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บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ของประเทศ
ไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆของโลก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุประกอบด้วย
พฤติกรรมผู้ขับ ขี่ รูปแบบของรถจักรยานยนต์ และลักษณะทางกายภาพ
ของถนนและสิ่งแวดล้อม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในปัจจุบันมีที่
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ ระบบ Road
Safety Audit ซึ่งให้ ความสำคั ญ กับ รถจั ก รยานยนต์น้อ ยมาก ในขณะที่
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่าง iRap
สามารถใช้ในการตรวจสอบความปลอดภั ย ของรถจั ก รยานยนต์ได้ โดย
วิธีการให้คะแนนระดับดาวหรือ star rating การศึกษาวิจัยครัง้ นีต้ อ้ งการ
พัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย เพื่อให้ทราบความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาความครอบคลุมการประเมินความปลอดภัย
ทางถนนสำหรับ รถจั ก รยานยนต์ข อง iRap กั บ รายการตรวจสอบความ
ปลอดภัย ที่พัฒนาขึ้นในบริบทถนนของเมือ งไทย ผลของการศึกษาทำให้
ทราบถึ งข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุง ในส่ ว นของระบบ Road Safety
Audit หรือ iRap ในอนาคตต่อไป
คำสำคัญ: การตรวจสอบความปลอดภัย, รถจักรยานยนต์, ความปลอดภัย
ของรถจักรยานยนต์

Abstract
Nowadays Thailand has high rates of the road accidents
issue by motorcycles on the top of the world rank. The factors
that cause the accident include the driver's behavior, the
pattern of motorcycles and the physical characteristics of
roads and the environment. From the literature review, it is
found that the current road safety audit tool is the road safety
audit system. However, tools used for road safety inspections,
such as iRAP, can be used to check quality. The purpose of this
study is to develop a safety inspection program and determine
the appropriate road for the risk and severity of motorcycle
accidents. A comprehensive study for the development of

road safety assessment and safety inspection of iRAP
motorcycles In Thailand. It is expected to lead to an
improvement suggestion on the Road Safety Audit or iRAP in
the future.
Keywords: Road safety audit, Motorcycle, Road safety for
Motorcycle, iRAP

1. คำนำ
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจากการ
จัดอั นดับ ขององค์ก ารอนามัยโลก(WHO) [5] พบว่า ไทยมีผู้เสีย ชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลงจากอันดับ 2 เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยมีผู้เสียชีวิต
ปีละ 22,491 คน แต่จำนวนผู้เเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์เป็นอันดับที่ 1
ของโลก โดยเสี ย ชี วิ ต สู งสุ ด ร้ อ ยละ 74.4 นอกจากนี้ ส ำนั ก งานตำรวจ
แห่ งชาติ ได้รายงานสถิ ติจ ากการรับ แจ้ งอุ บั ติ เหตุ ก ารจราจรทางบกทั่ ว
ราชอาณาจักร [8-12] โดยจำแนกตามประเภทรถ ซึ่งพบว่าในปี พ.ศ. 2561
นั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุถึง 38% และเมื่อย้อนดูสถิติการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ข องผู้ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2557-2561 พบว่ า
รถจักรยานยนต์มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ใช้ถนนทุกประเภททั้งห้า
ปีและยังมีปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557-2559 มี
การเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ 36% ปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ 37% และปี พ.ศ.2561 เป็น
38% ซึ่งเป็นปีที่มีร้อยละการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สูงที่สุดแม้จะ
มีปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อนก็ตาม
ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีหลายปัจจัย
ทั้ ง พฤติ ก รรมของผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ แ ละพฤติ ก รรมขอ งผู้ ขั บ ขี่
ยานพาหนะคันอื่น รวมถึงการใช้ความเร็วเกินกำหนด และปัจจัยอื่นๆ เช่น
ความเหนื่ อ ยล้ า การมึ น เมาแอลกอฮอล์ ห รื อ ยาเสพติ ด อย่ า งไรก็ ต าม
Making roads motorcycle friendly [3] กล่าวถึง การออกแบบและการ
บำรุงรัก ษาผิว ถนนและสภาพแวดล้อ ม เป็ น สิ่งสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่ อ
ความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงการชนและความรุนแรงของการบาดเจ็บต่อ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ/หรือผู้ซ้อนท้าย ดังนั้นควรมีการสร้างกลไกใน
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีที่
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ ระบบ Road
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Safety Audit แต่ให้ ความสำคัญ กับ รถจั ก รยานยนต์น้อ ยมาก ในขณะที่
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่าง iRap
สามารถใช้ในการตรวจสอบความปลอดภั ย ของรถจั ก รยานยนต์ได้ โดย
วิ ธี ก ารให้ ค ะแนนระดั บ ดาวหรื อ star rating จึ ง เป็ น ที่ ม าของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่
เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อให้ทราบความเสี่ยงและความรุนแรงของการ
เกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาความครอบคลุมการ
ประเมิ น ความปลอดภั ย ทางถนนสำหรับ รถจั ก รยานยนต์ข อง iRap กั บ
รายการตรวจสอบความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นในบริบทถนนของเมืองไทย
โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่ข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงในส่ว นของระบบ
Road Safety Audit หรือ iRap ในอนาคตต่อไป
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ดังในรูปที่ 2 กล่าวคือ เมื่อปัจจัยใดล้มลงย่อมมีผลกระทบต่อปัจจัยอื่นๆ จะ
เห็ น ว่ า ถ้ า ผู้ ใ ช้ ถ นนและยานพาหนะเกิ ด ความบกพร่ อ ง มี ก ารด้ อ ย
สมรรถภาพในขณะขับขี่ ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำ และ/หรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย และมีการใช้ความเร็วสูง ผลที่ตามมาคือ การเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บและเสียชีวิต
2.2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์

