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ในแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยราว 12,000 คน 
นอกจากวฒันธรรมการขับรถและความรบัผิดชอบของคนไทยที่เป็นสาเหตุส่วนหน่ึง
ของปัญหาแล้ว รากเหง้าของปัญหาที่ส�าคัญยังมาจากสภาพถนนที่อันตราย เช่น 
การไมม่ป้ีายบอกทางที่ชัดเจน ความมดื - สวา่งของเสน้ทาง พืน้ผวิที่ช� ารุดเสยีหาย 
และที่ถกูวจิารณม์าตลอดปีกค็อืการสรา้งทางแยกรูปตวัวาย (Y) ที่ไมไ่ดม้าตรฐาน

อุบัติเหตุและ
ถนนอันตราย
ในประเทศไทย
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อุบัตเิหตทุางถนน ปัญหาเรือ้รงัของประเทศ

สังคมไทยเปลี่ยนวิถีชีวิตมาใช้การสัญจรทางบก

ภายหลังที่รับเอาการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมาเป็น

นโยบายน�าของประเทศ เกดิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

อย่างขนานใหญ่ เช่น การสร้างพื้นทีร่องรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม และเส้นทางเชื่อมโยงเพื่อการขนส่ง 

รวมท้ังการขยายตัวของจ�านวนประชากร ท�าให้ปริมาณ

การจราจรและการเดินทางบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยก ็

เพิ่มขึ้นตำมกัน

กล่าวได้ว่า อบุติัเหตุทางถนนเป็นปัญหาร้ายแรง

ทีส่ดุอย่างหนึง่ของประเทศไทยในยคุปัจจบุนั มกีารตฆ้ีอง

ร้องป่าวให้ช่วยกนัลดจ�านวนอบุตัเิหตใุนช่วงเทศกาลส�าคญั

ทุกปี เนื่องจากส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต

เป็นจ�ำนวนมำก 

ข้อมลูจากศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน 

(ศวปถ.) ระบวุ่า ในช่วงเวลา 10 ปี ตัง้แต่ปี 2543 - 2552 

ประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 983,076 ครั้ง  

มีผูเ้สยีชวีติ 124,855 ราย และมผีูบ้าดเจบ็สาหสั 151,286 

ราย ส่วนข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 

ส�ารวจผูมี้อาย ุ18 ปีขึน้ไป ทัว่ประเทศจ�านวน 50,272,371 

คน พบมีผู้เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน 1,546,337 คน 

ในจ�านวนนีเ้ป็นผู้บาดเจบ็ 1,189,133 คน และม ี11,386 

คน ท่ีสูญเสียอวัยวะ และล่าสุด ข้อมูลจากกระทรวง

มหาดไทยระบุว่า ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนกว่า 10,000 ราย เฉลี่ย 33 คนต่อวัน หรือ  

3 คน ทุกๆ 2 ชั่วโมง1

กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า อุบัติเหตุทางถนน

สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีละ  

1 แสนล้านบาท มีผู ้พิการปีละประมาณ 1 แสนคน 

นอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างปัญหา 

ด้านสังคมแก่ครอบครัวหรือลูกหลานที่ต้องรับภาระจาก

ผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการ2

อบุตัเิหตทุางถนนจงึเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศอย่างต่อเนือ่งยาวนาน และสมควรได้รบัการแก้ไข

อย่างเร่งด่วนจริงจัง (เสียที!)

