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ABSTRACT
Road accidents can be considered as social problems in many aspects, both in terms of
health and economy. The road accident information collected from the ThaiRSC in the
year 2015 reported the number of road accidents up to 710,205 cases for the whole
country. In case of Phitsanulok Province, the number was as high as 11,901 cases. The
objective of this study was to evaluate possible spatial factors which might affect to
road accidents in Amphoe Muang, Phitsanulok Province using the accident data in
year 2015. The possible spatial factors were determined as independent variables on
the other hand, the number of road accident cases was defined as dependent variable.
809 of 1x1-kilometer grids were constructed over the study area to count and to
calculate the average of the variables. Correlation and linear regression analysis
methods were used to evaluate the relationship in this study. The results represented
the factors that correlate to road accidents are the number of roundabouts, the number
of intersection and the number of traffic light respectively. The regression analysis can
be used to predict or explain the accident with R-square 0.650. The result from this
study can potentially used as information to prevent and reduce the risk of road
accidents,
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของปั ญหา
ปัจจุบนั อุบตั เิ หตุจราจรทางท้ องถนนถือได้ วา่ เป็ นปัญหาที่สง่ ผลกระทบต่อสังคมในหลาย
ด้ า นทัง้ ทางด้ า นสุข ภาพและด้ า นเศรษฐกิ จ โดยจากการรายงานสถานการณ์ โลกด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนนในปี พ.ศ.2558 พบว่ามีการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจากจราจรทางถนนสูงถึง 1.25
ล้ านคน (องค์การอนามัยโลก,2558) โดยประเทศไทยพบจานวนอุบตั ิเหตุจราจรมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง 10 กว่า ปี ที่ ผ่ า นมา ในปี พ.ศ.2537 มี จ านวนการเกิ ด อุ บัติ เหตุสู ง สุด ถึ ง
102,810 ราย หลังจากนันมี
้ แนวโน้ มลดลง เมื่อสิ ้นปี พ.ศ.2543 จานวนอุบตั เิ หตุได้ ลดลงเหลือเพียง
73,737 ราย พบว่ามีผ้ ูเสียชีวิตมีจานวนสูงสุดในปี พ.ศ.2538 คือ 16,727 ราย ในปี พ.ศ.2543 ได้
ลดลงเหลื อเพี ยง 11,988 ราย (ส านัก งานคณะกรรมการป้องกัน อุบัติภัยแห่ง ชาติ ,2544) แม้ ว่า
แนวโน้ ม ของจ านวนอุบัติเหตุและผู้เสี ยชี วิตจะลดลง แต่เมื่ อเปรี ยบเที ยบหลาย ๆ ประเทศ เช่น
สหราชอาณาจักร ซึง่ มีจานวนประชากรไม่ตา่ งกับประเทศไทยมากนัก (ประมาณ 60 ล้ านคน) แต่มี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพี ยง 3,490ราย ในปี พ .ศ.2542 ซึ่งน้ อยกว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า
กล่าวได้ วา่ อุบตั เิ หตุจราจรเป็ นปัญหาที่ร้ายแรงที่สดุ ประการหนึง่ ของประเทศไทย (อุดม, 2545)
ปั ญ หาจากอุบัติเหตุจ ราจรบนท้ องถนน นอกจากจะทาให้ เกิดความสูญ เสียชี วิตและ
ทรัพย์สิน สูญเสียค่าใช้ จ่ายและงบประมาณทางการแพทย์ในการบาบัดรักษาแล้ ว ยังส่งผลทาให้
เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด สิ ้นเปลืองพลังงาน เสียเวลาในการเดินทางส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจ
ต่าง ๆ ปั ญหาทางด้ านสุขภาพจิต และยังก่อให้ เกิดปั ญหาต่อประชาชนผู้ใช้ รถใช้ ถนนในบริ เวณที่
เกิดเหตุและใกล้ เคียงอีกด้ วย
ในปั จจุบนั อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็ นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็ น
จัง หวัด ที่ มี ก ารพัฒ นาทางด้ านเศรษฐกิ จ จัง หวัดหนึ่ง ของประเทศ ตัง้ อยู่ในจุดยุท ธศาสตร์ ท าง
ภูมิศาสตร์ เป็ นจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อกับ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของประเทศไทย และยังเป็ นจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งได้ แก่ จีน พม่า
ลาว เวียดนาม และ มาเลเซีย มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
750.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทังหมด
้
177,836
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ราย (ระบบสถิติทางการทะเบียน,2558) นันเป็
้ นสาเหตุที่จงั หวัดพิษณุโลก มีการเชื่อมต่อโครงข่าย
ในหลายรูป ทังทางแยกที
้
่มีขนาดใหญ่ ทางเลี ้ยว จุดกลับรถ หรื อการติดตังไฟจราจรไว้
้
ในตาแหน่ง
ต่าง ๆ และยังอาจรวมไปถึง การสร้ างวงเวียน จานวนช่องทางเดินรถทีเพิ่มมากขึ ้น ในแต่ละเส้ นทาง
มี ศูน ย์ ก ลางทางการค้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และสถานที่ ท่อ งเที่ ย วต่า ง ๆ ผู้ค นมัก เดิน ทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังเป็ นเส้ นทางผ่านไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นัน้ เป็ น
สาเหตุทาให้ จงั หวัดพิษณุโลกมีจานวนจราจรหนาแน่น โดยจากข้ อมูลจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
พบว่าจานวนผู้ประสบอุบตั ิเหตุทางถนน ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจานวนเพิ่ มขึ ้นเรื่ อย ๆ
ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2549 จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2558 เริ่ มมีแนวโน้ มลดลง แต่ยงั อยู่ในระดับที่สงู โดยในปี พ.ศ.