รูปที่ 1 ผลกระทบของอัตราความเร็วต่อการบาดเจ็บ

ในการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์
Motorcycle Safety Advisory Counci [3] ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไว้ใน Making roads motorcycle
friendly ดังนี้
2.2.1 ผิวถนน
รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนถนนต้องการพื้นผิว ถนนที่สม่ำเสมอเพื่อให้
สามารถรั ก ษ าเสถี ย รภาพ และไม่ สู ญ เสี ย การยึ ด เกาะ เนื่ อ งจาก
รถจักรยานยนต์มีความอ่อนไหวต่อสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวถนน ซึ่งอาจ
นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีในสถานที่ที่ผู้ขับขี่อาจ
เบรกหรือเลี้ยว ถนนจำเป็นต้องมีแรงเสียดทานพื้นผิวที่สม่ำเสมอและควร
หลีกเลี่ยง การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวใด ๆ ที่อาจลดแรงเสียดทานของพื้นผิว
ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีป้ายและทำให้ มองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพ
อากาศ รวมถึงในเวลากลางคืน นอกจากนี้ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ควรดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สร้างอันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หากมีการเสื่อมสภาพของถนนและ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที่ควรมีการเตือนภัยที่เพียงพอ โดยปัจจัยที่สำคัญ
ในส่วนของผิวถนน ได้แก่ ความกว้างของผิวทาง เครื่องหมายบนผิวทาง ผิว
ทางที่หลุดหลวม ไหล่ทาง หลุมบ่อ ตะไคร่น้ำ ร่องและรอยนูน การปิดรอย
แตก การเยิ้มของแอสฟัลต์ซีเมนต์ การควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
งานทาง การเซาะร่องถนน ของเหลวที่รั่วไหล การสะสมของน้ำมัน การทำ
ความสะอาดระหว่างและหลังการปฏิบัติการงานทาง การซ่อมแซมและการ
ทำความสะอาดหลังอุบัติเหตุ และคุณสมบัติอื่นๆ ในเชิงปฏิบัติเพื่อควบคุม
การจราจรหรือตกแต่งพื้นที่และก่อให้เกิดความต่างระดับที่อาจเป็นอันตราย
เช่น เกาะที่ถูกยกขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณการจราจร เป็นต้น

รูปที่ 2 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ

2.2.2 วัสดุโลหะต่าง ๆบนผิวทาง
หากจำเป็นต้องตั้งอยู่บนถนนควรอยู่ในระดับเดียวกับผิวถนน ถูกยึด
ไม่ให้ เคลื่อนที่ ปราศจากขอบหรือ มุมที่แ หลมคม และปิ ดทับ ด้วยผิวที่ มี
ความต้านทานการลื่นไถลเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการยึดกับของยางกับผิว
ถนน โดยปัจจัยที่สำคัญในส่วนของวัสดุโลหะต่างๆบนผิวทาง ได้แก่ บริการ
ต่างๆ เช่น สายโทรคมนาคม บ่ อพัก ระบบวาล์วบริการต่างๆ แผ่นเหล็ก
ชั่วคราวที่วางไว้เพื่อปิดท่อระบายน้ำบนผิวถนน รางรถไฟ และจุดเชื่อมต่อ
สะพาน

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ
ปั จ จุ บั น ความรุ น แรงของอุ บั ติ เหตุ เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารใช้
ความเร็วที่สูง จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
พ.ศ.2558 โดยมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่าร้อยละ 76 ของอุบัติเหตุบนทางเกิด
จากการใช้ความเร็ว ในจำนวนนี้พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณี แต่มีอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต ถึ ง ร้ อ ยละ 34 ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้ ค วามเร็ ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความเร็วต่อระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ [2] พบว่าเมื่อระดับความเร็วเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความรุนแรงของ
การบาดเจ็บเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังรูป 1

สรุปได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากความบกพร่องของปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ใช้ถนน ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อม และการใช้
ความเร็วในการขับขี่ รวมกันเกิดเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ (Chain of Events)

2.2.3 สิ่งแวดล้อม
สภาพอากาศและศักยภาพของโครงข่ายถนนในการจัดการผลกระทบ
นั้น มีส่วนสำคัญ ต่อความปลอดภัย ของผู้ใช้รถจั กรยานยนต์ โดยปั จจัยที่
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สำคัญ ในส่ว นของสิ่งแวดล้อ ม ได้แ ก่ การระบายน้ำ ความชื้นหรือ แผ่ น
น้ำแข็ง และลม
2.2.4 สภาพข้างทาง
มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้การออกแบบและการก่อสร้างสภาพข้าง
ทางส่งผลต่อการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึงการ
จัดการวัตถุข้างทาง ทาง เช่น เสาและป้าย เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มีค วามเสี่ย งที่ จ ะได้รับ บาดเจ็ บ สาหั สจากการชนวัต ถุ อั น ตรายข้ า งทาง
รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กกว่ายานพาหนะประเภทอื่นอาจถูกบดบังได้ง่าย
จากวั ต ถุ ข้ า งทางโดยเฉพาะที่ ท างแยกและมุ ม ถนน หรื อ เมื่ อ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์เอนตัวเอียงทำมุมเพื่อเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ผู้ขับขี่อยู่ใกล้
กับวัตถุอันตรายข้างทางและอาจเกิดอันตรายได้ โดยปัจจัยที่สำคัญในส่วน
ของสภาพข้ า งทาง ได้ แ ก่ การบำรุงรั ก ษาต้น ไม้ ริม ทาง การสร้า งความ
ชัดเจนในแนวเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น
2.3 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์

รูปที่ 4 อุบัตเิ หตุประเภทยานพาหนะคันเดียวทีเ่ กิดจากการชนวัตถุ

2.4 ลักษณะการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
RAPHAEL H. GRZEBIETA และคณ ะ [4] ได้ ศึ ก ษ ากลยุ ท ธ์ แ ละ
แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดการเสี ย ชี วิต หรือ การบาดเจ็ บ สาหั ส จากการชน
Guardrail โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และพบว่าที่ความเร็ ว 60 กม. / ชม.
ในมุมชนลักษณะต่าง ๆส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บอย่างน้อยต่อ
กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง ช่วงท้อง หรือมากกว่านั้น
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการชนอุปกรณ์กันอันตรายของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
ความเร็ว 60 กม. / ชม.
ชนิดอุปกรณ์

มุมชน (°)