ที่ผ่านมา เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นครั้งใด  

ผู้เกี่ยวข้องมักพุ่งเป้าการสอบสวนไปที่พฤติกรรมของ 

ผูข้บัขีห่รอืสภาพความสมบรูณ์ของยานพาหนะเป็นสาเหตุ 

แรกๆ ทั้งที่ความจริงแล้วมีปัญหาส�าคัญอีกด้านที่ควร

พจิารณาร่วมด้วย กค็อืสภาพถนนทีอ่นัตรายหรอืมจีดุเสีย่ง

ทีอ่าจก่อให้เกดิอบุตัเิหตไุด้โดยง่าย ดงัทีร่ายงานสถานการณ์

อุบัติเหตุทางถนน3 ระบุว่า กว่า 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุ

บนถนนของกรมทางหลวงเกิดขึ้นในลักษณะชนกับวัตถุ

ริมทางหรือเสียหลักพลิกคว�่าตกถนน ซึ่งสะท้อนว่าถนน

ไม่น้อยมสีภาพไม่พร้อมใช้งาน หรอืไม่ปลอดภยัแก่ผูข้บัขี่

รถตกทางด่วน - จุดประเด็นร้อนเรื่องถนน
อันตรายในเมืองไทย

ในรอบปี 2555 อบุตัเิหตทุางถนนทีส่ะเทอืนขวญั 

มากทีส่ดุคงจะได้แก่เหตกุารณ์ทีร่ถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ 

รุน่ 300 อ ีขบัโดย มาธว ีวฒันกลุ หรอืน้องมายด์ อายุ 

21 ปี นสิติคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ลกูสาวของโกวทิ วฒันกลุ ดารานกัแสดงรุน่ใหญ่ พร้อม

เพื่อน จักรพงศ์ เจริญผล อายุ 22 ปี พุ่งชนแท่งปูน 

ตรงแยกตัววายบนสะพานข้ามแยกรัชวิภาแล้วร่วงลงมา

กระแทกพื้น เป็นเหตุให้ทั้งสองคนเสียชีวิต เมื่อเช้าตรู่

วันที ่9 สงิหาคม ก่อนหน้าน้ีในจุดดังกล่าวเคยมรีถยนต์

ประสบอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันจนมีผู้เสียชีวิตมาแล้ว  

2 ครั้ง จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็น

จดุทีม่คีวามเสีย่งและควรแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ป้องกนัไม่ให้

เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก4 
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คล้อยหลังเพียงไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุอีกราย 

ในลักษณะคล้ายกัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 55 ผู้จัดการ

บริษัทน�้ ามันแห ่งหนึ่ งขับรถเชฟโรเลต ออพตร ้า  

ขึน้ทางด่วนฉลองรชัมุง่ไปตรวจโรงเกบ็น�า้มนัย่านล�าลูกกา 

พอถึงทางแยกรูปตัววายช่วงสะพานต่างระดับจตุโชต ิ

เกดิเสยีหลกัพุง่ชนเสาตดิป้ายสญัญาณบอกทาง จนหล่น

ลงไปในป่าหญ้าด้านล่าง สภาพรถพังยับ หน่วยกู้ภัย 

ต้องใช้รถเครนยกรถเก๋งขึ้นมาแล้วงัดเอาร่างคนเจ็บส่ง 

โรงพยำบำล 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ารถคันดังกล่าวน่าจะ 

ขบัมาด้วยความเรว็สงู เมือ่มาถงึทางแยกระหว่างบางนา

กับบางปะอินตรงจุดเกิดเหตุ คนขับอาจเกิดความลังเล

ตัดสินใจไม่ถูกหรืออาจหลับใน ท�าให้รถเสียหลักพุ่งชน

ป้ายบอกทางแยกแล้วไถลตกลงไปจากทางด่วน5

ตามมาด้วยอุบัติเหตุอีกครั้งเมื่อเวลา 00.30 น. 

