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยง ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึง
 
 1. ชี้ให้เห็นร่วมกันว่า อุบัติเหตุเป็นความสูญเสียที่สามารถ อธิบายได้และป้องกันได้ 
 2. การจัดการจุดเสี่ยงเป็นการป้องกันการเกิดและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
 3. ให้ความหมายของจุดเส่ียง ลักษณะของจุดเสี่ยง วิธีการค้นหาจุดเสี่ยง ร่วมกันวาดแผนที่ชุมชน หรือใช้แผนท่ีชุมชน 
  ขนาดใหญ่ในการระบุจุดเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการคัดเลือกจุดเสี่ยง
 4. วธิกีารวเิคราะห์จุดเส่ียง ค้นหาปัจจัยทีเ่กีย่วข้องในการเกิดอบัุตเิหต ุลกัษณะการชนท่ีเกิดขึน้บ่อย ปัจจยัจากถนนและสิง่แวดล้อม 
  ทีม่ส่ีวนท�าให้เกดิการชนหรอืเพิม่ความรนุแรงในการชน โดยใช้การตัง้ค�าถามถงึความเสีย่งทีพ่บบ่อย บรเิวณทางแยก ทางโค้ง  
  และช่วงทางตรง ช่วยในการวิเคราะห์
 5. สร้างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ท�าได้ และในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

หากไม่มีการจัดฝึกอบรม แกนน�าสามารถท�าความเข้าใจเทคนิคการส�ารวจและวิเคราะห์
จุดเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จากเนื้อหาในส่วนที่ 3 และ 4 



36

6. การศึกษาดูงานของแกนน�าชุมชน (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)  

 วตัถปุระสงค์ของการจดัให้มีการศกึษาดงูาน เพือ่ให้แกนน�าชมุชนได้เหน็รปูธรรมของการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งในระดบัชมุชนได้ด้วย
พลงัของชมุชน และสร้างความกระตอืรอืร้นในการแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารจดัการจดุเสีย่ง และมกีารระดมความคดิเหน็ต่อเนือ่งว่าเมือ่ตนศกึษา
ดงูานเสรจ็แล้วจะรบีกลบัมาประชาคมหมูบ้่าน เพือ่จดัการกบัจดุเสีย่ง โดยภายหลงัจากกระบวนการศกึษาดงูานแล้วทีมท�างานจะต้องก�าหนด
ให้แต่ละชุมชนเปิดเวทีชาวบ้าน เพื่อระดมความคิดและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในชุมชนของตนเอง ตามวิธีการที่ได้รับการอบรมมา

ระยะต้นน�้า 1 2 3 4 5 6

โปรดระวังแกนน�าไฟแรง ลงปฏิบัติการก�าจัดจุดเสี่ยงทันทีหลังกลับจากดูงาน 
แม้ปฏิบัติการบางเรื่องสามารถท�าได้ทันที เพราะการเปิดเวทีชาวบ้าน จะดึงการ
มีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืนให้กระบวนการนี้ได้มากกว่า
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ระยะกลางน�้า : ค้นหา วิเคราะห์ สร้างแผน ปฏิบัติการ 

7
ค้นหาจุดเสี่ยง

8
วิเคราะห์จุดเสี่ยงฯ

9
สรุปปัจจัยจากคน

รถ ถนน

12
ส่งต่อปัญหา
ที่เกินก�าลัง

10
วางแผนปฏิบัติการ

11
ปฏิบัติการ

ก�าจัดจุดเสี่ยง

ระยะกลางน�้า
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7. ปฏิบัติการค้นหาจุดเสี่ยง

1จุดที่เกิดเหตุการณ์เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตนเองมีประสบการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณน้ัน ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก เตือนใจ ฟุกุดะ (2549) คู่มือการสร้างแผนที่ “Hiyari Map” 
Transportation System Laboratory Department of Transportation Engineering and Socio- Technology College of Science and Technology. Nihon University.

 2. ระดมความคิดว่าในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชน
ของท่านตรงไหนบ้าง โดยให้แต่ละท่านปักหมดุส/ีสตกิเกอร์ ลงบนแผนที ่โดยอาจ
ก�าหนดให้ สีแดง เป็นบริเวณที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนตาย สีเหลือง เป็นพื้นที่
ที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมักบาดเจ็บสาหัส ต้องส่งโรงพยาบาล สีเขียว เป็นบริเวณ
ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย หรือบริเวณจุด ฮิยาริ1

 ขั้นตอนนี้ต้องการค้นหาร่วมกันว่าจุดเสี่ยงของชุมชนอยู่ที่ใด แยกไหน
เสี่ยง โค้งไหนเสี่ยง ถนนช่วงไหนเสี่ยง เริ่มจาก
 
 1. สร้างแผนที ่(ในกรณทีีไ่ม่ม)ี แล้วร่วมกนัท�าความรู้จักกบัแผนที ่โดย
การระบสุถานท่ีส�าคญัในชมุชน บ้านของสมาชกิในกลุ่ม เพือ่ให้แน่ใจว่าสมาชกิเข้าใจ
แผนที่ชุมชน (อาจวาดรูปเอง หรือ ใช้แผนที่ที่มีอยู่เดิมก็ได้)
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 ผลจากขั้นตอนนี้  ชุมชนจะ ได ้ แผนที่ จุด เสี่ยง 
บนแผนที่จะเห็นการกระจุกตัวของกลุ่มสติ๊กเตอร์ ซ่ึงน่ัน 
สะท้อนถึงบริเวณที่คนในชุมชนเห็นร่วมกันว่าเส่ียงต่อการ 
เกิดอุบัติเหตุ เป็นบริเวณท่ีห่วงลูกห่วงหลานว่าจะไปเกิด
อุบัติเหตุ ชุมชนสามารถน�าแผนที่นี้ไปติดในที่สาธารณะ เพ่ือ
เตือนใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงบริเวณเสี่ยงอุบัติเหตุ

 3. เลือกจุดเส่ียงที่เห็นควรว่าต้องปรับปรุงแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อน�าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12



40

8. วิเคราะห์จุดเสี่ยง
 
 ระดมสมอง ร่วมกันค้นหารูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 
บรเิวณจดุเสีย่ง โดยอาจพดูคยุเพือ่ค้นหาว่า คนทีม่าเกดิอุบัติเหตทุีจุ่ด
เสี่ยงเป็นใคร ชนที่ไหนตรงไหน เมื่อไหร่ ชนแบบไหนอย่างไร โดยอาจใช้
รูปแบบตามตารางเพื่อช่วยในการพูดคุย

ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12

1) เกิดกับใคร 2) เกิดที่ไหน 3) เกิดเมื่อไหร่ 4) เกิดอย่างไร

ชาย/หญิง/
อาชีพ/คน
พื้นที่/นอกพื้นที่ 

รุนแรงแค่ไหน 
(ตาย พิการ 
สาหัส 
ทายาแดง) 
เกิดบ่อย
แค่ไหน

มีพฤติกรรม
เสี่ยง? 
(ขับเร็ว เมา 
ย้อนศร 
คุยโทรศัพท์ 
ยกล้อ)

ใช้รถอะไร ชนตรงไหน 
(กลางทางแยก 
ขอบโค้ง ก่อน
ขึ้นสะพาน)

(วันหยุด 
เทศกาล หลัง
โรงเรียนเลิก 
ฝนตกถนนลื่น 
หมอกลงหนา 
ควันไฟป่า มืด 
สว่าง)

ลักษณะการชน เช่น ชนท้าย 
ตกคลอง ชนเกาะกลาง 
ชนประสานงา พลิกคว�่า 
ล้มเองเบียดกันที่ทางแยก
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ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12

9. สรุปปัจจัยจากคน รถ ถนน 

 ค�าถาม ใคร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อย่างไร ข้างต้น จะช่วยให้รูว่้ารปูแบบ
อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยๆ เป็นแบบไหน ให้ช่วยกันคิดต่อว่า อุบัติเหตุนั้นๆ ท�าไม
ถงึเกดิ มส่ีวนมาจาก คน รถ หรอืจากถนน โดยอาจเขยีนสรปุลงในตาราง

ปัจจัย เกี่ยวข้องอย่างไรกับอุบัติเหตุที่จุดเสี่ยง

คน 

รถ 

ถนน+สิ่งแวดล้อม 
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ปัจจยัจาก คน และรถ สามารถค้นหาได้ไม่ยาก ตามศักยภาพ
ของชมุชน ส่วนปัจจยัทีม่าจากถนนและส่ิงแวดล้อม แกนน�า 
อาจหยิบปัญหาท่ีพบบ่อย (รายละเอียด เทคนิค และ
ตัวอย่าง แสดงในบทที่ 4) มาช่วยเป็นค�าถามน�าในการ 
ร่วมกันวิเคราะห์ โดยอาจใช้ค�าถามในตาราง ชักชวนให้
ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ว่ามีปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นท่ี 
จุดเสี่ยงหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้น�าไปสู่อุบัติเหตุหรือไม่ และ 
คิดว่าอยากให้แก้ปัญหานี้อย่างไร

ระยะกลางน�้า

ในกรณีที่จุดเสี่ยงเป็นทางแยก

7 8 9 10 11 12

ทางแยก มองเห็นทางแยก? เห็นรถอีกทาง? ผิวทางลื่น

เป็นหลุม? 

ข้างทางชนแล้ว

อันตราย?

อื่นๆ 

ปัญหา 

วิธีการแก้ปัญหา 



43

ระยะกลางน�้า

กรณีที่ จุดเสี่ยงเป็นทางโค้ง

กรณีที่ จุดเสี่ยงเป็นช่วงถนนทางตรง

7 8 9 10 11 12

ทางโค้ง มองเห็นทางโค้ง? เห็นรถที่สวนมา? ผิวทางลื่น 
เป็นหลุม? 

ข้างทางชนแล้ว
อันตราย?

ปัญหาอื่นๆ 

ปัญหา 

วิธีการแก้ปัญหา 

ทางตรง สม�่าเสมอ? ผิวทางเป็นร่อง
เป็นหลุม?

รถวิ่งเร็ว? ปัญหาอื่นๆ 

ปัญหา 

วิธีการแก้ปัญหา 
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10. การวางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง 

 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขจุดเส่ียง เป็นกระบวนการ
วางแผนปฏิบตักิารแก้ไขปัญหาทีไ่ด้วเิคราะห์ไว้จากการระดมความคดิเหน็ของชมุชน 
ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องทั้งการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับคนท่ีเสี่ยง กับรถท่ี
เสีย่ง และกบัถนนทีเ่สีย่ง โดยในส่วนนี ้ขอเน้นการวางแผนในส่วนของถนน ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
  
  ใคร คือ ทีมท�างาน มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ชุมชนจะเข้ามามี 
  ส่วนร่วมอย่างไร ขอบเขตการมีส่วนร่วม หน่วยงานใดจะเข้ามา 
  เกี่ยวข้องบ้าง  ถนนเส้นนัน้ใครเป็นคนดแูลหลัก และ ชมุชนมทีนุทาง 
  สงัคมหรอืศกัยภาพของชมุชน ท่ีจะเข้ามาเป็นพลงัในการขบัเคลือ่น 
  เพือ่แก้ไขจดุเส่ียงอย่างไร และทีส่�าคัญ ส่วนใดท�าได้ ส่วนใดเกนิก�าลงั 

ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12

หน่วยงานที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง ทีมท�างาน ทุนทางสังคม ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ 
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ขอบเขตการมีส่วนร่วม

 เหน็ได้ว่า ในขัน้ตอนก่อนหน้า การมส่ีวนร่วมสามารถท�าได้อย่างเตม็ที ่อย่างไรกต็าม ในขัน้ตอนการแสวงหาแนวทางในการปรบัปรงุ
แก้ไข การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีพบบ่อยสามารถท�าได้ โดยท่ีไม่สร้างอันตรายอื่นใดมากขึ้น แต่ในส่วนท่ีเป็นปัญหาเฉพาะ
บริเวณ จ�าเป็นต้องได้รับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการทางและจราจร มาช่วยวิเคราะห์จุดเสี่ยง หรือเพิ่ม
เติมแนวคิดการจัดการจุดเสี่ยงที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ส่วนใดท�าได้ ส่วนใดเกินก�าลัง

 ชมุชนสามารถจดัการกบัปัญหาทีพ่บบ่อย (รายละเอยีดในส่วนที ่4) ได้ 2 แนวทาง แนวทางแรก ก�าจดัปัญหา เช่น การปรบัปรงุ
ภูมิทัศน์ข้างโค้งให้สามารถมองเห็นหลังโค้ง การให้กระบวนการทางสังคมในการท�าความเข้าใจร่วมกับชาวบ้านท่ีมีบ้านท่ีติดโค้ง ติดมุมทาง
แยก และจ�าเป็นต้องตัดถางกิ่งไม้เพื่อสร้างการมองเห็นที่เพียงพอ กลบหลุมบ่อให้เรียบ ก�าจัดกรวดทรายบนถนน ติดกระจกให้มองเห็นรถ
ที่เข้าแยก แนวทางที่สอง ท�าปัญหาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อเตือนผู้ขับขี่ และรอรับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การสร้างการ 
มองเห็นทางแยก สร้างป้ายเตือนชั่วคราวถึงบริเวณอันตราย การสร้างสัญลักษณ์เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การทาสี  
ติดสติกเกอร์ และแผ่น CD เพื่อสร้างความแตกต่างและสะดุดตาต่อผู้ใช้รถใช้ถนน (เป็นการชั่วคราว)
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 2. จัดท�าแผนปฏิบัติการ
  ภายใต้เงือ่นไขทีก่ล่าวมาแล้ว ชมุชนสามารถจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่จดัการกบัจดุเส่ียง (ในส่วนของถนน) ดงัแสดงในตาราง

แม้งานนี้จะให้ความส�าคัญกับแผนการปรับปรุงถนน เน่ืองจากท่ีผ่านมาพบว่าเริ่มงานได้ง่ายและ 
มีผลที่เป็นรูปธรรม และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มงานอุบัติเหตุในชุมชน อย่างไรก็ตาม คนและรถ 
กม็ส่ีวนท�าให้เกดิอบุติัเหต ุดงันัน้ แผนการจดัการคน (เพือ่ปรบัลดพฤตกิรรมเสีย่ง) และจดัการรถ 
(เพื่อให้มีรถที่ปลอดภัยมากขึ้น) ก็ควรด�าเนินการหนุนเสริมกันไป 

ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12

จุดเสี่ยง กิจกรรมที่ท�า วิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งบประมาณ

ชุมชนท�าได้เอง 

ชุมชนต้องขอ
ความร่วมมือ

หน่วยงานภายนอก
ด�าเนินการ 
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ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12

11. ปฏิบัติการก�าจัดจุดเสี่ยงอันตราย 

 ปฏิบตักิารก�าจัดจุดเส่ียงอันตราย ควรเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทันทีหลังกระบวนการวเิคราะห์และจดัท�าแผนปฏบัิตกิาร ท้ังนีเ้พือ่สร้าง 
ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา โดยกระบวนการในการปรับปรุงจุดเสี่ยงควรเริ่มจาก

 1. ขอความร่วมมือจากชุมชนในการน�าวัสดุเหลือใช้มาบริจาค เพื่อน�ามาเป็นวัสดุในการจัดการจุดเสี่ยง
 2. ปฏิบัติการแก้ไขจุดเสี่ยง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการใช้ทุนทางสังคม โดยให้ความส�าคัญไปที่การแก้ไข 
  จดุเสีย่งอย่างง่ายๆ ทีช่มุชนสามารถท�าได้เอง หรือ สามารถบรูณาการท�าร่วมกนัระหว่าง อปท. กบัชมุชน เช่น การขอความ 
  อนุเคราะห์สี สเปรย์ เพื่อสร้างการมองเห็นในระยะไกล การจัดระเบียบป้ายต่างๆ กิ่งไม้ต่างๆ ที่บดบังทัศวิสัยบริเวณจุดเสี่ยง
 3. ทดลองขับรถผ่านจุดเสี่ยง สังเกตและประเมินผลการปรับปรุง ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอบโจทย์ปัญหาที่วิเคราะห์ 
  ได้หรือไม่ ถ้ายัง ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
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12. ส่งต่อปัญหาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ปัญหาในส่วนที่เกินก�าลัง จ�าเป็นต้องได้รับการส่งต่อ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้ท�าไว้

ระยะกลางน�้า 7 8 9 10 11 12

“หมอไม่น่าจะชอบให้คนไข้บอกว่าต้องจ่ายยาอะไร น่าจะชอบให้คนไข้เล่าอาการให้ฟังก่อน เพราะการวิเคราะห์อาการ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จะน�าไปสู่การจ่ายยาและรักษาที่ถูกต้อง”

 หลักการเดียวกันนี้ใช้กับการส่งต่อปัญหา และสะท้อนปัญหาที่เกินก�าลัง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเดินเข้าไปอธิบายสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จะน�าไปสู่การวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ เพื่อการออกแบบแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 
 การเดินเข้าไปขอไฟแดง ขอวงเวียน เนินชะลอความเร็ว หรืออื่นๆ ตามทางออกที่คิดไว้ ซึ่งอาจไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายที่ถูกต้อง และ
อาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัญหาตามหลักวิชาการ มักท�าให้การส่งต่อปัญหาไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร
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ระยะปลายน�้า : ประเมินผล เฝ้าระวัง สรุปบทเรียน 

13
กระบวนการประเมิน

เฝ้าระวัง และติดตามผล

14
การสรุปบทเรียน

15
การประกวด
นวัตกรรม

ระยะปลายน�้า
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13. กระบวนการประเมิน เฝ้าระวังและติดตามผลจุดเสี่ยงอันตราย 

 ภายหลงัจากการปรับปรงุแก้ไขจดุเสีย่งภายในชมุชนของตนเองแล้ว กระบวนการต่อไปคอื การประเมนิผลของการด�าเนนิแก้ไขจดุ
เสี่ยง ตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน ซึ่งหลายครั้งเราพบว่ามันเปลี่ยนต�าแหน่ง ตามตารางดังนี้

จุดเสี่ยง/
กิจกรรมที่ท�า

การประเมินผล
(วัดความส�าเร็จอย่างไร) 

การเฝ้าระวัง การติดตาม/ปรับปรุง 

ระยะปลายน�้า 13 14 15

 1. ติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงว่าลดลงหรือไม่
  
  ภายหลังจากการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน แกนน�าชุมชนต้องร่วมกันสังเกตบริเวณที่ปรับปรุงจุดเสี่ยง  
ว่าจดุดังกล่าว หรอื บรเิวณดงักล่าวได้มเีสียงวจิารณ์หรอืให้ข้อคดิเหน็จากชมุชน หรอื ผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างไร นอกจากนัน้แล้วต้องตดิตาม
สถติกิารเกดิอบุตัเิหตุ บรเิวณจดุเส่ียง ว่ายงัคงมอุีบตัเิหตใุนรปูแบบท่ีเคยเกดิขึน้บ่อยๆเกดิขึน้อกีหรือไม่ มกีารเกดิลดลงหรอืเพิม่ขึน้อย่างไร 
โดยจะสังเกตได้ชัดเจนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ปีนี้กับปีก่อนๆ อุบัติเหตุลดลงหรือไม่ 
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ระยะปลายน�้า 13 14 15

 อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการในกระบวนการต่อมาคือ การน�าข้อเสนอแนะจากชุมชนมา
ปรับปรงุแก้ไขจดุเสีย่งอีกรอบ เช่น การทาสีเพิม่ การตดิสตกิเกอร์เพ่ิม โดยก�าหนดให้มกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนั โดยให้แต่ละชมุชน
ได้ออกมาน�าเสนอการปรับปรุงจุดเสี่ยงในชุมชนของตัวเองให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้ และน�าเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนไปปรับปรุง
จดุเสีย่งในชมุชนของตวัเอง ในขณะเดยีวกนักร็บัฟังข้อเสนอแนะจากทีป่รกึษาโครงการวจิยัและผูร้บัผดิชอบโครงการในการปรบัปรงุจุดเสีย่ง
เพิ่มเติม
 
 2. การก�าหนดแผนปฏิบัติการจุดเสี่ยงเข้าสู่แผนประจ�าปีของชุมชน
  
  การด�าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงโดยชุมชน อุปกรณ์ท่ีใช้โดยมากเป็นอุปกรณ์ชั่วคราว มีอายุการใช้งานสั้น จึงจ�าเป็น 
ต้องมีการซ่อมบ�ารุง เช่น การทาสีซ�้า การซ่อมบ�ารุงจุดชะลอความเร็ว แผงกั้นสร้างการมองเห็นแนวทางโค้ง หรือ การตัดสางต้นไม้เพื่อ
เปิดให้มองเห็นถนน ฯลฯ กระบวนการซ่อมบ�ารุงดังกล่าว จะต้องถูกด�าเนินการในชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และทรัพยากรในท้องถ่ิน โดยแกนน�าชุมชนประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันกับชุมชนในการร่วมกันก�าหนดให้มีช่วงเวลาในการ
บ�ารงุรกัษาจดุเสีย่งเป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยอาจจะเลอืกก�าหนดวนัส�าคญั หรอื เทศกาลทีส่�าคญั เช่น ท�าทกุวนัท่ี 5 ธนัวาคมของ
ทุกปี หรือวันที่ 12 สิงหาคม หรือ ทุกเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ที่ชุมชนมีการก�าหนดช่วงเวลาในการท�าความสะอาดหมู่บ้านร่วมกัน และ
พยายามผลักดันให้เข้าไปสู่แผนของชุมชน 
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  กระบวนการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หากเราสามารถสร้างแกนน�าชุมชนให้มีความรู้และทักษะ
ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยง สามารถเชื่อมประสานความรู้ท้องถิ่นและความรู้ในเชิงวิศวกรรมประกอบกันเข้าไป เช่น ความรู้ของท้องถ่ินว่าด้วย
เรือ่งพฤตกิรรมของผูใ้ช้รถใช้ถนน รูว่้าจะต้องเตอืนคนในชมุชนในเรือ่งใด ในขณะทีค่วามรูท้างวศิวกรรมอาจจะต้องทราบว่าป้ายเตอืนตาม
มาตรฐานควรมีขนาดรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร ควรติดตั้งในต�าแหน่งใด เป็นต้น  
 
 3. การสร้างมาตรการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงบริเวณใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชน
 
  ภายหลังจากการสร้างระบบการบ�ารุงรักษาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของชุมชนแล้ว ภายในชุมชนอาจจะมีจุดเสี่ยงที่เกิดข้ึนมาใหม่ 
หรือจุดเสี่ยงย้ายที่ 
  
  กระบวนการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงบริเวณใหม่ในชุมชน จ�าเป็นจะต้องจัดให้มีแกนน�าชุมชนท่ีผ่านกระบวนการมาแล้ว มาท�าบทบาท
หน้าท่ีในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชน และใช้กระบวนการท�างานเหมือนกับการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา ในขณะเดียวกัน ควรมีการ
อบรมและความรู้เพิ่มเติมในเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและยกระดับองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการจุดเสี่ยง 

  นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมการขยายผลอาจจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกระบวนการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง โดยส่งเสริมและพัฒนา
ทกัษะแกนน�าให้สามารถท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ล้ียงให้กบัหมูบ้่านข้างเคยีงทีอ่ยากจะแก้ไขจดุเสีย่งของตนเองผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
ชมุชนร่วมกนั ซ่ึงกระบวนการนีมี้ความจ�าเป็นอย่างมากในกรณท่ีีชมุชนดงักล่าวมีลกัษณะของการเป็นชมุชนขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหลาย
หมู่บ้าน และมีอาณาเขต หรือ อาณาบริเวณ หรือมีการใช้ถนนร่วมกันท้ังในระบบถนนหลักและถนนย่อยในชุมชน

ระยะปลายน�้า 13 14 15
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14. สรุปบทเรียน 

 กิจกรรมการสรุปบทเรียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยท�าให้แกนน�าชุมชนได้ทบทวนความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ควรถอดบทเรียนในช่วงสุดท้ายของการด�าเนินโครงการ ถอดบทเรียนรายพื้นที่ เพื่อเน้นข้อมูลเชิงลึกระดับหมู่บ้าน ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกันของบริบทพื้นที่และทุนทางสังคมที่มีอยู่ โดยเน้นการเข้าร่วมของสามองค์ประกอบ ได้แก่ 1) แกนน�า 2) ภาคีเครือ
ข่าย และ 3) ตัวแทนชาวบ้าน 

 โดยก�าหนดประเด็นในการถอดบทเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้

 ระยะก่อนเข้าร่วมโครงการ
 
 1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แกนน�าชุมชนคิดอย่างไรในเรื่องจุดเส่ียงและอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน
 2. เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ แกนน�าชุมชน แกนน�าชาวบ้านมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง
 3. ระยะเริ่มแรกมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเข้าร่วมโครงการฯ
 
 ระยะระหว่างเข้าร่วมโครงการ 

 แกนน�าชุมชน แกนน�าชาวบ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรที่โครงการฯ จัดขึ้น
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 1. แกนน�าชุมชน แกนน�าชาวบ้าน ได้กลับมาปฏิบัติการในชุมชนมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการด�าเนินโครงการ 
 3. หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น เทศบาลต�าบล  สถานีอนามัย โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างไร
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้าง และแก้ไขกันอย่างไร
 ระยะสิ้นสุดของโครงการ  

 1. อะไรคือ ตัวชี้วัดความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยง รูปธรรมความส�าเร็จคืออะไร
 2. ประเมินดูว่าการท�างานทั้งหมดอะไรที่ค้นพบสิ่งดีๆ ที่เกิด คืออะไร
 3. เกิดการเรียนรู้เชิงกระบวนการท�างานร่วมกันอย่างไร
 4. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดในชุมชนเราเหมือนหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร
 5. ชุมชนได้วางแผนงาน แก้ไขและป้องกันจุดเสี่ยง อุบัติเหตุในชุมชนหรือช่วงเทศกาลอย่างไรบ้าง
 6. แกนน�าชุมชน แกนน�าชาวบ้าน สามารถมีทักษะและศักยภาพในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพ่ิมขึ้นและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  ได้หรือไม่
 7. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินโครงการ 

 ผลของการสรุปบทเรยีนการท�างานช่วยให้แกนน�าได้มโีอกาสในการทบทวนเป้าหมายและความคาดหวังของตนเอง ตลอดจนกลวิธี
ในการด�าเนนิโครงการ การสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนและความสามารถในการเชือ่มประสานสูห่น่วยงานในระดบัท้องถิน่ทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง 
อันจะสามารถชี้ให้เห็นศักยภาพของชุมชนในการจัดการจุดเสี่ยงภายในชุมชนของตนเอง

ระยะปลายน�้า 13 14 15
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15. การประกวดนวัตกรรมจุดเสี่ยง (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้) 

 การประกวดนวัตกรรมจุดเสี่ยง มีเป้าหมายเพื่อค้นหาพ้ืนท่ีต้นแบบท่ีสามารถแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงของชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีการ
พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ของแกนน�า มาปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน โดยเน้นไปที่การให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงและ
หาแนวทางในการแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกัน (Incentive) ตลอดจนการสร้างมาตรการระยะยาวในการเฝ้าระวังและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงในชุมชน
อย่างยัง่ยนื ตลอดจนสามารถยกระดับของพืน้ท่ีท่ีชนะเลศิการประกวดนวัตกรรม ให้สามารถเป็นพืน้ทีต้่นแบบของการขยายผลสู่พืน้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 โดยมีเกณฑ์ในการประกวดพื้นที่ต้นแบบดังนี้
  
  • ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทีมแกนน�าชุมชนและแกนน�า
  • การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (งบประมาณ แรงงาน ความรู้) ในการจัดการจุดเสี่ยง
  • การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ความสามารถในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงและมีข้อมูล น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนตามหลักวิชาการ
  • การเกิดนวัตกรรมการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน โดยการผสมผสานความรู้ภายในและความรู้ภายนอก
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   • ความสามารถในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย (เทศบาลต�าบล อบจ. สถานีอนามัย โรงเรียน วัด) ในการท�างานร่วมกัน
  • ความชัดเจนในการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อขอรับงบประมาณในการแก้ไขจุดเสี่ยง
  • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของชาวบ้านในชุมชน
  • ความสามารถในการเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการขยายผลให้แก่ชุมชนข้างเคียง
  • ความยั่งยืนและต่อเนื่องของโครงการ
 
  ภายหลังจากการประกวดนวัตกรรมแล้วควรจัดให้มีการมอบรางวัลและป้ายประกาศในระดับจังหวัดหรือในระดับภาค เพื่อสร้างการรับ
รู้ของการด�าเนินโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับชุมชนในการขับเคลื่อนเพื่อ
ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

ระยะปลายน�้า 13 14 15
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การส�ารวจ
และ

วิเคราะห์จุดเสี่ยง
กระบวนการก�าจัดจุดเสี่ยง

ค้นหา-แผนที่จุดเสี่ยง
วิเคราะห์-เน้นการชนที่เกิดขึ้นบ่อย 

แนวทางแก้ปัญหา
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กระบวนการก�าจัดจุดเสี่ยง

 ในเชิงเทคนิค การจัดการจุดเสี่ยงอันตรายประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. การค้นหา เป็นการร่วมกันระบุว่าจุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่อยู่ที่ใด 
  2. การวิเคราะห์ เป็นการค้นหาลักษณะการชนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ รวมถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อท�าแผนการปรับปรุง 
   จุดเสี่ยงอันตราย
  3. การปรับปรุง เป็นขั้นตอนที่ชุมชนช่วยกันลงมือปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายตามแผนที่ได้วางไว้
  4. การเฝ้าระวังติดตามผล หลังจากท�าการปรับปรุงแก้ไข ต้องมีการติดตามผลการด�าเนินงาน โดยติดตามสถิติอุบัติเหตุ 
   บริเวณจุดเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงบริเวณใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ประเมินผล ติดตามผล เฝ้าระวัง

ค้นหา วิเคราะห์ ปรับปรุง
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จุดเสี่ยงอยู่ที่ไหน

 ชุมชนสามารถค้นหาจุดเสี่ยงได้โดยการร่วมกันสร้างแผนที่
จุดเสี่ยง วิธีการสร้างแผนที่สุดเสี่ยง สามารถด�าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

เริ่มจากแผนที่ชุมชน
 
 แกนน�าร่วมกันสร้างแผนที่ชุมชนขนาด A0 โดยอาจขยาย
แผนท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมหรอืช่วยกันเขยีนข้ึนใหม่ แผนท่ีชมุชนควรประกอบด้วย 
ถนน และสถานที่ส�าคัญ เช่น วัด โรงเรียน ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน  
หนองน�้า และบ้านสมาชิก 
 
 สิ่งส�าคัญคือการท่ีแกนน�าสามารถอธิบายแผนที่ชุมชนให้แก่
เพื่อนสมาชิก เพื่อให้สามารถค้นหาต�าแหน่งต่างๆ ในแผนที่ได้ถูกต้อง 
อาจทดสอบด้วยการให้สมาชิกค้นหาต�าแหน่งสถานที่ส�าคัญต่างๆ 
ต�าแหน่งที่จัดเวทีหมู่บ้าน ต�าแหน่งปากทางเข้าออกหมู่บ้าน ต�าแหน่ง
บ้านของเพื่อนสมาชิก เป็นต้น
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ร่วมกันระบุจุดเสี่ยง

 เมื่อได้ท�าความเข้าใจแผนที่ร่วมกันแล้ว สมาชิกในชุมชน
สามารถร่วมกันสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง โดยการระบุต�าแหน่งจุดเส่ียงลง
บนแผนท่ีตามความคิดของตนเอง จดุไหนเหน็ร่วมกันมาก ก็จะกลายเป็น
จุดเสี่ยงของชุมชน 

 ในกระบวนการนี ้ผูน้�าควรชกัชวนให้สมาชกิร่วมระบตุ�าแหน่ง
จุดเกิดอุบัติเหตุและจุดฮิยาริ1 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ต่างคนต่างระบุ
ต�าแหน่งลงบนแผนท่ีเปล่าตามความคิดเหน็และประสบการณ์ของตนเอง 
สมาชกิทกุคนสามารถให้ความเหน็ของตนได้แบบไม่มผีดิไม่มถีกู ขึน้อยูกั่บ
ประสบการณ์ในการใช้ถนนของตนเอง

1จุดที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตนเองมีประสบการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณนั้น ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก เตือนใจ ฟุกุดะ(2549) คู่มือการสร้างแผนที่ “Hiyari Map” 
Transportation System Laboratory Department of Transportation Engineering and Socio- Technology College of Science and Technology. Nihon University
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 ในการระบตุ�าแหน่งบนแผนท่ี อาจแจกสติก๊เกอร์หรอืเขม็หมดุสามส ีเพือ่ให้ชาวบ้านใช้ตดิหรือปักลงบนต�าแหน่งจุดเสีย่งในความคดิ
ของตน โดยอาจก�าหนดให้ 

 • สีแดง แทนต�าแหน่งจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต 
 • สีเหลือง แทนต�าแหน่งจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส 
 • สีเขียว แทนจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีบาดเจ็บเล็กน้อย และจุดฮิยาริ ซ่ึงเป็นจุดท่ีเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตนเอง 
  มีประสบการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณนั้น  

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่เหมาะส�าหรับบางชุมชนที่สมาชิกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้น�า 

 ในกรณีนี้ ชุมชนโนนสะอาด จ.อุดรธานี พบว่า “ปี้น้อย” ช่วยให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แกนน�าอาจแจกกระดาษแผ่นน้อย ให้สมาชิกทุกคนเขียนจุดเสี่ยงของตนเอง พร้อมทั้งระบุว่าเป็นแบบ แดง เหลือง 
หรือเขียว แล้วค่อยน�ามารวบรวม มาลงจุดบนแผนที่ใหญ่ในภายหลัง
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 ชุมชนบ้านมะกอก จ.มหาสารคาม พบว่า ในกรณีชุมชนขนาดเล็ก การจัดท�า “แผนที่เดินดิน และ 
Social Mapping” จะช่วยให้ขั้นตอนนี้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น 

 กระบวนการทีว่่านี ้เริม่ต้นจากการท่ีแกนน�าชมุชนนดัหมายร่วมกบัทีมเพือ่ก�าหนดวนัเวลาในการวเิคราะห์จดุเสีย่งในชมุชน และท�าการ
รวมกลุ่มชี้แจงเส้นทางการเดิน และออกเดินส�ารวจไปตามถนนในหมู่บ้าน เพ่ือเห็นสภาพจริงของพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงพร้อมร่วมกันเดินส�ารวจ 
ทางแยก ทางโค้ง จุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือ จุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน รวมถึงสถานที่ตั้งสถานที่ส�าคัญๆ ของชุมชน ที่มักมีการจราจร
สัญจรที่คับคั่ง เช่น ตลาดชุมชน  วัด โรงเรียน มีการวาดภาพประกอบ ตัวอย่างเส้นทางเดิน 
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คัดเลือกจุดเสี่ยงเพื่อปรับปรุงแก้ไข

 ผลจากกระบวนการก่อนหน้าจะได้แผนที่ 
จุดเสี่ยงที่ เกิดจากการกระจุกตัวของกลุ ่มสีแดง  
สีเหลือง สีเขียว ต�าแหน่งดังกล่าว ล้วนเป็นต�าแหน่ง
ที่คนในชุมชนเห็นร่วมกันว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม หากมีงบประมาณจ�ากัด ชมุชนสามารถ
ร่วมกันคัดเลือกบริเวณที่ต้องการท�าการปรับปรุง
แก้ไขก่อนหลัง เพื่อน�าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

 การน�าแผนที่จุดเสี่ยงไปติดในที่เห็นได้ชัด สามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจคนในชุมชนถึงจุดเสี่ยงอันตราย
ในชุมชนที่ทุกคนได้ร่วมกันค้นหา นอกจากนั้น หากอนุญาตให้ลงจุดเสี่ยงเพิ่มเติมได้ แผนที่น้ีจะเป็นเครื่องมือ 
ในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
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ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่คัดเลือกไว้ โดย
 
 • ค้นหารูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
 • สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นปัญหา
  ด้านถนนและสิ่งแวดล้อมเพื่อท�าการปรับปรุง
 • วางแผนปฏิบัติการ

การวิเคราะห์จุดเสี่ยง
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ค้นหารูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

  หาข้อมลูลกัษณะอุบัตเิหตบุรเิวณจดุเส่ียงท่ีต้องการท�าการแก้ไข จากการระดมความคดิเห็น ช่วยกนัตอบค�าถามง่ายๆ เพือ่ท�าความ
เข้าใจร่วมกันถึงลักษณะของอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท�าไม ผ่านเรื่องเล่าเหตุการณ์จากความ
ทรงจ�าของสมาชิก 

ใคร

ที่ไหน

เมื่อไหร่

อย่างไร

ท�าไม

  เพศ วัย อาชีพ คนใน/นอกพื้นที่
เจ็บสาหัส ตาย

  สถานที่เกิดเหตุ หลังโค้ง คอสะพาน
กลางแยก  

    วันไหน เวลาไหน เทศกาล ฝนตก
หมอกลง

  ลักษณะการชน ชนประสานงา
ชนด้านข้าง เบียดกัน

   สาเหตุเกิดจาก คน รถ ถนนที่บกพร่อง 
สภาพอากาศ 
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 • ใคร มักเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง ใครเกี่ยวข้อง เพศ (หญิง ชาย) วัย (เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ) อาชีพ เป็นคนพื้นที่หรือ 
  คนนอกพื้นที่  ความรุนแรง (ตาย บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กน้อย) จ�านวนผู้บาดเจ็บ จ�านวนผู้เสียชีวิต
 • ที่ไหน การชนมักเกิดขึ้นที่ไหน ระบุต�าแหน่งสถานท่ีบริเวณท่ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เช่น มุมทางแยก กลางทางแยก ทางเลี้ยวซ้าย 
  ผ่านตลอด เกาะกลาง เป็นต้น
 • เมื่อไหร่ มักเกิดอุบัติเหตุเวลาไหน (กลางวัน กลางคืน เช้า เย็นหลังเลิกเรียน ใกล้ค�่า) วันไหน (วันธรรมดา เสาร์อาทิตย์  
  ปีใหม่ สงกรานต์) เดือนไหน เกิดเหตุบ่อยๆ ในช่วงฝนตก หมอกลง มืด สว่าง 
 • อย่างไร อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีลักษณะการชนอย่างไร ชนประสานงา (หน้ารถชนกัน) ชนด้านข้าง เบียดกันตอนเลี้ยว ตกคลอง  
  ชนต้นไม้ข้างทาง รถอะไรชนรถอะไร รถอะไรชนกับอะไร
 • ท�าไม จงึมกัเกดิการชน ช่วยกนัระบสุาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุ(จากคน รถ ถนนและสิง่แวดล้อม) จากข้อมลูการตอบค�าถาม 
  เรื่อง ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ข้างต้น 



67คุณรู้ไหม ชนแบบไหน 
รุนแรงแค่ไหน?

คนเดินเท้า ถูกชนที่
ความเร็ว...

คนขี่จักรยาน มอเตอร์ไซค์ บอบบาง ไม่ต่างจากคนเดินเท้า ถูกชน หรือตกจากรถที่ความเร็วเกิน 30 กม./ชม. มีสิทธิ์ ตาย

  ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลที่จ�าเป็นอย่างยิ่งคือ ลักษณะในการชน ว่าการชนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นแบบไหน เพื่อจะได้หามาตรการที่เหมาะสม
มาแก้ไขไม่ให้ชนแบบเดิมอีก
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นั่งคาดเข็มขัดนิรภัย
มาในรถยนต์สมัยใหม่...ก็มีสิทธิ์

ตายได้ ถ้า...
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สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการตอบค�าถามว่า ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร จะท�าให้มีข้อมูลว่า ท�าไมจึงเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยๆ มีส่วนมาจาก
ปัจจัยใดบ้าง 
 • เกิดจากคน หรือไม่
 • เกิดจากรถ หรือไม่
 • เกิดจากถนนและสิ่งแวดล้อม หรือไม่

 แต่ละปัจจัยมีส่วนท�าให้เกิดอุบัติเหตุมากน้อยเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้สามารถน�าไปหาแนวทางปรับปรุงและป้องกันอุบัติเหตุ 
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ตัวอย่าง

 กรณีจุดเสี่ยงบริเวณทางแยกในหมู่บ้าน ซึ่งมักมีการชนกันที่ทางแยกในเวลากลางคืน พบว่า 

 • ปัจจัยจากคน เกิดจาก เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านขี่รถเร็ว ไม่ชะลอรถเมื่อถึงทางแยก ชอบซิ่ง เมาสุรา ชอบเอาสิ่งของขนาดใหญ่ 
  วางในตะแกรงหน้ารถบังไฟหน้ารถ
 • ปัจจัยจากรถ พบว่า รถจักรยานยนต์ไฟเสีย รถอีแต๊กไม่มีไฟท้าย รถอื่นมองไม่เห็น
 • ปัจจัยจากถนน พบว่า ผู้ขับข่ีไม่ทราบว่าข้างหน้าเป็นทางแยก บริเวณทางแยกมืด ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง มองไม่เห็นรถที่มา 
  อีกทาง 

