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บทสรุปผูบ้ ริ หาร
งานวิจยั ชี้ให้เห็นว่าความเร็วของยานพาหนะส่งผลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุบนถนนทัง้ หมด เป็ นที่ทราบกันดีว่า อุบตั ิเหตุท่เี กิด
ขณะใช้ความเร็วสูงนัน้ ใช้พลังงานจลน์สงู ยิง่ มีพลังงานกระจายในการชนเท่าไหร่ ความเสียหายก็ยงิ่ รุนแรงมากขึ้นเท่านัน้ นอกจากนี้
ความเร็ว ยัง เพิ่ม โอกาสการเกิด อุ บ ัติเ หตุ โอกาสในการก่ อ ให้เ กิด อุ บ ัติเ หตุ ท่ีมีผู้เ สีย ชีว ิต และผู้ไ ด้ร ับ บา ดเจ็บ สาหัส เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญแม้ความเร็วของรถเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้อย การวิจยั ภาคสนามแสดงให้เห็นว่าหากเพิม่ ความเร็วเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1
จะเพิม่ ความถี่ในการเกิดอุบตั เิ หตุทก่ี ่อให้เกิดการบาดเจ็บถึงร้อยละ 2 เพิม่ ความถี่ในการเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรงร้อยละ 3 และเพิม่ ความถี่
ในการเกิดอุบตั เิ หตุทท่ี าให้มผี เู้ สียชีวติ ร้อยละ 4
ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานได้ร บั อิทธิพลอย่างหนักจากความเร็ว ในการใช้ถ นน หากไม่เ ข้าใจเรื่อง ความเร็วจากัด และ
ความเร็วในการขับขี่อย่างถี่ถ้วนแล้ว คงเป็ นการยากที่จะประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่
หนึ่งๆ
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อเน้นว่าการจัดการความเร็วมีความสาคัญต่อแนวคิดระบบทีป่ ลอดภัย (Safe System Approach) และ
ชีใ้ ห้เห็นว่าการเปลีย่ นแปลงความเร็วเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนทุกประเภท สาระหลักของ
รายงานฉบับนี้มาจากประสบการณ์จากการประเมินความปลอดภัยบนถนนด้วยโปรแกรม iRAP ทีด่ าเนินการโดยมูลนิธบิ ลูมเบิรก์ เพื่อ
สาธารณประโยชน์ว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนน (BIGRS) โดยประเมินถนนในประเทศไทย ความยาว 867 กิ โลเมตรและ
ถนนในกรุงเทพมหานคร ความยาว 258 กิ โลเมตร ระหว่างปี 2558 – 2562 รวมทัง้ กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถกับหุน้ ส่วน
ในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ทาให้เกิดผู้เชี่ยวชาญเกือบ 700 คน ซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยบนถนนในช่วงทีท่ าการศึกษา
ความสาคัญของความเร็วที่ก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อผู้ใช้ถนนได้รบั การเน้นย้าจากกรณีศกึ ษา 2 กรณี จากถนน 2 เส้นในประเทศไทย
ไ ด้ แ ก่ ถ น น ว ง แ ว น ร อ บ น อ ก ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ถ น น ห ทั ย ร า ษ ฎ ร์ ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
รายงานนี้จะชีใ้ ห้เห็นผลกระทบจากการขับขีด่ ้วยความเร็วต่างกันโดยประเมินความปลอดภัยบนถนนด้วยโปรแกรม iRAP นอกจาก
การจาลองและแสดงผลการจาลองแล้ว การศึกษาครัง้ นี้ย งั แสดงให้เ ห็นว่า การลดความเร็วจากัด 10 กม/ชม จะช่ วยลดหรือ
ป้ องกันจานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสได้ถึงหนึ่ งในสามบนถนนทัง้ สองเส้นที่ทาการทดลองนาร่อง
ตลอดระยะทาง 170 กิ โลเมตรของถนนวงแวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เมื่อตัง้ ค่าความเร็วจากัดที่ 90 กม/ชม ผลการประเมิน
ความปลอดภัยบนถนนด้วยโปรแกรม iRAP สาหรับอัตราการใช้ถนนแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 11 ของถนนทัง้ เส้นมีความปลอดภัย
ที่ระดับ 4 ดาว ร้อยละ 66 อยู่ท่รี ะดับ 3 ดาว ร้อยละ 21 อยู่ท่รี ะดับ 2 ดาว และร้อยละ 2 อยู่ท่รี ะดับ 1 ดาว สมมติว่าเพิม่ ความเร็ว
จากัดขึน้ อีก 10 กม/ชม. ให้เป็ น 100 กม/ชม การทดสอบวิเคราะห์ความเร็วแสดงให้เห็นว่าไม่มชี ่วงใดของถนนเลยทีม่ คี วามปลอดภัย
ระดับ 4 ดาว ร้อ ยละ 42 ของถนนทัง้ เส้น จัดอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูง (1 และ 2 ดาว) การลดความเร็วจากัด (ที่มีการบังคับใช้)
จาก 90 เป็ น 80 กม/ชม จะช่วยลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสลงได้ประมาณร้อยละ 30 ในถนนช่วงนี้ ซึง่ คานวณแล้ว
ว่าช่วยป้ องกันหรือลดจานวนผู้เสียชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัส ได้ 36 รายต่อปี ในขณะเดียวกัน หากไม่กาหนดความเร็ว จ ากัด
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ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และใช้ความเร็วที่ 120 กม/ชัวโมง
่
คาดการณ์ ว่าจะมีจานวนผู้เสียชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัสเพิม่ ขึ้นประมาณ
3 เท่าจากความเร็วที่ 80 กม/ชม กล่าวคือ จะมีผเู้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส 287 ราย
ตลอดระยะทาง 2.3 กิ โลเมตรของถนนหทัยราษฎร์ในเขตมี นบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อ ก าหนดความเร็ว ที่ 80 กม/ชม
การประเมินความปลอดภัย บนถนนสาหรับผู้เดินเท้าโดยการป้ อนข้อมูลดิบลงในโปรแกรม iRAP แสดงให้เห็นว่าถนนช่วงนี้ทงั ้ เส้น
มีคะแนนระดับดาวอยู่ท่ี 1 แต่หากจากัดความเร็วที่ 50 กม/ชม ร้อยละ 33 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 58 ระดับ 2 ดาว
และร้อยละ 8 ระดับ 1 ดาว เมื่อกาหนดความเร็วที่ 40 กม/ชม ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 33 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 4
ดาว ร้อ ยละ 58 ระดับ 3 ดาว และร้อ ยละ 8 ระดับ 1 ดาว สาหรับ รถจักรยานยนต์ ท่ขี บั ขี่ด้ว ยความเร็ว 80 กม/ชม ข้อ มูลดิบ
การประเมินความปลอดภัย บนถนนด้วยโปรแกรม IRAP แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 4 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 88
ระดับ 2 ดาว และร้อยละ 8 ระดับ 1 ดาว ทีค่ วามเร็ว 40 กม/ชม ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 92 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ
5 ดาว ร้อยละ 4 ระดับ 4 ดาว และร้อยละ 4 ระดับ 1 ดาว ส่วนผลการประเมินอื่ นๆ แสดงไว้ในรูปแบบภาพประกอบในรายงาน
การลดความเร็วจากัด (ทีม่ กี ารบังคับใช้) จาก 80 เป็ น 70 กม/ชม จะช่วยลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสลงได้ประมาณ
ร้อ ยละ 31 บนถนนช่ ว งนี้ ซึ่ง ค านวณแล้ว ว่ า ช่ ว ยป้ อ งกัน หรือ ลดจ านวนผู้เ สีย ชีว ิต และผู้ไ ด้ร ับ บาดเจ็บ สาหัส ได้ 3 รายต่ อ ปี
ในขณะเดียวกัน การกาหนดความเร็วจากัดที่ 40 กม/ชัวโมง
่
จะช่วยลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัสลงประมาณร้อยละ
90 หรือ ลดผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสได้ 10 ราย
กรณี ศึกษาทัง้ สองแสดงให้เห็นว่าลักษณะการใช้งานถนน ประเภทยานพาหนะที่ใช้ และการใช้งาน/การพัฒนาที่ดินรอบข้าง
เป็ นสิ่ งที่พึงพิ จารณาในการกาหนดความเร็วจากัดที่ เหมาะสมอย่างยิ่ ง ผลการจาลองเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึง
ผลกระทบของความเร็วที่มตี ่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนทุกคน นอกจากนี้ ยังช่วยให้หน่ วยงานด้านการดูแลถนนในประเทศไทย
ปรับแก้ไขและกาหนดความเร็วจากัดตามแนวคิดระบบทีป่ ลอดภัย