2558 มี จ านวนอุบัติเหตุสูงถึง 2,224 ครัง้ พบจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุทัง้ หมด 4,700 ราย ส่วน
ผู้บาดเจ็บ 4,606 ราย และผู้เสียชีวิตพบ 94 ราย ถือได้ ว่ามีจานวนสูงมากสาหรับจานวนประชากร
ในจังหวัดพิษณุโลก
จากความสาคัญและที่มาของปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
หาปั จ จัยเชิงพื น้ ที่ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณี ศึกษา อาเภอเมื อง จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่ ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยเชิงพืน้ ที่กับ
การเกิดอุบตั ิเหตุในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็ น
แนวทางในการทาความเข้ าใจถึงเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการ
วางแผนป้องกันเพื่อลดจานวนอุบตั เิ หตุในพื ้นที่ได้
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาและทาการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื ้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.2.2 สร้ างแผนที่ ค วามหนาแน่ น ของจ านวนอุบัติเหตุในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
พิษณุโลก
1.2.3 สร้ างแบบจาลองทางสถิติ เพื่อหาพื ้นที่เสี่ยงจากบริเวณที่เกิดอุบตั เิ หตุ
1.3 ความสาคัญการวิจัย
การศึกษาปั จจัยเชิงพืน้ ที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิ ษ ณุ โลก สามารถใช้ เป็ น ข้ อ มูล ที่ น าไปสู่การวางแผนเพื่ อ ลดอุบัติเหตุบ นท้ องถนนลง รวมถึ ง
สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุตอ่ ผู้ใช้ รถใช้ ถนนต่อไป
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มีการกาหนดขอบเขตได้ ดงั นี ้
1.4.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาครัง้ นีท้ าการศึกษาปั จจัยเชิงพื น้ ที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกาหนดปั จจัยเชิงพื ้นที่ทงหมด
ั้
7 ปั จจัยได้ แก่ ตาแหน่งทางแยก
ทางโค้ ง ตาแหน่งจุดกลับรถ ตาแหน่งวงเวียน ตาแหน่งสัญญาณไฟจราจร ช่องทางเดินรถ ตาแหน่ง
ห้ างสรรพสิ นค้ า ใช้ ข้อมูลอุบตั ิเหตุในปี พ .ศ.2559 ทาการวิเคราะห์ โดยใช้ เครื่ องมื อ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้ นในการวิเคราะห์ทางสถิติ และใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์รูปแบบอุบตั เิ หตุตามระยะทาง
1.4.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ในการศึกษาครัง้ นี ้ทาการศึกษาในพื ้นที่เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งศูนย์กลางของ
ภาคเหนือตอนล่างครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
750.8 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อของ
จังหวัด ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอพรหมพิรามและอาเภอวัดโบสถ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอวัง
ทอง ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบางกระทุ่ม และทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอบางระกา แบ่งออกเป็ น
20 ตาบล คือ ตาบลในเมือง ตาบลวงนา้ คู้ ตาบลวัดจันทร์ ตาบลวัดพริ ก ตาบลท่าทอง ตาบลท่า
โพธิ์ ตาบลสมอแข ตาบลดอนทอง ตาบลบ้ านป่ า ตาบลปากโทก ตาบลหัวรอ ตาบลจอมทอง ตาบล
บ้ านกร่ าง ตาบลบ้ านคลอง ตาบลพลายชุม พล ตาบลมะขามสูง ตาบลอรัญ ญิ ก ตาบลบึงพระ
ตาบลไผ่ขอดอน และตาบลงิ ้วงาม

4

ภาพ 1.1 แผนที่แสดงขอบเขตพืน้ ที่ศึกษา
1.5 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
ข้ อมูลตาแหน่งที่เกิดอุบตั เิ หตุที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลซึ่งได้ มาจากศูนย์ข้อมูลอุบตั เิ หตุ
(ThaiRSC) ตังแต่
้ ปีพ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2559
1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
อุบตั ิเหตุ (accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ได้ ตงใจในเวลา
ั้
และสถานที่ที่ใดที่หนึ่ง เกิดขึ ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุเอาไว้ ก่อนล่งหน้ า ก่อให้ เกิดความเสียหายทัง้
ร่างกายและทรัพย์สิน
ปั จจัยเชิ งพื น้ ที่ (Spatial Factor) ในงานวิจัยนี ้ หมายถึง องค์ประกอบของข้ อมูลที่ระบุ
ตาแหน่งและลักษณะที่ชดั เจนที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อ ใช้ ในการศึกษางานวิจยั ได้ แก่
ตาแหน่งทางแยก ทางโค้ ง ตาแหน่งจุดกลับรถ ตาแหน่งวงเวียน ตาแหน่งสัญญาณไฟจราจร ช่อง
ทางเดินรถ และตาแหน่งห้ างสรรพสินค้ า
Proximity Analysis หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ จ ากบริ เ วณ ใกล้ ไกล เพื่ อ หารู ป แบบ
สถานการณ์
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1.7 สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยเชิงพื ้นที่ซงึ่ ประกอบไปด้ วย 7 ปัจจัยหลักก็คือ ทางแยก ทางโค้ ง วงเวียน สัญญาณ
ไฟจราจร จุดกลับรถ ช่องทางการเดินรถ และตาแหน่งห้ างสรรพสินค้ า มีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิด
อุบตั เิ หตุ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ นแนวคิ ด ใน
การศึกษางานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื ้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มีเนื ้อหาตามลาดับดังนี ้
2.1 อุบตั เิ หตุ
2.1.1 ความหมายของอุบตั เิ หตุ
2.1.2 สาเหตุของอุบตั เิ หตุ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านจราจร
2.2.2 ปัจจัยด้ านถนนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 อุบัตเิ หตุ
2.1.1 ความหมายของอุบัตเิ หตุ
คาว่า “อุบตั ิเหตุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน ได้ ให้ นิยามไว้ ว่า อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุที่เกิดโดยไม่ทนั คิด ความบังเอิญเป็ น
อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ ใดก็ตามที่เกิดขึ ้นมิได้ ตงใจ
ั ้ หรื อมิได้ คาดคิดมาก่อน และ
เป็ นผลให้ เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรื อทรัพย์สินของคนเรา
อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ ที่เ กิดขึ ้นโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ และเหตุการณ์ นนต้
ั ้ องทาให้ คนอื่น
ถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรื อทรัพย์สินเสียหาย
อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรื ออันตรายที่เกิดขึ ้น โดยไม่ได้ คาดคิดหรื อตังใจมาก่
้
อน ซึ่ง
มีผลให้ บุคคลได้ รับบาดเจ็บ อันตราย ตาย หรื อสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนคาว่า “อุบตั ิภัย” ซึ่งปั จจุบนั
นิยมใช้ กนั อย่างกว้ างขว้ างนัน้ มีความหมายว่า “อันตรายหรื อภัยที่อาจเกิดขึ ้นแก่ร่างกาย ชีวิต และ
ท รั พ ย์ สิ น ของบุ ค ค ล ” ค าว่ า “อุ บั ติ เ ห ตุ ” ห รื อ “อุ บั ติ ภั ย ” จึ ง มี ค วาม ห ม าย คล้ ายกั น
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จึง สรุ ป ได้ ว่า อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึ ง เหตุก ารณ์ อั น ตรายที่ เกิ ด ขึน้ โดยไม่ได้ ตัง้ ใจ หรื อ
คาดคิดมาก่อน ทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บุคคลได้ รับอันตรายทัง้ ร่ างกายและจิตใจ
อาจบาดเจ็บ พิการ หรื อรุนแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิต
2.1.2 สาเหตุของอุบัตเิ หตุ
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากจราจรทางบกนัน้ สามารถเกิดขึ ้นได้ จากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย
จากสถิติของกรมทางหลวง พบว่าสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางหลวงมากที่สุด คือการขับรถเร็ ว
และรองลงมาคือการขับรถระยะกระชันชิ
้ ด อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากจราจรทางบกนัน้ มักเกิดขึ ้นจาก
สาเหตุที่สาคัญ 4 ประการ ตามลาดับโดยรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้ขบั ขี่ยวดยานพาหนะ
สาเหตุที่ เกิ ด จากผู้ขับ ขี่ ย วดยานพาหนะ ผู้ขับ ขี่ ย วดยานพาหนะมี ค วามบกพร่ อ ง
ทางด้ านร่ างกาย เช่น ร่ างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรื อหลับในสุขภาพไม่ดี มีโรคประจาตัว โรค
ลมชัก ตาบอดสี ตาพร่า น ้าตาลในเลือดต่า มีความบกพร่องทางด้ านจิตใจและอารมณ์ เช่น มีความ
กลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉี ยว มีความตึงเครี ยดทางอารมณ์ ขาดความรู้ความ
ชานาญ และประสบการณ์ ในการใช้ ถนน เช่น ขาดความรู้เรื่ องความเร็ วกับรถ คาดคะเนความเร็ ว
หรื อกะระยะทางไม่ถกู ต้ อง ไม่มีความรู้ความชานาญ ในเรื่ องลักษณะของยวดยานที่ใช้ ขบั ไม่ร้ ูกฎ
จราจร ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้ อบังคับ เช่น ขับรถเร็ ว ขับรถตัดหน้ ารถอื่นระยะกระชันชิ
้ ด
ขับรถล ้าช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้ าย หรื อแซงขวาในที่คบั ขัน ขับรถตามหลังคนอื่นอย่างกระชัน้
ชิด ฝ่ าฝื นป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้ อนศรทางเดินรถ ขับรถฝ่ าฝื นเครื่ องหมายจราจร
หยุดรถโดยกระชันชิ
้ ด ไม่ร้ ู จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้ วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง
ความเร่งรี บในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ สาหรับเรื่ องการดื่มสุรา
นัน้ จากสถิติของสถาบันนิติเวชวิทยา กรมตารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผู้เสียชีวิตด้ วยอุบตั ิเหตุจ าก
การจราจร มีประวัตกิ ารดื่มสุราจานวน 288 คน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 77.12
2. ยานพาหนะ
สาเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ เกิดจากการไม่ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง หรื อ
อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยบางประการในระหว่างการเดินทาง เช่น เหยียบตะปู หิน ลวดเหล็ก สิ่ง
แปลกปลอมเข้ าใต้ ท้องรถ หรื อปั จ จัยที่ ม าจากอุปกรณ์ ภ ายในรถเกิ ดการช ารุ ด เช่น ระบบเบรก
ขัดข้ อง ทาให้ รถไม่สามารถหยุดหรื อชะลอความเร็วลงได้ ตามความต้ องการ ยากชารุดหรื อแตก ทา
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ให้ รถเสียการทรงตัว พลิกคว่าได้ ง่าย โดยเฉพาะรถที่กาลังแล่นด้ วยความเร็ วสูง ระบบบังคับเลี ้ยว
เกิดการขัดข้ อง ทาให้ พวงมาลัยใช้ การไม่ได้ ไม่สามารถควบคุมรถได้ เพลาเกิดการชารุ ดหรื อหลุด
หาย ทาให้ รถไม่มีกาลังในการขับเคลื่อน รถไม่สามารถแล่นต่อไปได้ ยากต่อการควบคุมความเร็ ว
และง่ายต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ อุปกรณ์ประจารถเกิดการขัดข้ องหรื อชารุดเช่น ไม่มีไฟหน้ าและไฟหลัง
พวงมาลัยสัน่ ขณะขับ กระทังการดั
้
ดแปลงเครื่ องยนต์ เช่นการเพิ่มแรงเครื่ องยนต์ ทาให้ ผ้ ขู บั ขี่เกิด
ความคึกคะนองและขับรถด้ วยความเร็วสูง โดยไม่คานึงถึงสภาพรถยนต์
3.

สภาพท้ องถนน
บริ เวณที่มักเกิดอุบตั ิเหตุ ได้ แก่ ทางแยก ทางโค้ ง ทางตรง ทางเบี่ยงสะพาน วงเวียน
ทางตัดทางรถไฟ ทางลาดชัน/เนินเขา ทางเข้ าออกทางด่วน ทางเชื่อมโยงทางแยก ทางเชื่อมอาคาร
ที่พกั อาศัย ฯลฯ ซึง่ บริ เวณที่มกั เกิดเหตุบอ่ ยที่สดุ คือ ทางตรง โดยสภาพเส้ นที่ดีเรี ยบ มักทาให้ ผ้ ขู บั ขี่
ขาดความระมัดระวังและขับรถด้ วยความเร็วสูง นอกจากนี ้จะพบว่าถนน 3 ช่องทางจะเกิดอุบตั ิเหตุ
มากกว่าถนน 2 ช่องทาง และถนน 4 ช่องทาง และถนนสี่แยกจะอันตรายกว่าสามแยก สภาพถนนที่
เป็ นหลุม เป็ นบ่อ มีโคลนตม มีเครื่ องกี ดขวางมาก ๆ หรื อถนนที่ แคบ ถนนที่ ลื่ น มี ส่วนทาให้ เกิ ด
อุบตั ิเหตุขึ ้นได้ สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างที่ส่องจากรถคันที่สวนมาโดยการเปิ ดไฟสูง
และมีความสว่างสูง ทาให้ ตามัวมองไม่ชดั เจน หรื อไม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยก บนท้ องถนนมืด
ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง ทาให้ มองไม่เห็นทาง หรื อมองไกลไม่ได้ ย่อมเป็ นอันตรายต่อการขับรถ
อย่างไรก็ตามแสงสว่างในเวลากลางวัน หรื อความสว่างของ ถนนก็มักทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุสูงกว่า
เวลากลางคืน แต่ความรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า
4.

สภาพแวดล้ อม
ขณะที่เกิดฝนตกหนัก น ้าท่วม ทาให้ ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ เป็ นหล่มโคลน ถนนลื่น ทาให้
รถตกถนน พลิกคว่าการเกิดพายุหรื อหมอกลงจัด ทาให้ มีควันปกคลุมมองไม่เห็นทาง เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ ง่าย แต่ในขณะที่อยู่ในสภาพดินฟ้าอากาศที่ดี อุบตั ิเหตุอาจเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ดีเสมอ
ทังนี
้ ้เพราะผู้ขบั ขี่ขบั รถด้ วยความเร็วสูง และขาดความระมัดระวังอันตราย
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัตเิ หตุ
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านอุบัตเิ หตุและจราจร
ปิ ยะ ต๊ ะวิชัย (2556) ได้ แสดงแนวคิดทางด้ านจราจรกล่าวว่า “วิศวกรรมจราจร” เป็ น
วิศวกรรมแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบ ศึกษาความสัมพันธ์ หรื อนาเอาวิธีการเทคนิค
มาประยุกต์เพื่อให้ สะดวก ปลอดภัยและองค์ประกอบทางจราจรนันมี
้ อยู่ 4 ประการคือ คนขับ รถ
ถนน และสิ่งแวดล้ อม ในส่วนนี ้ผู้วิจยั นามาอ้ างอิงเพียง 1 ประการ คือ
ถนน (Road)
ถนนเป็ นปั จจัยสาคัญของการจราจรเป็ นอย่างมาก นับตังแต่
้ การออกแบบ การกาหนด
ประเภท การก่ อ สร้ างถนน ต้ อ งถูก ควบคุม คุณ ภาพให้ เป็ น ไปตามหลัก วิ ศ วกรรมจราจร ต้ อ ง
ออกแบบด้ วยหลักการทางเรขาคณิตประกอบไปด้ วย การออกแบบทางโค้ ง การออกแบบทางแยก
โดยควบคุมให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร ตลอดจนโครงข่ายของถนน (Road Network) และ
โครงข่ายการจราจร (Traffic Network) ถนนจะต้ องก่อสร้ างขึ ้นเพื่อรองรับการเดินทางของรถ การ
ก่อสร้ างถนนจะต้ องออกแบบด้ วยหลักเรขาคณิต (Geometric Design) ซึง่ ประกอบไปด้ วย การวาง
แนวถนน (Road Alignment) , การออกแบบทางโค้ ง , ระยะสายตา(Sight Distance) และการ
ออกแบบทางแยก (Intersection) เป็ นต้ น การก่อสร้ างถนน จะต้ องคานึงถึงลักษณะ ขนาด และ
น ้าหนักของรถ การเคลื่อนที่ของรถ และผลกระทบต่าง ๆ ที่มีตอ่ การเคลื่อนที่ของรถด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

การออกแบบถนน (Geometric Design) ต้ องพิจารณาหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของประเภทรถยนต์ชนิดต่าง ๆ และความเร็วของรถ
ให้ ความปลอดภัยและความมัน่ ใจแก่ผ้ ขู บั รถ
ไม่ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวถนน ทางโค้ ง ความลาด ความชัน และระยะสายตาอย่าง
กระทันหัน
มีสิ่งอานวยความสะดวก ระบบควบคุมการสัญจรต่าง ๆ ที่จาเป็ น อาทิ ป้ายสัญญาณไฟ
คานึงถึงความประหยัดในการก่อสร้ าง และการบารุ งรักษา นอกจากนี ้ การออกแบบถนนยัง
ควร คานึงถึงความสวยงามความพอใจของผู้ใช้ ถนนหรื อผู้อาศัยบริ เวณใกล้ เคียง มีประโยชน์
ต่อสังคม และคานึงถึงมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ ้น
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1.

2.

3.

4.

