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บทที่ 2
การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหไดผลอยางเปนรูปธรรม จําเปนตองกําหนด
แนวทาง มาตรการ การดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (Thailand Road
Safety Action Plan) พ.ศ. 2547 – 2551 ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน (5E) คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานวิศวกรรม (Engineering)
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรดานการใหความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม
(Public Relation, Education and Public Participation)
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรดานการชวยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service :
EMS)
ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรดานการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Information)
จากแผนปฏิบัติการดังกลาว จะเห็นวาเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับหลายฝาย ทั้งผูรักษากฎหมาย
ประชาชน ตลอดจนองคกรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีบทบาท
สําคัญและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการปองกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียดานชีวิต รางกาย
และทรัพยสินจากอุบัติเหตุ โดยอาจเปนหนวยดําเนินการเองหรือเปนหนวยสนับสนุนใหการปองกัน
อุบัติภัยทางถนนบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกําหนดมาตรการปองกันอุบัติภัยทางถนน ดังนี้
1. มาตรการดานคน
การใหประชาชนผูใชรถ ใชถนน ไดมีความรูและมีสวนรวมในการปองกันอุบัติภัยทาง
ถนนอยางถูกตอง เพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของสภาพปญหา และปลุกพลัง
การเปน “ผูมีวินัยจราจร” ตลอดจนสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร
(มอเตอรไซดปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมาไมขับ ใบอนุญาตขับขี่ เข็มขัดนิรภัย และความเร็วไมเกิน
ที่กําหนด) อันจะนําไปสูการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุไดอยางแทจริง
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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2. มาตรการดานการบําบัดรักษา
การจั ด ให มี อ าสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย เพื่ อ เป น หน ว ยเฝ า ระวั ง และสนั บ สนุ น เข า ร ว ม
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางทันทวงที
3. มาตรการดานระบบขอมูล
จัดทําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ เพื่อใชในการวิเคราะห
ประเมินผล และวางแผนการปองกันอุบัติภัยทางถนนใหถูกตองตามสภาพปญหาของพื้นที่
4. มาตรการดานรถ
รณรงคใหผูใชรถตรวจสภาพรถกอนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานพาหนะ
เชน ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ําในถังพักน้ํา ตรวจระดับน้ํามันเบรคและน้ํามันเครื่อง
เปนตน
นอกจากนี้ อุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงในระดับเสียชีวิต สวนใหญเกิดในชวงเวลา
18.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาใกลค่ํา แสงสวางไมเพียงพอ ทําใหผูขับขี่มองเห็นทัศนวิสัยการจราจร
ไมชัดเจน จึงควรรณรงคใหรถยนตนั่งเปดไฟหนารถ ตั้งแตเวลา 18.00 น. สําหรับรถจักรยานยนตใหเปด
ไฟหนารถตลอดวัน
5. มาตรการดานถนน
ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงอันตรายหรือ
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โดยพิจารณาจัดทําปายสัญญาณเตือน เพื่อใหผูใชรถใชถนนเกิดความ
ระมัดระวัง กรณีถนนชํารุดเสียหายใหเรงแกไขซอมแซมใหแลวเสร็จกอนถึงเทศกาลที่มีผูใชถนนเปน
จํานวนมาก แตหากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จก็ใหติดปายสัญญาณเตือน และขอความรวมมือ
ผูรับจางหยุดดําเนินงานกอสรางหรือซอมแซมในชวงเทศกาลดังกลาวตามความเหมาะสม เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนในการเดินทาง
6. มาตรการดานการประชาสัมพันธ
ใหพิจารณาจัดทําสื่อรณรงคและประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน แผนพับ ปายประชาสัมพันธ
วิทยุชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค เพื่อใหประชาชน ประชาคมตําบล – หมูบาน ชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงวันหยุดเทศกาลที่จะมี
ผูใชรถใชถนนเปนจํานวนมาก ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเปนพิเศษ เชน จัดกิจกรรมรณรงคใหมี
การตรวจสอบสภาพรถกอนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและคนขับกอนเดินทางเพื่อ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร เปนตน
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ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 6 ขอขางตน สามารถพิจารณาไดวาเปนการ
ดําเนินการเกี่ยวของกับ 3 ปจจัยของการเกิดอุบัติภัยทางถนน คือ คน รถ และถนน
โดยมาตรฐานฉบับนี้จะนําเสนอรายละเอียดเฉพาะมาตรการดานถนน เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทราบถึงเทคนิคและวิธีการเพิ่มความปลอดภัยดวยอุปกรณควบคุมจราจร