 โดยมาก ชุมชนจะสามารถบอกสาเหตุที่มาจากคนได้อย่างง่ายดาย เพราะเราคุ้นชินที่จะโทษว่าอุบัติเหตุ
เกิดจากพฤติกรรมคนและดวง และมักจะไม่สังเกตเห็นและมองข้ามปัจจัยจากถนนไป ท้ังท่ีจริงๆ แล้วปัจจัยจาก
ถนนก็มีส่วนที่ท�าให้เกิดและเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุหลายๆ ครั้ง (วิธีการค้นหาปัจจัยจากถนน อธิบายใน
ส่วนที่ 4)
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แนวทางแก้ปัญหา

 เมื่อทราบสภาพปัญหาที่มาจากปัจจัยจากถนนและสิ่งแวดล้อม ขั้น
ตอนต่อไปคอืการวเิคราะห์หาทางแก้ไข โดยมแีนวทางการจดัการปัญหากว้างๆ 
ง่ายๆ 2 แนวทาง ได้แก่

 • ก�าจดัปัญหาให้หมดไป เช่น เคล่ือนย้ายวตัถอุนัตรายออกจาก 
  ทางโค้ง ตัดสางต้นไม้
 • ท�าปัญหาให้เห็นเด่นชัด หากการก�าจัดมันเกินก�าลัง ยังท�าไม่ได้ 
  ในระยะสั้น ก็ท�าให้ทุกคนเห็นปัญหา เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้รู้ปัญหา 
  ล่วงหน้า เช่น ทาสีสะท้อนแสงที่วัตถุอันตรายให้เห็นอย่าง 
  เด่นชัด
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ถ้าเลือกจะท�าปัญหาให้เห็นชัด 
คนขับต้องเห็นปัญหาได้ไกล

แค่ไหน ? หลักการพื้นฐาน คือ

“ต้องเห็นไกลพอที่จะสามารถ
หยุดรถได้อย่างปลอดภัย”

ไกลแค่ไหน?
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ขึ้นกับความเร็วที่วิ่งมา
“ยิ่งเร็ว ยิ่งไกล”

 การหยุดรถใช้ระยะทางสองช่วง ช่วงแรกใช้ไปในการเห็น
เหตุการณ์คิดและเหยียบเบรกใช ้ เวลามากน้อยขึ้นกับสภาพ
เหตุการณ์และสภาพคนขับ เวลาช่วงนี้จะผ่านไปโดยที่รถจะยังวิ่งไป
ด้วยความเรว็เท่าเดมิ ช่วงทีส่องเริม่นับตัง้แต่เริม่เบรกจนกระท่ังรถ
หยุดนิ่งกับที่

 ระยะทางในการหยดุขึน้กบัความเรว็ทีว่ิง่มา โดยยิง่มาเรว็ 
ระยะหยุดยิ่งไกล เช่น เม่ือวิ่งมาท่ีความเร็ว 40 60 และ 80  
กม./ชม. จะต้องใช้ระยะทางในการหยุด 37 55 และ 82 เมตร  
ตามล�าดับ  

ขึ้นกับสภาพพื้นที่ “ลงเนิน ไกลกว่าขึ้นเนิน”

2ข้อมูลจาก Australian Capital Territory (2011). The ACT Road Rules Handbook. Australian Capital Territory, Canberra.
ค�านวณระยะหยุดโดยให้คนขับใช้เวลารับรู้และตัดสินใจนาน 2 วินาทีบนทางราบ
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ปัญหา
ที่พบบ่อย

วิธีการสังเกตปัญหายอดฮิตบริเวณ
ทางแยก
ทางโค้ง
ทางตรง

พร้อมแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
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 จากการส�ารวจสภาพจุดอันตรายในชุมชน เรามักพบจุดอันตรายในบริเวณทางแยก บริเวณทางโค้ง และ ในช่วงถนนทางตรง ใน
แต่ละบริเวณมักมีปัญหาพื้นฐานซ�้าๆ ที่เราพบบ่อยๆ เป็นปัญหาที่สังเกตได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ชุมชนสามารถร่วมกันค้นหาปัญหาพื้นฐานดังกล่าว ด้วยการตอบค�าถาม ต่อไปนี้ 

1ค�าถาม สร้างขึ้นบนพื้นฐานของรายการตรวจทานความปลอดภัยบนถนนที่เปิดให้บริการแล้วของประเทศออสเตรเลีย ที่มา: Austroads (2002) Road Safety Audit, 2nd edition, 
Sydney, NSW, Australia และข้อมูลสภาพปัญหาพื้นฐานที่พบบ่อยๆตามบริบทถนนท้องถิ่นไทย จากผลการด�าเนินงานในชุมชนน�าร่อง 



77

เมื่อขับรถเข้าสู่ทางแยกอันตรายในชุมชน มีลักษณะเหล่านี้หรือไม่

ทางแยก
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“เห็นทางข้างหน้าเป ็นทางแยกหรือทางตรง 
สามารถมองเห็นทางแยกและรับรู้ว่าเป็นทางแยก
ข้างหน้าหรือไม่ รูห้รอืไม่ว่าแยกข้างหนา้มลีกัษณะ
อย่างไร เป็นสามแยก สี่แยก เป็นวงเวียน”

1. มองเห็นทางแยก หรือไม่? 
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 บางครั้ง เราอาจถูกสภาพถนนหลอกตา ในรูป เมื่อขับขี่มาในระยะไกล ทางข้างหน้ามองดูเหมือนเป็นทางตรง จะรู้ว่าเป็นแยกก็ต่อ
เมื่อเห็นรถที่วิ่งผ่าน จะรู้ว่าเป็นแยกแบบไหนก็ต่อเมื่อเข้าไปใกล้ๆ แท้จริงแล้ว ถนนสายน้ีเป็นทางย่อย เชื่อมเข้าทางหลักท่ีมีคูระบายน�้าขนาด
ใหญ่กลางถนน (Depressed Median) ลักษณะถนนที่หลอกตา อาจท�าให้ขับตรงข้ามแยก หรือสับสนกับสิทธ์ในการเข้าใช้ทางแยก ท�าให้
เกิดอุบัติเหตุได้ (ภาพจาก ยอดพล ธนาบริบูรณ์, 2006)
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 บางครั้ง ถนนเองก็บังทางแยก เช่นในรูป ส่วนยอดของสะพานจะบังทางแยกข้างหน้า รถที่วิ่งขึ้นสะพาน
จะมองไม่เห็นทางแยก ไม่เห็นจุดจอดรถโดยสารที่ตั้งอยู่หลังสะพาน (ภาพจาก อบต. ท่ามะนาว จ.ลพบุรี) 

ทางแยก
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ในรูป ทางแยกตั้งอยู่ใกล้กับทางโค้ง รถที่วิ่งเข้าโค้งมาจะมองไม่เห็นทางแยกอันตราย  (ภาพจาก อบต. ท่าช้าง จ.เพชรบุรี)

ทางโค้ง
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 แม้มีการเตือนทางแยกด้วยป้ายเตือน แต่หากขาดการบ�ารุงรักษาที่เหมาะสม การควบคุม และการ 
ติดตั้งไม่เหมาะสม ป้ายเตือนก็จะไม่สามารถท�าหน้าที่ส่งข้อความเตือนผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปจะเห็น
ว่าป้ายเตือนทางแยกสัญญาณไฟถูกกิ่งไม้บัง (ภาพจาก ยอดพล ธนาบริบูรณ์, 2006)
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ในรูป จะเห็นว่าป้ายเตือนแนวทางอยู่ในสภาพสีซีดจางไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่สะท้อนแสงในเวลากลางคืน 

 หลายครั้ง เราพบว่าป้ายเตือนกลืนหายไปกับกลุ่มป้ายโฆษณา (ซึ่งมักดึงดูดสายตาและดูน่าสนใจกว่าป้ายเตือน) หรือพบว่ามี 
ป้ายอื่นๆ ติดตั้งอยู่ใกล้ป้ายเตือนจ�านวนมาก จนผู้ขับขี่ไม่สามารถสังเกตและท�าความเข้าใจข้อความที่ต้องการเตือนได้ทัน
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แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • ถ้ามองไม่เห็นทางแยก อาจเตือนผู้ขับขี่ว่ามีทางแยกข้างหน้าด้วย
ป้ายเตือนทางแยก เลือกใช้ป้ายเตือนที่เหมาะสม ให้สามารถบอกลักษณะของ 
ทางแยก มขีนาด ส ีและรปูร่างตามมาตรฐาน (ซึง่จะช่วยท�าให้ป้ายมคีวามน่าเชือ่
ถือ) หากท�าป้ายขึ้นเองจากวัสดุในชุมชน ควรพยายามท�าให้ป้ายสามารถมอง
เหน็ได้ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื หรอืถ้ามป้ีายเตอืนอยูเ่ดมิ ควรพจิารณา
ว่ามีอะไรบดบังหรือไม่ สามารถก�าจัดออกได้หรือไม่ เช่น การตัดแต่งพุ่มไม ้
ที่บดบัง หรือก�าจัดป้ายโฆษณาที่บดบังหรือดึงความสนใจจากป้ายเตือน 
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 ขนาดของป้ายเตือน ข้ึนกับความเร็วของรถส่วนมาก
ที่วิ่งบนถนน รถวิ่งช้าป้ายเล็ก รถวิ่งเร็วป้ายใหญ่ เช่น หากรถ
ส่วนใหญ่วิ่งกันท่ีความเร็ว 60 กม./ชม. ป้ายควรมีขนาด 60 
ซม. (ป้ายจราจรขนาดท่ี 2 ในรูป ) ท่ีความเร็ว 90 กม./ชม. 
ป้ายควรมีขนาด 90 ซม. (ป้ายจราจรขนาดที่ 4 ในรูป) 

2กรมทางหลวงชนบท (2556) แบบมาตรฐานงานทาง แผ่นที่ 38 URL: file:///D:/2015%E0%B8%97%E0%B8%8A/aebbmaatthaanngaanthaangaekaikh-
khrangthii1-16-05-2556.pdf
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ชาวชุมชนท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม 

 เตือนสี่แยกอันตรายด้วยป้ายที่ท�าจากป้ายเก่า
ในชุมชน ขนาดและสีของป้าย ได้จากการสังเกตสีและ 
วัดขนาดของป้ายเตือนทางแยกบนทางหลวงชนบท
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 • ถ้ามองไม่เห็นทางแยก อาจเตือนผู้ขับขี่ว่ามีทางแยกข้างหน้าด้วยการสร้างความแตกต่างและสร้างความโดดเด่นให้ทางแยก ให้สามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ชมุชนบ้านท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม สร้างความโดดเด่นให้ทางแยกอนัตรายใกล้เขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยหลกั
ลายขาวแดง
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 เส้นเหลืองทแยงบรเิวณทางแยกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ช่วยสร้าง
การมองเห็นทางแยก ช่วยให้พื้นที่ทางแยกในเขตชุมชนดูแตกต่างจากบริเวณอื่น 
(ภาพจาก Google Street View)
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 อบต. กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม วางกรวยจราจร ล้อยางเก่าทาสี และป้ายจราจร บริเวณ
ปากทางเข้าออกถนนชุมชน ที่มีต�าแหน่งเยื้องกับสามแยกบนทางหลัก เพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่ีออกจากชุมชน  
ว่าถึงทางแยกอันตราย และใช้เกาะบังคับรถไม่ให้เลี้ยวย้อนศร  
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 อบต.พลบัพลาไชย จ.สพุรรณบรีุ ช่วยให้ผูข้บัขีม่องเหน็และตระหนกั
ถึงต�าแหน่งของแยกร้อยศพ ด้วยการทาสีขาวแดงที่สะพาน และตั้งหลักล้มลุก
แบ่งทิศจราจร ตีเส้นหยุดพร้อมปักป้ายหยุด ที่บริเวณปากทางโท และต่อมาได้
เพิ่มถังพลาสติกสีส้ม ป้ายจราจร และไฟกระพริบ เพื่อเตือนรถทางโท 
(ภาพจาก อบต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี) 
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2. มองเห็นรถอีกทาง หรือไม่?