ประเภทของถนน ตามหลักวิศวกรรมจราจร มี 4 ประเภท ได้ แก่
ทางพิ เศษหรื อ ทางด่ว น (Expressway or Freeway System) เป็ นถนนที่ ส ร้ างขึน้ มาเป็ น
พิเศษเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีลักษณะ
แตกต่างจากถนนประเภทอื่ น ๆ คือ สามารถรองรั บปริ ม าณจราจรได้ เ ป็ นจ านวนมาก มี
ข้ อกาหนดเป็ นพิเศษแตกต่างจากถนนปกติ เช่น การจากัดประเภทรถหรื ออนุญาตเฉพาะ
ยานพหนะที่มีเครื่ องยนต์ ไม่อนุญาตให้ คนหรื อสัตว์เดินหรื อข้ าม และไม่มีทางแยกตัดขวาง
ซึง่ ถ้ าจาเป็ นต้ องสร้ างทางแยกผ่านก็จะต้ องสร้ างเป็ นถนนชนิดยกระดับข้ าม หรื อลอดข้ างใต้
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดทางแยกขึน้ นอดจากนีอ้ าจจะจากัดจานวนรถด้ วยการคิดค่าบริ การ
หรื อค่าผ่านทาง หรื อค่าธรรมเนียม แล้ วแต่กรณี
ถนนสายหลัก (Arterial Street) เป็ นถนนโครงหลักของเมืองที่ใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรหลัก หรื อ
ใช้ เป็ นถนนเชื่อมระหว่างเมืองเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ถนน
วิภ าวดีฯ ถนนพระรามเก้ า ถนนรามอินทรา ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม และถนน
พระราม 2 ฯลฯ
ถนนสายรอง (Collector Road) เป็ นถนนซึ่งใช้ เชื่อมกับถนนสายหลัก โดยทั่วไปเป็ นถนน
โครงข่ายรองรับ ปริ มาณการจราจรน้ อยกว่าถนนสายหลัก เช่น ถนนอโศก ถนนแจ้ งวัฒนะ
ถนนงามวงศ์วาน เป็ นต้ น
ถนนท้ องถิ่น (Local Road) เป็ นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสายรอง เพื่อการสัญจรของประชากร
ที่อาศัยอยูใ่ นท้ องถิ่นต่าง ๆ เช่น ตรอก ซอย

โครงข่ายของถนน (Road Network)
โครงข่ายของถนนคื อ เส้ น ทางของถนนและจุด ตัดของถนน หรื อ ทางแยก ที่ ป ระกอบกัน เป็ น
โครงข่ายที่มีรูปแบบลักษณะต่าง ๆ เช่น มีลกั ษณะเป็ นตาราง วงแหวน หรื อเส้ นรัศมีออกจากจุด
ศูนย์กลาง โครงข่ายถนนแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. โครงข่ายถนนแบบเปิ ด (Opened Network) ประกอบด้ วยกลุ่มของถนนที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ทางแยก สัญ ญาณไฟจราจร จากแยกหนึ่งไปสู่แยกหนึ่ง โดยมีจุด เริ่ มต้ นและจุดปลายทาง
(Destination) ไม่บรรจบกัน
2. โครงข่ายแบบปิ ด (Closed Network) ประกอบด้ วยกลุ่มของถนนที่เชื่อมต่อระหว่างทางแยก
สัญ ญาณไฟจราจร จากแยกหนึ่งไปสู่อีกทางแยงหนึ่งโดยมีจุดเริ่ มต้ น และจุดปลายทางมา
บรรจบกัน
โครงข่ายถนนประกอบไปด้ วย
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1. โครงข่ายถนนในเมือง (Urban Road Pattern) แบ่งออกเป็ นแบบสาคัญได้ 3 แบบ คือ
1.1 แบบเป็ นเส้ นตรง (Linear Network) เป็ นถนนที่เกิดขึ ้นบริ เวณที่เป็ นภูเขา หุบเขาที่พืน้ ที่จากัด
ถนนมักจะเป็ นเส้ นตรงผ่านชุมชน การเจริ ญของตัวเมืองจะขยายเป็ นเส้ นตรง มีอาคารตังอยู
้ ่สอง
ฟากถนนสายหลัก และจะมีถนนย่อยแยกจากถนนสายหลัก ถนนลักษณะนี ้จะมีปัญหาติดขัดของ
การจราจรเมื องตัวเมื อ งขยายตัวขึน้ เพราะจะต้ อ งรองรับ การจราจรภายในชุม ชน และจราจร
ภายนอกซึง่ ผ่านเมืองไปยังจุดปลายทางอื่น ๆ
1.2 แบบตาราง (Grid Network) ลักษณะคล้ ายตารางหมากรุก ประกอบด้ วย แนวถนนตัด
ตัง้ ฉากกัน ความกว้ างของถนนแต่ละสายเท่ากัน การวางผัง เมื องและการตัดถนนจะทาได้ ง่าย
เหมาะกับบริเวณ พื ้นที่ราบ การเดินทางสามารถอ้ อมผ่านจุดที่เป็ นศูนย์การค้ า หรื อบริเวณที่จราจร
คับคัง่ และสามารถเปลี่ยนระบบให้ รถเดินทางเดียวได้ ง่ายเมื่อปริมาณจราจรสูงมาก ข้ อเสียของถนน
ระบบนี ้ คือมีทางแยกมาก ถ้ าจัดระบบสัญญาณไฟจราจรไม่ดีจะทาให้ การจราจรติดขัด สาหรับผู้ที่
มีจดุ เริ่มต้ นและจุดปลายทางในลักษณะเส้ นทแยงมุม จะใช้ ระยะทางในการเดินทางยาวมากขึ ้น
1.3 แบบรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง (Radial Network) มีเส้ นถนนแยกจากใจกลางเมืองไป
ยังชานเมืองหรื อเมืองบริวารโดยรอบและมีถนนวงแหวนเชื่อมต่อระหว่างถนนรัศมีเป็ นชัน้ ๆ ตังแต่
้ 1
ถึง 3 ชัน้ ลักษณะคล้ ายใยแมงมุม เมืองที่มีประชากรตังแต่
้ 20,000 คนขึ ้นไป ควรมีถนนวงแหวน 1
วง เมืองที่มีประชากรตังแต่
้ 50,000 คนขึ ้นไป ควรมีถนนวงแหวน 2 วง ลักษณะของถนนวงแหวนไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นวงกลม สามารถเลือกวางแนวได้ ตามความเหมาะสมของพื ้นที่และภูมิประเทศ อ้ อม
จนครบรอบหรื อเกือบครบรอบ เพื่อให้ การจราจรสามารถเคลื่อนที่เข้ าสู่หรื อระบายออกจากเมืองได้
รวดเร็ว แม้ จะใช้ ระยะทางมากขึ ้นแต่การจราจรไม่ติดขัด เพราะมีการจัดระบบควบคุมทางเชื่อมเข้ า
ออก (Control Of Access) ตลอดจนการห้ ามจอดรถริมขอบถนน
2. โครงข่ายถนนในต่างจังหวัด (Rural Road System) เป็ นถนนสายสาคัญเชื่อมระหว่างเมือง
กับเมือง โดยผ่านเข้ าไปยังศูนย์กลางตัวเมือง เมื่อตัวจังหวัดมีประชากรเพิ่มมากขึ ้นและตัว
เมืองขยายโตขึ ้นจะเกิดปั ญหาการจราจรติดขัดในบริ เวณย่านการค้ า ดังนันในเมื
้
องใหญ่ที่
มีประชากรประมาณ 300,000 คนขึ ้นไป ควรมีถนนอ้ อมเมือง (By Pass) หรื อถ้ าเป็ นเมือง
เล็กตังอยู
้ ร่ ะหว่างเมืองใหญ่สองเมืองนัน้ ก็มีความจาเป็ นที่ต้องมีถนนอ้ อมเมืองเช่นกัน เพื่ อ
ป้องกันมิให้ การจราจรที่ไปมาติดต่อระหว่างเมืองใหญ่เข้ าไปก่อปั ญหาการติ ดขัดในเมือง
เล็ก
โครงข่ายการจราจร (Traffic Network)
โครงข่ายจราจร ประกอบไปด้ วยกลุ่มถนนชนิดต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ นถนนสายหลักและสายรองเชื่อมต่อ
กันด้ วยทางโค้ ง ทางแยก หรื อวงเวียน จะมีสญ
ั ญาณไฟ (Signalized Intersection) หรื อไม่ก็ตาม
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ในโครงข่ายการจราจรจะมีถนนแต่ละสาย เรี ยกว่า LINK ซึ่งอาจมีลักษณะในทิศทางเดียว (One
Way) หรื อสองทิศทางสวนกัน (Two Way) ก็ได้ โครงสร้ าง LINK เป็ นถนนที่เชื่อมระหว่างสองทาง
แยก ซึ ้งจะมียวดยานเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน จากแยกหนึ่งไปสู่อีกแยกหนึ่ง โดยมีสญ
ั ญาณ
