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หวัขอ้ที่นาํเสนอ

• ที่มาและความสาํคญั

• วตัถุประสงคข์องงานวจิยั

• ขอบเขตของการวจิยั

• วธิีวจิยั

• การรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ศึกษา

• การวเิคราะห์ขอ้มูล

• สรุปและเสนอแนะผลการวจิยั



สถานการณ์อบุัตเิหตุโลก

   เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ลา้นคน

ผูบ้าดเจบ็หรือพิการประมาณ 50 ลา้นคน

เป็นสาเหตุการตายอนัดบั 6 ของประชาชน

ทีม่า: ศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนน, 2554

ที่มาและความสาํคญั



ที่มาและความสาํคญั(ต่อ)

กรอบปฏิญญามอสโก “A Decade of Action for Road Safety 2010 – 2020”

• กาํหนดให ้ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2554 – 2563) เป็น “ทศวรรษแห่งการปฏิบตัิการเพือ่ความปลอดภยั

ทางถนน”

• เป้าหมาย : ลดอตัราการเสียชีวติของอุบตัิเหตุทางถนนของโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

ทีม่า: ศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนน, 2554



ที่มาและความสาํคญั(ต่อ)

พืน้ทีศ่ึกษา

ทางแยกถนนชลธาราตดัถนนธรรมนูญวถิี

N



ที่มาและความสาํคญั(ต่อ)

สถานการณ์อบุตัเิหตุในพืน้ทีศ่ึกษา

           ทีม่า: มูลนิธิมิตรภาพสามคัคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่, 2558

             หมายเหตุ: ขอ้มูลเฉพาะกรณีที่ออกไปปฏิบตัิงาน

ปี พ.ศ. จาํนวนอุบตัิเหตุ (ครั้ง) บาดเจบ็ (ราย) เสียชีวติ (ราย)

2555 6 8 0

2556 6 7 0

2557 2 2 0

รวม 14 17 0



ที่มาและความสาํคญั(ต่อ)

การจราจรในพื้นที่ศึกษา

1
3

2
4

N



วตัถุประสงคข์องงานวจิยั

1.  เพื่อศึกษาปัญหาความไม่ปลอดภยัทางถนนที่ส่งผลใหเ้กิดอุบตัิเหตุในพื้นที่ศึกษา  

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงความปลอดภยัในพื้นที่ศึกษา



ขอบเขตของงานวจิยั

 

พื้นที่ศึกษา:ทางแยกถนนชลธาราตดัถนนธรรมนูญวถิี



วธิีวิจยั

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง -ขอ้มูลอุบตัิเหตุ

-ขอ้มูลการจราจร

-ขอ้มูลกายภาพของถนน

-ขอ้มูลการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน

ที่เปิดใหบ้ริการแลว้

-ขอ้มูลเสริมจากการสมัภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

-Benefit Cost Ratio, B/C Ratio

-จุดขดัแยง้ในกระแสการจราจร

รวบรวมขอ้มูล

วเิคราะห์ขอ้มูล

สรุปผลการศึกษา

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงความปลอดภยั



การรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ศึกษา

ผลการรวบรวมขอ้มูลอุบตัิเหตุในพื้นที่ศึกษา

                               สถิติอุบตัิเหตุ                                                                    ผงัการชน

ปี พ.ศ. จาํนวนอุบตัิเหตุ

 (ครั้ง)

บาดเจบ็

 (ราย)

เสียชีวติ

 (ราย)

2555 6 8 0

2556 6 7 0

2557 2 2 0

รวม 14 17 0

ทีม่า: มูลนิธิมิตรภาพสามคัคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่, 2558



การรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ศึกษา(ต่อ)

      ผลการรวบรวมขอ้มูลการจราจรในพื้นที่ศึกษา         

สาํรวจวนัที่ 30 เมษายน 2558

ช่วงเวลา 7.00 น.- 9.30 น.

ปริมาณการจราจรเฉลี่ยที่เขา้สู่ทางแยกชัว่โมงเร่งด่วนเชา้ 



การรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ศึกษา(ต่อ)

ผลการรวบรวมขอ้มูลกายภาพของถนนในพื้นที่ศึกษา

1

2



การรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ศึกษา(ต่อ)

ผลการรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนที่เปิดใหบ้ริการแลว้
1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพยีงพอ 2.มรีถโดยสารขนาดใหญ่จอดใกล้ทางแยก



การรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ศึกษา(ต่อ)

ผลการรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนที่เปิดใหบ้ริการแลว้
3.ป้ายควบคุมการจราจรไม่เพยีงพอ 4.มพีุ่มไม้บดบังการมองเห็น

ไม่มีป้ายเตือนทางแยกทุกทิศทาง

พุม่ไม้บดบงั



การวเิคราะห์ขอ้มูล

ผลการรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนที่เปิดใหบ้ริการแลว้
5.รถเลีย้วขวามปีริมาณมาก 6.รถตดักระแสการจราจรในแนวเหนือ-ใต้



การวเิคราะห์ขอ้มูล

• สรุปปัญหาความไม่ปลอดภยัในพื้นที่ศึกษา
ลกัษณะของปัญหาอุบัตเิหตุ สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1.ชนกนัช่วงเวลากลางคืน แสงสวา่งไม่เพียงพอ ติดตั้งไฟแสงสวา่งเพิ่มเติมและติดตั้ง