2.1 มาตรการเพิ่มความปลอดภัยดานถนน
หัวใจสําคัญที่ชวยใหถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น คือ อุปกรณควบคุมจราจร ประกอบดวย
ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกันอันตราย
โดยอุปกรณแตละประเภทมีวัตถุประสงคการใชที่แตกตางกันไป สรุปไดดังนี้
2.1.1 ปายจราจร
การติ ด ตั้ ง ป า ยจราจรบนถนน เพื่ อ แนะนํ า ให ผู ใ ช ย วดยานเดิ น ทางไปสู จุ ด หมาย
ปลายทางไดสะดวก หรือสามารถเดินทางในขณะที่ทัศนวิสัยไมดีหรือระยะการมองเห็นจํากัดไดอยาง
ปลอดภัย หลักการทั่วไปในการติดตั้งปายจราจรมี ดังนี้
- ติดตั้งสอดคลองกับสภาพและการจราจรบนถนน
- ติดตั้งบริเวณทางโคงราบและโคงตั้ง
- ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกวางของผิวจราจร
- ติดตั้งบริเวณที่ตองการนําทาง เพื่อมิใหยานพาหนะหลุดพลัดไปจากคันทางหรือใน
บริเวณทางแยกที่สับสน
- ติดตั้งบริเวณอื่นใดที่วิศวกรผูออกแบบ พิจารณาแลวเห็นวามีอันตรายตอผูใชทาง
หรือเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2.1.2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ติดตั้งเพื่อใหคนขับรถควบคุมยานพาหนะอยูในชอง
จราจรอยางถูกตอง สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชองทาง แซง หรือหยุดรถไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้
อาจใชเปนอุปกรณเตือนเมื่อยานพาหนะวิ่งออกจากชองทางวิ่ง เปนการปองกันและลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ การตีเสนบนผิวจราจรมีเหตุอันควรในการพิจารณา ดังนี้

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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ตารางที่ 2-1 เหตุอันควรในการตีเสนแบงทิศทางการจราจร
จํานวนชองจราจรทั้งสอง
ทิศทาง
4 หรือมากกวาที่ไมใชทางคู

ความกวางผิวจราจร (เมตร)

2

5.5 เมตร ขึ้นไป

2

ทุกขนาด

บริเวณที่ควรใช
เสนแบงทิศทางจราจร
ตลอดสาย
ตลอดสาย

5 – 5.5 เมตร
ก. บริเวณยานชุมชนและที่อยูอาศัย
(ปริมาณจราจร 300 คันตอวันขึ้นไป) ข. บริเวณหามแซง
ค. ระยะ 30 เมตร กอนถึงและภายในโคง
ที่มีรัศมีต่ํากวา 300 เมตร
ง. ระยะ 30 เมตร กอนถึงปายหยุด
จ. บริเวณที่มีอุบัติเหตุบอยครั้ง