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กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้จดั ทาโดยธนาคารโลกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนสาหรับ มูลนิธบิ ลูมเบิร์กเพือ่ สาธารณประโยชน์ว่าด้วยความ
ปลอดภัยบนท้องถนนทัวโลก
่
(BIGRS) ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก คุณอลินา เอฟ เบอร์ลาคู (ผู้เชีย่ วชาญด้านการคมนาคม)
ร่วมกับคุณลูค โรเจอร์ส ผูจ้ ดั การด้านการปฏิบตั งิ านระดับโลกสาหรับโครงการประเมินถนนระหว่างประเทศ (iRAP) รายงานทัง้ หมดนี้
ได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินโดยมูลนิธบิ ลูมเบิร์กเพือ่ สาธารณประโยชน์ภ ายใต้ BIGRS เพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมด้านการจัดการ
ความเร็วในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย
รายงานฉบับนี้ได้รบั คาแนะนาทีม่ ปี ระโยชน์ยงิ ่ จากผูเ้ ชีย่ วชาญของโครงการสาธารณูปโภคเพือ่ ความปลอดภัยบนท้องถนนระดับ โลก
(GRSF) ได้แก่ คุณโซเมส จ็อบ (หัวหน้าระดับโลกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน) คุณดีแพน โบเซ (ผูเ้ ชีย่ วชาญอาวุโสด้านคมนาคม
และหัวหน้าทีมสาหรับ BIGRS คุณฮวน มิเกล เวลาสเกวซ (ผู้เชีย่ วชาญด้านคมนาคมของ BIGRS รับผิดชอบภูมภิ าคลาตินอเมริกา
และทะเลแคริบเบียน) และคุณนูร์ อิบราฮิม โมฮาเมด (ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคมนาคมของ BIGRS รับผิดชอบภูมภิ าคแอฟริกา) นอกจากนี้
ยังมีผเู้ ชีย่ วชาญจาก iRAP ได้แก่ คุณร็อบ แมคอินเนอร์นีย์ (ผูบ้ ริหารสูงสุด) และเกร็ก สมิทธ์ (กรรมการผูจ้ ดั การ โครงการยุทธศาสตร์)
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1. บทนา
ความปลอดภัย ทางถนนเป็ นเรื่อ งที่ธนาคารโลกให้ความสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับ โครงการการลงทุนด้านการคมนาคม โครงการ
สาธารณู ป โภคเพื่อ ความปลอดภัย บนท้ อ งถนนระดับ โลก (GRSF) ความร่ ว มมือ ภายใต้ ก ารน าของมู ล นิ ธิ บ ลู ม เบิ ร์ ก เพื่อ
สาธารณประโยชน์ได้ผนึกความร่วมมือระหว่าง 9 สถาบันระดับนานาชาติในนามว่า มูลนิ ธิบลูมเบิรก์ เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนทัวโลก
่
(BIGRS)
โครงการมูลนิธบิ ลูมเบิรก์ เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนทัวโลก
่
(BIGRS) ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2558 – 2061
และถือ เป็ น ระยะที่ส องของโครงการความร่ ว มมือ มูล ค่ า 125 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ที่มุ่ ง เน้ น เรื่อ งการลดจ านวนผู้เ สีย ชีว ิต และ
ผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัสใน 10 เมือ งและ 5 ประเทศที่ได้รบั การคัดเลือกจากประเทศที่กาลังพัฒนา มีการคัดเลือกเมืองที่จะทาโครงการ
ผ่านกระบวนการแข่งขัน ได้แก่ มุมไบ, ฟอร์ต าเลซา, เซา เปาโล, โบโกตาอาดดิส , อักกรา, เซี่ย งไฮ้, บันดุง , โฮจิมินห์ซิต้ี, และ
กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการนี้ เมืองเหล่านี้ได้รบั การสนับสนุนด้านการเงินสาหรับบุคลากรในหน่วยงานของเมือง การช่วยเหลือ
เชิงเทคนิคอย่างครอบคลุมจากหน่ วยงานที่เข้าร่วม การฝึ กอบรมและการสร้างประสิทธิภาพสาหรับหน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย
สื่อ และโครงการสร้างความตระหนักรูใ้ นสังคม
นอกจากนี้ 5 ประเทศ (อินเดีย จีน ไทย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และแทนซาเนีย) ได้รบั คัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุ นทางการเงินสาหรับกิจกรรม
ระดับ ชาติ รวมถึง กิจกรรมด้านการออกกฎหมายและการปฏิบ ัตินโยบาย นอกจากนี้ มูลนิธิบ ลูมเบิร์กยัง ร้อ งขอให้ธนาคารโลก
ทาการศึกษาต้นทุนด้านการเงินและการประเมินถนนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสาหรับทัง้ 5 ประเทศทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 1 เมือ งและประเทศทีท่ าการศึกษาโดย BIGRS (2558-2562)
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การศึกษาชิ้นหนึ่ง ของธนาคารโลก 1 ภายใต้ BIGRS ในปี 2560 แสดงให้เ ห็นว่า การลดจานวนผู้ได้รบั บาดเจ็บและผู้เสี ย ชี วิต
บนท้องถนนอย่างรวดเร็วจะทาให้ทงั ้ 5 ประเทศเติ บโตทางเศรษฐกิ จและมีรายได้เพิ่ มขึ้นอย่างยิ่ ง ในขณะเดียวกันยังนาไปสู่
การได้รบั สวัสดิการทีช่ ดั เจน ยกตัวอย่างเช่น การลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 และรักษาอัตราส่วนนี้ไว้
ให้ได้ 24 ปี ทาให้มีรายได้เ พิม่ ขึ้นเทียบเท่ากับ ร้อยละ 22.2 ของผลิต ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของปี 2557 ในประเทศไทย
จึงทาให้มกี ารมองเห็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทางเศรษฐกิจซึ่งประเทศเหล่านี้อาจได้รบั หากประเทศเหล่านี้ทาตามเป้ าหมายของ
สหประชาชาติดา้ นความปลอดภัยบนท้องถนนได้
ประเทศไทยมีอ ัต ราผู้เ สีย ชีว ิต บนท้อ งถนนมากที่สุดแห่ง หนึ่ง ในโลก รถจักรยานยนต์คิดเป็ นร้อ ยละ 74 ของจานวนผู้เ สีย ชีวติ 2
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงและเมืองที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทยมีประชาชน 5.7 ล้านคน จานวนยานพาหนะที่ลงทะเบียน
ในระบบของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจกั รยานยนต์คดิ เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36 ของยานพาหนะทัง้ หมด ในปี 2559
มีผเู้ สียชีวติ บนท้องถนนในกรุงเทพมหานครถึง 850 ราย
ภายใต้ BIGRS วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมของธนาคารโลก ได้แก่
✓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
✓ เพิม่ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของถนน
✓ สนับสนุ นการลงทุนด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่เกีย่ วข้องในประเทศทีส่ ามารถลดผลกระทบต่อชีวติ ได้อย่างมีนยั สาคัญ
โดยการร่วมมือกับหุน้ ส่วนด้านถนนทีป่ ลอดภัยกว่าและการเดินทางทีป่ ลอดภัยกว่าของ BIGRS (BIGRS Safer Streets and Safer
Mobility) EMBARQ สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute) ศูนย์รอสส์เพื่อเมืองยังยื
่ นและโครงการเมืองออกแบบโลก
ของสมาคมคมนาคมของเมืองแห่งชาติ (Ross Center for Sustainable Cities and the National Association of City Transportation
Official's Global Designing Cities Initiative: NACTO – GDCI) ธนาคารโลกเติมเต็มความพยายามของหน่วยงานเหล่านี้
ในการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานของถนนและความปลอดภัยในการสัญจรสาหรับเมืองทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ธนาคารโลกร่วมมือกับ International Road Assessment Programme (iRAP) ในการสารวจและประเมินโครงสร้างพืน้ ฐานทางถนน
ที่มคี วามเสี่ยงสูงของแต่ละเมืองและประเทศ นอกจากนี้ยงั สนับสนุ นกิจกรรมเพิม่ เติมที่เกี่ยวกับการออกแบบ การตรวจติดตาม และ
การฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
รายงานฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เน้นว่าการจัดการความเร็วมีความสาคัญต่อแนวคิดระบบทีป่ ลอดภัย (Safe System Approach) และ
ชีใ้ ห้เห็นว่าความแปรผันด้านความเร็วเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนทุกประเภท
สาระหลักของ