ไฟจราจรที่ บริ เวณทางแยกเป็ นตัวควบคุม ถนนในโครงข่ายดังกล่าวจะมี ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Characteristic) ประกอบไปด้ วยดังต่อไปนี ้
1. ความยาว (Length)
2. ความกว้ าง (Width)
3. จานวนช่องทางจราจร (Lane)
4. ความจุเป็ นสเปช (Space)
5. ช่องทางเลี ้ยวความเร็วอิสระ (Free-Flow Speed)
ทางโค้ ง
ถนนที่มีลกั ษณะเป็ นทางโค้ ง มี 2 ประเภท คือ
1. ทางโค้ งในแนวดิ่ง (Vertical Curve) ซึ่งแยกออกเป็ นทางโค้ งลักษณะนูน (Crest Vertical
Curve) และทางโค้ งลักษณะเว้ า (Sag Vertical Curve)
2. ทางโค้ งในแนวราบ (Horizontal Curve) เป็ นทางโค้ งที่มีการยกระดับถนนเพื่อป้องกันการ
ถูกแรงเหวี่ยงจากศูนย์กลางหรื อการพลิกคว่า
ทางแยก (Intersection)
ทางแยก (Intersection) หมายถึง บริ เวณที่มรชีถนนสองสายหรื อมากกว่าตัดกันหรื อพบกัน ซึ่งเมื่อ
ถนนสองสายพบกันหรื อตัดกันย่อมเกิดปั ญหาความขัดแย้ งในการเคลื่อนที่ ลักษณะของทางแยก
แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ทางแยกลักษณะปกติไม่มีการก่อสร้ า งเกาะกลางหรื อเพิ่มเติม (Unchannelized) รวมถึง
ทางแยกที่มีการขยายถนน (Flared Intersection) แต่ไม่มีสิ่งก่อสร้ างพิเศษอื่น ๆ
2. ทางแยกที่ มี เกาะกลางถนน (Channelized) เป็ นแยกที่ มี การสร้ างเกาะเพิ่ม เติม ทาให้
การจราจรเป็ นไปอย่างมีระเบียบมากยิ่งขึ ้น
3. ทางแยกยกระดับ (Interchange) เป็ นทางแยกที่ เป็ นถนนยกระดับ มี วัตถประสงค์เพื่ อ
หลี กเลี่ ยงปั ญ หาความขัดแย้ งในการเคลื่ อนที่ ของยานพาหนะ ทาให้ การจราจรสะดวก
รวดเร็ ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น แต่ทางแยกยกระดับต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ บริ เวณพื ้นที่
มาก
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วงเวียน (Roundabout)
วงเวียน (Roundabout) เป็ นการออกแบบทางแยกให้ มีลกั ษณะเป็ นวงกลม เหมาะสมกับบริ เวณที่มี
ทางแยกมากกว่า 4 แยก และในบริ เวณทางแยกมี ปริ มาณการเลีย้ วมากกว่ารถที่ไปทางตรง ซึ่ง
โดยทัว่ ไปสภาพการจราจรทุกแยกรวมกันไม่ควรเกิน 3,000 คันต่อชัว่ โมง
ผลดีของการมีวงเวียน
1. เหมาะสมกับทางแยกที่มี 5 แยก หรื อมากกว่า
2. เมื่ อปริ ม าณการจราจรบางเบา การเคลื่ อนที่ ในทิศทางเดียวจะช่วยลดปั ญ หาความ
ล่าช้ า
3. ประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างมากกว่าการก่อสร้ างทางแยกยกระดับ
ผลเสียของการมีวงเวียน
1. ก่อให้ เกิดปัญหาความขัดแย้ งเนื่องจากการการเคลื่อนที่ตดั สลับ (Weaving Problem)
2. จาเป็ นต้ องใช้ บริเวณเนื ้อที่มาก
3. ค่าใช้ จา่ ยการก่อสร้ างแพงมากกว่าทางแยกทัว่ ไป
4. ไม่เหมาะสมกับบริ เวณที่มีปริ มาณการจราจรหนาแน่น เนื่องจากจะทาให้ เกิดปั ญ หา
ความล่าช้ า
สัญญาณไฟจราจร (Traffic Signalization)
สัญญาณไฟจราจร (Traffic Signalization) ประกอบไปด้ วย 3 สี คือ
1. สีแดง (Red) หมายถึง การบังคับให้ ยวดยานทุกคันหยุด
2. สีเหลืองอาพัน (Amber) หมายถึง การเตือนให้ ผ้ ขู บั ขี่ชะลอความเร็ ว เพิ่มความระมัดระวัง
ให้ มากยิ่งขึ ้น ในบางครัง้ ให้ หยุดเมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัย
3. สีเขียว (Green) หมายถึง การอนุญาตให้ ยวดยานแล่นผ่านไปได้
สัญญาณไฟจราจรสามารถจาแนกได้ 4 ประเภทได้ แก่
1. ชนิ ดตัง้ เวลาไว้ ล่วงหน้ า (Pre-Timed or Fixed-Time) เป็ นสัญ ญาณไฟที่ เปิ ดแบบมี รอบ
สัญญาณไฟคงที่ (Constant Cycle) ทุกครัง้
2. ชนิดกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Actuated) เป็ นแบบที่ตงั ้ ณ ทางแยก ซึ่งมีทางเอก (Major) และ
ทางโท (Minor) โดยติดตัวตัง้ (Detector) ที่ ทางโทของทางแยก เมื่ อรถทางเอกมีจ านวน
มากจะได้ สญ
ั ญาณไฟเขียวโดยตลอด เว้ นแต่มีรถทางโทมาถึงทางแยก หรื อครบรอบของ
ทางโทที่ตงไว้
ั้
3. ชนิดอัตโนมัติ (Fully Actuated) เป็ นแบบที่ตดิ ตังตั
้ ววัด (Detector) ที่ทกุ ขาของทางแยก
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4. ชนิดวัดปริ ม าณความหนาแน่น (Volume-Density Or Flow-concentration) เป็ นแบบที่ มี
ตู้ควบคุม (Controller) สามารถส่งสัญญาณการตรวจวัดปริ มาณรถไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ควบคุมการไหลเวียนของโครงข่ายถนนทังโครงข่
้
าย และสามารถให้ ลาดับความสาคัญของ
รถต่างชนิดกนได้ เช่น รถฉุกเฉิน รถประจาทาง เป็ นต้ น
สัญญาณไฟจราจรสามารถนามาใช้ งานได้ ดงั นี ้
1. สัญญาณควบคุมการจราจร ใช้ ควบคุมจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ
2. สัญญาณไฟสาหรับคนข้ ามถนน เป็ นสัญญาณไฟที่ใช้ ควบคุมยานพาหนะและคนเดินถนน
บริ เวณทางข้ าม ซึ่งอาจติดตัง้ ณ บริ เวณทางแยก หรื อบริ เวณที่มีคนข้ ามถนนบริ เวณทาง
ข้ ามจานวนมาก เพื่อป้องกันอันตรายแก่คนเดินถนน และลดอุบตั ิเหตุ สัญญาณไฟสาหรับ
ข้ ามถนนมีเฉพาะสีแดงและสีเขียว บางครัง้ ใช้ ไฟกระพริบสีเหลือง
3. สัญญาณไฟกรณีพิเศษ ได้ แก่
3.1 สัญญาณไฟกระพริบ ติดตังบริ
้ เวณทางข้ ามเพื่อเตือนผู้ขบั ขี่ให้ ชะลอความเร็ ว
3.2 สัญญาณไฟควบคุมช่องทางเดินรถ ใช้ ในกรณีถนนบางสายมีจานวนช่องทางเดินรถไม่
เท่ากันในแต่ละทิศทาง และบางช่องทางอาจใช้ เป็ นช่องสลับทิศทาง เพื่อยานพาหนะ
แล่นไปมาในช่วงเวลาที่กาหนด
3.3 สัญ ญาณไฟส าหรับ เปิ ดสะพาน เป็ น สัญ ญาณไฟเตื อน ผู้ขับ ขี่ ในกรณี ที่ มี ก ารเปิ ด
สะพาน
3.4 สัญญาณไฟสาหรับทางรถไฟตัดผ่าน เป็ นสัญญาณไฟเตือนผู้ขบั ขี่ให้ ทราบเมื่อมีรถไฟ
วิ่งผ่าน
ข้ อดีของการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
1.1 การจราจรเป็ นไปอย่างมีระเบียบ ลดปัญหาการติดขัดของจราจร
1.2 ลดอุบตั เิ หตุบางชนิด เช่น การประสานงา อุบตั เิ หตุของคนเดินข้ ามถนน
1.3 ให้ ความปลอดภัยแก่รถทางโท ในการผ่านหรื อเข้ าสูท่ างเอก
1.4 เสริมความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะ
ข้ อเสียของการติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจร
1.1 ทาให้ เกิดความล่าช้ าบริเวณทางแยก โดยเฉพาะนอกเวลาเร่งด่วน
1.2 เพิ่มอุบตั เิ หตุบางชนิด เช่น ชนท้ าย
1.3 การติดตังสั
้ ญญาณไฟในบริเวณไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความล่าช้ าโดยไม่จาเป็ น
1.4 การติดสัญญาณไฟที่ระยะเวลาไม่เหมาะสมอาจสร้ างความล่าช้ าและความเบื่อหน่าย
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การจัดระบบเดินรถทางเดียว (One Way Street System)
การจัดระบบเดินรถทางเดียว (One Way Street System) เป็ นการจัดระบบการจราจรบนถนนชนิด
ให้ รถวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ในแต่ละถนน โดยไม่มีการสวนทางกัน เพื่อเพิ่มความจุให้ แก่ถนน ลด
จุดตัดของกระแสจราจร และการเกิ ดอุบตั ิเหตุ การจัดระบบเดินรถทางเดียวสามารถใช้ กับย่าน
ชุมชน ทาให้ เกิดความคล่องตัวได้ จานวนหนึ่ง แต่ก็มิใช่จะใช้ ได้ ผลในทุกชุมชน จึงควรศึกษาความ
เหมาะสม และสภาพล้ อมก่อน โดยเฉพาะลักษณะการวางผังเมือง การเดินรถทางเดียวจาเป็ นต้ อง
มีทางขนาน และมีถนนตัดเพื่อเชื่อมทางขนานให้ มีการติดต่อกัน จึงจะดาเนินได้ ผลดี
ผลดีของการจัดระบบเดินรถทางเดียว
1.1 เพิ่มความจุของถนน
1.2 ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
1.3 ลดปัญหาความล่าช้ าและความขัดแย้ งเนื่องจากรถเลี ้ยว
ผลเสียของการจัดระบบเดินรถทางเดียว
1.1 เพิ่มระยะเวลาการเดินทางไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง
1.2 จาเป็ นต้ องมีระบบควบคุมการจราจรเพิ่มขึ ้น
1.3 ไม่สะดวกต่อการจัดเส้ นทางของระบบขนส่งมวลชน
1.5 สร้ างความสับสนแก่ผ้ ขู บั ขี่
2.2.2 ปั จจัยด้ านถนนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัตเิ หตุ
วินิจฉั ย พินิจศั กดิ์ (2556) ถนนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบการจราจร หาก
ถนนมี ก ารออกแบบที่ ไม่ได้ ม าตรฐานตามหลัก วิศ วกรรม หรื อมี ส ภาพช ารุ ด บกพร่ อง ขาดการ
ตรวจสอบและบารุ งรักษาที่ดี อาจจะเป็ นสาเหตุให้ เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ โดยปั จ จัยด้ านถนนที่
เกี่ยวข้ องกับการเกิดอุบตั เิ หตุจราจร ได้ แก่
1. ความกว้ างของผิวจราจร ความกว้ างของผิวจราจรระหว่าง 3.40 – 3.70 เมตร เป็ น
ความกว้ างที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับถนนขนาด 2 ช่องจราจรบริ เวณนอกเมือง ทังนี
้ ้เนื่องจากมีอตั รา
การเกิ ดอุบัติเหตุต่าและมี ความสมดุลระหว่างการไหลของกระแสจราจรกับความปลอดภัยต่อ
การจราจรมากที่ สุด ส่ ว นถนนที่ มี ผิ ว จราจรกว้ า งน้ อ ยกว่า 3.00 เมตร นัน้ มี อิ ท ธิ พ ลท าให้ เกิ ด
อุบตั เิ หตุจราจรที่มีรถเกี่ยวข้ องมากกว่าหนึง่ คันในอุบตั แิ ต่ละครัง้
2. ความกว้ างไหล่ทาง ไหล่ทางหรื อพื ้นที่ด้านข้ างของผิวทางที่อยู่ด้านนอกทังสองข้
้
าง
และยังมิได้ จดั ทาเป็ นทางเท้ านัน้ มีผลต่อความปลอดภัยในการจราจร โดยไหล่ทางชนิดที่ไม่ปผู ิว
ทาง จะมีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุสงู กว่าชนิดที่ปผู ิวทางอย่างชัดเจน สัดส่วนการเกิดอุบตั ิเหตุบนถนน
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ที่มีไหล่ทางชนิดไม่ปูผิวทางและปูผิวทางมีค่าเท่ากับ 3 ต่อ 1 และ 1 ต่อ 1 สาหรับกรณี ทางตรงที่
เป็ นทางราบและทางโค้ งหรื อทางลาดชันตามลาดับ นอกจากนี ้ ยังพบว่าไหล่ทางที่มีขนาดกว้ าง
0.00 – 2.00 เมตรจะมีผ ลต่อการเกิ ดอุบัติเหตุจ ราจรสูง สาหรับไหล่ทางที่ มี ความกว้ างมากกว่า
2.50 เมตร พบว่าจะมีผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรเพียงเล็กน้ อย
3. ระยะมองเห็นในทางโค้ งแนวราบ โดยระยะที่ปลอดภัยนันมี
้ ความสาคัญอย่างมาก
สาหรับการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะให้ ได้ รับความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสาหรับกรณี
ของรถบรรทุกซึ่งมี ความสามารถตอบสนองต่อการเบรกต่า ทัง้ นี ร้ ะดับสายตาที่ผ้ ูขับขี่รถบรรทุก
สามารถมองเห็นวัตถุได้ สงู กว่ารถยนต์ประเภทอื่นนัน้ มีส่วนช่วยให้ การชดเชยการตอบสนองต่อการ
เบรกต่าของรถบรรทุกชนิดต่าง ๆ ได้ แต่หลักเกณฑ์นี ้อาจไม่สามารถใช้ กบั กรณีของรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ได้ ทังนี
้ ้เพราะเป็ นรถที่มีขนาดใหญ่และมีน้าหนักบรรทุกมาก ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ ระยะทางหยุด
รถที่ปลอดภัยยาวกว่ารถยนต์ทวั่ ไป
4. ระยะมองเห็นในทางโค้ งแนวดิ่ง โดยระยะมองเห็นในทางโค้ งแนวดิ่งบนทางหลวงที่มี
ข้ อจากัดของระยะมองเห็นที่ปลอดภัยที่บริ เวณทางโค้ งดิ่งแบบคว่า (Crest Curve) จะมีความถี่ต่อ
การเกิดอุบตั เิ หตุถึงร้ อยละ 52 ของทางโค้ งแบบหงาย (Sag Curve)
5. แนวทางราบ ประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นทางตรงและทางโค้ ง การออกแบบทางโค้ งนันมี
้
ความสาคัญต่อความสะดวก สบายของผู้ขบั ขี่เป็ นอย่างมากซึ่งจะต้ องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง
ๆ คือ รัศมีความโค้ ง (Radius of Curve) มุมเปลี่ยนแนว (Deflection Angle of Curve) การยกโค้ ง
(Super Elevation) และการขยายผิวทางในทางโค้ ง (Widening) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า จานวน
อุบตั ิเหตุจราจรบนทางหลวงจะเกิดขึ น้ ที่บริ เวณทางโค้ งมากกว่าบริ เวณทางตรงถึง 3 เท่าโดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการวิ่งหลุดออกจากทางโค้ ง นอกจากนี ้ยังพบว่าทางโค้ งราบที่มีรัศมีความโค้ งต่ากว่า
600 เมตรจะมีสว่ นสนับสนุนให้ มีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรเพิ่มขึ ้น
6. แนวทางดิ่ง ประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 2 ส่วนคือ ความลาดชันถนน (Grades) และ
ทางโค้ งดิ่ง (Vertical Curve) โดยทั่วไปแล้ ว ทางโค้ งดิ่งแบบหงาย (Sag Curve) จะมีปัญหาด้ าน
ระยะมองเห็นปลอดภัยไม่มากนัก ในขณะที่ทางโค้ งดิ่งแบบคว่า (Crest Curve) นัน้ จะมีข้อจากัด
ของระยะมองเห็นที่ปลอดภัยมากกว่า สาหรับความลาดชัดของถนน พบว่า อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
และความรุ นแรงจะมีค่าเพิ่มขึ ้นตามระดับความลาดและความชันถนน และถนนในทิศทางระดับ
ลาดลงนันมี