“เมือ่ขบัรถเข้าสูท่างแยกอนัตราย มองเห็นรถทีเ่ข้าสูท่างแยกในทศิทาง
อื่นๆ หรือไม่ มีอะไรที่บดบังการมองเห็นรถในทิศทางอื่นๆ หรือเปล่า 
หรือว่าทางแยกอันตรายของท่าน มองเห็นชัดแค่มุมเดียว คือ มุม 
ตรงไป”
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 บริเวณทางสามแยก สี่แยก ที่มีแนวก�าแพง มีพุ่มไม้ บดบังรถในทิศทางอื่นๆ พบได้บ่อยครั้งในหมู่บ้าน สังเกตมุมมองที่ 4  
แยกรูปขวา มองเห็นชัดแค่มุมเดียวคือมุมตรงไป สภาพดังกล่าว ท�าให้ผู้ขับขี่เข้าทางแยก ไม่สามารถมองเห็นรถที่มาจากทิศทางอื่นๆ น�าไป
สู่การชนกันที่ทางแยก (ภาพจาก Google Street View)
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 พุ ่มไม้ทางซ้ายทาง บดบังทัศนะวิสัยของรถจากทางโท ที่มาจอดรอเล้ียวเข้าทางหลัก (ภาพจาก  
อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี)
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 แนวก�าแพงในภาพ บดบังทัศนวิสัยบริเวณทางเชื่อม รถที่ออกจากชุมชน
บ้านหนองฮี อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จะมองไม่เห็นรถที่ก�าลังแล่นเข้าโค้งมาบนทางหลัก 
ในขณะเดียวกัน รถบนทางหลักก็จะมองไม่เห็นรถจากชุมชนท่ีจะโผล่ออกมาในบริเวณ
หลังโค้ง (ภาพจากคุณจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์) 
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แนวทางแก้ปัญหา

 • ช่วยให้มองเหน็รถทีเ่ข้าแยก โดยการเพิม่ระยะมองเหน็ด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น ตดัแต่งกิง่ไม้บรเิวณมมุทางแยก ท�าก�าแพงมมุทาง
แยกให้โปร่ง ลบมุมก�าแพงที่บดบังการมองเห็นที่ทางแยก หรือติดตั้งกระจกสะท้อนให้เห็นรถอีกทางที่เข้าแยก

3ดัดแปลงจาก Transport Cannada (2006) Rural Intersection Safety Handbook. 
URL:https://www.tc.gc.ca/media/documents/roadsafety/rural_intersection_safety_handbook.pdf

 ในทางทฤษฎี คนขับรถเข้าทางแยก ควรมีโอกาสเห็นรถที่วิ่งมา
ทางขวาและซ้ายได้ไกลพอ เพื่อตดัสนิใจที่จะชะลอรถเพือ่หยุด หรอืเขา้ทาง
แยกได้อย่างปลอดภัยตามสิทธิ์ในการเข้าใช้ทางแยกของตน 

 ในรูป  การก�าจัดสิ่งกีดขวางที่ตั้งอยู่บริเวณมุมทางแยก ช่วย
ให้รถในทางสายรอง (ทางโท) เห็นรถที่วิ่งมาตามทางสายหลัก (ทางเอก) 
ได้ไกลขึ้น

เมื่อชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจปัญหา

และแนวทางการแก้ไข การย้าย
ป้ายโฆษณา การขอบริจาคที่ดิน
มุมทางแยกและจิตอาสาในการ
ตัดแต่งกิ่งไม้อย่างเป็นประจ�า

ก็สามารถเกิดขึ้นได้
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 • ถ้ามองไม่เห็นรถอีกทางและไม่สามารถก�าจัดสิ่งกีดขวาง และมีอุบัติเหตุบ่อย จ�าเป็นต้องลดความเร็วของรถในทางโท  
(ทางสายรอง ในช่วงที่เข้าใกล้ทางแยก และต้องควบคุมให้ทางโทหยุด (น่ิง) ในต�าแหน่งที่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมาในทางหลักได้)

 คนขับทีห่ยุดรอบนทางโท อยา่งน้อย ควรมองเหน็รถทางด้านซ้ายและขวาได้ไกลพอทีจ่ะเข้าทางแยกได้อย่าง
ปลอดภัย ดังนัน้ ต้องก�าจดัส่ิงบดบงัในบรเิวณพืน้ทีส่ามเหล่ียมด้านขวาและด้านซ้ายของคนขบั (ดงัแสดงในรปู ) หรือ
ช่วยสร้างการมองเห็นโดยวิธีอื่นๆ

4ดัดแปลงจาก Transport Cannada (2006) Rural Intersection Safety Handbook.
URL: https://www.tc.gc.ca/media/documents/roadsafety/rural_intersection_safety_handbook.pdf
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 อบต.พลบัพลาไชย จ.สพุรรณบุร ีตดิกระจกนูนบรเิวณทาง
แยกในเขตชมุชน ให้รถทีว่ิง่เข้าแยกสามารถมองเหน็รถทีม่าจากอกีทาง 
พร้อมช่วยกันท�าความสะอาดกระจกอย่างสม�่าเสมอ
(ภาพจาก อบต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี)

เราจะติดกระจกนูนเฉพาะ
ในบริเวณที่รถวิ่งไม่เร็ว (ไม่เกิน
30 กม./ชม.) เท่านั้น เพราะหาก
วิ่งเร็วกว่านั้น ติดไปก็มองไม่เห็น
และส�าคัญมาก เมื่อติดเสร็จต้อง

ทดลองวิ่งรถดูด้วยว่ากระจกที่ติดไว้
สามารถช่วยให้มองเห็นรถจาก

อีกทางได้หรือไม่
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 ตัวอย่างในรูป ปรับปรุงทางแยกโดยการติดต้ัง 
เกาะกลาง (ที่ต้องสามารถมองเห็นได้แต่ไกล) ติดตั้งเส้นหยุด
ขวางถนนสายรอง และติดตั้งป้ายหยุดท้ังด้านซ้ายและขวาทาง
บริเวณทางสายรอง เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ว่ามีทางแยกข้างหน้า 
บังคับให้รถในทางสายรองวิ่งช้าลงเนื่องจากถนนแคบลง  
(เกาะกลางท�าให้ถนนแคบลงและช่วยเบนแนวการเคลือ่นทีข่องรถ
ก่อนจะหยดุทีป้่ายหยุด) พร้อมก�าหนดต�าแหน่งให้รถทางโทหยดุ
หลังเส้นหยุด เพื่อรอจังหวะเข้าทางแยก 

5ดัดแปลงจาก Transport Cannada (2006) Rural Intersection Safety Handbook.
URL: https://www.tc.gc.ca/media/documents/roadsafety/rural_intersection_safety_handbook.pdf
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 การท�าเคร่ืองหมาย
จราจรบนพื้นทางเพื่อเตือน 
ทางแยกและลดความเร็วเข้าสู ่
ทางแยก ในปร ะ เทศญี่ปุ ่ น 
(ภาพจาก ธเนศ เสถียรนาม)
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 ใช้วงเวียนสมัยใหม่ ควบคุมความเร็วของรถทุกคันท่ีวิ่งผ่านทาง
แยกในประเทศเยอรมนี จากรูป วงเวียนกะทัดรัดขนาดหนึ่งช่องจราจร  
มีรูปร่างท่ีสามารถควบคุมความเร็วของรถทุกคันให้วิ่งอ้อมเกาะกลางด้วย
ความเร็วเพียง 25-30 กม./ชม. (ในรูปรถขับชิดขวาทางต้องวิ่งวนทวน
เขม็นาฬิการอบวงเวยีน) นอกจากนัน้ สงัเกตว่าปากทางขาเข้าวงเวยีนในรปู
มีทิศส่งรถพุ่งเข้าหาเกาะกลาง และแคบกว่าทางออก ลักษณะนี้ขัดขวางการ
พุ่งเข้าวงเวียน ช่วยให้รถที่จะเข้าวงเวียนรับรู้สิทธิ์ของตน ว่าจะต้องให้ทาง
รถในวงเวียนไปก่อน (ภาพจาก Google Map) 

6Brilon, W. (2014). Roundabouts: a state of the art in Germany. Paper presented at the 4th International conference on Roundabouts.
Transportation Research Board (TRB). Seattle.

เทคนิคในการลดความเร็ว
มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจ�ากัด
แตกต่างกันออกไป การเลือกเทคนิค

การควบคุมความเร็วให้เหมาะสม
กับสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม
ต้องการความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ 
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3. ผิวทางลื่น เป็นหลุม หรือไม่?

“บริเวณทางแยกมีสภาพผิวทางที่ลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรค
ในการขับขี่ที่ต้องหลบหลีกหรือสร้างอันตรายหรือไม่”

ทางแยกในภาพ มีสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายจากผิวทางที่ลื่นจาก 
เศษหิน และเป็นหลุมบ่อ โดยสภาพผิวทางดังกล่าวอาจท�าให้ผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก ซึ่งเป็นบริเวณที่คับขัน 
(ภาพจาก ศ. ยอดพล ธนาบริบูรณ์)
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 วัตถุอื่นๆ บริเวณทางแยก สามารถ
เป็นสาเหตขุองอบัุตเิหต ุเช่น สภาพฝาท่อระบาย
น�้าในรูปอาจท�าให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านเสีย
หลักล้มบริเวณทางแยก โดยเฉพาอย่างยิ่งใน
เวลากลางคืน ซึ่งไม่สามารถมองเห็นความต่าง
ระดับได้อย่างชัดเจน
(ภาพจาก ศ. ยอดพล ธนาบริบูรณ์)

แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • ลดปัญหาทางแยก ลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการท�าความสะอาด ทาสีหรือท�าเครื่องหมายบริเวณหลุมบ่อ ให้ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจน หรือก�าจัดหลุมบ่อเหล่านั้น หากท�าได้
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4. มีสภาพที่ชนแล้วอันตราย หรือไม่?

 มมุก�าแพงบ้าน และท่อระบายน�า้คอนกรตีแบบเปิด
ในรูป อาจเพิ่มความรนุแรงของอุบตัิเหตหุากมอเตอร์ไซค์
ที่เสียหลักพุ่งเข้าชน หรือตกลงในท่อระบายน�้า

“หากเกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก มีสภาพอันตรายข้างทางอะไร
ในบริเวณนั้น ที่จะช่วยซ�้าเติมให้การชนมีความรุนแรงมากขึ้น
มีความเสียหายมากขึ้น หรือเปล่า”
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 คลองชลประทาน และก�าแพงคอนกรตีท่ีกัน้รถตกคลอง ซึง่ท�าจากแท่งคอนกรตี
ซึ่งไม่ต่อเนื่อง เป็นอันตราย (เพิ่มเติม) ต่อรถที่เกิดอุบัติเหตุในบริเวณทางแยกแห่งนี้ 
(ภาพ จากเทศบาลต�าบลป๊อกแป๊ก จ.สระบุรี)

รถที่เกิดอุบัติเหตุอาจตกคลอง
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 หากไม่ตกคลอง รถอาจพุง่ชนปลายราวสะพานคอนกรตี และปลายแท่งคอนกรตีทีไ่ม่ต่อเนือ่ง
ชิดกันเป็นแนว 
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7AASHTO (2011). Roadside Design Guide. 4th Edition. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC, page 10-3 

แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น 

 การจัดการวัตถุอันตรายที่อยู่ข้างทางแยกในเขตชุมชน สามารถท�าได้หลายวิธี เรียงตามล�าดับวิธีที่ควรท�ามากไปหาน้อย ดังนี้
 
 1. ก�าจัดวัตถุอันตรายออกไป ในกรณีที่สามารถก�าจัดได้
 2. ออกแบบวัตถุอันตรายใหม่ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้อย่างปลอดภัย
 3. ย้ายหรือเปลี่ยนต�าแหน่งวัตถุอันตรายไปอยู่ในบริเวณที่มีโอกาสถูกชนน้อยลง เช่น ล้อม ย้ายต้นไม้ท่ีถูกชนบ่อยๆ ไปปลูก 
  ต�าแหน่งอื่น
 4. ลดความรุนแรงหากเกิดการชน ชนแบบเจ็บน้อยลง เช่น ลบเหลี่ยมคมบริเวณมุมก�าแพง เลือกใช้เสาไฟแบบท่ีชนแล้วล้มได้  
  (Breakaway Device) หรือติดตั้งอุปกรณ์ลดความรุนแรง (Crash Cushions or Impact Attenuator) ซึ่งบางชุมชน 
  ก็ใช้ยางเก่าทาสีขาวด�า ช่วยลดแรงกระแทกในบริเวณที่ถูกชนบ่อยๆ
 5. เบนทิศทางรถที่พุ่งเข้าหาวัตถุ/สภาพอันตราย ด้วยราวกันชน/ราวกันตกคลอง (Longitudinal Traffic Barrier)
 6. หากไม่สามารถท�าตามข้อ 1-5 ได้ อาจลองพิจารณาสร้างการมองเห็นของวัตถุอันตราย ท�าให้มันเด่น ท�าให้มันชัด และ 
  อาจสร้างเส้นน�าสายตาไปยังวัตถุอันตรายนั้นด้วย จะได้สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้น
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 แบริเคดไม้ขาวด�า (Timber Barricade) (เส้นขาวด�าเอียง 45 
องศาหนา 15 ซม.) ทีต่ดิตัง้บรเิวณสามแยกรปูตวัท ีหรอืในรปูนีใ้ช้ตดิตัง้
บริเวณสามแยกถนนเลียบคลองชลประทาน ช่วยให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นว่า
ทางข้างหน้าเป็นทางตัน เลี้ยวซ้ายขวาได้ ตรงไปไม่ได้ เป็นสามแยก

8กรมทางหลวงชนบท (2556) แบบมาตรฐานงานทาง แผ่นที่ 71
URL: file:///D:/2015%E0%B8%97%E0%B8%8A/aebbmaatthaanngaanthaangaekaikhkhrangthii1-16-05-2556.pdf

การช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้และเข้าใจลักษณะของทางแยกล่วงหน้า ช่วยลดโอกาสที่รถจะวิ่งลงคลอง (ซึ่งในที่นี้เป็นบริเวณอันตราย) 
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ค้นหาว่าเมื่อขับรถเข้าสู่ทางโค้ง ทางโค้งอันตรายในชุมชนของเรามีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อไปนี้ หรือไม่ 

ทางโค้งราบ
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1. มองเห็นโค้ง หรือไม่?