1
2

World Bank (2017). The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable. © World Bank.
World Health Organization (2018). Global status report on road safety 2018. Geneva.
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รายงานฉบับนี้มาจากประสบการณ์จากการประเมินความปลอดภัยบนถนนด้วยโปรแกรม iRAP จาลองจากถนนในประเทศไทย
ความยาว 867 กิ โลเมตรและถนนในกรุงเทพมหานคร ความยาว 258 กิ โลเมตร ระหว่างปี 2558 – 2562 รวมทัง้ กิจกรรม
เสริมสร้างความสามารถกับหุน้ ส่วนในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ทาให้เกิด ผู้เชี่ยวชาญเกือบ 700 คน ซึง่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยบนถนนในช่วงทีท่ าการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยบนท้องถนน
2.1. แนวคิ ดระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach)
แนวคิด “ระบบทีป่ ลอดภัย” สนับสนุนระบบการเดินทางบนท้องถนนทีป่ ลอดภัยซึง่ ปรับเข้ากับความอดทนของร่างกายของผู้ใช้ถนน 3
หลักการสาคัญของแนวทางนี้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ชาติช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1990 เช่น Zero Vision ของประเทศสวีเดน และ
แนวทาง Sustainable Safety ของเนเธอร์แลนด์ 4 แนวคิดนี้ได้ร ับ การสนับ สนุ นจากสภาการคมนาคมแห่ง ประเทศออสเตรเลีย
(Australian Transport Council) เมื่อ พ.ศ. 2547 และหน่ วยงานที่เกี่ยวกับถนนทุกหน่ วยงานในแต่ละรัฐของออสเตรเลียก็นาไปใช้
วิธกี ารนาแนวทางระบบทีป่ ลอดภัยไปใช้และหลักการและเหตุผลทีน่ าไปใช้แสดงไว้ในผลงานของ Grzebieta และคณะ5
สิ่ง ส าคัญ ของแนวคิด ระบบที่ป ลอดภัย คือ การให้ค วามส าคัญ กับ พฤติก รรมผู้ใ ช้ร ถอย่ า งมีค วามรับ ผิด ชอบ แต่ ก็ย อมรับ ว่ า
ความผิดพลาดของมนุ ษย์เ ป็ นสิ่ง ที่หลีกเลี่ย งไม่ได้ ดัง นัน้ เป้ าหมายของแนวทางนี้ คือ สร้างร ะบบการคมนาคมทางถนนที่เ ผื่อ
พื้นที่ให้ความผิดพลาดและลดผลกระทบที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเสี่ยงในการเสียชีวติ และการบาดเจ็บสาหัส ข้อความ
ในยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย บนท้อ งถนนแห่งชาติออสเตรเลีย กล่าวไว้อ ย่างชัดเจนว่า “ชาวออสเตรเลียจะต้องไม่มองการ
เสียชีวติ และการบาดเจ็บสาหัสว่าเป็ นต้นทุนในการเดินทางทางถนนทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ อุบตั เิ หตุบนท้องถนนจะยังเกิดขึ้นต่อไปเพราะ
มนุ ษย์ย่อมทาผิดพลาดเสมอไม่ว่าจะได้รบั การศึกษาหรือปฏิบตั ิต ามกฎหมายมากเพียงใด แต่เราไม่จาเป็ นต้องยอมรับระบบการ
คมนาคมทีย่ อมเอื้อให้เกิดการเสียชีวติ หรือได้รบั บาดเจ็บสาหัส”6

3

ITF (2016), Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System, OECD Publishing, Paris.
https://www.oecd.org/publications/zero-road-deaths-and-serious-injuries-9789282108055-en.htm
4
World Road Assocation - PIARC (2015), Road Safety Manual.
https://roadsafety.piarc.org/en/road-safety-management-safe-system-approach/safe-system-elements
5
Grzebieta R.H., Mooren L., and Job S., Introduction (or Reintroduction) to the Safe System Approach, Roadside Safety Design
and Devices, International Workshop July 17, 2012, Milan, Italy, Ed. R. Troutbeck, Transportation Research Board, Washington
DC, Transportation Research Circular Number E-C172, February 2013,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/circulars/ec172.pdf.
6
Australian (Federal) Government, Department of Infrastructure and Regional Development, National Road Safety Strategy,
Safe System Approach, http://roadsafety.gov.au/nrss/safe-system.aspx.
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เห็นได้ชดั ว่าแนวคิดระบบที่ปลอดภัย ไม่ได้ห้ามผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร ในทางกลับกัน แนวคิดระบบที่ปลอดภัย
จะใช้ได้ดที ส่ี ุดเมื่อผูใ้ ช้รถใช้ถนนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง แนวทางระบบทีป่ ลอดภัยควรได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นระบบ
ความปลอดภัย ที่ส มดุลในองค์รวม สาหรับ ผู้ท่ปี ฏิบ ัติต ามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด แนวคิดระบบที่ป ลอดภัยควรรับประกันได้ว่า
อย่ า งน้ อ ยจะไม่ ก่ อ ให้เ กิด การเสีย ชีว ิต หรือ ได้ร ับ บาดเจ็บ สาหัส ผู้ใ ช้ถ นนต้ อ งไม่ ค าดว่า ตนจะเสีย ชีว ิต หรือ ได้รบั บาดเจ็บ เมื่อ
เกิดอุบตั เิ หตุหรือชนโดยทีต่ นไม่ ได้กระทาผิด อย่างไรก็ตาม ระบบก็ควรจะช่วยลดความเสีย่ งในการเสียชีวติ หรือได้รบั บาดเจ็บสาหัส
สาหรับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุดว้ ยเช่นกัน
ดังนัน้ สรุปได้ว่าเมื่อพิจารณาภาพรวมของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน แนวคิดระบบทีป่ ลอดภัยทาให้เกิดความ
เข้าใจทีด่ ขี น้ึ เกีย่ วกับปฏิกริ ยิ าระหว่างองค์ประกอบหลักของระบบถนน ได้แก่ ผูใ้ ช้ถนน ถนน และขอบถนน ยานพาหนะ ความเร็วใน
การขับขี่ แนวคิดระบบทีป่ ลอดภัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
• ถนนและขอบถนนที่ปลอดภัย – ระบบการคมนาคมที่ได้รบั การออกแบบมาเพื่อ รองรับการเกิดอุบตั เิ หตุและมีโอกาสรอด
ชีวติ โดยอาศัยการออกแบบและการบารุงรักษาถนนและขอบถนน
• ยานพาหนะที่ปลอดภัย – การออกแบบของยานพาหนะและอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยจะต้องประกอบด้วยระบบป้ องกัน
รวมถึง การควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ ถุงลมนิรภัย ฯลฯ
• ความเร็วในการขับขี่ – ความเร็วจากัดจะต้องสะท้อนความเสีย่ งด้านความปลอดภัยบนท้องถนนทีม่ ตี ่อผูใ้ ช้ถนน