2.1.3 สัญญาณไฟจราจร
การตัดสินใจติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ตองพิจารณาถึงความจําเปนเปนสําคัญ เพราะการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่ไมเหมาะสม จะทําใหเกิดความลาชาแกคนขามทางและยวดยานที่
เขาสูทางแยก ซึ่งอาจทําใหมีการฝาฝนสัญญาณไฟจราจรและเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้นในการตัดสินใจ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควรอยูในดุลยพินิจของวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ และควรคํานึงถึง
เหตุอันควรในการติดตั้งสัญญาณไฟ ดังตอไปนี้
(1) ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน
(ก) กรณีติดขัดเนื่องจากปริมาณรถเขาสูทางแยกมีมากทั้งสองทิศทาง พิจารณา
ตามรูปที่ 2-2 โดยใชตารางที่ 2-2 ประกอบ
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รูปที่ 2-2 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวน

ปริมาณรถบนถนนสายรอง (ทิศทางที่มากที่สุด

600

จําเปนตองติดตั้ง

500

สัญญาณไฟจราจร

400
300
200

ไมจําเปนตองติดตั้ง

100

สัญญาณไฟจราจร

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ปริมาณรถบนถนนสายหลัก (สองทิศทาง)

ตารางที่ 2-2 ขอกําหนดในการใชรูปที่ 2-2
จํานวนชองจราจร
ทางสายหลัก
1
1
2 หรือมากกวา
2 หรือมากกวา

ทางสายรอง
1
2 หรือมากกวา
1
2 หรือมากกวา

เสนกราฟที่
I
II
II
III

(ข) กรณีติดขัดเนื่องจากมีปริมาณรถในทางสายหลักที่เขาสูทางแยกมากจนทําให
ทางสายรองติดขัดพิจารณาโดยใชเกณฑขั้นต่ํา ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 เกณฑขั้นต่ําของปริมาณจราจรที่ตองติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก
ขอมูลปริมาณจราจร

ปริมาณจราจรบนทางสายหลัก
(รวมทั้งสองทิศทาง)

ปริมาณจราจรบนทางสายรอง
(ทิศทางที่ปริมาณจราจรสูงสุด)

ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน

900 หรือมากกวา

100 หรือมากกวา

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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(2) จํานวนอุบัติเหตุ
พิจารณาจํานวนอุ บัติเหตุโ ดยใหติด ตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกที่เกิ ด
อุบัติเหตุแลวทําใหมีผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป จํานวนตั้งแต
5 ครั้ง ในรอบป
(3) จํานวนคนขามถนน
(ก) กรณีทั่วไป
พิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนน ดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 ความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนนที่ตองติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ขอมูลปริมาณจราจร

ปริมาณจราจรทั้งสองทิศทาง

จํานวนคนขามถนน

ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน

650 หรือมากกวา

200 หรือมากกวา

(ข) ทางขามหนาสถาบันการศึกษา
พิจารณาตัวแปรที่ 1 คือ ความสัมพันธระหวางจํานวนความถี่ของชองวางที่
ขามถนนไดอยางปลอดภัยกับจํานวนเวลาเปนนาทีที่นักเรียนหรือนักศึกษาขามถนน และตัวแปรที่ 2 คือ
ขนาดของกลุมนั กเรีย น หรือ นั กศึกษาที่ข ามถนนบริ เวณหนาสถาบั นการศึกษา โดยพิจ ารณาติดตั้ ง
สัญญาณไฟจราจร เมื่อจํานวนความถี่ของชองวางที่ขามถนนไดอยางปลอดภัยนอยกวาจํานวนนาที
ที่นักเรียนหรือนักศึกษาใชขามถนนในชวงเวลาเดียวกัน และในชั่วโมงที่มีการขามถนนสูงสุดตองมีกลุม
ของนักเรียนหรือนักศึกษาขามถนนอยางนอย 200 คน โดยไมมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งบริเวณใกลเคียง
ภายในรัศมี 90 เมตร
(4) หลายปจจัยประกอบกัน
พิจารณาปจจัย ขอ (1) ถึง (3) ประกอบกัน โดยแตละปจจัยมีปริมาณมากกวา 80%
2.1.4 ราวกันอันตราย
การเลือกชนิดของราวกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพของถนน สามารถชวยลดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับยวดยานและผูขับขี่ยวดยานได อยางไรก็ตาม ควรนําขอมูลของสภาพ
ถนนที่ไดจากการสํารวจในภาคสนามมาประกอบการตัดสินใจดวย และอาจตองพิจารณาถึงองคประกอบ
อื่นๆ เชน คาใชจาย การบํารุงรักษา และความสวยงาม รายละเอียดชนิดของราวกันอันตรายและความ
แข็งแรงทนทาน รวมทั้งความเหมาะสมในการติดตั้งไดแสดงไวในบทที่ 7
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การบริหารการจัดการและขั้นตอนการ
ดําเนินการติดตั้งและซอมแซมอุปกรณ
ควบคุมจราจร