“มองเห็น/รับรู้ ว่ามีทางโค้งข้างหน้าหรือไม่ ถ้าเห็น รู้หรือไม่ว่ามี
ลักษณะเป็นแบบไหน”

 1. มองเห็นหรือรับรู้ได้หรือไม่ ว่าข้างหน้ามีทางโค้ง รู้ได้ไกลพอที่จะปรับตัวขับเข้าโค้งนี้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 
 2. ถ้ารู้ว่าข้างหน้าเป็นโค้ง รู้ไหมว่าเป็นโค้งลักษณะไหน ต้องเตรียมตัวเข้าโค้งอย่างไร (ขอให้ช่วยคิดแทนคนที่ไม่ชินเส้นทางด้วย)

  • โค้งมากแค่ไหน หักศอกเลยหรือแค่โค้งไม่มาก 
  • โค้งไปทางไหน ทางซ้ายหรือขวา หรือโค้งไปโค้งมาเป็นตัว S (Reverse Curve) หรือโค้งแล้วตรงไปนิดแล้วมีโค้งทาง 
   เดียวกันต่อ (Broken Back Curve) 
  • มีทางเชื่อมบริเวณโค้ง ให้ต้องระวังเพิ่มหรือไม่
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เมือ่ขบัรถเข้าสู่ทางโค้งในภาพในเวลากลางคนื 
จะไม่สามารถสังเกตเหน็ได้ว่าเป็นทางโค้ง หรอื
แม้แต่ในช่วงเวลากลางวนั กไ็ม่สามารถสงัเกต
ได้ว่าเป็นทางโค้งที่มีความโค้งมาก/น้อย 
เพียงใด โค้งนีเ้ป็นโค้งหกัศอกทีม่ทีางเชือ่มอยู ่
กลางโค้ง

โค้งน้ีเป็นทางโค้งสลับทาง (โค้งไปมารูป 
ตวั S) ซึง่ชาวบ้านดอนนา จ. มหาสารคาม 
บอกเราว ่ า “ตีห น่ึงตีสองก็ โครมๆ
มอเตอร์ไซค์เมามาชนรั้วบ้าน”
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 โค้งอันตรายโค้งน้ีมีลักษณะเป็นโค้งซ้ายหักศอก 
ที่มีทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านในบริเวณโค้ง แถมมีรถบรรทุก 
จ�านวนมากใช้งาน (ภาพจาก อบต. ท่าช้าง อ.บ้านลาด  
จ. เพชรบุรี )
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 เมื่อขับขี่มาบนถนนสายนี้ในตอนกลางวันผู้ขับขี่จะเห็นแนวทางข้างหน้าเป็นโค้งซ้าย แต่ในเวลา 
กลางคืน ผู้ขับขี่จะมองเห็นโคมไฟหน้ารถของรถที่วิ่งสวนมา ซึ่งในบางจังหวะ แสงจากโคมไฟหน้าของ
รถสวนมาจะหลอกตาผู้ขับขี่ ท�าให้เข้าใจว่าข้างหน้าเป็นทางตรง 
(ภาพจาก ศ.ยอดพล ธนาบริบูรณ์)
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แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • ถ้ามองไม่เห็นเป็นโค้ง ติดตั้งป้ายเตือนโค้ง ให้ผู้ขับขี่ทราบว่าใกล้ถึงโค้ง โดยเลือกรูปแบบป้ายเตือนที่สามารถสะท้อนลักษณะ 
  ของโค้ง ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าใจสภาพของทางโค้ง ว่าโค้งข้างหน้าเป็นโค้งลักษณะใด 
 • ถ้าไม่เห็นเป็นโค้ง ตัด ถางต้นไม้ข้างขอบโค้งและติดตั้งหลักน�าโค้งและวัสดุสะท้อนแสงบนหลักน�าโค้ง ให้สามารถมองเห็น 
  แนวทางโค้งในยามค�่าคืน 
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 ในอเมริกามีมาตรฐานป้ายเตือนแนวทางรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ  ในรูป จะเห็นว่าป้ายเตือนนอกจากจะให้ข้อมูลเตือนว่าทางข้างหน้า
เป็นโค้งรูปแบบไหน ยังบอกอีกด้วยว่าแนวทางโค้งข้างหน้าจะมีทางเชื่อมมาเชื่อมด้านไหน หรือมีทางแยกใกล้ทางโค้งในลักษณะใด ป้ายเตือน
แนวทางในลักษณะนี้ ช่วยให้ข้อมูลให้ผู้ขับขี่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า 

9FHWA (2009) Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways รูปที่ 2c-1 หน้า 109
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 ป้ายเตือนทางโค้งอันตราย ที่ชาวบ้านมะกอก จ.มหาสารคาม ท�าจากป้ายเก่าไม่ใช้แล้วในชุมชน โค้งหักศอกบริเวณนี้ด้านซ้ายเป็น
โรงเรยีน ด้านขวาเป็นวดั ถกูใช้เป็นทางลดัของคนนอกชมุชน ชาวบ้านเล่าว่า “จดุนีห้ลดุโค้งชนแล้วกเ็ข้าวดัได้เลย” พร้อมชีใ้ห้ดปู้ายโรงเรยีน
ที่เพิ่งท�าใหม่ เนื่องจากป้ายเดิมโดนรถพุ่งชนเสียหาย

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

บ้านมะกอก อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
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 ชาวบ้านดอนนา จ.มหาสารคาม ตัดถางพุ่มไม้บริเวณโค้งด้านในและติดตั้งหลักน�าโค้งท่ีท�าจากการน�าไม้ในชุมชนมาทาสีขาวแดง 
(ตามมาตรฐานควรใช้สีขาวด�า) พร้อมติดแผ่นซีดีให้มองเห็นชัดขึ้นในตอนกลางคืน พร้อมก�าหนดคาบการบ�ารุงรักษาในวันส�าคัญต่างๆ ที่
ชุมชนจะมาร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์กัน (วัสดุชั่วคราวต้องการการบ�ารุงรักษาที่สม�่าเสมอ)

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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 การตดิตัง้หลักน�าโค้งในชมุชน ควรระมัดระวงัเรือ่งความสม�า่เสมอของหลักน�าโค้ง และแนวการมองเหน็ว่าสามารถมองเหน็เป็นแนว
โค้งตามที่ต้องการ ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ปัญหาที่พบบ่อย คือ ไม่สามารถติดตั้งบริเวณทางเข้าออกบ้านท่ีอยู่ในบริเวณโค้งได้ ลักษณะ 
ดังกล่าว บางครั้งหลอกตาผู้ขับขี่ให้เขช้าใจว่าทางข้างหน้าเป็นทางตรง

หลักน�าโค้งขาวแดงของชาวบ้าน ไม่สม�่าเสมอเนื่องจากทางเข้าออกบ้านพัก 
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หลักน�าโค้งฟันหลอ เน่ืองจากถูกชนล้มไปแล้วยังไม่ได้ซ่อมแซม ในเวลากลางคืนอาจน�าทางผู้ขับขี ่
ตรงไป (ภาพจาก ศ.ยอดพล ธนาบริบูรณ์)
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2. มองเห็นรถที่สวนมา หรือไม่?

“มองเห็นรถที่แล่นสวนมาหรือไม่ มีอะไรบดบังรถที่สวนมาหรือไม่ 
เห็นรถที่สวนมาได้ไกลพอที่จะหยุดรถได้ทันหรือไม่”

 เมื่อขับรถเข้าสู่ทางโค้งในภาพ จะไม่สามารถสังเกตเห็นตลอดแนวโค้งจนถึงหลังโค้งได้ และมองไม่เห็นรถที่ 
วิ่งสวนทางมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในกรณีที่ต้องหยุดรถกะทันหัน เช่น มีรถอีกคันวิ่งตัดโค้งสวนทางมา

พุ่มไม้ที่อยู่ด้านซ้ายหลังโค้งซ้าย แนวก�าแพงบ้านด้านขวาบังหลังโค้งขวา
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ก�าแพงบ้านด้านขวาบังหลังโค้งขวา (ภาพจาก อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี)
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แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • หากมองไม่เห็นรถที่สวนมา สามารถท�าให้มองเห็นรถที่แล่นสวนมาได้ โดยการตัดถางต้นไม้บริเวณโค้งด้านในเพื่อเพิ่มระยะการ
มองเห็น ถอยร่นแนวก�าแพงหรือท�าก�าแพงให้โปร่ง หรือติดกระจกเพื่อให้มองเห็นอีกด้าน (ในกรณีถนนที่รถวิ่งช้าสามารถมองเห็นรถใน
กระจกได้ทัน)

 กระบวนการประชาคมของหมู่บ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สามารถขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินให้ช่วยตัดสางพุ่ม
ไม้บริเวณโค้งด้านในในเขตที่ดินของตนเองด้วยจิตสาธารณะ เพื่อเพิ่มระยะมองเห็นในโค้ง ท�าให้ผู้ขับขี่ในภาพสามารถมองเห็นรถบรรทุกดิน
ที่แล่นสวนมาในโค้ง

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

บ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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3. ผิวทางลื่น เป็นหลุม หรือไม่?

“บริเวณทางโค้งมีเศษดินเศษหินท�าให้ลื่น ผิวทางล่ืน เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขอบทางโค้งต่างระดับ สูงกว่าหรือต�่ากว่าดินข้างทางหรือไม่”

 โค้งในชุมชนบ้านดอนนา จ. มหาสารคาม ดังรูป มีระดับ
ขอบโค้งท่ีแตกต่างกับพ้ืนดินข้างทาง แกนน�าในบ้านดอนนา 
บอกเราว่า 

 “บ ่อยครั้งลูกหลานมอเตอร์ ไซค ์ ท่ีชอบวิ่งตัดโค ้ง  
จะล้มตรงนี้ แถวนี้รถบรรทุกดินชอบใช้เป็นทางลัดและถนนมันแคบ 
เวลาสวนกันก็ต้องหลบรถใหญ่ ก็จะพากันล้ม” 

10แกนน�าชุมชนบ้านดอนนา จ.มหาสารคาม อธิบายว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นวัยรุ่นใน มักมีพฤติกรรมไม่วิ่งตามแนวโค้ง แต่มักจะวิ่งผ่านโค้งในแนวตรง 
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แนวทางแก้ปัญหา

 • ลดปัญหาทางโค้ง ลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการท�า 
  ความสะอาดเศษดิน ทราย ที่ท�าให้ถนนลื่น ทาสีหรือท�า 
  เครื่องหมายบริเวณหลุมบ่อเพ่ือเตือนให้ผู้ใช้ทางสามารถ 
  สังเกตได้อย่างชัดเจน 
 • ลดปัญหาทางโค้ง ต่างระดับ โดยการตเีส้นขอบทางทีช่ดัเจน  
  ให้สามารถมองเหน็ขอบทางได้ชดัเจน หรอืปรบัดนิข้างทาง 
  ให้ได้ระดับเดียวกันกับผิวทาง 

การท�างานในหลายพื้นที่พบว่า 
ฝุ่นดินบนถนนเกิดจากการที่ชาวบ้าน

หรือผู้ประกอบการต่างถิ่นถมดินข้างทาง
สูงกว่าถนน เกิดจากรถขนดินที่วิ่งผ่านหมู่บ้าน 

หลุมบ่อบนถนนเกิดจากรถ
น�้าหนักเกิน ที่มาใช้ถนนหมู่บ้านเป็นทางลัด

ซึ่งแท้จริงแล้วต้นตอของปัญหาเหล่านี้มีกฎหมาย
ควบคุมแต่ขาดการบังคับใช้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น
กระบวนการประชาคมสร้างการรับรู้และเข้าใจ

ร่วมกันต่อปัญหาและต้นตอของปัญหา
จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้

ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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4. มีสภาพข้างทางที่อันตราย หรือไม่?

“โค้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
ข้างโค้งมีสภาพแวดล้อมอะไรที่จะคอยซ�้าเติม
หรือเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุ หรือไม่”

 ถ้ามีอุบัติเหตุบริเวณทางโค้ง เช่น หลุดโค้ง หรือชนประสานงาในทางโค้ง จะมีสภาพข้างทางที่ท�าให้เกิด
อันตรายมากขึ้นหรือท�าให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ เช่น หลังจากหลุดโค้งแล้วยังไปชนเข้ากับต้นไม้ 
เสาไฟ หรือตกลงแอ่งน�้าข้างโค้ง 
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 ทางโค้งบนถนนทางลัดซ่ึงตัดผ่านกลาง
ชุมชนในภาพ มีท่อคอนกรีตและสระน�้า รอรับรถที่
เสียหลักหลุดโค้ง สภาพอันตรายข้างทางเหล่าน้ี 
เพ่ิมความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยรถที่เสียหลัก
หลดุโค้งอาจชนเข้ากบัท่อคอนกรตีซึง่มองไม่เหน็ใน
เวลากลางคืน หรืออาจพุ่งตกลงในน�้า
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 รถหลุดโค้งน้ี อาจชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่
ขอบโค้งด้านนอก หรือพลิกคว�่าคนกระเด็นออกนอกรถ
เพราะดินถมข้างทางชันมาก ลักษณะเหล่าน้ีล้วนเพิ่มความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ (ที่มา ศ.ยอดพล ธนาบริบูรณ์)
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แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น

 การจัดการวัตถุอันตรายท่ีอยู ่ข ้างทางโค ้งในชุมชน  
มีหลักการเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องทางแยก 

 การพิจารณาว่าจะก�าจัดสภาพอันตรายหรือไม่น้ัน ขึ้นกับ
ความเร็ว สถิติอุบัติเหตุ และบริบทพื้นที่ว่าสภาพอันตรายน้ันมีอยู่
ตลอดทั้งแนว หรือมีแค่ต�าแหน่งเดียวโดดๆ เช่น ในกรณีที่มีต้นไม้ใกล้
ถนนเพียงต้นเดียว และมีอุบัติเหตุรถหลุดโค้งชนต้นไม้นี้บ่อยๆ ต้นไม้
ต้นนี้จะถูกพิจารณาเป็นสิ่งกีดขวางที่ต้องก�าจัด หรือ ย้ายไปปลูกที่
ต�าแหน่งอื่น

 ถนนต้นยาง (เชยีงใหม่-ล�าพนู สายเก่า) เลอืกสร้างการมอง
เห็นแนวต้นยางใหญ่ที่ขึ้นเป็นแนวสองข้างทาง และควบคุมความเร็ว
ของรถที่วิ่งบนถนน
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บริเวณทางตรง
ค้นหาว่าเมื่อขับรถผ่านบริเวณอันตรายในช่วงที่เป็นทางตรง มีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อไปนี้ หรือไม่
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1.มีความสม�่าเสมอ หรือไม่?