ช่วงความเร็วที่
บริเวณร่างกาย
ส่งผลกระทบ

ราวกันอันตรายรูปตัว W

-

80

ทรวงอก

AIS IRSMS User Manual [1] ได้วิเคราะห์ รูป แบบหรือลัก ษณะการ ราวกันอันตรายรูปตัว W
27-64
ทรวงอก
ชนของยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่
ราวกันอันตรายรูปตัว W
16
49-66
ทรวงอก, กระดูกสันหลัง
- อุบัติเหตุกับ คนเดินเท้าซึ่ง ได้แก่ อุ บัติเหตุกับ คนเดินเท้าทั่วไปและ ลวดสลิง
24
32-65
ทรวงอก
อุบัติเหตุกับคนเดินเท้าที่ทางม้าลาย
ราวกันอันตรายรูปตัว W
19
26-63
กระดูกสันหลัง
- อุบั ติเหตุป ระเภทยานพาหนะคันเดียว ซึ่งได้แ ก่ อุบั ติเหตุที่เกิดกับ
ทรวงอก, ระยางค์
ราวกันอันตรายรูปตัว W
18
29-66
ยานพาหนะอย่างเดียว และอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัตถุ
ช่วงล่าง (ขา)
- อุ บั ติ เหตุ แ บบการประทะ ซึ่ งได้ แ ก่ อุ บั ติ เหตุ จ ากยานพาหนะใน ราวกันอันตรายรูปตัว W
9
61-82
ทรวงอก
ทรวงอก, ระยางค์
ทิศทางตั้งฉาก ทิศทางตรงกันข้าม ทิศทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกันที่
ราวกันอันตรายรูปตัว W
10
59-83
ช่วงบน (แขน)
มีการเลี้ยว ทิศทางใดๆที่ต่างกันและมีการเลี้ยว และทิศทางตรงที่มี
ราวกั
น
อั
น
ตรายรู
ป
ตั
ว
W
14
60
ทรวงอก
การเลี้ยว
28
46-62
ท้อง
อุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกั บวัตถุอื่น มี ราวกันอันตรายรูปตัว W
ทรวงอก, ระยางค์
ลัก ษณะการเกิดอุ บั ติเหตุ 5 ลัก ษณะได้แ ก่ รถจั ก รยานยนต์สูญ เสีย การ ราวกันอันตรายรูปตัว W
32
55-77
ช่วงล่าง (ขา)
ควบคุม และหลุด ออกจากถนนไปทางซ้า ย รถจั ก รยานยนต์สูญ เสีย การ
ควบคุมและหลุดออกจากถนนไปทางขวา รถจักรยานยนต์ที่ทางแยก ผู้ซ้อน
หล่นจากยานพาหนะ และ two wheeler falling over
2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ RSA

รูปที่ 3 อุบัตเิ หตุประเภทยานพาหนะคันเดียวทีเ่ กิดกับยานพาหนะอย่างเดียว

อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัตถุ อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์จาก
การชนวัตถุ มีลักษณะการเกิด 7 ลักษณะ ได้แก่ การชนท้ายยานพาหนะที่
จอดอยู่ทางซ้าย การชนท้ ายยานพาหนะที่จ อดอยู่ทางขวา การชนท้า ย
ยานพาหนะที่จอดอยู่จากการเคลื่อนที่ออกของยานพาหนะที่จอดซ้อนคัน
การชนสัตว์ การชนวัตถุแข็งที่อยู่บ นผิวถนน การชนวัตถุ หรือป้ายจราจร
และอุบัติเหตุจากทางรถไฟ

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ Road safety audit
เป็ น ระบบที่ ปั จ จุ บั น ถู ก นำมาใช้ แ ทนระบบที่ เคยใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หา
อุบั ติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ นั่นคือ การปรับ ปรุงจุดที่มีจำนวน
อุบั ติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ (Black spot) ให้มีความปลอดภัย
มากขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็ นการตามแก้ไขปัญ หา แต่ปัจจุ บันมีการใช้ร ะบบ
Road safety audit หรื อ RSA มากขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการลดจำนวนการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่
ขึ้นตอนการออกแบบไปจนถึงถนนที่เปิดใช้บริการแล้ว โดย RSA นั้น เป็น
วิธีการแก้ไขปั ญ หาในเชิงรุก ซึ่งช่วยให้ มองเห็ นอั นตรายและดำเนินการ
แก้ไขก่อนที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยการตรวจสอบจะต้องกระทำโดย
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบ ไม่ มีส่ วนเกี่ย วข้ อ งกับ โครงการหรือ ถนนที่ จ ะตรวจสอบและ
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ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระผ่านขั้นตอน การออกแบบ ก่อสร้าง
และถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
2.6 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ iRAP Star Rating
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ Star rating เป็นการ
ประเมิ น ความปลอดภั ย ของถนนตามเกณฑ์ ข อง International Road
Assessment Program (iRAP) ที่มีก ารให้ คะแนนถนนโดยพิจ ารณาจาก
องค์ ป ระกอบต่ า งๆของถนน ประกอบกั บ สภาพของการจราจร โดย
พิ จ ารณ าแยกตามประเภทของผู้ ใ ช้ ถ นน ได้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ร ถยนต์ ผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้รถจักรยาน และคนเดินเท้า ถนนที่ได้ 5 ดาวจัดเป็น
ถนนที่มีความปลอดภัยสูงสุด และถนนที่ได้ 1 ดาวจะเป็นถนนที่มีความ
ปลอดภัยต่ำสุด ซึ่งมาตรฐานและเป้าหมายของถนนที่ปลอดภัยที่นานาชาติ
ยอมรับควรอยู่ที่ระดับการประเมินตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งตัวแปรสำคัญใน
การประเมินของ iRAP ได้แก่ ความเร็ว
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Median traversability คื อ การข้ า มเกาะกลางถนน ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
แนวโน้มที่ยานพาหนะเดินทางผิดทิศทางจราจร
โดยองค์ประกอบทางถนนที่มีผลต่อการคำนวนค่าคะแนนการจัดลำดับ
(SRS) ของรถจัก รยานยนต์ ประกอบไปด้วย การจั ดช่อ งจราจร ทางโค้ง
เส้นจราจร ความต่างของความเร็ว ความชัน ความกว้า งของช่อ งจราจร
จำนวนช่องจราจร ทางเชื่อมเข้าอาคาร/สถานที่ คุณภาพทางโค้ง สภาพผิว
ทาง ทางขนาน สันระนาดบนไหล่ทาง ระยะการมองเห็น ความฝืดของผิว
ทาง การจัดการความเร็ว ไฟจราจร วัตถุอันตรายข้างทาง ระยะห่างจากสิ่ง
อันตรายข้างทาง ประเภทของทางแยก ประเภทของเกาะกลางถนนและ
ความกว้างไหล่ทาง ดังรูปที่ 6