ไฟกระพริบทั้ง 4 ทิศทาง

2.ชนทา้ยรถรอเลี้ยวขวา ไม่มีช่องรอเลี้ยวและมีรถโดยสาร

ขนาดใหญ่จอดใกลท้างแยก

เพิ่มช่องจราจรสาํหรับรถรอเลี้ยวขวา

และหา้มจอดรถใกลท้างแยก

3.รถทางเอกชนรถที่วิง่ตดักระแสจราจร

ในแนวทิศเหนือมุ่งสู่ทิศใต้

แนวถนนไม่ตั้งฉากกนัและมีพุม่ไม้

บดบงัการมองเห็น

ปรับแนวถนนใหต้ั้งฉากและเอาสิ่ง

กีดขวางออก

4. รถทางเอกชนรถที่วิง่ตดักระแส

จราจรในแนวทิศใตมุ้่งสู่ทิศเหนือ

แนวถนนไม่ตั้งฉากกนัและการจราจร

ในแนวนี้มีลกัษณะสวนกระแส

การจราจร

หา้มเดินรถในทิศทางนี้



การวเิคราะห์ขอ้มูล(ต่อ)

แนวทางปรับปรุง ประสิทธิผล(อุบัตเิหตุลดลง %) งบประมาณ(บาท)

1.ก่อสร้างวงเวยีน 20 172,206

2.จดัช่องจราจรใหม่ 15 17,976

3.ติดตั้งไฟกระพริบ 4 ทิศทาง 5 68,000

4.ยา้ยเสาไฟฟ้าและสิ่งกีดขวาง 20 100,000

5.ตีเสน้จราจรใหม่ 5 46,683

6.ติดตั้งไฟแสงสวา่ง 15 254,435

7.ติดตั้งป้ายจราจรใหม่ 5 50,000

8.ปรับแนวถนนใหม่ 50 350,000

รวม = 1,059,300  ทาํพร้อมกนัอุบตัิเหตุลดลงเหลือ=(0.8*0.85*0.95*0.8*0.95*0.85*0.95*0.5 ) = 0.2  ลดลง 80%



การวเิคราะห์ขอ้มูล(ต่อ)

แนวทางการปรับปรุงความปลอดภยัที่นาํเสนอ



การวเิคราะห์ขอ้มูล(ต่อ)

เปรียบเทียบแนวถนนที่เปลี่ยนไป

แนวถนนเดิม



การวเิคราะห์ขอ้มูล(ต่อ)

การคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทน(Benefit, B)

ความรุนแรงของ

อุบัตเิหตุ

อุบัตเิหตุเฉลีย่ต่อปี

ก่อนการปรับปรุง*

หลงัการปรับปรุง

อุบัตเิหตุลดลง

(ร้อยละ)

มูลค่าอุบัตเิหตุ

(บาท)**

ผลประโยชน์จาก

อุบัตเิหตุทีล่ดลง

(บาท/ปี)

บาดเจบ็สาหสั 1.28 80 3,609,606 3,696,236

บาดเจบ็เลก็นอ้ย 4.39 80 323,930 1,137,642

4,833,878รวมหมายเหตุ: * ใชส้ดัส่วนผูบ้าดเจบ็สาหสั : ผูบ้าดเจบ็เลก็นอ้ย = 1 : 3.43

**มูลค่าอุบตัิเหตุที่ไดช้ดเชยการรายงานอุบตัิเหตุตํ่ากวา่จริงแลว้

      (บริษทั ทรานส์คอนซลัท ์จาํกดั, ARRB Group และ TRL Limited, 2551)

 



การวเิคราะห์ขอ้มูล(ต่อ)

การคาํนวณความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์, (B/C)

I= 1,059,300 บาท, B= 4,833,878 บาท, M= 53,000 บาท/ปี

n= 5 ปี, i= 12%/ปี

แทนค่า i= 0.12 และ n= 5  ใน (3)

       จะได ้CRF= 0.277410

แทนค่า I= 1,059,300 และ CRF=0.277410 ใน (2)

        จะได ้EUAC= 293,860 บาท/ปี

แทนค่า B= 4,833,878  , EUAC= 293,860  และ M= 53,000 ใน (1)

         จะได ้B/C = 13.94 

(1)

(2)

(3)



การวเิคราะห์ขอ้มูล(ต่อ)

การวเิคราะห์จุดขดัแยง้ในกระแสการจราจร

ก่อนปรับปรุง = 32 จุด

ลดลง = 20 จุด  

หลงัปรับปรุง = 12 จุด



สรุปผล

ปัญหา: อุบตัิเหตุ, การจราจรติดขดั

สาเหตุ: ความบกพร่องทางกายภาพของถนน

แนวทางแกไ้ข: ปรับปรุงความปลอดภยัโดยใชว้งเวยีน

B/C = 13.94

หมายถึง มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์

ประสิทธิผลจากแนวทางแกไ้ขที่เสนอแนะ

จุดขดัแยง้ลดลงไป = 20 จุด

หมายถึง  มาตรการที่ใชเ้หมาะสมสามารถลด

โอกาสในการเกิดอุบตัิเหตุได้



ขอ้เสนอแนะ

• การศึกษาในครั้งนี้มีความจาํกดัในเรื่องระยะเวลาและค่าใชจ้่าย ดงันั้นหน่วยงานที่จะนาํผล

การศึกษาไปใชค้วรพิจารณาแนวทางปรับปรุงความปลอดภยัในหลายๆ แนวทาง เพื่อหา

แนวทางที่ดีที่สุดก่อนทาํการปรับปรุง

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการที่นาํเสนอ ในโอกาสต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรขอ

ความร่วมมือจากสถานศึกษาเรื่องการปล่อยนกัเรียนนกัศึกษาออกจากสถาบนัเป็นช่วงเวลา เพื่อ

ลดการติดขดัของการจราจร ซึ่งส่งใหเ้กิดความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น



ขอขอบคุณ
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