“หน้าตัดถนนกว้างสม�่าเสมอหรือไม่ มีการบอกการเตือนเมื่อหน้า
ตัดถนนเปลี่ยนไป เช่น เมื่อมีทางแคบ ทางช�ารุด ทางก่อสร้างหรือไม่”

 ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ มีความคาดหวังว่าตนจะมีเลนว่ิงไปข้าง
หน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หายไปอย่างกะทันหัน 

 ไหล่ทางท่ีแคบลงเนื่องจากโครงสร้างสะพาน ท�าให้รถ
มอเตอร์ไซค์ที่เดิมเคยวิ่งบริเวณไหล่ทางต้องเปลี่ยนเลนกะทันหัน
(ที่มา ศ.ยอดพล ธนาบริบูรณ์)
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 ไหล่ทางหายไปอย่างกะทันหันในบริเวณท่อลอดระบายน�้าใต้ถนน ลักษณะดังกล่าว หากไม่มีการเตือนให้ดีพอ 
(สามารถมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน) อาจท�าให้ผู้ขับขี่คิดว่าตนจะยังคงมีช่องทางวิ่งต่อไป และเสียหลัก
ตกลงในท่อลอดระบายน�้า หรือ เบี่ยงเข้าใช้ช่องจราจรด้านในอย่างกะทันหันและเกิดเฉี่ยวชนกับรถที่วิ่งตรงตามมา ซึ่ง
เป็นอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะกับมอเตอร์ไซค์ที่มักใช้ไหล่ทางเป็นช่องวิ่ง (ที่มา ศ.ยอดพล ธนาบริบูรณ์)
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 บางกรณี รถที่จอดข้างทาง ก็ท�าให้สภาพหน้าตัดของถนนเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ในบริเวณตลาดริมทาง หากขาดการจัดการ
ทีด่ ีเมือ่มรีถจอดซือ้ของ รถจะจอดหน้าร้านบนไหล่ทาง หรือบางครัง้ล�า้ออกมาบนผวิทางวิง่ (ล�า้เส้นขาวทบึแสดงขอบทางวิง่) ในบรเิวณ
หน้าสถานบีรกิารเชือ้เพลิง มกัมท้ีายแถวคอยของรถทีจ่อดรอเตมิเชือ้เพลงิยาวออกมาบนถนน ในเขตเมอืง ทางหลวงในช่วงทีม่ไีฟฟ้าส่อง
สว่างมักมีรถบรรทุกจอดพักข้างทางในเวลากลางคืน 

 รถที่จอดอยู่บนผิวถนนจะท�าให้หน้าตัดถนนเปลี่ยนไป เป็นวัตถุอันตรายท่ีผู้ขับขี่ไม่คาดว่าจะมีอยู่บนถนน ลักษณะดังกล่าวอาจ 
ท�าให้การชนท้ายหรืออุบัติเหตุจากการหักหลบ/เปลี่ยนเลนกะทันหันเกิดขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณที่มีระยะมองเห็นเพื่อหยุดไม่เพียงพอ 
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แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • หากมีบริเวณที่มีหน้าตัดไม่สม�่าเสมอ เช่น ทางแคบลง ทางช�ารุด ทางก่อสร้าง ควรมีการเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้าด้วยป้ายเตือน 
หรือสร้างการมองเหน็แนวทางทีเ่ปล่ียนไป เช่น การทาสีสะท้อนแสงบริเวณเชงิสะพาน ให้สามารถมองเหน็บรเิวณหน้าตดัทีเ่ปลีย่นไปได้ในเวลา
กลางคืนอย่างชัดเจน
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 ช่วยผู้ขับขี่ให้สังเกตเห็น “สะพานแคบ” ได้ง่ายขึ้น ด้วยการทาสีขาวด�าท่ีสะพาน และใช้หลักน�าทาง 
ลายขาวด�า (Guide Post) สร้างเส้นน�าสายตาไปยังสะพาน 
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ในงานถนน เรามักใช้สีขาว-ด�า
เพื่อช่วยสร้างการมองเห็นและให้ข้อมูลถนน
เช่น ทาสีขาวด�าที่ หัวสะพาน ทาสีขาวด�าที่

ขอบคันหิน ป้ายแนะน�าเส้นทาง
ใช้สีเหลือง-ด�าเมื่อต้องการเตือน เช่น

ป้ายเตือนต่างๆ และใช้สีส้ม-ด�า
ในงานก่อสร้างชั่วคราว เก็บสีแดงไว้ใช้บังคับ
ให้ท�าตามกฎหมาย เช่น ใช้สีแดงในป้ายหยุด

ป้ายจ�ากัดความเร็ว
ซึ่งล้วนเป็นป้ายบังคับ
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“การจัดการตลาดริมทาง-เขียงเนื้อบ้านไผ่” 

 พ่ีแดง คุณจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์ หัวหน้า
ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไผ่ เล่าประสบการณ์ 
ในการน�าชุมชนบ้านหนองฮีและบ้านหนองไผ่ อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น ประชาคมจุดเสี่ยง มองหาปัญหาและออกแบบ 
แก้ปัญหา “เขียงเนื้อหน้าหมู่บ้าน” ร่วมกัน ปัญหาเริ่มเมื่อ 
เขยีงเนือ้กว่า 20 เขยีง เรยีงรายข้างถนนสายหลกัพากันขยบั
ทีละเขียงสองเขียงเข้าใกล้ถนนมากขึ้น กระทั่งผู้ซื้อต้องจอด
รถบนไหล่ทาง และเร่ิมต้องจอดล�้าขึ้นมาบนทางว่ิง และ 
เกดิอบุตัเิหตชุนท้ายหน้าตลาด พีแ่ดงเริม่หาเพือ่น คอื ขนส่ง-
กูภ้ยั-ต�ารวจ-โรงพยาบาล-แขวงการทาง ใช้เรือ่งเล่าเร้าพลงั
จากประสบการณ์จริงซ่ึงเธอถนัด และข้อมูลอุบัติเหตุเป็น 
ตัวช่วย พาทีมชวนชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าเขียงเนื้อท�า
ประชาคม-มีมติประชาคม-และเกิดปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา
อย่างมีส่วนร่วม การก�าหนดแนวเส้น ก�าหนดวัน และปฏิบัติ
การ เลื่อนเขียงเนื้อทุกเขียงห่างออกจากถนน หน่วยงาน
ราชการเข้าช่วยปรบัพืน้ทีจ่อดรถให้ราบเรยีบ ช่วยให้ผูซ้ือ้ได้ที่
จอดรถที่ปลอดภัย เห็นป้ายเลี้ยวเข้าหมู่บ้านที่ชัดเจนขึ้น ไม่มี
อุบัติเหตุ (ชนท้าย) หน้าตลาดเกิดขึ้นอีก แถมเศรษฐกิจของ
ชุมชนก็ดีขึ้น 
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2. ผิวทางเป็นร่องหลุม หรือไม่?

• ผิวทางเป็นหลุม เป็นบ่อ หรือไม่
• เป็นรอยร่องล้อตามแนวรถวิ่ง ฝนตกน�้าขังตามแนวร่องล้อ 
 ท�าให้ลื่น หรือไม่
• ขอบทางต่างระดับกับดินข้างทาง หรือไม่
• มีฝาตะแกรงเหล็ก ฝาท่อระบายน�้าคอนกรีต ที่ต่างระดับกับผิวทาง  
 หรือไม่
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แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • ท�าความสะอาด ทาสีหรือท�าเครื่องหมาย
บรเิวณหลมุบ่อ หรอืบรเิวณทีต่่างระดบั ให้ผูใ้ช้ทาง
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน

 ตวัอย่างถนนในประเทศญีปุ่น่ ทาสีรอบฝาท่อ
ระบายน�า้ทีอ่ยูบ่นทางวิง่ให้ผูข้บัขีส่ามารถมองเหน็ได้
ชัดเจน
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3. สภาพข้างทางอันตราย หรือไม่?

ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงถนนทางตรง มี
สภาพข้างทางอะไรที่จะเพิ่มความรุนแรง
ของอุบัติเหตุหรือไม่?
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แนวทางแก้ปัญหา

 • จดัการวัตถอุนัตรายทีอ่ยู่บรเิวณถนนทางตรงในชมุชน มหีลักการตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในเรือ่ง
การจัดการอันตรายข้างทางแยก เส้นขอบถนน (เส้นขาวทึบ) ที่ชัดเจนบนถนนแคบๆ ในประเทศญี่ปุ ่น 
ช่วยแสดงให้เห็นช่องทางเดินรถ โดยวัตถุอันตรายข้างทางถูกเก็บไว้หลังเส้น
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ทาสีสร้างการมองเห็นวัตถุอันตรายข้างทาง

 โคนต้นนางพญาเสือโคร่งสีขาวเป็นแนว 
ช่วยสร้างการมองเห็นแนวเส้นทาง และก�าหนด
ต�าแหน่งอันตรายข้างทาง (ภาพจากดอยอ่างขาง 
360 องศา) 
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4. รถวิ่งเร็วเข้าหมู่บ้าน หรือไม่?

• รถวิ่งเร็วในหมู่บ้าน? รถในหมู่บ้าน/ผ่านหมู่บ้านมักวิ่งเร็ว เป็น
อันตรายต่อผู ้อยู ่อาศัย 2 ข้างทางและเด็กเล็กที่เล่นอยู่ริมถนน  
ใช่หรือไม่
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แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่าย

 • ใช้การเตอืน และเทคนคิการยบัยัง้การจราจรหรอืการสยบการจราจร (Traffic Calming) 
ในการลดความเร็วของรถในชุมชน
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เตือน ด้วยป้าย 
 เตอืนให้ผู้ขบัขีล่ดความเรว็เม่ือเข้าเขตชมุชน แต่จากภาพจะเหน็ได้ว่า แม้มีป้ายแต่ขาดการบ�ารงุ
รักษาปล่อยให้พุ่มไม้ขึ้นบดบัง ผู้ขับขี่ก็ไม่สามารถมองเห็นป้ายเตือนได้อย่างชัดเจนจากในระยะไกล
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เตือน ด้วยเสียงและความสั่นสะเทือน 
 
 เตือนว่าเข้าสู ่บริเวณโรงเรียนด้วย
เสยีงและแรงสัน่สะเทอืนทีเ่กดิจาก Rumble Strips 
(แถบนูนสีขาว ตีขวางทางวิ่ง) ซึ่งเมื่อขับผ่านจะ
เกิดเสียงดัง กึงๆๆๆๆ และบอกข้อมูลท่ีเตือน
ด้วยป้ายเตือนเขตโรงเรียน (Rumble Strips  
ไม่สามารถลดความเรว็ เพยีงแค่ใช้เตอืนผูข้บัขีใ่ห้
สนใจกับสภาพทางข้างหน้า ซึ่งบอกไว้ในป้าย
เตือน)



145

ท�าปากทางเข้าชุมชน  
 
เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 

ประกาศทางเข้าชุมชน บ้านดอนหน่อง จ.มหาสารคาม 
ด้วยปากทางเข้าชมุชน  ทีป่ระกอบด้วยป้ายชือ่ชมุชน 
และแนวหลักน�าทาง (หลักสีขาวด�า)
 

11URL: http://www.great-bradley.suffolk.gov.uk/gateway
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 การให้สัญลักษณ์บริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้านในประเทศอังกฤษ ด้วยชื่อชุมชน ป้ายและ
เครื่องหมายจ�ากัดความเร็วรถที่จะวิ่งในเขตชุมชน
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12ขนาดมาตรฐานของเนินหลังแบนแบบ wombat crossing ตามมาตรฐานของออสเตรเลีย  ที่มา: Austroads(2008)  Guide to Traffic Management Part8: Local Area Traffic 
Management, Sydney, NSW, Australia

เนินชะลอความเร็ว
 เนินชะลอความเร็ว (Speed Hump)  
มหีลายรปูแบบ จะติดตัง้เพือ่ควบคมุความเร็วบนถนน
สายย่อย ในบริเวณที่รถวิ่งไม่เร็วเกิน 50 กม./ชม. 
เนินแบบหลังแบนแบบในรูป สูง 7.5 ซม. ความชัน 
1:15 หรือมากกว่า ผิวบนแบนราบ รถยนต์วิ่งผ่าน
เนินแบบนี้ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 22 กม./ชม.
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 เนินแบบนี้นอกจากช่วยชะลอความเร็วของรถได้ทุกประเภทโดยไม่สร้างความล�าบากแก่ผู้ขับขี่มากเกินไปแล้ว ยังสามารถใช้เป็นทาง
ข้ามถนนได้อีกด้วย

เทคนิคในการลดความเร็วมีหลายวิธี 
แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจ�ากัดแตกต่างกัน
ออกไป การเลือกเทคนิคการควบคุม
ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและ
สิ่งแวดล้อมขึ้นกับบริบทของพื้นที่ 

ต้องการความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในการออกแบบ
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ปัญหาเฉพาะที่
149
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ศวปถ. ผลิตชุดความรู้ทางด้านวิศวกรรมจราจรอีกหลายชุด 
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะที่ ส่วนนี้แนะน�าชุดความรู้เหล่านี้  

ปรับปรุงจุดเสี่ยง
เป็นวงเวียนสมัย

ใหม่ดีไหม?
ทางข้ามที่

ปลอดภัย หน้าตา
เป็นอย่างไร

เกาะสี
ควรใช้ที่ไหนถึงจะ

ปลอดภัย

ทางแยก
อันตรายของท่าน
มีลักษณะแบบนี้

หรือไม่

นวัตกรรม
ทางข้ามหน้าตลาด

หน้า โรงเรียน

รอบรู้เรื่อง 
ความเร็ว
ในชุมชน

ความรู้
เฉพาะที่
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วงเวียนสมัยใหม่
 วงเวยีนสมยัใหม่ (Modern Roundabout) เป็นทางเลือก
ในการควบคมุทางแยกทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างสงูในประเทศทีพ่ฒันา
แล้ว ขึน้ชือ่ด้านความปลอดภยั และมหีน้าตาทีส่วยงาม อกีทัง้ในระยะ
ยาวมีค่าบ�ารุงรักษาต�่ากว่าเม่ือเทียบกับการควบคุมทางแยกใน 
รูปแบบอื่น วงเวียนสมัยใหม่ คือ ทางแยกที่ถูกออกแบบให้ 
 
 • รถวิง่วนรอบเกาะกลางในทศิทางเดยีว (รถขบัชดิซ้าย  
  วนซ้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกา)
 • รถที่จะเข้าวงเวียน ต้องให้ทางรถในวงเวียนไปก่อน 
 • มีรูปร่างที่ควบคุมความเร็วรถ ทั้งในขณะว่ิงเข้าและ 
  วิ่งวนภายในวงเวียน 

วงเวยีนทีร่ถไม่วิง่วนทางเดยีว ไม่ให้ทางรถในวงเวยีน ไม่สามารถชะลอความเรว็รถเข้า และไม่สามารถควบคุม
ความเร็วรถขณะวิ่งวนในวงเวียน  “ไม่ใช่วงเวียนสมัยใหม่”