้ ปัญหาความปลอดภัยมากกว่าในทิศทางที่ชันขึ ้น ซึ่งจะมีผลมากสาหรับการเดินทาง
ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่ ระดับลาดชันมากกว่าร้ อยละ 6 พบว่า จะมี อัตราการเกิ ด
อุบตั ิเหตุเพิ่มขึ ้น และนอกจากนี ้บริเวณจุดที่เป็ นทางโค้ งราบและมีระดับความลาดชันมาก จัดเป็ น
จุดอันตรายส าหรับ ถนนบริ เวณนอกเมื องขนาด 2 ช่องจราจร เนื่ องจากผลการ ศึกษาพบว่า มี
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ความถี่การเกิดอุบตั ิเหตุสงู ดังนัน้ การออกแบบทางหลวงให้ มีความปลอดภัย ควรจะต้ องพิจารณา
ออกแบบทางโค้ งแนวราบและทางโค้ งแนวดิง่ ควบคูก่ นั ไป
7. จ านวนช่องจราจร คื อจ านวนช่อ งทางเดินรถ ที่ จัดแบ่ง ส าหรับ การเดิน รถโดยท า
สัญ ลักษณ์ ด้ วยการตี เส้ น แบ่งช่องจราจรและเครื่ องหมายบนผิ วทาง เช่น ลูกศร เป็ น ต้ น โดยที่
อุบตั ิเหตุจราจรบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดมักเกิดบนทางตรงมากที่สุด โดยเฉพาะ
สภาพเส้ นทางที่ดีเรี ยบ มักทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ขาดความระมัดระวังและขับรถด้ วยความเร็ วสูงและถนนที่มี
2 ช่องทางจะเกิดอุบตั เิ หตุมากกว่าถนนที่มี 4 ช่องทาง
8. อุปกรณ์กนข้
ั ้ างทาง คืออุปกรณ์ที่ติดตังเพื
้ ่อป้องกันมิให้ รถที่เกิดอุบตั ิเหตุวิ่งออกนอก
ถนน โดยทัว่ ไปจะติดตังไว้
้ บริเวณที่เป็ นจุดเสี่ยงอันตราย เช่น บริ เวณทางโค้ งสะพานและจุดที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอื่น ๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ กัน้ ข้ างทางเพื่อความปลอดภัย เช่น ราวกันชนตก
(Guard Rail) เป็ นต้ น
9. เครื่ องหมายจราจร คือเครื่ องมือบอกข้ อมูลด้ านการห้ าม การเตือน และการแนะนาที่
ส าคัญ ส าหรั บ ผู้ใช้ ร ถใช้ ถ นนเพื่ อ ช่ ว ยให้ การขับ ขี่ มี ค วามปลอดภั ย มากขึน้ โดยลัก ษณะของ
เครื่ อ งหมายจราจรจาเป็ น ต้ อ งเข้ าใจง่ าย สัง เกตได้ ชัด ทัง้ กลางวัน และกลางคื น ต าแหน่ ง ของ
เครื่ องหมายมี ความเหมาะสมต่อผู้ขับขี่และคนเดินเท้ า ที่จะสามารถมองเห็ นได้ ชัด ต้ องมีความ
ชัดเจนไม่ลบเลือนหายไป ตัวอย่างของเครื่ องหมายจราจร เช่น ทางม้ าลาย เส้ นแบ่งช่องจราจร เส้ น
แบ่งทิศทางการเดินรถลูกศรและข้ อความเตือนต่าง ๆ เป็ นต้ น
10. ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร คือเครื่ องมือที่ช่วยบอกข้ อมูลด้ านการห้ าม การ
บัง คับ การเตื อ น และการแนะน าที่ ส าคัญ ส าหรั บ ผู้ใช้ รถใช้ ถ นน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารขับ ขี่ มี ค วาม
ปลอดภัยมากขึ ้น โดยลักษณะของป้ายจราจรจาเป็ นต้ องเข้ าใจง่าย สังเกตได้ ชดั เจนทังกลางวั
้
นและ
กลางคืน ตาแหน่งของป้ายมีความเหมาะสมต่อผู้ขบั ขี่และคนเดินเท้ า ที่จะสามารถมองเห็นได้ ชดั
และต้ องมีความชัดเจนไม่ล บเลือนหายไป ตัวอย่างของป้ายจราจร เช่น ป้ายหยุด ป้ายห้ ามเลีย้ ว
เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่าองค์ประกอบทางจราจรที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุนนั ้ ประกอบไปด้ วย
หลายองค์ประกอบ โดยในหัวข้ อนี ้ผู้วิจยั สนใจในองค์ประกอบ เรื่ อง ทางโค้ ง ในระยะทางโค้ งอาจทา
ให้ การมองเห็นในการขับ ขี่อยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัย จานวนช่องจราจรในทางหลวงต่างจังหวัด
มักจะเป็ นเส้ นตรงและหากมีหลายช่องอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู บั ขี่ประมาทและขับในอัตราความเร็ วที่สูง
มาก และสัญญาณไฟจราจร บริเวณที่เป็ นตาแหน่งของสัญญาณไฟจราจรเราอาจคิดว่าเป็ นบริเวณ
ที่ชว่ ยลดการเกิดอุบตั เิ หตุ แต่ในทางกลับกันบริเวณนี ้อาจมีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดอุบตั เิ หตุ
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2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Homayoun Harirforoush, Lynda Bellalite.(2559).ได้ ด าเนิ น ก ารวิ จั ย เรื่ อ ง “ก าร
วิเคราะห์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบบูรณาการใหม่เพื่อตรวจหาจุด Hotspot: กรณีศึกษา
เมือง Sherbrooke” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีการแบบบูรณาการแบบสองขันตอนเพื
้
่อระบุจดุ
ที่เกิดอุบตั ิเหตุจากโครงข่ายจราจรบนถนน ขัน้ ตอนแรกประกอบด้ วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่ ที่
เรี ยกว่าการประเมินความหนาแน่นของเคอร์ เนล (KDE) ขันตอนที
้
่สองคือวิธีการคัดกรองโครงข่าย
โดยใช้ อตั ราความผิดพลาดที่สาคัญซึง่ อธิบายไว้ ในคูม่ ือความปลอดภัยทางหลวง (HSM) 2 รูปแบบ
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ามีจดุ เชื่อมต่อมากกว่าครึ่งหนึง่ (58%) อยูท่ ี่สี่แยกที่แยกได้ ตามทางแยก
ตามทางแยกสามแห่งที่มีการแยกสัญญาณ (22%), สามแยก (10%) และสี่แยก ที่ถกู ควบคุม ทาง
แยก (10%) ซึ่งหมายความว่าทางแยกที่รับสัญญาณมีความปลอดภัยน้ อยกว่าทางแยกที่หยุดการ
ควบคุม เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ทางแยกมีปา้ ยจราจรมีปริมาณการจราจรมาก
Khaled A Abbas. (2547). ได้ ดาเนิน การศึกษา “ประเมิ น ความปลอดภัยและพัฒ นา
แบบจาลองการคาดการณ์อบุ ตั เิ หตุบนถนนในชนบทประเทศอียิปต์”โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
สภาพความปลอดภัยของการจราจรสาหรับถนนในชนบทของประเทศอียิปต์โดยใชเทคนิคใช้ การ
ทดสอบทางสถิตแิ บบ Anova เพื่อหาข้ อมูลเปรี ยบเทียบ และจากการดาเนินการศึกษาพบว่า
มีสาเหตุมากกว่า 26 อย่างที่สง่ ผลต่ออุบตั เิ หตที่ถนนชนบทในอียิปต์ ซึง่ ส่วนใหญ่สาเหตุที่พิสจู น์
มี 6 สาเหตุสาคัญ ได้ แก่ คนขับรถ คนเดินเท้ า ยานพาหนะที่เกี่ ยวข้ องถนน สาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อม และสาเหตุอื่น ๆ ส่วนใหญ่ สาเหตุที่พิสูจน์แล้ วพบว่าเป็ นคนขับที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง
การสูญเสียการควบคุม การขับขี่ความเร็ วเกิน ความผิดพลาดจากช่องทางการจราจรการชะลอตัว /