รูปที่ 5 กระบวนการประเมิน iRAP
ที่มา : iRAP (2014)

โดยการให้ ค ะแนนระดั บ ดาวนั้ น จะอาศั ย ค่ า คะแนนที่ ได้ จ ากการ
ประเมิ น องค์ป ระกอบถนนตามมาตรฐานของ RAP คื อ ค่ า คะแนนการ
จัดลำดับ (Star Rating Score: SRS) ดังแสดงในสมการที่ (1)
𝑆𝑅𝑆 = ∑ 𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠

(1)
รูปที่ 6 กระบวนการคำนวณ SRS ของรถจักรยานยนต์
ที่มา : iRAP (2014)

SRS คือระดับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสสำหรับผู้ใช้

ทางแต่ละประเภท
Crash Type Scores คื อ ค่ า คะแนนของการชนแต่ ล ะประเภท

=
Likelihood x Severity x Operating speed x External flow
influence x Median traversability โดยที่
Likelihood คื อ โอกาสที่ จ ะเกิดอุ บั ติเ หตุ โดยพิ จ ารณาจากค่า ความ
เสี่ยงของปัจจัยทางถนนที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
Severity คือความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากค่าความเสี่ยง
ของปัจจัยทางถนนที่มีผลต่อความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Operating speed คือความเร็วของการจราจร โดยพิจารณาจากความ
เสี่ยงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเร็วของการจราจร
External flow คือ ปั จจั ยภายนอกที่เกี่ย วข้ องกันระหว่างความเสี่ย ง
ของผู้ใช้ทางคนหนึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้ทางคนอื่น

3. วิธีการทดสอบ
3.1 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือและการดำเนินงานวิจัย
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ใช้ ร ายการตรวจสอบความปลอดภั ย สำหรั บ ผู้ ใ ช้
รถจั ก รยานยนต์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการดำเนิ น การ โดย
ผู้ดำเนินการวิจัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการ
ดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1.1. การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อ รวบรวมปั จจั ยที่ก่อ ให้ เกิด อุ บั ติเหตุแ ละ
ความรุนแรงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยแบ่งการทบทวนวรรณกรรมเป็น
หัวข้อดังต่อไปนี้
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- อันตรายสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ลักษณะความเสี่ยงของ
ผู้ใช้รักจักรยานยนต์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติทางถนนสำหรับ
รถจักรยานยนต์
- ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์
- ลักษณะการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ RSA และรายการตรวจสอบความปลอดภัยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งปั จจุบันสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาคู่มือการตรวจสอบและยกระดับ
ความปลอดภั ย งานทางสำหรับ กรมทางหลวงชนบท [6] โดยมี คู่มือ การ
ตรวจสอบทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ คู่มือหลักการด้านความปลอดภัยงานทาง
คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับขั้นตอนการ
ออกแบบ คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับ
ขั้นตอนการก่อสร้าง และคู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัย
งานทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ Star Rating โดย iRAP
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รถจั ก รยานยนต์ ในการประเมิ น RSA โดยจะประเมิ น เป็ น ช่ ว งยาว 1
กิ โ ลเมตรของแต่ ล ะสายทางในกรณี ที่ ส ายทางมี ค วามยาวมากกว่ า 1
กิโลเมตร และระบุปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบเป็นจุด โดยถนนที่มีการแบ่ ง
การจราจรด้วยเกาะกลางหรือราวกันจะประเมิน 2 ทิศทาง
ตารางที่ 2 พื้นที่ศึกษา
ชื่อถนน
การแบ่งทิศทาง
ช่องจราจร
สภาพพื้นที่
(ระยะทาง)
การจราจร
พระองค์ดำ
เกาะ
4
การค้า
(1.4 กม.)
กลางถนน
เอกาทศรถ
การค้า
4
เส้นจราจร
(2 กม.)
การศึกษา
ธรรมบูชา
2
เส้นจราจร
ที่พัก
(0.6 กม.)
ทางหลวงหมายเลข
เกาะ
12
8
การค้า
กลางถนน
(3 กม.)
บรมไตรโลกนารถ
4
เส้นจราจร สถานที่ราชการ
(1.4 กม.)
ศรีธรรมไตรปิฎก
2
เส้นจราจร
สถานศึกษา
(1.3 กม.)
สีหราชเดโชชัย
เกาะ
8
การค้า
(2.4 กม.)
กลางถนน
ริมคลองข้าง
ศาลหลักเมือง
2
เส้นจราจร แหล่งท่องเทีย่ ว
(0.5 กม.)
ถนนบึงพระจันทร์
2
เส้นจราจร
ที่พัก
(1.2 กม.)
สังฆบูชา
4
เส้นจราจร
ที่พัก
(0.9 กม.)

พิกัด
16.816130989,
100.272475056
16.828334053,
100.265429448
16.833938509,
100.268399213
16.840979893,
100.234352084
16.89056027,
100.25826599
16.806721082,
100.262295983
16.803787005,
100.217437339