ภาพประกอบที ่ 2 แผนผัง แนวคิดระบบทีป่ ลอดภัย 7

7

ITF (2016), Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System, OECD Publishing, Paris.
https://www.oecd.org/publications/zero-road-deaths-and-serious-injuries-9789282108055-en.htm
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ยานพาหนะจะต้องสัญจรด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งานและระดับความปลอดภัยของท้องถนนเพื่อให้แน่ใจว่า
แรงชนอยู่ในระดับต่ากว่าขีดจากัดที่ก่อให้เกิดการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บสาหัส
การจะทาเช่นนี้ได้จะต้องกาหนดความเร็วจากัด
ทีเ่ หมาะสม การบังคับใช้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ และการให้ความรู้
2.2. มาตรการที่เกิ ดจากหลักฐาน
มาตรการที่เ กิดจากหลักฐานจะพิจารณาการชน จานวนผู้เสียชีวติ และข้อมู ลอื่นๆ ที่มเี พื่อให้แน่ ใจว่า ประเด็นความปลอดภัย บน
ท้อ งถนนจาเป็ นต้อ งได้ร บั การแก้ไขหรือ ไม่ หรือ จาเป็ นต้อ งศึกษาหรือ รายงานการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าแนวทางการแก้ไข
ที่กาลังพิจารณาอยู่นนั ้ จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ มาตรการที่เกิดจากหลักฐานมีต้นกาเนิดมาจากวงการแพทย์ จากนัน้ มีการนาไปใช้
ในหลากหลายสาขา รวมถึงด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
มาตรการที่เ กิดจากหลักฐานสามารถท าให้แ น่ ใจได้ว่า แนวทางการแก้ไขใหม่หรือ แนวทางที่มีอ ยู่จะประสบผลสาเร็จ เนื่อ งจาก
มาตรการเหล่านี้ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าใช้ได้ในบริบททีค่ ล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยงั มีความคุม้ ค่าในด้านการลดงบประมาณได้อกี ด้วย
แนวทางการแก้ไขทีเ่ กิดจากหลักฐานในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
• ผู้ใช้ ถนนที่ ปลอดภัยกว่า – ให้ข้อมูลและให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ถนนเกี่ยวกับการใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงการดาเนิน
มาตรการกับผูท้ ฝ่ี ่ าฝืนกฎจราจร
• ถนนที่ ปลอดภัยกว่า – การออกแบบ การก่อสร้าง และการบารุงรักษาถนนและขอบถนนเพื่อ ลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบตั เิ หตุและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ
• ยานพาหนะที่ ปลอดภัยกว่า – การออกแบบและการบารุงรักษายานพาหนะเพื่อลดความเสี่ยงในการชนและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บต่อผูข้ บั ขี่ ผูเ้ ดินเท้า และผูใ้ ช้จกั รยานหากเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ
• ความเร็วที่ปลอดภัยกว่า – กาหนดขีดจากัดด้านความเร็วที่พจิ ารณาระดับความเสี่ยงในเครือข่ายถนนและประโยชน์ของ
การใช้ความเร็วต่ าในการลดการเกิดอุบตั เิ หตุและความรุนแรงของการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ มีโครงสร้างพื้นฐาน
และการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้าใจได้ง่าย
จากการศึกษาของ Wegman และคณะ8 แนวทางการจัดการความปลอดภัยแบบใหม่ท่เี กิดจากหลักฐานและข้อมูลนี้มปี ั จจัย หลัก ที่
สาคัญสามประการ ได้แก่ ประเมินหลังเหตุการณ์และการประเมินล่วงหน้ าของแนวทางการแก้ปัญหาเป็ นด้านๆ และแนวทางการ
แก้ปั ญหาโดยภาพรวมในยุทธศาสตร์ด้า นความปลอดภัย บนท้อ งถนน และการโอนย้ายได้ (ความเที่ย งตรงภายนอก) ของผล
การศึกษา

8

Fred Wegman, Hans-Yngve Berg, Iain Cameron, Claire Thompson, Stefan Siegrist, Wendy Weijermars, Evidence-based and
data-driven road safety management, International Association of Traffic and Safety Sciences, IATSS Research, Volume 39,
Issue 1, July 2017
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2.3. การจัดการความเร็ว
ความเร็วของยานพาหนะส่งผลต่อความรุนแรงของอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ หมด อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขณะใช้ค วามเร็วสูงนัน้ ใช้พลังงานจลน์สูง
ยิง่ มีพลังงานกระจายในการชนเท่าไหร่ ความเสียหายก็ยงิ่ รุนแรงมากขึ้นเท่านัน้ นอกจากนี้ ความเร็วยังเพิม่ โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเ หตุ
โอกาสในการก่อให้เกิดอุบ ัติเหตุท่มี ผี ู้เสียชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัสเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัย สาคัญแม้ค วามเร็วของรถเพิม่ ขึ้นเพียง
เล็กน้อย การวิจยั ภาคสนามแสดงให้เห็นว่าหากเพิม่ ความเร็วเฉลีย่ ขึน้ เพียงร้อยละ 1 จะทาให้ความถี่ในการเกิดอุบตั เิ หตุท่กี ่อให้เ กิด
การบาดเจ็บเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2 ความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ ท่รี ุนแรงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 ความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ ที่ทาให้มผี ู้เสีย ชีว ิต
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 9
รถยนต์ในปัจจุบนั ได้รบั การออกแบบให้ผขู้ บั ขี่และผู้โดยสารรอดพ้นจากการบาดเจ็บสาหัสถาวรในการชนกับยานพาหนะที่มลี กั ษณะ
คล้ายกัน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวติ อยู่ท่รี ้อยละ 10 สาหรับการชนที่ความเร็ว 70 กม/ชม เมื่อรถชนกันด้วยความเร็วที่สงู ขึ้น โอกาส
ในการรอดชีว ิต ก็ลดลงอย่างมาก ภาพที่มกั ใช้ในสหภาพยุโรป คือ ภาพที่แสดงให้เ ห็นถึง ความเสี่ย งในการชนด้ว ยความเร็วสูง
เมื่อเทียบกับความเสีย่ งของวัตถุทต่ี กลงกระทบพืน้ ดังในภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที ่ 3 แผนผัง แสดงระดับพื้นทีม่ ีการก่อสร้างและความสูงเทียบเท่ากับ
ความเร็ว การชนเมือ่ รถกาลัง ขับ ตกจากพื้นหลัง คา 10

9

International Transport Forum, Speed and Crash Risk, Research Report under the International Traffic Safety Data and
Analysis Group, 2018. https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/speed-crash-risk.pdf
10
Murray N.W., When it Comes to the Crunch, The mechanics of Car Collisions, World Scientific, Singapore, 1994
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2.4. การกาหนดความเร็วเฉพาะพื้นที่
ในหลายประเทศ ความเร็วจากัดบนป้ ายตามถนนและความเร็วที่ยานพาหนะใช้จริงบนถนนอาจแตกต่างกันไป เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ
พฤติก รรมของคนในท้อ งถิ่น การเคลื่อ นตัว จราจร การบัง คับ ใช้ก ฎหมายของแต่ ล ะพื้น ที่ และความเหมาะสมทางวิศ วกรรม
การออกแบบถนนตามความเร็วจากัด เช่น การใช้มาตรการสยบความเร็วการจราจร (traffic calming measure) เพื่อควบคุมความเร็ว
ของยานพาหนะ
นอกจากจะเป็ นขีดจากัดทางกฎหมายแล้ว ความเร็วจากัดยังเป็ นแหล่งข้อมูลที่สาคัญให้แก่ผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทาหน้าที่
เป็ นตัวบอกลักษณะและความเสี่ยงบนถนนบริเวณนัน้ ทัง้ ต่อตนเองและผู้ใช้ถนนรายอื่นๆ จึงควรกาหนดความเร็วจากัดจากข้อ มูล
หลักฐานที่มแี ละมีความสมเหตุสมผล รวมทัง้ ยังต้ องช่วยให้ผใู้ ช้ถนนประเมินว่าควรใช้ความเร็วในการเดินทางเท่าใดจึงจะปลอดภัย
การกาหนดความเร็ว จากัด ควรกระตุ้นให้เ กิดการปฏิบ ัติต ามได้เองและควรถู กมองว่าเป็ นความเร็วสูง สุดที่อนุ ญาตให้ใช้ได้ มิใช่
ความเร็วเป้ าหมายที่ต้องใช้ให้ถึง หน่ วยงานด้านการจราจรและตารวจควรทางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ในการกาหนดหรือพิจารณา
เปลี่ยนความเร็วจากัด หน่ วยงานต่างๆ ควรติดป้ ายกาหนดความเร็วจากัดไว้ชดั เจนบนถนนทัง้ สองฝั ง่ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ย น
ความเร็ว จากัด นอกจากนี้ ความเร็ว จากัด ควรตอบสนองความจาเป็ นของผู้ใช้ถนนทุกฝ่ ายและเทคโนโลยีด้านยานพาหนะด้วย
นอกจากนี้ อาจต้องมีป้ายแสดงความเร็วจากัดซ้าในบางครัง้
2.5. ความเร็วจากัดและการเดิ นทาง
แนวคิดระบบที่ปลอดภัย นี้ อาจขัดกันกับ มุมมองแบบจานวนผู้เสียชีวติ (Bliss, 2013)11 ที่มองว่าการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนนเป็ นต้นทุนที่ต้องเสียเมื่อต้องเดินทาง ระบบนี้มเี ป้ าหมายเพื่อหยุดยอดผู้เสียชีวติ และการบาดเจ็บสาหัส จากอุบตั ิเ หตุ บ น
ท้องถนนในระยะยาว โดยมีเป้ าระยะสัน้ เป็ นขัน้ ๆ ในแต่ละมีทใ่ี ช้ระบบนี้
Tingvall (2005)12 ให้ข้อ คิด เห็น ว่า โดยปกติแ ล้ว การเดิน ทางถู ก มองว่ าเป็ น การท างานของระบบคมนาคมทางถนนซึ่ง จะต้อ ง
แลกเปลี่ย นมาด้ว ยความเสี่ย งด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ต าม นโยบาย Vision Zero พลิกแนวคิดนี้ จากหน้ า มือ เป็ นหลัง มือ
และมองการเดินทางว่าเป็ นการทางานด้านความปลอดภัย การเดินทางจะต้องไม่เกิดขึ้นหากระบบไม่ปลอดภัย มิติด้านจริยธรรมนี้
สะท้อนหลักการอันเป็ นทีย่ อมรับสาหรับความปลอดภัยในสถานทีท่ างานซึง่ ประสิทธิภาพของกระบวนการการทางานจะต้องไม่แลกมา
ด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพ นโยบาย Vision Zero ยืนยันว่าเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของพลเมืองในการใช้ระบบคมนาคมบนท้องถนน
อย่างปลอดภัยและนี่เป็ นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

11

Tony Bliss, Jeanne Breen. Road Safety Management Capacity Reviews and Safe System Projects Guidelines. UPDATED
EDITION. May 2013. Global Road Safety Facility.
12
Tingvall, C. The 7th European Transport Safety Lecture, Europe and its road safety vision – how far to zero? Swedish Road
Administration. 2005.
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นอกจากนี้ สาหรับการเดินทางในระยะทางสัน้ ๆ คนเรามักเข้าใจว่าประหยัดเวลาได้มากกว่าเวลาทีต่ ้องการประหยัด ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงแล้วมี
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ 13
ตารางที ่ 1. เวลาทีใ่ ช้เ พิม่ ขึ้นมาสาหรับ การเดินทางระยะ 10 กม เมือ่ ลดความเร็ว ลง 5 กม/ชม (ทีม่ า: ETSC, 2538)
ความเร็วเดิม

50 กม/ชม

70 กม/ชม

90 กม/ชม

110 กม/ชม

130 กม/ชม

เวลาทีใ่ ช้เพิม่ ขึน้ (นาที)

1.33

0.66

0.39

0.26

0.18

2.6. ความเร็วในแบบจาลองการประเมิ นความปลอดภัยบนถนนด้วยโปรแกรม iRAP
ความปลอดภัยของโครงสร้างพืน้ ฐานได้รบั ผลกระทบจากความเร็วการสัญจร หากขาดความเข้าใจทีล่ กึ ซึ้งเกีย่ วกับความเร็วจากัดและ
ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะแล้ว การประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ คงจะทาได้ยาก การประเมิน
ความปลอดภัยของช่วงถนนโดยให้คะแนนเป็ นระดับดาวด้วยโปรแกรม iRAP นัน้ มีพ้นื ฐานมาจากการกาหนดความเร็วจากัด และ
ความเร็ว ในการขับ ขี่ท่สี ูง ขึ้น หากต้อ งการอ่ านรายละเอีย ดเพิ่มเติม เรื่อ งข้อ ก าหนดเฉพาะของ iRAP เกี่ย วกับ ความเร็ว จ ากัด
ของยานพาหนะ สามารถศึก ษาเพิ่ม เติม ได้ ท่ีเ อกสาร ความเร็ว ยานพาหนะและเกณฑ์ว ิธีข อง iRAP ทางเว็บ ไซต์ iRAP ที่
http://irap.org/about-irap-3/research-and-technical-papers.
การจัดการความเร็วมีความสาคัญยิง่ สาหรับความปลอดภัยบนท้องถนน และความเร็วในการสัญจรมีความสาคัญมากในการให้คะแนน
ความปลอดภัยเป็ นระดับดาวด้วยโปรแกรม iRAP
จากคู่มอื การจัดการความเร็ว14 ความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้มผี เู้ สียชีวติ หรือได้รบั บาดเจ็บสาหัสจะลดลงในอุบตั เิ หตุทม่ี ลี กั ษณะดังนี้
• เมื่อแยกเส้นทางสัญจรเฉพาะให้แก่ ผู้ใช้ถนนที่มคี วามเสีย่ ง (เช่น จักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินเท้า) ออกจากเส้นทาง
วิง่ ของรถยนต์และยานพาหนะขนาดใหญ่ หรือ เมื่อความเร็วในการจราจรอยู่ท่ี 40 กม/ชม หรือน้อยกว่า ผลการวิจยั บ่งชี้ว่า
ขณะที่คนเดินเท้าถูกรถยนต์ชนด้วยความเร็ว 30 กม/ชม มีโอกาสรอดชีวติ สูง ขณะที่ความเร็ว 50 กม/ชม โอกาสรอดชีวติ
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 20%

13

European Commission. Mobility and Transport. Road Safety.
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/speed_is_a_central_issue_in_road_safety/speed_
and_environment_speed_and_travel_time_en
14
Global Road Safety Partnership. Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva,
2008.
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• จัดทีก่ นั ้ แบ่งถนนกรณียานพาหนะเดินทางสวนกัน ตลอดจนจัดเตรียมทีก่ นั ้ ป้ องกันอันตรายบนขอบถนน เช่น ต้นไม้และวัตถุ
ถาวรต่างๆ อย่างเหมาะสม
• จากัดความเร็วในการสัญจรที่ 70 กม/ชม หรือน้อยกว่าบนถนนที่มกี ารขับรถสวนกันโดยไม่มีแผงหรืออุปกรณ์กนั ้ หรือมี
อันตรายข้างถนน
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม iRAP ให้ข้อมูลเรื่องการจัดการความเร็วอย่างเป็ น ระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขและบังคับใช้ความเร็ว
จากัดสาหรับถนนในชนบทและถนนในเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านการแก้ไขขีดจากัดจะต้องได้รบั ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ระดับการบังคับใช้กฎหมายจะเป็ นต้องให้ผลลัพธ์ทเ่ี สมอต้นเสมอปลายจึงจะเกิดประสิทธิภาพ การจัดการความเร็วจะต้องควบคู่ไปกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเชิงวิศวกรรมเพื่อเอื้อให้เกิดความเร็วที่ต้องการ (เช่น การสยบความเร็วการจราจร
การลดการใช้ถนน และเลนใช้ความเร็ว) สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม ศึกษาได้ท่เี อกสาร WHO Save LIVES และคู่มอื การจัดการ
ความเร็วตามลิงก์ต่อไปนี้
• http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
• http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/speed_manual/en/
• https://www.unroadsafetyweek.org/en/solutions/safe-roads
• https://roadsafety.piarc.org/en/road-safety-management-safe-system-approach/safe-system-elements
รายงานฉบับนี้ต้องการสะท้อนความสาคัญของความเร็วทีส่ ่งผลต่อความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนน เราจะหยิบยกกรณีศกึ ษา 2 กรณีจากถนน
2 ประเภทในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบทีเ่ กิดจากความเร็วระดับต่างๆ ต่ อการให้คะแนนระดับดาวใน
โปรแกรม iRAP
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3. กรณี ศึกษาที่ 1 ถนนวงแวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
3.1. ข้อมูลภาพรวมและเส้นฐาน
แบบจาลอง iRAP สามารถใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความเร็วส่งผลต่อความเสีย่ งอย่างไร การศึกษาครัง้ นี้ครอบคลุมระยะทาง 170
กิโลเมตรของถนนวงแวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็ นกรณีศกึ ษา มีการทดสอบตัวเลือกความเร็วจากัดหลายระดับ
เพื่อตรวจวัดความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นไป (ให้คะแนนเป็ นระดับดาว) สาหรับผูใ้ ช้ยานพาหนะเมื่อมีการเปลีย่ นความเร็ว
ระยะทางทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ครอบคลุมถนนวงแวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝัง่ ตะวันตก (ถนนกาญจนาภิเษก) เป็ นถนนขนาดใหญ่
มีช่องวิง่ หลายช่อง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ระยะทางทีศ่ กึ ษาเริม่ จากเขตอาเภอพระประแดง
(เส้นทางที่ 9, กม. 0+000) และสิน้ สุดทีท่ างแยกต่างระดับบางปะอิน (ถนนหมายเลข 9, กม 84+127) ระยะทางนี้ได้รบั การประเมิน
ครัง้ แรกโดยใช้กระบวนการวิจยั ตามแบบฉบับ iRAP ในปี 2560 ผลการให้คะแนนเป็ นระดับดาวจากการสารวจการใช้ถนนโดยผูส้ ญ
ั จร
และจากความเร็วการขับขี่ แสดงไว้ในภาพประกอบด้านล่างนี้

ภาพประกอบที ่ 4 การจัดระดับ ดาวการใช้ถ นนของยานพาหนะ (เคลือ่ นทีไ่ ด้สะดวก)
- ถนนวงแหวนรอบนอกส่ว นตะวันตก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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ปัจจุบนั ถนนเส้นนี้จากัดความเร็วที่ 90 กม/ชม แต่การสารวจเก็บข้อมูลความเร็วทีด่ าเนินการเมื่อครัง้ ประเมินเส้นฐานเริม่ ต้น
แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ความเร็วเกินความเร็วจากัดที่ 90 กม/ชม ถึงร้อยละ 24 ตลอดช่วงถนนทีศ่ กึ ษา ดังนัน้ การประเมินในตอนต้น
จึงมีพน้ื ฐานจากความเร็ว 90 กม/ชม สาหรับร้อยละ 76 ของถนนทัง้ ช่วง และความเร็ว 100 กม/ชม สาหรับร้อยละ 24 ของถนนทัง้ ช่วง
ตารางที่ 2 ความเร็วในการขับ ขีบ่ นถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครจากการเก็บ ข้อ มูลความเร็ว ณ ปี 2560
เพือ่ สารวจเส้นพื้นฐาน

3.2. ผลลัพธ์ความผันแปรด้านความเร็ว
เมื่อกาหนดความเร็วจากัดปัจจุบนั ที่ 90 กม/ชม ผลการประเมิ นความปลอดภัยด้วยโปรแกรม iRAP สาหรับผู้ขบั ขี่แสดงให้
เห็นว่า ร้อยละ 11 ของถนนทัง้ ช่วงอยู่ที่ระดับ 4 ดาว ร้อยละ 66 อยู่ที่ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 21 อยู่ที่ระดับ 2 ดาว และร้อยละ 2
อยู่ที่ระดับ 1 ดาว สมมติว่าเพิม่ ความเร็วจากัดขึน้ อีก 10 กม/ชม. ให้เป็ น 100 กม/ชม การทดสอบวิเคราะห์ความเร็วแสดงให้เห็นว่า
ถนนเส้นนี้ไม่มชี ่วงใดเลยทีม่ คี วามปลอดภัยระดับ 4 ดาว ร้อยละ 42 ของถนนทัง้ ช่วงจัดว่าอยู่ในกลุ่มมีความเสีย่ งสูง (1 และ 2 ดาว)
แผนภูมดิ า้ นล่างแสดงอัตราส่วนของความเสีย่ งทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เมื่อใช้ความเร็วสูงขึน้

ความเร็วจากัด

ภาพประกอบที ่ 5 การเพิม่ อัตราของพื้นทีถ่ นนทีม่ ีความเสีย่ งสูง (1-2 ดาว) สาหรับ ผู้ขบั ขีร่ ถยนต์แปรผันกับ ความเร็ว
18

รายละเอียดการประเมินความปลอดภัยด้วยการให้คะแนนเป็ นระดับดาวเทียบกับความเร็วทีเ่ ปลีย่ นไปแสดงในแผนภูมดิ า้ นล่างนี้

ความเร็
ความเร็ววจจากั
ากัดด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ภาพประกอบที ่ 6 การทดสอบวิเ คราะห์ความเร็ว สาหรับ ผู้ขบั ขีร่ ถยนต์บ นถนนวงแวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุทไ่ี ด้รบั ระหว่างปี 2557 – 2561 มีค่าเฉลีย่ ผูเ้ สียชีวติ บนถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 11 ราย
เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเรื่องจานวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส จึงนาสัดส่วนตัง้ ต้นทีผ่ ไู้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส 10 คนต่อผูเ้ สียชีวติ 1 คนมาใช้
ในการวิเคราะห์ 15 จึงประเมินได้ว่ามีผเู้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ (FSIs) ทัง้ หมด 121 รายจากชุดข้อมูลเส้นฐาน 90 กม/ชม ผลลัพธ์
ทีเ่ กิดจากการแปรผันความเร็วแสดงไว้ในแผนภูมแิ ละตารางข้างล่าง
ตารางที ่ 3 ข้อ มูลผู้เสีย ชีวติ และได้รบั บาดเจ็บสาหัสบนถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเมือ่ ความเร็ว เปลีย่ นไป
แปรผัน
ความเร็วจากัด (กม/ชม)
จานวนผูเ้ สียชีวติ เฉลีย่ ทังปี
้
จานวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บเฉลีย่ ทัง้ ปี (ประมาณ)
จานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสทัง้ ปี
ผลการเปลีย่ นแปลงจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส
% การเปลี่ยนแปลงจากเส้นฐาน

80
7.7
77.4
85.2
-36
-30%

15

เส้นฐาน แปรผัน
แปรผัน
แปรผัน
90
100
110
120
11
15.1
20.1
26.1
110
150.7
200.6
260.6
121
165.8
220.7
286.7
45
100
166
NA
37%
82%
137%
NA

iRAP. The true cost of road crashes. Valuing life and the cost of a serious injury.
http://resources.irap.org/Research/iRAP%20report%20-%20the%20true%20cost%20of%20road%20crashes%20%20ESP.pdf
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จาลองความเร็วจากัด (กม./ชม)

ภาพประกอบที ่ 7 แผนภูมิแสดงข้อมูลค่าประมาณจานวนผู้เสียชีวิตและผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสเฉลีย่ ทัง้ ปี
เมือ่ เปลีย่ นความเร็วจากัดบนถนนวงแวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝัง่ ตะวันตก
การลดความเร็วจากัด (ที่มกี ารบังคับใช้) จาก 90 เป็ น 80 กม/ชม จะช่วยลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสลงได้ประมาณ
ร้อยละ 30 ในถนนช่วงนี้ หรือเท่ากับช่วยป้ องกันหรือลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสได้ 36 รายต่อปี ในขณะเดียวกัน
การไม่บงั คับใช้ความเร็วจากัดทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั และการใช้ความเร็วที่ 120 กม/ชัวโมง
่ ระบบประเมินการว่า จะทาให้มจี านวนผูเ้ สียชีวติ
และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3 เท่าจากความเร็วที่ 80 กม/ชม กล่าวคือ จะมีผเู้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส 287 ราย
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4. กรณี ศึกษาที่ 2 ถนนหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
4.1. ข้อมูลภาพรวมและเส้นฐาน
แบบจาลอง iRAP สามารถใช้เพื่อแสดงว่าความเร็วส่งผลต่อความเสีย่ งสาหรับผูใ้ ช้ถนนทุกราย รวมทัง้ ผูข้ บั รถยนต์ ผูข้ บั ขี่
จักรยานยนต์ คนเดินเท้า และผูใ้ ช้จกั รยาน รายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะทาง 2.3 กิโลเมตรของถนนหทัยราษฎร์ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีการทดสอบใช้ความเร็วหลายระดับเพือ่ วัดความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นไป (คะแนนระดับดาว) สาหรับผูใ้ ช้
ถนนแต่ละกลุ่ม
ระยะทางทีศ่ กึ ษาเป็ นถนนขนาน มีช่องทางเดินรถ 4 ช่อง (วิง่ ฝัง่ ละ 2 ช่อง) เริม่ จากทางแยกตัดกับถนนสุวนิ ทวงศ์ เคลื่อนไปทางทิศ
เหนือจนสุดเขตมีนบุรี ระยะทางทิศใต้ไม่ได้แบ่งสาหรับความยาว 1.6 กิโลเมตร ระยะทางทีเ่ หลือทีม่ ุ่งสู่สดุ เขตมีนบุรมี ที างรถไฟตัด
กึง่ กลาง ถนนชนบทเส้นนี้เป็ นย่านทีม่ กี ารใช้ท่ดี นิ เพื่อการค้า อุตสาหกรรม และมีเขตโรงเรียน มีผทู้ ม่ี คี วามเสีย่ งตลอดแนวถนน มี
โรงเรียนและวิทยาลัยหลายแห่งตามแนวถนนเส้นนี้ เช่น โรงเรียนสุดใจวิทยา โรงเรียนภูมสิ มิทธ์ โรงเรียนปรียากรณ์ และวิทยาลัย
อาชีวศึกษามีนบุรบี ริหารธุรกิจ ความเร็วจากัดบนถนนอยู่ท่ี 80 กม/ชม. มีทางเดินเท้าตลอดสองข้างทาง มีทางม้าลายข้ามถนนทีไ่ ม่มี
ไฟควบคุมตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะมีป้ายและไฟกระพริบบ่งชี้ แต่สที างม้าลายบนพืน้ ถนนดังทีแ่ สดงในรูปข้างล่างอยู่ในสภาพทีไ่ ม่ดี

ภาพประกอบที ่ 8 ทางม้าลายทีไ่ ม่มีไฟสัญญาณมีสภาพทีย่ า่ แย่บริเวณนอกโรงเรีย นภูมสิ มิทธ์ ถนนหทัยราษฎร์
กรุง เทพมหานคร ประเทศไทย (ภาพถ่ ายเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561)
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ถนนเส้นนี้มกี ารสารวจโดยใช้วธิ กี าร iRAP ในปี 2560 ในส่วนหนึ่งของโครงการประเมินเขตทีม่ คี วามเสีย่ ง 1-6 ของกรุงเทพมหานคร
แผนทีข่ า้ งล่างนี้แสดงตาแหน่งของถนนหทัยราษฎร์ในเขตมีนบุรแี ละตาแหน่งของเขตในกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที ่ 9 แผนทีแ่ สดงตาแหน่ งของถนนหทัยราษฎร์ ในเขตมีนบุร ี กรุง เทพมหานคร
4.2. ผลการแปรผันความเร็ว
แบบจาลองความอ่อนไหวจากความเร็วถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่เปลี่ย นไปสาหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์ ผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
คนเดินเท้า และผู้ใช้จกั รยานเมื่อความเร็วเปลี่ยนไป ผลลัพธ์จากการให้คะแนนเป็ นระดับดาวซึ่งเป็ นการประเมินระดับดาวสาหรับ
แต่ละระยะ 100 เมตร ถูกนามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เนื่องจากมีการประเมินถนนเป็ นระยะสัน้ ผลการประเมินแสดงไว้ในแผนภูมิ
ข้างล่าง
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ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ภาพประกอบที ่ 10 การทดสอบวิเ คราะห์ความเร็ว สาหรับ ผู้ขบั รถยนต์ ถ นนหทัย ราษฎร์
เมื่อกาหนดความเร็วจากัดที่ 80 กม/ชม ข้อมูลดิบการประเมินความปลอดภัยบนถนนสาหรับผูข้ บั รถยนต์ดว้ ยโปรแกรม IRAP แสดง
ให้เห็นว่าร้อยละ 38 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 58 ระดับ 2 ดาว และร้อยละ 4 ระดับ 1 ดาว โดยช่วงถนนทีไ่ ด้คะแนน
1 ดาวอยู่ทบ่ี ริเวณแยกหลักตัดกับถนนสุวนิ ทวงศ์ท่มี คี วามเสีย่ งทาให้ผขู้ บั รถยนต์เสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บสาหัส สูงสุด เมื่อกาหนด
ความเร็วที่ 40 กม/ชม ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 92 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 4 ระดับ 4 ดาว และร้อย
ละ 4 ระดับ 2 ดาว

ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ภาพประกอบที ่ 11 การทดสอบวิเ คราะห์ความเร็ว สาหรับ ผู้ขบั ขีจ่ กั รยานยนต์ถ นนหทัยราษฎร์
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เมื่อกาหนดความเร็วจากัดที่ 80 กม/ชม ข้อมูลดิบการประเมินความปลอดภัยบนถนนสาหรับจักรยานยนต์ดว้ ยโปรแกรม iRAP แสดง
ให้เห็นว่าร้อยละ 4 ของความยาวถนนจัดอยู่ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 88 ระดับ 2 ดาว และร้อยละ 8 ระดับ 1 ดาว ทีค่ วามเร็ว 40 กม/ชม
ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 92 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 4 ระดับ 4 ดาว และร้อยละ 4 ระดับ 1 ดาว

ความเร็วจากัด

ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ภาพประกอบที ่ 12 การทดสอบวิเ คราะห์ความเร็ว สาหรับ คนเดินเท้าถนนหทัย ราษฎร์
เมื่อกาหนดความเร็วจากัดที่ 80 กม/ชม ข้อมูลดิบการประเมินความปลอดภัยบนถนนสาหรับคนเดินเท้าด้วยโปรแกรม iRAP แสดงให้
เห็นว่าตลอดเส้นทางได้รบั คะแนนอยู่ทร่ี ะดับ 1 ดาว ทีค่ วามเร็ว 50 กม/ชม ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 33 ของถนนทัง้ ช่วง
จัดอยู่ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 58 ระดับ 2 ดาว และร้อยละ 8 ระดับ 1 ดาว ทีค่ วามเร็ว 40 กม/ชม ผลการประเมินแสดงให้เห็น ว่าร้อยละ
33 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 4 ดาว ร้อยละ 58 ระดับ 3 ดาว และร้อยละ 8 ระดับ 1 ดาว
ความเร็วจากัด

ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด
ความเร็วจากัด

ภาพประกอบที ่ 13 การทดสอบวิเ คราะห์ความเร็ว สาหรับ ผู้ใช้จกั รยานถนนหทัย ราษฎร์
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เมื่อกาหนดความเร็วจากัดที่ 80 กม/ชม ข้อมูลดิบการประเมินความปลอดภัยบนถนนสาหรับผูใ้ ช้จกั รยานด้วยโปรแกรม iRAP แสดง
ให้เห็นว่าร้อยละ 62 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 2 ดาว ร้อยละ 38 ระดับ 1 ดาว ทีค่ วามเร็ว 40 กม/ชม ข้อมูลการประเมิน แสดงให้
เห็นว่าร้อยละ 63 ของถนนทัง้ ช่วงจัดอยู่ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 33 ระดับ 4 ดาว และร้อยละ 4 ระดับ 3 ดาว
จากข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุทไ่ี ด้รบั ระหว่างปี 2557 – 2561 มีผเู้ สียชีวติ เฉลีย่ บนถนนหทัยราษฎร์ 1 ราย เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเรื่อง
จานวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส จึงนาสัดส่วนตัง้ ต้นทีผ่ ไู้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส 10 คนต่อผูเ้ สียชีวติ 1 คนมาใช้ในการวิเคราะห์16 จึงประเมิน
ได้ว่ามีผเู้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ (FSIs) ทังหมด
้
11 รายจากชุดข้อมูลเส้นฐาน 80 กม/ชม ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการแปรผันความเร็ว
แสดงไว้ในแผนภูมแิ ละตารางข้างล่าง
ตารางที ่ 4 ข้อ มูลจานวนผู้เ สีย ชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัสบนถนนหทัยราษฎร์ทเี ่ กิดจากการแปรผัน ความเร็ว
เส้นฐาน แปรผัน แปรผัน
แปรผัน
แปรผัน
ความเร็วจากัด (กม/ชม)
80
70
60
50
40
จานวนผูเ้ สียชีวติ เฉลีย่ ทังปี
้
1
0.7
0.4
0.2
0.1
จานวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บเฉลีย่ ทัง้ ปี (ประมาณ)
10
6.9
4.2
2.3
1.0
จานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสทัง้ ปี
11
7.6
4.6
2.5
1.2
-3.4
-6.4
-8.5
-9.8
NA
ผลการเปลีย่ นแปลงจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส
% การเปลี่ยนแปลงจากเส้นฐาน
-31%
-58%
-77%
-90%
NA

จาลองความเร็วจากัด (กม./ชม)

ภาพประกอบที ่ 11. แผงภูมิแสดงข้อ มูลค่าประมาณจานวนผู้เ สีย ชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัสเฉลีย่ ทัง้ ปี เ มือ่ มีการเปลีย่ น
ขีดจากัด (และพฤติกรรมการใช้ความเร็ว ทีเ่ กีย่ วข้อง) ความเร็วบนถนนทหัยราษฎร์ กรุง เทพมหานคร

16

iRAP. The true cost of road crashes. Valuing life and the cost of a serious injury.
http://resources.irap.org/Research/iRAP%20report%20-%20the%20true%20cost%20of%20road%20crashes%20%20ESP.pdf
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การลดความเร็วจากัด (ทีม่ กี ารบังคับใช้) จาก 80 เป็ น 70 กม/ชม จะช่วยลดจานวนผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสลงได้ประมาณ
ร้อยละ 31 ในถนนช่วงนี้ ซึ่งตีเป็ นการป้ องกันหรือลด จานวนผู้เสียชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัส ได้ 3 รายต่อปี ในขณะเดียวกัน
การใช้ความเร็ว จากัด ที่ 40 กม/ชัวโมง
่
จะทาให้มีจานวนผู้เ สียชีวติ และผู้ได้รบั บาดเจ็บสาหัส ลดลงประมาณร้อยละ 90 กล่าวคือ
จะลดผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสได้ 10 ราย
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรกาหนดความเร็วจากัดทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะสนับสนุน
หลักการระบบที่ปลอดภัย ป้ ายควรสังเกตเห็นง่ายและเข้าใจโดยผู้ใช้ถนน
ทุกกลุ่มเพื่อ ให้คงระยะถนนที่มีระดับความปลอดภัย สาหรับผู้ใช้ถนนทุก
กลุ่มที่ 3 ดาวหรือสูงกว่านัน้ นอกจากกาหนดความเร็ว จากัด ที่เหมาะสม
แล้ว จะต้องวางมาตรการเพิม่ เติมทางวิศวกรรมสาหรับการสยบความเร็ว
จราจร ร่วมกับการบังคับใช้ทเ่ี คร่งครัด และการให้ความรูก้ ารศึกษาแก่ผใู้ ช้
ถนนทุกกลุ่ม

คนจะไม่ ป ฏิบ ัติต ามป้ า ยจ ากัด
ค ว า ม เ ร็ ว ห า ก ค ว า ม เ ร็ ว
ไม่ ส มเหตุ ส มผลกับ ลัก ษณะ
ถ น น ไ ม่ มี ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
และการให้ความรู้

ภาพประกอบที ่ 12 ความเร็ว จากัด ในถนนประเภทต่ างๆ
กรณีศกึ ษาทัง้ สองแสดงให้เห็นว่าลักษณะการใช้งานถนน ประเภทยานพาหนะทีใ่ ช้ และการใช้งาน/การพัฒนาทีด่ นิ รอบข้างเป็ นสิง่ ที่
พึงพิจารณาในการกาหนดความเร็วจากัดทีเ่ หมาะสมอย่างยิง่ เช่น พืน้ ทีช่ นบททีย่ งั ไม่พฒ
ั นาอาจออกแบบถนนทีม่ คี วามเร็วจากัดที่
100 หรือ 120 กม/ชม ขณะทีค่ วามเร็วของยานพาหนะในย่านธุรกิจ ศูนย์กลางทางการค้า และพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย หรือเมืองในชนบทหรือ
หมู่บ้านทีอ่ าจมีคนเดินเท้าควรจากัดจากัดความเร็ว
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สามารถลดจ านวนผู้เ สี ย ชี วิ ตและ
ได้ รบั บาดเจ็บ สาหัสได้ 85 รายต่ อ ปี
บ ริ เ ว ณ ถ น น ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุ ง เทพมหานครฝั ง่ ตะวัน ตกเมื่อ ลด
ความเร็ว ลง 10 กม. จาก 90 เป็ น 80
กม/ชม

ผลการวิเ คราะห์ ถ นนวงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานครที่
แม้ก ระทัง่ ความเร็ว 120 กม/ชม ยัง สามารถได้ ค ะแนนความ
ปลอดภัย ระดับ 3 ดาว โดยเฉพาะเมื่อ ความเสี่ย งอุ บ ัติเ หตุ แบบ
รถชนและรถเสียหลักออกจากช่องวิง่ ลดลงได้เ นื่องจากออกแบบ
ถนนได้เหมาะสม ปั จจุบนั หากกาหนดความเร็วจากัดที่ 90 กม/
ชม ร้ อ ยละ 23 ของถนนทัง้ ระยะที่น ามาประเมิน ยัง จัด ว่ า มี
ความเสี่ย งสูง แต่ เ ป็ นที่ทราบกันว่าความเร็ว การขับ รถจริง เกิน
ความเร็วจากัดทีก่ าหนด ดังนัน้ ควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายให้
เคร่งครัดขึ้น ควบคู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมตามช่วงถนนที่มีจุด
เสีย่ งต่างๆ เพื่อยกระดับพืน้ ทีน่ ้ใี ห้อยู่ในมาตรฐาน 3 ดาวให้ได้

การวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า การกาหนดความเร็วจากัดที่ 80 กม/ชม บนถนนหทัย
ราษฎร์ ทาให้ผใู้ ช้ถนนทุกกลุ่มมีโอกาสเสีย่ งเสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บ
สาหัสเพิม่ ขึน้ หากเปลีย่ นความเร็วจากัดเป็ น 50 กม/ชม จะเพิม่ ระดับความ
ปลอดภัยเป็ นระดับ 3 ดาวได้ถงึ ร้อยละ 95 หรือปลอดภัยขึน้ สาหรับผูข้ บั
รถยนต์ ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์ ผูใ้ ช้จกั รยาน ส่วนคนเดินเท้าจะปลอดภัย
ระดับ 3 ดาวเป็ นร้อยละ 33 ทีค่ วามเร็วระดับนี้ หากต้องการลดความเสีย่ ง
สาหรับคนเดินเท้าตลอดเส้นถนนหทัยราษฎร์ จะต้องมีการปรับปรุงทาง
วิศวกรรม เช่น พัฒนาทางม้าลายทีม่ อี ยู่และจัดสิง่ อานวยความสะดวกใน
การข้ามถนนเพิม่ เติมสาหรับบริเวณทีม่ กี ารใช้ถนนมาก ข้อควรพิจารณา
อื่นๆ ได้แก่ การลดจานวนช่องวิง่ ที่ต้องข้ามในจุดทีส่ าคัญ การสร้างเกาะ
กลางถนนสาหรับผูเ้ ดินถนน และมาตรการสยบความเร็วการจราจรเพื่อ
ลดความเสีย่ งทีร่ ถจะชนคนเดินเท้า
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การลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งทาให้
ลดจานวนผู้เสียชี วิตและได้ รบั
บาดเจ็ บ สาหั ส ได้ ร้ อ ยละ 90
บนถนนหทัยราษฎร์
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