วันที่ 27 สิงหาคม 55 รถเก๋งโฟล์ก พาสสาท สีบรอนซ์

เงิน ได้พลิกคว�่าไฟลุกไหม้บริเวณทางลงทางด่วน 

ประชานุกูลช่วงแยกตัววาย มีร ่องรอยการเฉี่ยวชน 

ป้ายบอกทาง และกนัชนรถกระเดน็ไปไกลประมาณ 400 

เมตร ในรถมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ผู้โดยสารให้การกับ 

เจ้าหน้าที่ว่า ก่อนเกิดเหตุได้ดื่มเหล้ากันมา เม่ือมาถึง

ทางแยกผู้ขับรถเกิดเปลี่ยนเลนกะทันหัน ส่งผลให้รถ 

เสียหลักชนแยกตัววาย จนรถคว�่าและเกิดเพลิงไหม6้ 

จุดเสี่ยงบริเวณแยกตัววาย 

เหตุการณ์สะเทือนขวัญ 3 กรณี ในช่วงเพียง 

เดือนเดียวข้างต้น ล้วนมีลักษณะคล้ายกันคือ รถทุกคัน

พุ่งชนแยกตัววายบนทางด่วนหรือทางต่างระดับ ส่งผล

ให้เกิดอุบัติเหตุ

สงัคมวงกว้างจงึเริม่มองเหน็สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตุ

ที่มากไปกว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ด้วยการตั้งค�าถามว่า

แยกตัววายบนทางด่วนนั้นมีลักษณะเป็นจุดอันตราย 

ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสมควรที่จะแก้ปัญหา 

โดยรีบด่วนหรือไม่

ย้อนกลับไปในปี 2553 ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ 

นักวิจัยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และอาจารย์

ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

(เอไอที) เคยตั้งข้อสังเกตถึงจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุที่เรียก

วา่ “จดุก้างปลารปูตวัวาย” หลงัพบสถติวิา่เกดิอบุตัเิหตุ

ในบริเวณดังกล่าวหลายครั้ง และมีผู ้เสียชีวิตทุกครั้ง  

เพราะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ออกแบบ

ก่อสร้างให้เป็นลกัษณะทางแรมป์ลาดต�า่ และเป็นเนนิสงู

ตรงทางแยกด้านหน้าก�าแพงทางด่วนเพือ่ลดแรงกระแทก 

การก่อสร้างในลักษณะนี้ต่างประเทศยกเลิกแล้ว เพราะ

หากรถขับมาด้วยความเร็วสูง บางจังหวะจะท�าให้รถ 

เหินตัวและตกลงมาด้านล่างได7้

ขณะที ่สวุฒัน์ เชาว์ปรชีา นายกวศิวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุถึงกรณีรถ

ตกทางด่วนในปี 2555 ว่าไม่อยากให้มองว่าปัญหาอยู่ที่ 

การออกแบบถนนอย่างเดียว การหาที่มาของอุบัติเหตุ

ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ทั้งสติคนขับ ช่วง

เวลาเกดิเหตุ และสญัญาณจราจรบรเิวณนัน้ การออกแบบ

ขอบกั้นช่วงแยกตัววายให้มีลักษณะเป็นสโลปนั้นท�า 

ถกูต้องแล้ว เพราะหากรถซึง่ขบัไม่เรว็มากมาชน สามารถ

แฉลบออกทางซ้ายหรือขวาได8้

ส่วน นพ.ธนะพงศ์ จนิวงษ์ ผูจ้ดัการศนูย์วชิาการ

เพือ่ความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) มลูนธิสิาธารณสขุ

แห่งชาติ มีความเห็นต่อกรณีนี้ว ่า จากเหตุการณ์ที ่

มาธวี หรอืน้องมายด์ ขบัรถพุง่ชนแท่งปนูแยกตวัวายบน

สะพานข้ามแยกรัชวิภา พบว่ายังมีถนนที่มีลักษณะเสี่ยง

เช่นเดยีวกนันีท้ัว่กรงุเทพฯ มากกว่า 100 จดุ โดยเฉพาะ

ต�าแหน่งทางยกระดับและทางลงทางด่วนต่างๆ ที่มี

ลกัษณะเป็นแยกตวัวาย ซึง่ลาดชนัและไม่มเีครือ่งป้องกนั

หรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง เมื่อรถขับด้วยความเร็ว 

หากชนจะเหินขึ้น ท�าให้ตกจากทางแล้วมีผู้เสียชีวิตได้ 

ซึ่งป้องกันเบื้องต้นได้ด้วยการติดไฟแสงสว่าง ป้ายเตือน

ในระยะไกลกว่าเดมิ และติดอปุกรณ์ลดแรงกระแทก หาก

รถเสียหลักพุ่งชนจะเหมือนชนสปริง ท�าให้ลดการเหิน

และตกจากที่สูงได้ 
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ทั้งนี้ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ 