3.1.2. การพัฒนาเครื่องมือ
การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละความรุ น แรงของผู้ ใช้
รถจั ก รยานยนต์ร่ว มกั บ รายการตรวจสอบความปลอดภั ย ของคู่ มือ การ
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว(เล่มที่ 4)
16.824570551,
เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
100.260489333
3.1.3. พื้นที่ศึกษา
16.797523834,
คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาในจั งหวั ด พิ ษ ณุ โลกที่ มี ผ ลการตรวจสอบความ
100.260384331
ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยระบบ Star Rating โดย iRAP เพื่อเป็น
16.804202729,
กรณี ศึ ก ษ สำห รั บ รายการตรวจสอ บ ความป ลอดภั ยสำห รั บ ผู้ ใ ช้
100.246205861
รถจักรยานยนต์ที่พัฒนาขึ้น
3.1.4 วิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการตรวจสอบความ 4. ผลการทดสอบ
ปลอดภัยของทั้งสองระบบ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงและความรุนแรงของ
จากการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
การเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาความครอบคลุม
ความรุนแรงของผู้ใช้รถจั ก รยานยนต์มาวิเคราะห์ ร่วมกับ การตรวจสอบ
การประเมินความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ของ iRap กับ
รายการตรวจสอบความปลอดภัยจากคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยงาน
รายการ
ทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้วของคู่มือการตรวจสอบและยกระดับ
3.2 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
ความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบทสามารถสรุปประเด็น
พื้นที่ศึก ษาสำหรับ งานวิจั ย นี้ป ระกอบด้วยถนนในเขตเมือ ง จังหวัด ปัญ หาสำหรับ ผู้ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ได้ ดังตารางที่ 3 ซึ่งประเด็นปั ญ หา
พิษณุโลก จำนวน 10 พื้นที่ ที่มีผลการประเมินด้วยระบบ Star rating อยู่ สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของรถจักรยานยนต์นั้น รวม
ในระดั บ 3 ดาวหรือ ต่ ำ กว่า และมี ก ายภาพของถนนและการจราจรที่ ประเด็นปัญหาหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยทั่วไปไว้
หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัย เช่น จำนวนช่องจราจร ความกว้างของ เกือ บทั้งหมด เนื่อ งจากว่าผู้ขั บ ขี่ รถจั ก รยานยนต์เป็ นผู้ใช้ย านพาหนะที่
เปราะบางที่สุด ดังนั้นอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะประเภทอื่น
ช่องจราจร ประเภทของเกาะกลาง สภาพข้างทาง เป็นต้น
เนื่องด้วยสายทางตัวอย่างมีความยาวที่แตกต่างกันและมีสภาพการใช้ จึงถือเป็นประเด็นปัญหาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
งานพื้นที่ไม่เหมือ นกันตลอดข่วงสายทาง ดั งนั้นในการศึก ษานี้ ผู้วิจั ยจะ ตาม ประเด็นปัญหาทั่วไปในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนั้น ยัง
ตรวจสอบความปลอดภั ยด้ว ยรายการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับ ไม่ เ พี ย งพ อ สำห รั บ ก ารตรวจสอบ ค วามป ลอดภั ย ทางถ นน ขอ ง
รถจักรยานยนต์ เนื่องจากปัญหาเล็กน้อยบางประการที่ไม่เกิดอันตรายต่อ
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ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นแต่เป็นอันตรายสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ยังไม่ถูกพิจารณาและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงสำหรับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ได้ เช่น
- ความต้านทานการลื่นไถลของเครื่องหมายบนผิวทาง
- วัสดุจากผิวทางที่สึกกร่อน
- ผิวถนนที่ไม่ป กตินอกจากการเป็ นหลุม บ่ อ เช่น ตะไคร่น้ำ คราบ
น้ำมันหรือของเหลว ร่องและรอยนูน การซ่อมแซมที่ไม่ได้คุณภาพ
เกิดความต่างระดับ เป็นต้น
- เกาะ วงเวียน หรือฟุตบาท ที่ถูกยกขึ้นไม่สูงพอทำให้เกิด ความต่าง
ระดับ
- ความเสียดทานของผิววัสดุโลหะต่างๆบนผิวถนน เช่น ฝาท่อ ราง
รถไฟ เป็นต้น
- สัญญาณเตือนสิ่งแวดล้อม เช่น ลมกรรโชก
- วัตถุอันตรายข้างทาง โดยเฉพาะที่มุมและทางโค้ง เนื่องจากผู้ขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ จ ะต้ อ งเอี ย งตั ว เมื่ อ เข้ า โค้ งและอาจใกล้ กั บ วัต ถุ
อันตรายได้มากกว่าปกติ เช่น ป้าย ราวป้องกันคนเดินเท้า เป็นต้น
ดังนั้นจึงจำเป็ นต้องเพิ่มเติมประเด็นปัญ หาบางประการที่อ าจไม่เกิด
อั น ตรายต่อ ผู้ ใช้ ย านพาหนะประเภทอื่ น แต่เป็ น อั น ตรายสำหรับ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์เข้ามาพิจารณา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเด็นปัญหาการตรวจสอบความปลอดภัย
ประเด็นปัญหาหลัก
1. แนวเส้นทางและรูปตัด
ของถนน

2. ช่องทางเสริม

3. ทางแยก

4. ป้ายจราจร
5. เครื่องหมายจราจรและ
เครื่องหมายนำทาง

ประเด็นปัญหารอง
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6. สิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
ข้างทาง

7. สัญญาณไฟจราจร

8. พื้นถนน

• อุปกรณ์เตือนและอุปกรณ์นำทางโค้ง
• แถบชะลอความเร็ว
• เขตปลอดสิ่งกีดขวางข้างทาง
• วัตถุอันตรายข้างทาง**
• ราวกันอันตราย
• รั้ว
• การมองเห็นราวกันอันตรายและรั้ว
• การทำงานของสัญญาณไฟจราจร
• การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร
• สภาพผิวถนน
• สภาพความต้านทานการลื่นไถล
• สภาพน้ำขังบริเวณผิวถนน
• วัสดุโลหะบนผิวถนน**

9. ไฟฟ้าแสงสว่าง

• ปัญหาทั่วไปของไฟฟ้าส่องสว่าง

10. ทางเขื่อม

• ปัญหาทั่วไปของทางเชื่อม
• ระยะการมองเห็นที่ทางเชื่อม

11. การจอดรถ

• ปัญหาทั่วไป

12. ผิวถนนที่เปิดให้บริการ
ระหว่างการปฏิบัติงาน**

• ปัญหาทั่วไป**

• แสงสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่
• กิจกรรมข้างทาง
• การควบคุมการจราจรในเชิงปฏิบัติ**
** ประเด็นปัญหาที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมอันตรายสำหรับรถจักรยานยนต์
13. ประเด็นอื่น ๆ

