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หลักนำโค้งยางพารากับการแก้ไขปัญหาสิ่งอันตรายข้างทางบนทางหลวงชนบท 
จากสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ระหว่างปี  พ.ศ.2560 – 2562 พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุ 4,789 ครั้ง        

มีผู ้บาดเจ็บ 5,127 ราย และมีผู ้เสียชีวิตทั้งสิ ้น 1,259 ราย ดังรูปที่ 1 หนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุที่พบคือ        
การเสียหลักหลุดออกนอกทางชนกับสิ่งอันตรายซึ่งมีจำนวนอุบัติเหตุ 1,430 ครั้ง มีผู ้บาดเจ็บ 1,405 คน และ             
มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 327 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 4 ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบททั้งหมด    
ดังรูปที่ 2 อะไรคือสิ่งอันตรายมัจจุราชร้ายข้างทางเหล่านั้น? 

 

 
 

รูปที ่1 สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบททั่วประเทศช่วงปี พ.ศ.2560 - 2562 
ที่มา. จาก ระบบรายงานอุบัติเหตบุนทางหลวงชนบท (Accident Report Management System : ARMS) 
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รูปที ่2 รูปแบบการชนและความรุนแรงของการชนบนทางหลวงชนบททั่วประเทศช่วงปี พ.ศ.2560 - 2562 
ที่มา. จาก ระบบรายงานอุบัติเหตบุนทางหลวงชนบท (Accident Report Management System : ARMS) 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก พบว่าสิ่งอันตรายข้างทางที่ผู้ขับขี่เสียหลักหลุดออกนอกทางไปชนนั้น 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
 1. สิ่งอันตรายที่เป็นสิ่งแวดล้อมข้างทาง เช่น ต้นไม้ รั้วบ้าน คันคลอง เป็นต้น 
 2. สิ่งอันตรายที่เป็นอุปกรณ์จราจร เช่น หลักนำโค้ง เสาป้ายจราจร เสาไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น 
แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? 
 

 
          รูปที่ 3 สิ่งอันตรายที่เป็นสิ่งแวดล้อมข้างทาง                  รูปที่ 4 สิ่งอันตรายที่เป็นอุปกรณ์จราจร 
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ระบบที ่ปลอดภัย (Safe System) ดังร ูปที ่ 5 นับเป็นแนวคิดใหม่ของการจัดการความปลอดภัยทางถนน              
ซึ่งพิจารณาถึงการจัดการให้เกิดความปลอดภัยของทั้งระบบ และมุ่งเน้นเพ่ือลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
ของผู้ใช้รถใช้ถนนในระบบคมนาคมขนส่งทางถนน โดยเป็นการจัดการหรือออกแบบของระบบถนน เพื่อที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดแรงจากการชนกระทำกับร่างกายของมนุษย์ และพยายามลดแรงจากการชนนั้นอยู่ในระดับที่มนุษย์ทนทานได้ 
โดยการจัดการกับความเร็ว น้ำหนัก และมุมของการชน เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุ    
การชน ซึ่งมอีงค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบดังนี้ 

1. ถนนและบริเวณข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Road and Roadside) มุ่งเน้นมาตรการปรับปรุงโครงสร้าง
ถนน เพื่อลดโอกาสการชนและลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนได้ 

2. ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed) มุ่งเน้นการจัดการความเร็วในการเดินทางให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
ผ่านการให้ความรู ้ กำหนดความเร็วจำกัดให้สอดคล้องกับสภาพถนน สร้างความมั ่นใจว่าขีดจำกัดความเ ร็ว           
ตามกฎหมาย และมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็ว 

3. ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicle) มุ่งเน้นมาตรการเพิ ่มความปลอดภัยให้แก่ยานพาหนะ เช่น 
ส่งเสริมนวัตกรรมความปลอดภัยในยวดยานที่ช่วยลดความเสี่ยงในการชนและลดความรุนแรงในการบาดเจ็บ การให้
ข้อมูล สร้างความเข้าใจกับผู้ใช้ยานพาหนะให้เลือกซื้อเลือกใช้รถที่มีความปลอดภัย เป็นต้น 
 4. การใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ที ่ปลอดภัย (Safe Road Use) มุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัยที่เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หรือบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนักถึง
สมรรถนะในการขับขี่ กฎระเบียบข้อบังคับ ความคาดหวังและพฤติกรรมการขับขี่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง
บนถนน รวมถึงการสร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน 
 

 
 