มีจุดใหญ่ๆ ดังนี้คือ บริเวณทางด่วนขั้นที่ 2 ตรงทาง

ลงพระราม 6 บริเวณทางด่วนขั้นที่ 2 จุดทางลงยมราช 

บริเวณทางยกระดับศรีอยุธยา พระราม 9 ถนน 

บรมราชชนนี และทางแยกรัชวิภา ทางแยกทั้งหมด 

มลีกัษณะเป็นรปูตวัวาย หากรถวิง่ดว้ยความเรว็มากกวา่

ที่ก�าหนดคือ 30 - 40 กม./ชม. แล้วชนแท่งปูนรูปตัววาย 

จะส่งผลให้รถเหินและตกลงมาจนเกิดอุบัติเหต9ุ

ทางด้าน กันวีร์ กนิษฐพงศ์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ

แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระบุว่า

ย้อนกลับไป 3 - 4 ปีก่อน มีอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันนี้ 

เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุที่รถยนต์พุ่งชนหัวเกาะหรือก�าแพง

ตรงกลางทางแยกรูปตัววายนั้น ทางวิศวกรรมเรียกว่า 

“กอร์แอเรีย” (Gore Area) ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี ่

ใช้ความเรว็ และลงัเล หรอืตัดสนิใจไม่ได้ว่าจะไปทางใด  

ท�าให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนหัวเกาะในที่สุด และบางครั้ง

แยกตัววายอยู่บริเวณหลังทางโค้งหรือทางขึ้นเนิน เมื่อ 

ผู้ขับขี่เห็นว่ามีทางแยกก็อยู่ในระยะกระชั้นชิดเกินไป 

จนตัดสินใจไม่ทัน รถจึงพุ่งเข้าชนหัวเกาะ10

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ นักวิชาการ

และผู ้ เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้เสนอทางออกตรงกัน  

โดยการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่เรียกว่า Crash  

Cushion ไว้ตรงหัวเกาะบริเวณแยกตัววายบนทางด่วน

และทางต่างระดับ

อปุกรณ์ Crash Cushion มลีกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม

ผนืผ้า คล้ายแบรเิออร์รมิขอบทาง แต่ท�าจากโพลคีาร์บอเนต

ซึง่เป็นพลาสตกิคณุภาพสงู ภายในมโีครงสร้างเป็นโลหะ 

เม่ือมีรถยนต์พุ่งชนจะคล้ายชนกับขดสปริง สามารถ 

รับแรงปะทะที่ความเร็วได้มากกว่า 80 กม./ชม.

ส�ารวจถนนอันตรายทัว่ กทม. และมาตรการ
แก้ไข

และเช่นเคย จากเหตุโศกนาฏกรรมที่น้องมายด์

และเพื่อนขับรถตกสะพานข้ามแยกรัชวิภา ส่งผลให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส�ารวจถนนที่มีจุดอันตราย 

ทั่วกรุงเทพฯ

อัยยณัฐ ถินอภัย ผู ้ว ่าการการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่าจุดเสี่ยงอันตราย 

บนทางด่วนมีทั้งสิ้น 13 จุดคือ ทางลงจตุโชติ, ทางลง

ด่านรามอินทรา 1 ทศิทางมนีบรีุ, ทางลงด่านรามอนิทรา 

1 ทิศทางหลักส่ี, ทางลงด่านประชาอุทิศ, ทางแยก 

ต่างระดับพระราม 9, ทางแยกทางลงดาวคะนอง/

สมุทรสาคร, ทางแยกต่างระดับท่าเรือ ทิศทางท่าเรือ-

ดาวคะนอง, ทางแยกทางลงด่านบางนา ก.ม. 9 - 2, ทาง

แยกเข้าด่านบางพลีน้อย, ทางแยกเข้าด่านบางปะกง 1, 

ทางแยกต่างระดับพญาไท, ทางแยกต่างระดับบางโคล่ 

และทางลงด่านคลองประปา 1

อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้ออกมาตรการป้องกัน

ไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ มาตรการเชิงรุกเพื่อเตือนผู้ขับขี ่

หรือปรามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การติดตั้งกล้อง 

ตรวจจบัความเรว็ การกวดขนัวนิยัจราจร ขณะทีม่าตรการ

เชิงรับจะมุ ่งลดความเสี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรง 

ของอุบัติเหตุ โดยติดต้ังอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย 

เช่น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก สัญญาณไฟกระพริบ 

แถบชะลอความเร็ว แผงกั้นระบบแสงไฟส่องสว่าง  

ผิวจราจรแรงเสียดทานสูง รวมทั้งมาตรการก�าหนด 

ขีดจ�ากัดความเร็วที่เหมาะสม (Speed Limit)

จากสถติพิบว่าเกดิอบุตัเิหตบุนโครงข่ายทางด่วน

ซึ่งรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 200 กิโลเมตร เฉลี่ย

ปีละกว่า 1,000 ราย สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากการเฉีย่วชน 

และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10 - 20 ราย โดยปี 2554  

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนสูงกว่าที่ผ่านมา 

จ�ำนวน 30 รำย

ด้านธรีะชน มโนมยัพบิลูย์ รองผูว่้าฯ กทม. ระบุ

ว่า สมัยผู้ว่าฯ พิจิตต รัตตกุล เคยส�ารวจเส้นทางและ 

โค้งอนัตราย พบว่าทัว่ทัง้ กทม. มมีากกว่า 70 จดุ ส่วน

ใหญ่เป็นโค้งชื่อดังที่ประชาชนรู้จักกันดี เช่น โค้ง 100 

ศพถนนรัชดาภิเษก นอกจากนั้น บนทางยกระดับได้

ก�าหนดจดุเสีย่งไว้ 18 จดุ ได้แก่ สะพานยกระดับจตรุทศิ  

(เลยีบบงึมกักะสนั) 4 จดุ สะพานยกระดบัคูข่นานลอยฟ้า

บรมราชชนน ี6 จดุ สะพานยกระดบัรชัวภิา 4 จดุ สะพาน

ข้ามแยกเอกมัยเหนอื 1 จดุ สะพานลอยข้ามแยกบางกะปิ 
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1 จุด สะพานลอยข้ามแยกรามค�าแหง 1 จุด และ

สะพานลอยข้ามแยกพระรามที่ 2 จ�านวน 1 จุด11 

ส�านักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. เป็น

หน่วยงานหลักที่ด�าเนินการแก้ไข โดยเร่งติดตั้ง Crash 

Cushion ทีแ่ยกตัววายในบริเวณจดุเสีย่งบนทางยกระดบั

ข้างต้น รวมทั้งปรับปรุงกายภาพรอบบริเวณจุดเสี่ยง  

เช่น การตเีส้นชะลอความเรว็เพิม่เตมิในจดุคบัขันบนทาง 

ยกระดับทุกแห่ง การเพิ่มหมุดไฟกระพริบและเสาบอก

แนวเล้ียวตรงทางแยก เพือ่เตอืนผูขั้บขีใ่ห้ชะลอความเรว็

ลง เนือ่งจากใกล้ถงึทางโค้งอนัตราย พร้อมตดิตัง้ป้ายเตอืน 

ป้ายแนะน�าการใช้เส้นทาง ป้ายจ�ากดัความเรว็ และป้าย

แจ้งเข้าโค้งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น12

ภัยจากถนนยุบตัว

อุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากถนนอีกอย่างหนึ่งก็คือ

เรื่องถนนยุบตัว ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งบนถนนของหลาย

พืน้ที ่ในรอบปี 2555 พบเหตกุารณ์ถนนยบุตวัหลายคร้ัง

ด้วยกัน ดังนี้

• ครัง้แรกเมือ่ 18 มนีาคม บรเิวณถนนพระราม 

4 ฝั่งขาเข้า ใกล้ไฟแดงแยกวิทยุ ใต้สะพาน

ไทย - เบลเยี่ยม เยื้องสถานีรถไฟใต้ดินลุมพินี 

(ประตู 2) พื้นถนนเกิดการยุบตัวเป็นหลุม

ขนำดใหญ่ กว้ำง 5 เมตร ลึก 2 เมตร

• วันที่ 2 เมษายน ทางเดินเท้าทรุดตัวบริเวณ

หน้าร้านอาหารไก่ย่างกลางกรุง ระหว่าง 

ซอย 21 - 23 ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม 

เป็นหลุมลึก 3 เมตร กว้ำง 5 เมตร ยำว 22 

เมตร เกิดจากก�าแพงกันดินทรุดตัว ถล่มจน 

ดึงทำงเท้ำลงไปด้วย

• วันที ่11 เมษายน เกดิหลมุขนาดกว้าง 60 ซม.  

ยาว 60 ซม. ลึก 1 เมตร บริเวณหน้า 

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ถนนพญาไท 

ขาออก ใกล้แยกปทุมวัน สาเหตุมาจาก 

ท่อระบายน�้าเกิดการทรุดตัว

• วนัที ่3 สงิหาคม ถนนสะพานข้ามคลองเปรม

ประชากร ข้างห้างสรรพสินค้าไอที สแควร์ 

ทรุดตัวเป็นหลุมขนำดใหญ่ กว้ำง 3 เมตร 

ลึก 1.5 เมตร เกิดจากชั้นทรายใต้ผิวถนน 

ถูกน�้ากัดเซาะ

• วันที่ 9 สิงหาคม เกิดหลุมขนาดใหญ่ลึก 1 

เมตร กว้าง 1 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร บรเิวณ

กลางแยกสวัสดี ซ.สุขุมวิท 31 หน้าโรงเรียน

สวัสดีวิทยา เนื่องจากระหว่างที่เจ้าหน้าที่การ

ประปานครหลวง (กปน.) วางท่อส่งน�า้ประปา 

ใช้เครือ่งขุดเจาะถนนท�าให้ท่อประปาแตก แล้ว

น�าดนิกลบทบับรเิวณทีเ่กดิเหตโุดยไม่ได้ระบาย

น�้าออก เมื่อฝนตกดินจึงอ่อนตัวและทรุด 

เป็นหลุม

กทม. จงึด�าเนินการส�ารวจโดยใช้เครือ่ง Ground 

Penetrating Radar (GPR) พบถนนและทางเท้า 

ท่ีมีความเส่ียงยุบตัวถึง 155 จุด อาทิ ถนนเสรีไทย,  

ลาดปลาเค้า, ลาดพร้าว - วังหิน, โชคชัย 4, นาคนิวาส, 

สุคนธสวัสด์ิ, นมิิตใหม่, รามค�าแหง ซอย 24, ศรนีครนิทร์, 

ราษฎรพัฒนาตัดถนนรามค�าแหง ปลายซอยรามค�าแหง 

118, สหบรุานกุจิ ราชวงศ์, เยาวราช เจรญิกรงุ, พระราม

ที ่1, พระราม 3, พระราม 4, สุขุมวิท, เพชรบรีุ, พหลโยธนิ, 

บ�ารุงเมือง, สุขสวัสดิ์, พระราม 5 และพระราม 6  

โดยหากพบบริเวณใดเป็นโพรงอยู่ใต้ดินก็จะเปิดผิวถนน

ปรับปรุงซ่อมแซมทันท1ี3
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สิง่ท่ีคนกรงุเทพฯ ยังไม่ค่อยรูก็้คอื เหตกุารณ์ถนน 

ยุบตัวยังอาจเกิดขึ้นได้เสมอๆ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี

กำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ทัว่ไปตลอดเวลำ ทัง้ก่อสร้ำงตกึสงู 

วางท่อประปาขนาดใหญ่ ก่อสร้างรถไฟฟ้า ฯลฯ ไม่นบั

รวมการซ่อมแซมต่อเติมและลงทุนของเอกชนรายย่อย

อันตรายจากถนนต่างจังหวัด

แต่ละปีมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ

บนท้องถนนทั่วประเทศไทยจ�านวนมาก โดยเฉพาะใน

ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ แม้ว่า

สาเหตหุลกัมกัเป็นประเดน็พฤตกิรรมของผูข้บัขีท่ีข่าดวนิยั 

ขับรถเร็วเกินก�าหนด ขับรถโดยประมาท หรือดื่มสุรา

ขณะขับรถก็ตาม แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องพิจารณาร่วม

ด้วยก็คือปัญหาของถนนที่มีจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายจน

ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่ำงซ�้ำซำก

ทางโค้งและจดุเสีย่งอนัตรายทัว่ประเทศมปีระมาณ 

87 โค้ง ดงัทีก่รมทางหลวงเปิดเผยผลการศกึษาจุดอันตราย

บนทางหลวงจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรปี 2549  

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12,919 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1,647 ราย 

บาดเจบ็ 11,129 ราย พบจดุอนัตรายบนทางหลวง 784 

แห่ง บางแห่งมีอุบัติเหตุเกิดซ�้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 

ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทางร่วมแยกและทางโค้ง14

ไมมี

1-20

21-40

41-60

มากกวา 60

จำนวนจุดอันตราย จำนวนจุดอันตรายตอระยะทาง 100 กม.

การเปรียบเทียบจำนวนจุดตัดอันตรายและจำนวนจุดอันตรายตอระยะทาง 100 กม. พ.ศ. 2551 จำแนกรายจังหวัด

ที่มา: ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (บรรณาธิการ). 2554. รำยงำนสถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: มูลนิธ ิ

ไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, หน้า 38.
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โดยแต่ละจังหวัดต่างก็มีถนนที่เป็นจุดอันตราย

ในพื้นที่ตนเอง เช่น ที่จังหวัดแพร่ส�ารวจพบถนนที่เกิด

อุบัติเหตุบ่อยจ�านวน 10 จุด15 จังหวัดขอนแก่น ส�ารวจ

พบจดุอนัตรายทีม่กัเกดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ ได้แก่ หน้าห้าง

สรรพสนิค้าโลตัส เอ็กซ์ตร้า ช่วงระหว่างขอนแก่น - น�า้พอง, 

ตรงข้ามเทสโก้โลตัส (สาขาโนนม่วง) บริเวณหน้าร้าน

ขายเฟอร์นเิจอร์ SR ขอนแก่น, หน้าบรษิทัสยามคโูบต้า

ขอนแก่น, หน้าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่นและ

ไฟแดงทางเข้ามหาวิทยาลยัขอนแก่น (ประตมูอดนิแดง), 

บรเิวณหน้าศนูย์หวัใจสริกิติิ ์(แยกกงัสะดาล), ซอยสวสัดี 

ก่อนถึงจุดกลับรถหน้า กก. 4 บก. ทล., หน้าศาลปกครอง, 

หน้าบริษัทราชาแมชชินารี มีผู้เสียชีวิตในจุดดังกล่าว 

ไม่ต�่ากว่าเดือนละ 4 ศพ และเกิดอุบัติเหตุประมาณ 

ปีละ 300 - 400 ครั้ง16 

อุบัติเหตุจุดตัดรถไฟทัว่ประเทศ

เหตรุถไฟชนรถยนต์บรเิวณจดุตดัทีไ่ม่มเีคร่ืองก้ัน

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนที่ได้ยินข่าว 

บ่อยครัง้ และมกัจบลงด้วยความรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติเสมอ  

ดังข้อมูลจากเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ระบุว่าสถิติอุบัติเหตุ

จากจดุตดัรถไฟแต่ละปีเฉลีย่สงูถึง 150 ครัง้ มผีูเ้สียชวีติ

และได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน สร้างความเสียหาย 

ต่อเศรษฐกิจมหาศาล

ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

ระบวุ่า ปัจจบุนัมจีดุตดัรถไฟกบัถนนทัว่ประเทศถึง 2,449 

จุด ในจ�านวนนี้เป็นจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้น ทั้งสิ้น 988 

จดุ ซึง่ รฟท. จะด�าเนนิการแก้ไขภายในระยะเวลา 5 ปี

ยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่าใน

ปี 2554 ได้ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท เข้าไป

ตดิตัง้เครือ่งกัน้ถนนในจดุตดัต่างๆ 121 จดุ ในปี 2555 

ด�าเนินการเพิ่มอีก 79 จุด และปีงบประมาณ 2556  

จะด�าเนินการอีก 256 จุด เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหา

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับจุดตัดรถไฟได้อย่างเห็นผล17 

ใช้ชีวิตอย่างไรในถนนอันตราย

ความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดขึ้นต่อผู ้ที่

ประสบอุบัติเหตุ ตัวเลขข้อมูล สถิติ และข้อเท็จจริงใน

เรื่องสภาพไม่พร้อมใช้สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพของ

ถนนทัว่ประเทศ รวมทัง้อันตรายข้างทาง ทีม่สีดัส่วนของ

การเกิดอุบัติเหตุอันตรายข้างทางสูงถึงร้อยละ 40 - 45 

ของอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดิน18 

สมควรสรุปได้ว่า อบุติัเหตทุางถนนทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

นัน้ เป็นปัญหาใหญ่ทีม่คีวามส�าคญัเพยีงพอควรยกให้เป็น

วาระแห่งชาติ และทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน

โดยในภาครัฐนั้น ได้มีการตั้งหน่วยงานดูแล

โดยตรงคือ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน เมือ่ 

31 มกราคม 2546 มแีผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน 

พ.ศ. 2552 - 2555 ทั้งประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 

เป็นทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ขณะที่ในภาค 

ประชาสังคมก็มีหลายกลุ่มองค์กรเข้ามาร่วมมีบทบาท 

ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในด้านการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ 

ต่างๆ เช่น ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

โดยมลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาต ิหน่วยเฝ้าระวงัและสะท้อน

สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์ 

เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 

หรอืเครอืข่าย Road Safety Watch ศนูย์วจิยัอบัุตเิหตุ

แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น

แต่ความส�าเร็จของการสร้างความปลอดภัยบน

ถนนหนทางยังข้ึนอยู่กบัความตระหนกัร่วมของสงัคมไทย

ด้วย เพราะนอกจากการสร้างวฒันธรรมการใช้รถใช้ถนน

ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เช่น การบังคับ 

ใช้หมวกนิรภัย การใช้เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เมาไม่ขับ 

โทรไม่ขับ - ไม่ส่งข้อความ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้

กฎหมาย ฯลฯ แล้ว หากประเทศไทยสร้างถนนและพืน้ที่

ข้างทางที่ปลอดภัย โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของ 

ผูข้บัขีแ่ละเดนิเท้าเป็นหลกัใหญ่ กค็งจะลดอตัราการเกดิ

อุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากถนนอันตราย 

ลงได้ไม่น้อย
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