1วิชุดา เสถียรนาม (2558) การออกแบบถนนทางเรขาคณิตและความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2Brilon, W.(2014). “Roundabouts: A state of the art in Germany.” Paper presented at the 4th International conference on Roundabouts. Transportation Research 

Board (TRB). Seattle
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 ถ้าวงเวียนสมัยใหม่เป็นทางเลือกที่ท่านสนใจ หนังสือเล่มนี้  
เป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกๆ ท่ีให้ความรู้เร่ืองวงเวียน ภายใต้ชื่อ  
“วงเวียนทันสมัย”

 “คู ่มือแนะน�าการออกแบบวงเวียนเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยของทางแยก” มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ประเภท องค์ประกอบ 
เงื่อนไข ข้อดีข้อเสียของวงเวียนในแง่มุมต่างๆ วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ
จราจรและความจุ วิธีการออกแบบลักษณะทางกายภาพของวงเวียน 
รูปแบบต่างๆ การจัดป้ายและเครื่องหมายจราจรที่เหมาะสม รวมทั้งการ
จัดไฟฟ้าแสงสว่างและสภาพภูมิทัศน์ของวงเวียน เรียกได้ว่า ครบถ้วน
ในเล่มเดียว

3กัณวีร์ กนิษฐพงศ์ และคณะ (2558) คู่มือแนะน�าการออกแบบวงเวียนเพื่อยกระดับความปลอดภัยของทางแยก พิมพ์ครั้งที่ 1
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ทางแยกในชนบท

 ถ้าในพื้นที่ชุมชนของท่านมีแยกอันตราย แยกร้อยศพ.....
หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้อาจมีประโยชน์

 หนังสือเล่มเล็ก  เล่าเรื่องแนวคิดในการจับถนนสองสายมา
พบกันอย่างสมานฉันท์ อธิบายสภาพปัญหา 4 กลุ่มที่พบบ่อยบริเวณ
ทางแยก รวมถงึ ปัญหาจากลักษณะทางแยก ปัญหาจากสภาพทัศนวสิยั 
ปัญหาสืบเนือ่งจากการควบคุมทางแยก และปัญหาจากสภาพการใช้งาน 

 แต่ละกลุ่มปัญหามีประเด็นย่อย แต่ละประเด็นย่อยอธิบายถึง
สภาพทีค่วรจะเป็น สภาพปัญหาท่ีมกัเกดิขึน้ รวมทัง้แนวทางเลอืกในการ
ปรับปรุงแก้ไข จากประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

4วิชุดา เสถียรนาม (2558) ทางแยกชุมชนปลอดภัย พิมพ์ครั้งที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ลักษณะทางแยกแบบไหน......... 
ที่มักเกิดการชนบ่อยๆ ลักษณะ

ทางเรขาคณิต
อะไรบ้าง 

ที่ส่งผลต่อการชน.........
แล้วจะแก้ไขอย่างไร....

ลักษณะ

สภาพ

ทัศนวิสัย

การ
ควบคุม

.....ถ้ารู้คงไม่ท�า ถ้ามองเห็นก่อน 
คงไม่ชน ….

ถ้าอย่างนั้นแล้ว ที่ทางแยก
เราควรมองเห็นอะไรบ้าง......

สภาพแบบไหนที่เรียกว่า
มีปัญหา....ปัญหาเหล่านี้

จะแก้ไขอย่างไร 

...........เมื่อวันเวลาผ่านไป
สภาพการจราจรเปลี่ยน

การใช้ที่ดินสองข้างทางเปลี่ยน 
วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยน....ทางแยก
ยังคงใช้งานได้เป็นปกติตามที่เคย

ออกแบบไว้หรือไม่.............

..........เราตั้งกฎกติกาในการ
เข้าใช้ทางแยกไว้อย่างไร 

…..กติกานั้นเหมาะสมดีแล้ว
หรือไม่ ได้บอกกติกานั้นกับคนใช้

อย่างชัดเจนหรือเปล่า.......
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 ความเร็วในชุมชน

   ถนนดีขึ้น...รถดีขึ้น.... แต่คนใช้รถ ใช้ถนน....นี่สิ.....ยังคง “บอบบาง” เหมือนเดิม

   มนุษย์ “บอบบาง” แถมหาอะไหล่เปลี่ยนไม่ได้ เหมือนรถ ซ่อมไม่ได้ เหมือนถนน

   ถูกชนที่ความเร็ว 30 กม./ชม. มีสิทธ์ตาย 
   ถูกชนที่ความเร็ว 60 กม./ชม. ตายแน่ๆ

   ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ถนนสายย่อยในเขตชุมชน จะจ�ากัดความเร็วไว้เพียง 30-50 กม./ชม. 

   ด้วยความเร็วในการขับขี่นี้ หากมีการชนเกิดขึ้น รถจะมีโอกาสได้ เบรก และ คนจะมีโอกาสได้ รอดชีวิต 
 
   ถ้ารถวิ่ง  เป็นปัญหาในชุมชนของท่าน
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คู่มือ การจัดการความเร็วในชุมชน  อาจมีประโยชน์

 หนังสือเล่มเล็ก เล่าเรื่องความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆ ของ
ความเร็วกับอุบัติเหตุ วิธีการศึกษาความเร็วตามหลักวิศวกรรมจราจร 
มาตรการในการควบคมุความเรว็ในต่างประเทศ และตวัอย่างความพยายาม
เริ่มต้นในการควบคุมความเร็วในเขตชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน

5วิชุดา เสถียรนาม (2556) คู่มือการจัดการความเร็วในชุมชน พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ตลาด และโรงเรียน เป็นสถานที่ในชุมชนที่มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

นวัตกรรมทางข้าม

 ตลาดแบบไทยๆ มักจะตัง้อยูใ่นจดุส�าคญั
ที่คนเข ้าถึงได ้ง ่าย มักอยู ่ ใกล ้ทางแยก ใกล้
ทางหลวง ขยายตัวตามแนวถนน และท่ีส�าคัญ  
มักขาดระบบการจัดการที่ดี บ่อยครั้งตลาดของ
เราขยายออกมายังทางเท้า ผู้จับจ่ายใช้สอยต้อง
ลงมาเดินบนผิวถนน ท้ังขวางทางรถและเสี่ยง 
ถูกรถชน ในขณะท่ีรถผู ้มาใช้ตลาดก็จอดบน 
ผิวถนน แย่งทางรถวิ่ง

 การแก้ป ัญหาท่ีผ่านมา นิยมขยาย 
ผิวถนนหน้าตลาด ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาท่ี 
ต้นเหตุ ผิวถนนที่เพ่ิมข้ึนมาจากการกินที่ทางเดิน
เท้ากลายเป็นทีจ่อดรถ และรถกย็งัคงตดิเหมือนเดมิ

 อบุตัเิหตบุรเิวณหน้าโรงเรยีน เกิดขึน้ได้
ทั้งโรงเรียนที่อยู่นอกชุมชนและในชุมชน

 กรณีโรงเรียนตั้งอยู่นอกชุมชน ข้าง
ถนนสายหลักที่มีรถวิ่งผ่านด้วยความเร็วสูง 
อุปกรณ์ความปลอดภัยมีขนาดเล็ก มีจ�ากัด  
ผู้ขับขี่อาจมองไม่เห็นเด็กนักเรียนที่เดินข้ามถนน
 
 กรณีโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน ลักษณะ
ของการจอดรถของผูป้กครอง การขายของบน
ทางเดินเท้าท่ีเบียดบังทางเดิน หรือบังไม่ให้รถ 
เห็นเด็กที่จะข้ามถนน เจ้าหน้าที่จะต้องท�างานหนัก 
โดยจะต้องดแูลทัง้นกัเรยีนทีจ่ะข้ามทาง รถทีจ่ะจอด
รับส่งนักเรียน และผู้ค้าข้างทาง 
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แนวคดิการจดัการความปลอดภยัทางถนนในสถานทีช่มุชน 

 • ใช้หลักวิศวกรรมสร้างอารมณ์และการรับรู้ให้แก่ผู้ขับข่ี เพื่อ 
  ให้ลดความเร็วโดยธรรมชาติอย่างนุ่มนวลและปลอดภัย
 • ไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุงกายภาพถนนมากนัก สามารถใช้กับ 
  ทางข้ามเดิมได้ หรือเพียงแค่ตีเส้นทางม้าลายหรือเส้นจราจร 
  เดิมให้ชัดเจน
 • ติดตั้งและเคลื่อนย้ายออกง่าย ใช้จัดการจราจรเฉพาะช่วง 
  เวลา
 • ใช้แรงงานน้อย ผู้อ�านวยการจราจร 1 คน ก็สามารถจัดการ 
  การจราจรได้อย่างปลอดภัย 
 • ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ
 • มีความปลอดภัยสูง (ทั้งกลางวันและกลางคืนในกรณีที ่
  ไม่ได้เก็บ หรือใช้ส�าหรับงานกลางคืน)
 • ประเมินประสิทธิภาพจากคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมจราจร  
  เช่น การลดความเร็ว ฯลฯ
 • เป็นยุทธวิธีในการเริ่มต้นงานชะลอจราจร (Traffic Calming)  
  แบบค่อยเป็นค่อยไป

6ดนัย เรืองสอน (2557) อ้างใน สสส. (2557) คู่มือการเรียนรู้ “การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” 
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 นอกจากนวตักรรมทางข้ามแบบชัว่คราว ซึง่ไม่ต้องการการปรบัปรงุกายภาพถนน ศวปถ. และศูนย์วิจยัอบัุตเิหตุแห่งประเทศไทย ผลติแผ่น
พบัความรูเ้กีย่วกบัการจดัท�าทางข้ามถาวร ในชือ่ “ทางข้ามยคุใหม่ ปลอดภยั ทนัสมยั ใส่ใจคนข้ามถนน ” ในแผ่นพบัอธบิายหลกัเกณฑ์ในการออกแบบ
ทางข้าม ด้วยกฎ 3 ที่สุด คือ 1.ระยะข้ามสั้นที่สุด 2.อยู่ในต�าแหน่งที่เห็นรถชัดที่สุด และ 3.ข้ามสะดวก เดินใกล้ มีคนใช้มากที่สุด

ทางข้าม ยุคใหม่
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 วิธีการเลือกต�าแหน่ง พื้นที่ที่เหมาะสม ข้อควรระวัง ข้อดี และข้อเสีย รวมทั้งการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ของทางข้าม 3 รูปแบบ 
ทั้งแบบทางม้าลาย ทางข้ามที่มีการลดความกว้างของถนน และทางข้ามที่มีเกาะพักกลางถนน 
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 ถ้าโครงการถนนที่จะผ่านชุมชนของท่านแบ่งทิศทาง
จราจรด้วยเกาะสี ท่านอาจสนใจแผ่นพับความรู้ชุดนี้ 

 ศวปถ. และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ผลิต 
แผ่นพับความรู้ ภายใต้ชื่อ “เกาะสีคืออะไร ? ใช้ที่ไหนแล้วจะ
ปลอดภัย” เนื้อหาในแผ่นพับอธิบาย วัสดุที่ใช้ท�าเกาะสี อธิบายว่า
ถนนแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับเกาะสี ในเขตเมืองและนอกเมือง 

เกาะสี

8ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและรูปภาพจาก แผ่นพับความรู้ “เกาะสีคืออะไร ใช้ที่ไหนแล้วจะปลอดภัย” ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
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ปิดท้าย
ปัจจัย เงื่อนไขความส�าเร็จ
ปัญหาอุปสรรคที่ (อาจ) 

ต้องพบเจอ

163
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ปัจจัยเงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. การมส่ีวนร่วมของชมุชนจะน�ามาซึง่การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกนัในปัญหาและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั สร้างจติส�านกึ 
  ร่วม ตระหนักร่วมและคุณค่าร่วม และร่วมกันสร้างความเป็นธุระต่อสังคม น�ามาสู่การจัดการร่วม
 2. มีผู้น�าเข้มแข็งที่เป็น Active Actor
 3. มีการบูรณาการต่อยอดกับกิจกรรมอื่น เช่น  งานศพปลอดเหล้า เพื่อสร้างการขับเคลื่อนอย่างมีพลังร่วมกัน
 4. ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Informal Contact)  
  ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่าย สอจร. เครือข่ายนักวิชาการในสถาบันการศึกษา แขวงการทาง แขวงทางหลวงชนบท ฯลฯ
 5. การมีส่วนร่วมในการส�ารวจวิเคราะห์สามารถท�าได้อย่างไม่จ�ากัด แต่ในส่วนของวิธีแก้ไขในระยะยาว ควรแสวงหาความร่วมมือจาก 
  ผู้เชี่ยวชาญ
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ปัญหาอุปสรรค
 1.  กระบวนการสร้างส�านึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและกว่าจะเห็นอาจต้องใช้เวลา
 2.  งบประมาณในการด�าเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยง งานถนนไม่ใช่งานราคาถูก วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับปรุงระยะยาวราคา 
  ค่อนข้างสูง และต้องเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการงบประมาณและภารกิจการท�างานร่วมกัน
 3.  โดยธรรมชาติแล้วอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์สุ่ม ไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีการเกิดอย่างสม�่าเสมอ การสร้างตัวชี้วัดความส�าเร็จด้วยจ�านวน 
  ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเป็นทางเลือกที่มักบั่นทอนแรงใจ 
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“จุดเสี่ยง”
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มงานด้านอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

พี่เลี้ยงหลายท่านบอกเราว่า เดินเข้าไปชวนท�าเรื่อง จุดเสี่ยง
ง่ายกว่าไปชวนชาวบ้านท�าเรื่องอื่น

เรื่องนี้จริงไม่จริงอยากให้ท่านลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเอง
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2

ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
โทร 02 938 8490 โทรสาร 02 938 8827 

Email : admin@roadsafetythai.org  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
www.roadsafetythai.org