รูปที ่5 รูปองค์ประกอบของระบบที่ปลอดภัย (Safe System) 
ที่มา. จาก Austroads (2018) 
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จากหลักการของระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ในเรื่องถนนและบริเวณข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Road 
and Roadside) ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการปรับปรุงโครงสร้างถนน เพื่อลดโอกาสการชนและลดความรุนแรงในการบาดเจ็บ
หากเกิดการชนได้ เพราะคนจะเกิดความผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุ เราต้องสร้างระบบที่มีส่วนช่วยให้อภัยต่อ        
ความผิดพลาดนั้น กล่าวคือ เราต้องทำถนนที่ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของคนให้ได้      
ด้วยหลักการนี้ กรมทางหลวงชนบท จึงมีแนวคิดที่จะกำจัดสิ่งอันตรายข้างทางเหล่านั้นออกไป โดยเริ่มจากการเปลี่ยน
สิ่งอันตรายที่เป็นอุปกรณ์จราจรเดิมที่สร้างจากวัสดุที่ชนแล้วเกิดอันตราย อย่างเช่น หลักนำโค้งคอนกรีตไปใช้      
หลักนำโค้งที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างยางพาราแทน ซ่ึงจากสถิติอุบัติเหตุของการเสียหลักหลุดออกนอกทาง
ชนกับสิ่งอันตรายจนเสียชีวิตทั้งหมด พบว่า หลักนำโค้งคอนกรีตเป็นสิ่งอันตรายที่เป็นอุปกรณ์จราจรที่มีการชนสูงที่สุด 
โดยมีจำนวนครั้งการชนสูงถึง 172 ครั้ง คิดเป็น 28.67% ของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเสียหลักหลุดออกนอกทางชนกับ     
สิ่งอันตรายทั้งหมด และมีความรุนแรงจนถึงกับเสียชีวิตสูงถึง 20% กล่าวคือทุก ๆอุบัติเหตุการชนหลักนำโค้ง 5 ครั้ง 
จะต้องมีการสูญเสียชีวิตของประชาชน 1 ครั้ง ดังรูปที่ 6  
 

 
 

รูปที ่6 ประเภทสิ่งอันตรายที่ถูกชนบนทางหลวงชนบททั่วประเทศช่วงปี พ.ศ.2560 - 2562 
ที่มา. จาก ระบบรายงานอุบัติเหตบุนทางหลวงชนบท (Accident Report Management System : ARMS) 
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จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2560) ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจาก
การเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร ด้วยวิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายในการลดอุบัติเหตุ       
ทางถนน พบว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย และการบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่า
เท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่หลักนำโค้งที่ผลิตจากยางพารามีต้นทุนการผลิตพร้อมติดตั้งอยู ่ที่   
2,500 บาทต่อหลัก โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของทางโค้งบนทางหลวงชนบทที่ติดตั้งหลักนำโค้งโดยส่วนใหญ่จะใช้
หลักนำโค้งอยู ่ประมาณ 14 หลักต่อโค้ง คิดเป็นมูลค่าเงินที ่ใช้เปลี ่ยนหลักนำโค้งเป็นยางพาราอยู ่ที ่ประมาณ     
35,000 บาทต่อโค้งเท่านั้น หากมีอุบัติเหตุหลุดโค้งชนกับหลักนำโค้งคอนกรีตจนทำให้มีผู้ขับขี่เสียชีวิต 1 คนเกิดขึ้น 
จะคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียของชีวิตเท่ากับ 10 ล้านบาท แต่หากโค้งที่เกิดอุบัติเหตุนี้ได้เปลี่ยนหลักนำโค้งคอนกรีต 
ไปใช้หลักนำโค้งที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างยางพาราแทนโดยใช้งบประมาณในการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 
35,000 บาท ผู ้ขับขี ่ที่ เกิดอุบัติเหตุหลุดโค้งชนกับหลักนำโค้งยางพารา อาจไม่เป็นอันตรายจนถึงกับเสียชีวิต          
เมื่อพิจารณาตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนปรับเปลี่ยนหลักนำโค้งคอนกรีตไปใช้หลักนำโค้งที่
ยางพารา นอกจากนี้การนำยางพารามาผลิตเป็นหลักนำโค้ง ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการผลักดันการใช้ยางพารา
ภายในประเทศ สามารถช่วยเพิ่มเม็ดเงินให้ชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
คมนาคม ด้านการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อเพิ ่มมูลค่าและสนับสนุนการใช้ยางพารา
ภายในประเทศให้เพ่ิมมากข้ึน 
 

 
รูปที ่7 หลักนำโค้งท่ีผลิตจากยางพารา 
 
ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงชนบทจึงดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักนำโค้งที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็กไปใช้หลัก

นำโค้งที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างยางพาราแทน เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการหลุดออกนอกทาง
ชนกับหลักนำโค้ง ทั้งนีจ้ะดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักนำโค้งทุกหลักเป็นยางพาราแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 
โดยกรมทางหลวงชนบทหวังว่า การดำเนินการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที ่เกิดขึ้น           
และลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรบนทางหลวงชนบทลงได ้


