ปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวอย่ าง ความเสี่ ยงในการขับรถด้วยเลนส์ถนนที่วิ่งสวนกัน
แบบยูเทิร์นใต้สะพาน

มาตรการป้องกันการเกิด
อุบัติภัยทางถนน
1. มาตรการด้านคน

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ ยงอันตรายคือสิ่ งที่ทาให้จุดที่ไม่
เสี่ ยงอันตรายสามารถเกิดเหตุการณ์ร้ายและจุดที่เสี่ ยงอยูแ่ ล้ว
สามารถเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเพิ่มขึ้นไปอีก ปัจจัยเพิ่มความ
เสี่ ยงอันตรายหลักๆของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนประกอบ
ไปด้วย คน เวลา และเหตุการณ์

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงอันตราย
ที่เกิดจากคนและสัตว์
 การขับจี้ ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงได้ทนั ทีเมื่อรถ
คันหน้าพลาดพลั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขับเข้าจุดเสี่ ยง
อันตราย โอกาสพลาดจะสู งขึ้น
 การขับรถโดยไม่ เคารพกฎจราจร ทาให้รถอื่นๆและ
คนเดินเท้าต้องเสี่ ยงภัย เช่น การจอดรถตรงขอบทางขาวแดง
ซึ่ งเป็ นที่หา้ มจอดทาให้เกิดความเสี่ ยง

จากภาพจะเห็นรถยูเทิร์นวงนอกกาลังแล่ นมา ซึ่ง
แอบอยู่หลังรถยูเทิร์นวงใน ทั้งรถและมอเตอร์ ไซค์ จะมองไม่
เห็นกัน หากมีการชนคนขับมอเตอร์ ไซค์ อาจกระเด็นมาอยู่
บนทางวิง่ ของรถที่เพิง่ เลีย้ วซ้ ายและไม่ ทันระวัง (ลูกศร
เส้ นตรง) ความเสี่ ยงนีจ้ ะมากขึน้ ในช่ วงกลางคืน
การขับไม่ระมัดระวังในจุดที่มีความเสี่ ยงอันตราย
อยูแ่ ล้ว เช่น ขับเร็ วในถนนแคบและโค้ง ซึ่ งตัวถนนเป็ น
ปัญหาอยูแ่ ล้ว เมื่อผนวกเข้ากับการขับรถเร็ ว ยิ่งจะทาให้
“ระยะการมองเห็นตรงทางโค้งไม่พอกับความเร็ วที่ใช้”
เป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนเป็ น 2 เท่า
การให้สญ
ั ญาณของเจ้าหน้าที่ตารวจในบางครั้งไม่
ชัดเจนหรื อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การจราจรใน
ขณะนั้น ทาให้ผขู ้ บั รถเกิดความสับสนในการตัดสิ นใจกระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจเกิดผิดพลาดถึงขั้นเกิด
อุบตั ิเหตุได้
การใช้อุปกรณ์สื่อสารหรื ออิเล็กทรอนิคส์ใน
บางครั้งก็เป็ นการรบกวนทาให้สมาธิ และความระมัดระวังใน
การขับขี่ลดลง

การให้ประชาชนผูใ้ ช้รถ ใช้ถนน ได้มีความรู ้และมี
ส่ วนร่ ว มในการป้องกันอุบตั ิภยั ทางถนนอย่างถูกต้อง เพื่อจะ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นของสภาพปัญหา
และปลุกพลังการเป็ น “ผูม้ ีวินยั จราจร ” ตลอดจนสร้า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร
(มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขบั
ใบอนุญาตขับขี่ เข็มขัดนิรภัย และความเร็ วไม่เกินที่กาหนด )
อันจะนาไปสู่ การลดความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุได้อย่างแท้จริ ง
2. มาตรการด้านรถ

รณรงค์ให้ผใู ้ ช้รถตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านพาหนะ เช่น ตรวจระดับน้ ากลัน่
ในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ าในถังพักน้ า ตรวจระดับน้ ามัน
เบรคและน้ ามันเครื่ อง เป็ นต้น

3. มาตรการด้านถนน

ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะจุดที่เสี่ ยงอันตรายหรื อบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อยครั้ง โดยพิจารณาจัดทาป้ายสัญญาณเตือน เพื่อให้ผใู ้ ช้รถ
ใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง กรณี ถนนชารุ ดเสี ยหายให้เร่ ง
แก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็ จก่อนถึงเทศกาลที่มีผใู ้ ช้ถนนเป็ น
จานวนมาก แต่หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็ จก็ให้ติด
ป้ายสัญญาณเตือน และขอความร่ วมมือ
ผูร้ ับจ้างหยุ ด
ดาเนินงานก่อสร้างหรื อซ่อมแซมในช่วงเทศกาลดังกล่าวตาม
ความเหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน
การเดินทาง
4. ป้ายจราจร
มาตรฐานป้ายจรา จรแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะ
การใช้งาน ดังนี้
4.1 ป้ ายบังคับ ใช้เพื่อสื่ อให้ผขู ้ บั ขี่ยวดยานทราบถึง
การบังคับ การห้ามหรื อข้อจากัดบางประการและคาสัง่ ให้
ปฏิบตั ิ ทั้งนี้ จะใช้ร่วมกับการ
บังคับตาพระราชบัญญัติการ
ขนส่ งทางบกและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ป้ ายเตือน ใช้เพื่อสื่ อให้ผขู ้ บั ขี่ยวดยาน
ระมัดระวังอันตรายหรื อทราบ
ล่วงหน้าถึงสภาพทางหรื อ
สภาวะอย่างอื่นที่เกิดขึ้นบน
สายทางอันอาจเกิดอันตราย
หรื ออุบตั ิเหตุ
4.3 ป้ ายแนะนา

ใช้เพื่อแนะนาให้ผขู ้ บั ขี่ยวดยานได้ทราบทิศทางของ
การเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทาง หรื อทราบถึ งข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญในการเดินทางรวมทั้งสถานที่และบริ เวณ
ต่างๆ ที่ต้ งั อยูต่ ามเส้นทางที่ตดั ผ่าน เพื่อให้เดินทางไปสู่
จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง สะดวก และปลอดภัย
4. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
ให้พิจารณาจัดทาสื่ อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุก
รู ปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชนจัด
กิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชน ประชาคมตาบล – หมู่บา้ น
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั ิภยั ทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด
เทศกาลที่จะมีผใู ้ ช้รถใช้ถนนเป็ นจานวนมาก ควรจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เป็ นพิเศ ษ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มี
การตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถ
โดยสารสาธารณะและคนขับก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัย
ของผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น

การป้องกัน
การเกิดอุบัติภัยทางถนน
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