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(กายภาพของถนน, ขอมูลอุบัติเหตุ และ อุปกรณควบคุมจราจร)

การตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจร
(ปายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง, สัญญาณไฟจราจร, ราวกันอันตราย, และเครื่องมือการยับยั้งจราจร)

ติดตั้งอุปกรณควบคุม
จราจรเพิ่มเติม

ซอมแซมอุปกรณควบคุม
จราจร

การประมาณราคาคากอสราง คาติดตัง้ คาซอมแซม

การควบคุมงานและการ
กําหนดบุคลากร

การตรวจรับงาน

รูปที่ 2-3 แผนผังการบริหารจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานการติดตั้งและซอมแซม
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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อุปกรณควบคุมจราจร

2.2 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การปองกันอุบัติภัยทางถนนใหบังเกิดผลดีนั้น จะตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนงานปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ดังนี้
2.2.1 กายภาพของถนน
เปนการตรวจสอบสภาพถนนทั่วไป เชน สภาพผิวทางมีความชํารุดเสียหาย ตองไดรับ
การซอมแซมหรือไม สภาพแวดลอมขางทางไมมีวัชพืชบดบังทัศนวิสัย กําหนดความปลอดภัยบริเวณ
ทางโคง ทางแยก เปนตน
2.2.2 ขอมูลอุบัติเหตุ
เปนการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนปองกัน
มิใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก
2.2.3 อุปกรณจราจร
เปนการตรวจสอบอุปกรณจราจรใหอยูในสภาพใชการไดดี หากพบวาชํารุดตองรีบ
ดําเนินการซอมแซม หรือเปนการพิจารณาติดตั้งอุปกรณจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่พบวาเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
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iขนาดปายจราจร
ความชัดเจนของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ
ตําแหนงที่ตั้งการ
สะทอนแสงในเวลา
กลางคืนควรได
มาตรฐานเหมือนกัน
ทั่วประเทศ
iการติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางตอง
เหมาะสมตามสภาพการ
ใชงานและมีมาตรฐาน
เหมือนกันทั่วประเทศ

อุปกรณควบคุม
การจราจร (Traffic
Control Device)

i ไฟฟาแสงสวาง
ควรเพียงพอตอการ
สัญจรในเวลากลางคืน
(ถามี)
iราวกันตก (Guard
Rail) ตองมีลักษณะ
และวัสดุที่ไดมาตรฐาน
และตองติดตั้งใน
ตําแหนงที่เหมาะสมและ
ตอเนื่องตลอดแนวโคง
iเครื่องหมายนําทาง
(Delineation) ที่มี
ประสิทธิภาพตอง
ใชงานไดทุกสภาวะ
ไมวาจะเปนกลางวัน
กลางคืน ฝนตก หรือ
หมอกจัด
iควรติดตั้งอุปกรณ
เตือนอันตรายให
ถูกตองและครบถวนใน
จุดที่มีอันตรายมาก
หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บอยครั้ง

i ควรมีระยะ
มองเห็นที่เพียงพอใน
การหยุดหรือแซงได
อยางปลอดภัยโดยเฉพาะ
บริเวณจุดวิกฤตตาง ๆ
เชน ทางแยก ทางโคง
เปนตน