4.1 ผลการตรวจสอบความปลอดภัย

• การมองเห็นและระยะการมองเห็น
• ความเร็วในการออกแบบ
• การจำกัดความเร็ว
• ความต่อเนื่องของเส้นทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์**
• การแซง
• ความเข้าใจในแนวเส้นทางของผู้ขับขี่
• ความกว้าง
• ไหล่ทาง
• ลาดหลังทาง
• การผายความกว้าง
• ไหล่ทาง
• ป้ายและเครื่องหมายจราจร
• การจราจรเลี้ยว
• ตำแหน่งทางแยก
• การมองเห็นและระยะการมองเห็นบริเวณทางแยก
• พื้นที่สำหรับรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยก**
• ความต่อเนื่องของเส้นทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์**
• อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์นำทางบริเวณทางแยก
• รูปแบบทางแยก
• ประเด็นอื่นๆบริเวณทางแยก
• ประเด็นป้ายทั่วไป
• การมองเห็นป้ายจราจร
• เสาติดตั้งป้ายจราจร
• ปัญหาทั่วไป
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
• หลักนำทางและเป้าสะท้อนแสง

4.1.1. ถนนพระองค์ดำ
พิกัด : 16.816130989, 100.272475056
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 4 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเกาะกลางถนน
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.4 กิโลเมตร

รูปที่ 7 ถนนพระองค์ดำ

ปั ญ หาที่พ บ : ขาดการควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสม เช่น ป้ ายจำกัด
ความเร็ว มีการซ้อนทับของเครื่องหมายจราจรเก่าและใหม่ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความสับสนต่อผู้ใช้เส้นทาง สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้าและอาคาร
พานิชย์ ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีการจอดรถตลอดสองข้างทางและ
มีทางเชื่อมเข้าออกที่มีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ
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4.1.2. ถนนเอกาทศรถ
พิกัด : 16.828334053, 100.265429448
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แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยก ถนน 4 ช่อง
จราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 2 กิโลเมตร

รูปที่ 10 ถนนทางหลวงหมายเลข 12

รูปที่ 8 ถนนเอกาทศรถ

ปั ญหาที่พ บ : ขาดการควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสม เช่น ป้ ายจำกัด
ความเร็ ว เส้ น จราจรเลื อ นลางโดยเฉพาะเส้ น แบ่ งทิ ศ ทางการจราจร
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้าและอาคารพานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำ
กิจกรรม มีระยะมองเห็นทางแยกที่เพียงพอและมีการจอดรถตลอดสองข้าง
ทาง มีเสาอยู่ในระยะปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
พื้นถนนมีท่อระบายน้ำซึ่งมีพื้นผิวที่ลื่นและมีความต่างระดับในบางจุด
4.1.3. ถนนธรรมบูชา
พิกัด : 16.833938509, 100.268399213
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 2 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 0.6 กิโลเมตร

ปัญหาที่พบ : ถนนเป็นทางตรงที่ผู้ขับขี่อาจใช้ความเร็วสูงแต่ขาดการ
ควบคุ ม ความเร็ว ที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ยั งมี ค วามแตกต่ า งของการใช้
ความเร็วของยานพาหนะประเภทอื่นค่อนข้างสูง สิ่งแวดล้อมสองข้างทาง
เป็นร้านค้าและอาคารพานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีการจอดรถ
ตลอดสองข้างทาง
4.1.5. ถนนบรมไตรลกนารถ
พิกัด : 16.89056027, 100.25826599
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยก ถนน 4 ช่อง
จราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.4 กิโลเมตร

รูปที่ 11 ถนนบรมไตรลกนารถ

ปัญหาที่พบ : เส้นจราจรเลือนลาง สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้า
อาคารพานิชย์แ ละสถานที่ราชการซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีก าร
จอดรถตลอดสองข้างทางซึ่งบดบังระยะมองเห็นทางเชื่อมและทางเข้าออก
มีทางแยกที่อยู่ใกล้กัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุอันตรายอยู่ในระยะปลอดภัย
เช่น เสา ป้าย เป็นต้น

รูปที่ 9 ถนนธรรมบูชา

ปั ญ หาที่ พ บ : ถนนไม่ มี เส้ น จราจรและเส้ น แบ่ งทิ ศ ทางการจราจร
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นที่อยู่อาศัย ปราศจากไหล่ทางและทางเท้า มี
การเข้ าออกที่อ ยู่อาศัยตลอดสองข้า งทาง มีเสา ต้นไม้ และร่องน้ำอยู่ใน
ระยะปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พื้นถนนมีเศษ
ดินและวัชพืชในบางจุด

4.1.6. ถนนศรีธรรมไตรปิฏก
พิกัด : 16.806721082, 100.262295983
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยก ถนน 2 ช่อง
จราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.3 กิโลเมตร

4.1.4. ถนนทางหลวงหมายเลข 12
พิกัด : 16.840979893, 100.234352084
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 8 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเกาะกลางถนน
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 3 กิโลเมตร
รูปที่ 12 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก
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ปัญหาที่พบ : สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้า อาคารพานิชย์และ
สถานศึกษา ซึ่งมีความหนาน่าของการจราจรในช่วงเร่งด่วน ถนนไม่มีเส้น
จราจรและเส้นแบ่งทิศทางการจราจร มีความหนาแน่นของการสัญ จรคน
เดินเท้า มีวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น ขอบฟุตบาท เสา
ป้าย มีท่อบนผิวถนนและมีการชำรุดของผิวทางในบางจุด มีปัญหาการจอด
รถข้างทาง และมีทางเชื่อมที่มีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ
4.1.7. ถนนศรีหราชเดโชชีย
พิกัด : 16.803787005, 100.217437339
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 8 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเกาะกลางถนน
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 2.4 กิโลเมตร
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การจอดรถตลอดสองข้างทางซึ่งบดบังระยะมองเห็นทางเชื่อมเข้าออก พื้น
ถนนมีเศษดินและวัชพืช
4.1.9. ถนนบึงพระจันทร์
พิกัด : 16.797523834, 100.260384331
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 2 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.2 กิโลเมตร

รูปที่ 15 ถนนบึงพระจันทร์

รูปที่ 13 ถนนสีหราชเดโชชัย

ปัญหาที่พบ : ถนนเป็นทางตรงที่ผู้ขับขี่อาจใช้ความเร็วสูงแต่ขาดการ
ควบคุมความเร็วที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้าและอาคาร
พานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีเส้นจราจรที่เลือนลางและมีการ
จอดรถตลอดสองข้างทาง
4.1.8. ถนนริมคลองข้างศาลหลักเมือง
พิกัด : 16.824570551, 100.260489333
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 2 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 0.5 กิโลเมตร

ปัญ หาที่พบ : เส้นจราจรและเส้นแบ่ งทิศทางการจราจรเลือนลาง
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า ปราศจากทางเท้า มีการ
เข้ า ออกที่ อ ยู่ อ าศั ย ตลอดสองข้ า งทางโดยหลายจุ ด มี ร ะยะมองเห็ น ไม่
เพียงพอ มีเสา ป้าย และต้นไม้ อยู่ในระยะปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความ
รุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พื้นถนนมีเศษดินและวัชพืชและผิวทางที่มี ความ
ต่างระดับเล็กน้อยจากการซ่อมแซม
4.1.10. ถนนสังฆบูชา
พิกัด : 16.804202729, 100.246205861
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยกและสะพาน
ถนน 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 0.9 กิโลเมตร

รูปที่ 16 ถนนสังฆบูชา
รูปที่ 14 ถนนริมคลองข้างศาลหลักเมือง

ปั ญ หาที่ พ บ : เส้ น จราจรและเส้ น แบ่ งทิ ศ ทางการจราจรเลื อ นลาง
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นสถานที่สำคัญซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มี

ปัญ หาที่พบ : ถนนเป็ นทางตรงที่ผู้ขับขี่อ าจใช้ความเร็วสูงแต่ข าด
การควบคุมความเร็วที่เหมาะสม มีทางแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานซึ่งมีระยะ
มองเห็ น ที่ ทางแยกไม่เพี ย งพอ สิ่งแวดล้อ มสองข้ า งทางเป็ น ร้า นค้า และ
อาคารพานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีการจอดรถตลอดสองข้าง
ทาง มีเส้นจราจรที่เลือนลาง
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สรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยกรณีศึกษา
10 สายทาง 13 เส้น รวมทิศทางไป-กลับของสายทางที่มีเกาะกลางเป็นการ
แบ่งทิศทางการจราจร โดยประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเป็นเรื่องของ ทาง
เชื่อม ระยะมองเห็น การจอดรถข้างทาง เส้นจราจร สภาพอันตรายข้างทาง
และปัญหาพื้นถนน
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ตารางที่ 5 ปัจจัยทางถนนที่ใช้พิจารณาคะแนนระดับดาว iRAP Star Rating
ปัจจัยทางถนน

ตารางที่ 4 ประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัย
ปัญหาที่พบ
ชื่อถนน
ถนนพระองค์ดำ
(ขาไป)
ถนนพระองค์ดำ
(ขากลับ)
เอกาทศรถ

ทางเชื่อม การจอดรถ
ข้างทาง
/
/

เส้น สภาพอันตราย
จราจร
ข้างทาง
/
-

/

/

/

-

/

/

/

เสา/ป้าย

/

/

/

พื้นถนน
1. ด้านความเสี่ยง
ดิน/วัชพืช

ทางหลวงหมายเลข
12 (ขาไป)
ทางหลวงหมายเลข
12 (ขากลับ)

/

/

เสา/ป้าย
ต้นไม้
ร่องน้ำ
-

/

/

-

บรมไตรโลกนารถ

/

/

/

เสา/ป้าย

/

/

/

/

/

/

ขอบฟุตบาท
เสา/ป้าย
-

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

/

เสา/ป้าย
ต้นไม้

ดิน/วัชพืช
ผิวทางที่ไม่
เรียบจากการ
ซ่อมแซม

/

/

-

-

ธรรมบูชา

ศรีธรรมไตรปิฎก
สีหราชเดโชชัย
(ขาไป)
สีหราชเดโชชัย
(ขากลับ)
ริมคลองข้าง
ศาลหลักเมือง
ถนนบึงพระจันทร์
สังฆบูชา

ดิน/วัชพืช
2. ด้านความรุนแรง

-

การจัดช่องจราจร
ทางโค้ง
เส้นจราจร
ความต่างของความเร็ว
ความชัน
ความกว้างของช่องจราจร
จำนวนช่องจราจร
ทางเชื่อมเข้าอาคาร/สถานที่
คุณภาพทางโค้ง
สภาพผิวทาง
ทางขนาน
สันระนาดบนไหล่ทาง
ระยะการมองเห็น
ความฝืดของผิวทาง
การจัดการความเร็ว
ไฟจราจร
สิ่งอันตรายข้างทาง
ระยะห่างจากสิ่งอันตรายข้างทาง
ประเภทของทางแยก
ประเภทของเกาะกลางถนน
ความกว้างของไหล่ทาง
ทางเชื่อมเข้าอาคาร/สถานที่

ผิวทางชำรุด
ดิน/วัชพืช

4.2 เปรียบเทียบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยระบบ iRAP Star
Rating และ RSA
4.2.1. ปัจจัยและองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัย
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย โดยการให้คะแนนระดับดาวนั้น
จะอาศั ย ค่ า คะแนนที่ ได้ จ ากการประเมิ น องค์ ป ระกอบถนน โดยแบ่ ง
องค์ ป ระกอบออกเป็ น โอกาสที่ จ ะเกิด อุ บั ติเหตุ และ ความรุน แรงของ
อุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากปัจจัยทางถนน ดังตารางที่ 5

จากการเปรีย บเที ย บปั จ จั ย และองค์ ป ระกอบรวมถึ งกระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้วย iRAP Star Rating กับประเด็นปั ญ หาที่ใช้
ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยระบบ RSA ดังตาราง
ที่ 3 แล้วพบว่ามีองค์ประกอบที่เหมือนกันเมื่อเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ของถนน ได้แก่ การจัดช่องจราจร ทางโค้ง เส้นจราจร ความกว้างของช่อง
จราจร จำนวนช่องจราจร ทางเชื่อม สภาพผิวทาง ระยะการมองเห็น ความ
ฝืดของผิวทาง ไฟจราจร วัตถุอันตรายข้างทาง ความกว้างของไหล่ทาง เป็น
ต้น โดยกระบวนการการตรวจสอบความปลอดภัยโดยระบบ iRAP Star
Rating นั้นเป็นการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้ความเร็วของ
การจราจร ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งจากระบบ RSA ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่
องค์ ป ระกอบของถนนและสภาพแวดล้อ ม จึ งเป็ นปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเร็ว ได้แ ก่ ความต่างของความเร็ว ความเร็วของการจราจร ความ
หนาแน่นของการจราจร ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยของระบบ RSA ที่ iRAP
Star Rating ไม่ได้พิจ ารณาถึ งซึ่งเป็ นประเด็นปั ญ หาที่เปราะบางสำหรับ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ วัสดุโลหะบนผิวถนน สภาพผิวถนน การระบายน้ำ
ผิวถนนที่เปิดให้บริการระหว่างปฏิบัติงาน และการควบคุมการจราจรในเชิง
ปฏิบัติ เช่น เกาะหรือขอบฟุตบาทที่อาจเป็นอันตราย เป็นต้น
4.2.2. ผลการตรวจสอบความปลอดภัย
การกำหนดความเร็ว จำกัดที่เหมาะสมสำหรับ ถนนในเขตเมือ งตาม
มาตรฐานความปลอดภัยสากล กรณีศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
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พิษณุโลก [6] โดยใช้ระบบ iRAP Star Rating ได้ศึกษาปัจจัยทางกายภาพ
ที่ส่ งผลต่ อ การใช้ค วามเร็ว ของการจราจรที่ เหมาะสม เช่ น จำนวนช่อ ง
จราจร ความกว้างช่องจราจร ประเภทเกาะกลาง ทางเดินเท้า ทางข้า ม
สภาพข้างทาง ความเร็วของการจราจร และความหนาแน่น ของการจราจร
เพื่อกำหนดความเร็วที่เหมาะสมและให้ระดับดาวความปลอดภัยของถนน
โดยปัญหาที่พบจากการศึกษาสายทางในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 10 สาย ได้แก่
สภาพอันตรายข้างทางจากการขาดระยะปลอดภัยข้างทาง (Clear zone)
วัตถุอันตรายในบริเวณใกล้ชิดกับช่องจราจรที่ระยะน้อยกว่า 1 เมตร เช่น
เสาไฟฟ้ า ต้น ไม้ ข นาดใหญ่ (เส้น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางมากกว่า 10 ซม.) ระยะ
มองเห็น รวมไปถึงการขาดไหล่ทางให้ผู้ใข้รถจักรยานยนต์ได้สัญจร
ผลการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยระบบ RSA พบปัญหาในเรื่องของ
ระยะมองเห็น ทางเชื่อม การจอดรถข้างทาง และสภาพอันตรายข้างทางใน
ทุกสายทาง พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและพื้นถนนในบางสาย
ทาง นอกจากนี้ทางส่วนใหญ่ ยังเป็นทางตรงโดยไม่มีการควบคุมความเร็ว
นอกจากป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง อย่างไรก็
ตามไม่พบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง

5. สรุปผล
จากการศึก ษาและพั ฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับ
รถจักรยานยนต์พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยในกรณีศึกษาเทียบกับผล
การตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานการประเมิน iRAP Star Rating
พบประเด็นปัญหาที่เหมือนกัน ทั้งสภาพอันตรายข้างทางจากการขาดระยะ
ปลอดภัยข้างทาง วัตถุอันตราย เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ เป็นต้น ปัญหาระยะ
มองเห็น รวมไปถึงการขาดไหล่ทางให้ผู้ใข้รถจักรยานยนต์ได้สัญจร อย่างไร
ก็ตามการศึกษาของ iRAP Star Rating นั้น จะศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการใช้ความเร็วของการจราจรที่เหมาะสม เช่น จำนวนช่องจราจร
ความกว้างช่องจราจร ประเภทเกาะกลาง ทางเดินเท้า ทางข้าม สภาพข้าง
ทาง ความเร็ว ของการจราจร และความหนาแน่ น ของการจราจร เพื่ อ
กำหนดความเร็วที่เหมาะสมและให้ระดับดาวความปลอดภัยของถนน ซึ่งจะ
มี ส่ ว นช่ ว ยในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดความเร็ ว
การจราจรที่เหมาะสมได้ แต่การประเมิน iRAP Star Rating นั้นไม่ได้ระบุ
จุ ด เสี่ ย งและการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำคั ญ สำหรั บ ผู้ ใ ช้
รถจั ก รยานยนต์ เนื่ อ งจากลัก ษณะยานพาหนะของรถจั ก รยานยนต์ มี
เอกลักษณ์และแตกต่างจากยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน จึงทำให้
รถจั ก รยานยนต์มี ความไวต่อ การเปลี่ย นแปลงรูป ร่าง พื้ นผิว หรือ ความ
ต้านทานการลื่นไถลของพื้นผิวถนนรวมถึงถนนที่เปียก เป็นบ่อหลุม หรือมี
เศษเล็กเศษน้อยบนถนน นั่นทำให้ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและลักษณะ
การบาดเจ็บ ของรถจัก รยานยนต์แ ตกต่างจากผู้ขับ ขี่ ยานพาหนะอื่ นเป็ น
อย่างมาก อันตรายบางอย่ างไม่มีผลต่อผู้ขับขี่รถยนต์แต่อาจส่งผลต่อการ
บาดเจ็ บ สาหั ส สำหรับ ผู้ ขั บ ขี่ ในขณะที่ ก ารใช้ ร ายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยหรือการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยระบบ Road safety audit
สามารถมองเห็ น ปั ญ หาดั งกล่า ว เนื่ อ งจากจำเป็ น ต้ อ งตรวจสอบความ
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ปลอดภัยตลอดความยาวสายทางและระบุจุดเสี่ ยง เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นพร้อมเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณาจารย์ ที่ให้ ค ำปรึก ษาในการเขี ย นบทความนี้ รวมถึ ง
บุคคลากรและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทำให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ
ได้
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