อุปกรณอํานวย
ระยะมองเห็น
ความปลอดภัย
ที่ปลอดภัย (Visibility(Safety Control Device) SightDistances)
iปราศจากวัชพืชขึ้น
รก 2 ขางทาง
iหลักกิโลเมตรอยูใน
สภาพการใชงานที่ดี
iเครื่องหมายจราจร
เปนระเบียบ ไมชํารุด
เสียหาย
iปราศจากสิ่งกีดขวาง
บนไหลทาง
iปรับปรุงสิ่งปลูก
สรางหรืออุปกรณ
ขางทางอื่น ๆ ที่จําเปน
iตองชวยกันอนุรักษ
สภาพแวดลอมขางทาง
เชน ปาไมสวนเกษตร
หรือสิ่งปลูกสรางที่
สวยงามอยางอื่น

สภาพแวดลอม
ขางทาง
(Road Side)
iเครื่องหมายจราจร
บนพื้น เชน เสนแบง
ทิศทางจราจร เสน
ชะลอความเร็วหรือ
เครื่องหมายอื่น ๆ ตอง
ชัดเจนถูกตอง

iความชํารุดเสียหาย
ตองไดรับการซอมแซม
อยางถูกวิธีและตรงตาม
กําหนดเวลา
iยกระดับมาตรฐาน
เปนผิวทางแอลฟสท
ในสายทางที่พิจารณา
แลววามีความสําคัญ
ทางดานสังคมและการ
พัฒนาชุมชน

เครื่องหมายจราจร
สภาพผิวทาง
บนพื้น
(PavementCondition)
(Pavement Marking)
iควรออกแบบถนน
ใหเปนลักษณะแนวราบ
ถาทําได
iหลีกเลี่ยงการ
ออกแบบโคงผสม
(Compound Curves)
iในกรณีมีขอจํากัด
ดานภูมิศาสตรที่กําหนด
และยึดวัตถุประสงค
ดานความปลอดภัยเปน
สําคัญ

แนวเสนทางของถนน
(Alignment)

ตาราง 2-5 แนวทางการดําเนินการเพื่อถนนปลอดภัย

iควรขยายไหลทาง
ถาสามารถทําได
iการออกแบบยก
โคงแนวราบ(Super
Elevation) ที่เหมาะสม
ทําใหรถวิ่งทางโคงได
อยางนิ่มนวล

iจัดทําปายแนะนํา
ทาง เชน ปายบอก
ทิศทาง ปายแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว หรือ
ปายบอกระยะทาง
เปนตน

ลักษณะรูปตัด (Cross ปายแนะนําทาง (Guide
Section)
Post)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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2.3 การตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจร
อุปกรณควบคุมจราจรที่ติดตั้งใชงานอยูยอมมีลักษณะและปจจัยของการเสื่อมสภาพแตกตาง
กันไป ตามประเภทของอุปกรณควบคุมจราจร วัสดุที่ใช รวมทั้งความแตกตางของพื้นที่ที่ติดตั้ง
เพื่อใหอุปกรณควบคุมจราจรมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาใชงาน การตรวจสอบบํารุงรักษา
อุปกรณควบคุมจราจรจึงตองทําอยางเปนระบบ มีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจไดวา
อุปกรณควบคุมจราจรจะมีสภาพที่ดีตลอดเวลาหรือมีระดับความเสียหายมากนอยเพียงใด และยังอยูใน
ระดับมาตรฐานการใชงานไดหรือไม จําเปนตองมีการวางระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องหมายจราจร
ดังนี้
2.3.1 สิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบ
สิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบ หมายถึง ชิ้นสวนของอุปกรณควบคุมตางๆ ที่ตอง
ไดรับการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบบํารุงรักษาเปนระยะๆ เพื่อเปนการประกันถึงสภาพการใชงาน
ที่ดีอยูเสมอ โดยแยกตามรายการ ดังนี้
• ชิ้นส ว นปายจราจร เช น แผ นป ายจราจร สัญลักษณห นาแผน ปา ย โครงสรา ง
รองรับอุปกรณยึดตางๆ รวมไปถึงอุปกรณชุดโคมไฟสองสวางแผนปาย เปนตน
• สวนตางๆ ของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เชน เสนจราจรบนผิวทาง ขอความ
และสัญลักษณตางๆ ที่จัดทําบนผิวทาง รวมถึงปุมเครื่องหมายจราจรตางๆ เครื่องหมายสันขอบทาง และ
หลักนําทาง เปนตน
• สวนตางๆ ของสัญญาณไฟจราจร เชน ชุดโคมไฟสัญญาณ หลอดไฟสัญญาณ
เลนสไฟสัญญาณ อุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในโคมไฟสัญญาณ โครงสรางรองรับโคมไฟสัญญาณ ตัวตูควบคุม
อุปกรณภายในตูควบคุม สายไฟสัญญาณ บอพักสายไฟสัญญาณ รวมทั้งกลองสวิตซตัดตอน อุปกรณ
สวิตซตัดตอน และสายไฟฟาหลัก เปนตน
2.3.2 รายการตรวจสอบ
เปนการตรวจสอบลักษณะการเสื่อมสภาพตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดกับอุปกรณควบคุม
จราจร โดยสามารถจําแนกรายการตรวจสอบได ดังนี้
• ตรวจสอบดานการเปรอะเปอน เชน คราบสกปรกเนื่องจากฝุนละออง หรือคราบ
เขมาควันของยวดยาน รอยเลอะหมึกหรือสีจากการขีดเขียนโฆษณา เปนตน
• ตรวจสอบดานการสึกหรอ เชน การกัดกรอนของสนิมเหล็ก การซีดจาง ลบเลือน
ของเครื่องหมาย การสะทอนแสงในเวลากลางคืนลดนอยลง การสึกหรอของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เปนตน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

• ตรวจสอบดานการแตกชํารุดเสียหาย เชน สภาพของเครื่องหมายจราจรบุบเบี้ยว
โคน ลม เอียง หรือสูญหาย เปนตน
• ตรวจสอบด า นอื่ น ๆ ได แ ก การตรวจสอบความถู ก ต อ งของการใช ง าน การ
ตรวจสอบความทันสมัยของเครื่องหมายอยูเสมอ เชน ตรวจสอบการหันทิศทางของแผนปายตรวจสอบ
ปายจราจรที่ไมไดใชงานแลว เปนตน
2.3.3 รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ
รอบระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตาม
รายการตรวจสอบเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความเสียหายรุนแรง
ที่จะเกิดขึ้นจากการไมตรวจสอบหรือไมแกไขตั้งแตแรก
สิ่งสําคัญสําหรับการจัดทําระบบการบํารุงรักษา คือ การรูชวงเวลาที่ตองตรวจสอบ
สภาพ เนื่องจากการกําหนดชวงเวลาที่ถี่หรือเร็วจนเกินไปจะทําใหเกิดความสิ้นเปลือง แตหากกําหนด
ชวงเวลาที่นานจนเกินไปอาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายกอนตรวจสอบก็ได
รอบระยะเวลาที่เหมาะสม นิยมแบงออกเปน ทุกๆ 1 สัปดาห ทุกๆ 1 เดือน ทุกๆ 3 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน ทุกๆ 1 ป ทุกๆ 2 ป ขึ้นอยูกับระยะเวลาของการเกิดการเสื่อมสภาพ โดยสามารถหาไดจาก
การเก็บขอมูลทางสถิติ
2.3.4 วิธีการตรวจสอบสภาพ
การตรวจสอบสภาพสามารถกระทําไดอยางงายๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือวิธีอื่น
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 วิธี ดังนี้
- การตรวจสอบสภาพโดยใชประสาทสัมผัส เปนวิธีการที่กระทําไดงาย สวนใหญ
จะใชการมองเห็นเปนหลัก กระบวนการนี้ชวยใหประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง และสามารถ
กําหนดเปนลักษณะงานประจํา ขอสําคัญของการตรวจสอบนี้คือ ชวงเวลาของการตรวจสอบจะตองไม
หางจนเกินไป เพื่อใหสามารถตรวจพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละนอยหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม
คาดหมายไดกอนที่จะลุกลามเปนปญหาใหญ
- การตรวจเช็คสภาพโดยอาศัยเครื่องมือวัด เปนวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากจะไดผลการ
ตรวจสอบที่แนชัด
- การตรวจวัด แนวโน ม ของการเสื่อ มสภาพ เป น วิธี ก ารที่ ใ ชกั บอุ ปกรณ ควบคุ ม
จราจรที่ยังไมเขาใจถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้น แตเมื่อทราบถึง
ลักษณะดังกลาวแลวก็ใหบันทึกเปนรายการเพื่อตรวจสอบสภาพตอไป
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
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ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจรแลว อาจจําเปนตองดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรเพิ่มเติมใหพอเพียง หรืออาจจะตองดําเนินการซอมแซมอุปกรณควบคุม
จราจรที่ชํารุด ทั้งนี้ การซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรที่ตองใชเทคนิคเฉพาะทาง เชน การ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ควรใชผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน แตหากไมมีบุคคลดังกลาวควรวาจาง
ศึกษาดําเนินการออกแบบและติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตอไป

2.4 การประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร
ในการประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ตองประมาณราคาจากแบบที่
วิศวกรไดจัดทําขึ้น โดยบุคลากรผูประมาณราคาจะตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา ปวส. โยธา ซึ่งจะดําเนินการถอดแบบ
หาปริมาณของอุปกรณควบคุมจราจรที่ใช ราคาตอหนวยในแตละรายการ และคาแรงการติดตั้งและ
ดําเนินการ รวมทั้งทําการสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเสนอตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาจัดทําโครงการตอไป
ตารางที่ 2-6 เปนราคาโดยประมาณในการติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ณ เดือน
กุมภาพันธ 2548 เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการประมาณราคาคาติดตั้งหรือ
ซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร
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ตารางที่ 2-6 ตัวอยางราคาการติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจรโดยประมาณ
รายละเอียด

หนวย

- ปายเตือนทางแคบ
- ปายเตือนทางสามแยก
- ปายแนะนําจุดหมายปลายทาง
- ปาย Chevron
- ปายเตือนหัวเกาะ
- ปายเตือนทางโคง
- ปายจํากัดความเร็ว
- ทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
- ทาสีคันหิน
- ทาสีขาว-ดําที่คอสะพาน
- ทาสีตีเสนเสนขอบทางและเสนแบงชองจราจร
- ทาสีขาว-ดําที่หัวเกาะ
- งานติดตั้งราวกันตก (Guard Rail)
- งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (แบบ Real Time Management)
- ติดแผนสะทอนแสง
- ติดตั้งเปาสะทอนแสง
- ติดตั้งหมุดสะทอนแสง
- Timber barricade
- Rumble Strips

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
เมตร
เหมารวม
ตารางเมตร
แผน
ตัว
เมตร
เหมา

ราคา/หนวย
(บาท)
1,290.00
1,290.00
3,000.00
1,050.00
1,050.00
1,290.00
1,050.00
246.00
100.00
150.00
246.00
150.00
1,250.00
650,000.00
200.00
120.00
500.00
3,000.00
5,000.00

2.5 การกําหนดบุคลากรและการตรวจรับงาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรจั ด บุ ค ลากรหรื อ ผู มี ค วามรู ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนต า งๆ
เพื่อใหการติดตั้งหรือซอมแซมเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของสัญญา ดังนี้
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มาตรฐาน
1. ปายจราจร
2. เครื่องหมายจราจร
บนพื้นทาง
3. สัญญาณไฟจราจร
4. เครื่องมือยับยั้ง
จราจร
5. ราวกันอันตราย

การออกแบบ
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา

การประมาณราคา การควบคุมดูแล
นายชางโยธา
นายชางโยธา

การตรวจรับงาน
นายชางโยธา

การบํารุงรักษา
นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

วิศวกรจราจร
หรือวิศวกรโยธา
นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ที่ไดระบุไวในตารางควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณควบคุม
จราจรตามมาตรฐานฉบับนี้ หรือ ของ สํา นักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) กระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงลักษณะงานและความจําเปน ตองมีบุคลากรเพิ่มขึ้นตามความยากของงาน
คุณภาพ และปริมาณงาน ตลอดจนคาใชจายตามแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อนึ่ง กรณีมีความตองการใชบุคลากรเปนการชั่วคราว อาจขอความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของใหความชวยเหลือหรือใชวิธีการจางตามระเบียบของทางราชการ

2.6 การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา
การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลความถูกตองของวิธีการ
บํารุงรักษา โดยใชดัชนีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครั้งที่อุปกรณควบคุมจราจรเกิดความเสียหาย หรือ
การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย หรืออาจใชขอมูลดิบตาง ๆ ดังนี้
• ขอมูลการตรวจสอบบํารุงรักษา
• ขอมูลการวิเคราะหสาเหตุของการเสียหาย
• ตารางวิเคราะหจํานวนครั้งของความเสียหาย
• คูมือการใชงาน หรือคูมือการทํางาน
• บันทึกคาใชจายดานการบํารุงรักษา
• อื่นๆ
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ดัชนีที่ใชวัดเพื่อพิจารณาวา กิจกรรมการบํารุงรักษาไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น
ขึ้นกับเนื้อหาของงานบํารุงรักษาและรูปลักษณะของการบํารุงรักษา โดยสามารถพิจารณาจุดสําคัญตางๆ
ตอไปนี้
•
เจาหนาที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
•
การบํารุงรักษาดําเนินไปอยางมีแบบแผน ประหยัดคาใชจาย และประสิทธิภาพการ
ทํางานของอุปกรณสูงขึ้นหรือไม

2.7 การประสานงาน
การดําเนินงานปองกันอุบัติภัยทางถนน เปนงานที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและหนวยงานตางๆ
จึงจําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดประโยชนเชื่อมโยงตอกันอยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจนและเปนระบบ หนวยงานและองคกรที่สําคัญ มีดังนี้
2.7.1 หนวยงานระดับจังหวัด, อําเภอ
• โรงพยาบาลศู น ย แ ละสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในเรื่ อ งข อ มู ล ผู ป ระสบ
อุบัติเหตุและการชวยเหลือฉุกเฉิน
• ตํารวจทองที่ ในเรื่องขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ การควบคุมจราจร การบังคับใช
กฎหมาย และการอบรมใหความรูดานการจราจร
• สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ในเรื่อง
การประสานงานดานถนนและดานวิศวกรรม
• ประชาสัมพันธจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธขาวสารดานความปลอดภัยจราจร
2.7.2 องคกรเอกชน
• เชน มูลนิธิตางๆ ในเรื่องการการกูภัย และชวยเหลือฉุกฉินแกผูประสบอุบัติเหตุ
2.7.3 สถาบันการศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ ประสานการอบรมและให ค วามรู ด า นการจราจร
ตลอดจนการวิจัยดานอุบัติเหตุจราจร เพื่อประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการตอไป
2.7.4 ประชาชน
การกําหนดชองทางการประสานจากภาคประชาชน ดังนี้
• สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเพื่อเฝาระวังอุบัติเหตุ
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• จั ด ฝ ก อบรมให ค วามรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ทางถนนให แ ก
ประชาชน
• จัดระบบรับแจงเหตุเพื่อใหประชาชนที่พบเห็นจุดหรือบริเวณที่อุปกรณควบคุม
จราจรชํารุดเสียหายหรืออาจกอใหเกิดอันตราย สามารถแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการได
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