การหยุดชะงักอย่างฉับพลัน มีสาเหตุอื่น ๆ อีก 2 ประการที่เกี่ยวข้ องกับรถกล่าวคือ ยางระเบิด และ
ยานพาหนะปิ ดถนน สาเหตุทงหกสาเหตุ
ั้
มีสาเหตุมาจาก 83% ของอุบตั เิ หตุบนถนนทังหมด
้
สาเหตุ
ที่เกี่ยวกับคนขับโดยทัว่ ไปมีประมาณ 59 - 73% ตามด้ วยสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับยานพาหนะ 23%
สาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับคนเดินเท้ ายังมีส่วนทาให้ ประมาณ 4% ในขณะที่สาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับถนนมี
ส่วนทาให้ มีเพียง 3.5% เท่านัน้ สภาพแวดล้ อมและสาเหตุที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ อยูใ่ นช่วง 3.5%
ปุณยนุช รุ ธีรโก จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา และภัทราภรณ์ ชูควร.(2559).ได้ ดาเนินการ
วิจยั เรื่ อง “การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการระบุตาแหน่งจุดการเกิดอุบตั ิเหตุ ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อระบุตาแหน่งจุดเกิดอุบตั ิเหตุบนถนน
ในเทศบาลเมืองคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้ ข้อมูลอุบตั ิเหตุปีพ.ศ.2556 เป็ นเวลา 9
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เดือน นาข้ อมูลระบุตาแหน่ง และหาความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุโดยโปรแกรม ArcGIS 9.3.1 จาก
การศึกษาพบว่าเกิดอุบตั ิเหตุทงั ้ หมด 141 ครัง้ ประเภทของยานภาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด คือ
รถจักรยานยนต์ จานวน 106 คัน และพบว่าบริ เวณถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุดได้ แก่ ถนนกาญจนว
นิช เนื่ องจากเป็ นถนนสายหลักที่ เชื่ อมต่อกับ อาเภอต่าง ๆ และมี ป ริ ม าณการจราจรหนาแน่น
มากกว่าถนนสายอื่น ๆ ทาให้ มีโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุสงู กว่าถนนสายอื่น ๆ
ทับ ทิม วิเศษสุม าน.(2556).ได้ ดาเนินการวิเคราะห์รูปแบบด้ านเวลาและสถานที่ของ
อุบตั ิเหตุทางถนนในพืน้ ที่สถานีตารวจนครบาลประชาชื่น เพื่อจัดทาแผนที่แสดงบริ เวณการเกิด
อุบตั ิเหตุ เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่มกั เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ และศึกษาตาแหน่งในการเกิดอุบตั ิเหตุ
นามาประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยี ภูมิ สารสนเทศภูมิ ศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม ArcGIS โดยเลื อกใช้
เครื่ องมือที่ชื่อว่า Kernel Density เพื่อหาบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุจานวนมาก (Hot Spot) ในการใช้
Kernel Density วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบริ เวณที่มักเกิดอุบตั ิเหตุจานวนมากส่วนใหญ่ อยู่บริ เวณ
ถนนสายหลัก ตามจุดตัด ทางแยก สี่แยกขนาดใหญ่ และทางขึ ้นสะพานและมักเกิดขึน้ ในฤดูฝน
โดยช่วงเวลาที่เสี่ยงจะอยูใ่ นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสอง
อังคนางค์ ใบยา และสิทธิโชค กันดี. (2556).ได้ ดาเนินการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยเชิงพื ้นที่ที่
ส่ ง ผลต่ อ การระบาดของเพลี ย้ กระโดดสี น า้ ตาลในนาข้ าว: กรณี ศึ ก ษา จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก”
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการระบาดของเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลจาก
ทังสี
้ ่ปัจจัย คือ ความใกล้ ไกลแหล่งน ้า ความชื ้นสัมพันธ์ ปริ มาณน ้าฝน และอุณหภูมิ ว่าทังสี
้ ่ปัจจัย
นีส้ ่งผลต่อการระบาดหรื อไม่ม ากน้ อยเพยงใด สื่อผลลัพ ธ์ ออกมาเป็ นในรู ปแบบของแผนที่ ผ่าน
กระบวนการสารสนนเทศภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
สร้ างแบบจาลองคณิตศาสตร์ เพื่อทานายพื ้นที่มีโอกาสเกิดการระบาดของเพลี ้ยฯจากปั จจัยต่าง ๆ
ผลการศึกษาพื ้นที่เสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระที่เลือกมาไม่คอ่ ยถูกต้ องเหมาะสม แต่ก็
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ นึ ง

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาหาปั จจัยเชิงพืน้ ที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
กรณีศกึ ษา อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ เครื่ องมือสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้ นในการวิเคราะห์ทางสถิติ และการประยุกต์ใช้ ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์
รูปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและการลดจานวนอุบตั ิเหตุในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยงานวิจยั มีการดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย
1. ปั จ จัย เชิ ง พื น้ ที่ ที่ ค าดว่า จะมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ การเกิ ด อุบัติเหตุ ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดพิษณุโลก ได้ แก่ ทางแยก ทางโค้ ง ทางเลี ้ยว วงเวียน สัญญาณไฟจราจร จุดกลับรถ ช่อง
ทางการเดินรถ ตาแหน่งห้ างสรรพสินค้ า กาหนดให้ เป็ นตัวแปรต้ นในการวิจยั นี ้
2. ข้ อมูลตาแหน่งอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจริ งในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กาหนดให้ เป็ นตัว
แปรตาม ในการวิจยั นี ้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.เครื่ องรับสัญญาณ GPS
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ที่ใช้ เป็ นขอบเขตการวิจยั ได้ แก่ ข้ อมูลถนน และ ข้ อมูลขอบเขต อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ที่ใช้ เป็ นตัวแปรต้ นในการวิจยั
2.1 เตรี ยมข้ อมูลด้ วยวิธีการกาหนดพิกดั ในภาคสนาม ได้ แก่ ตาแหน่งจุดกลับรถ ตาแหน่ง
วงเวียนตาแหน่งห้ างสรรพสินค้ า และ ตาแหน่งสัญญาณไฟจราจร
2.2 เตรี ยมข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์และใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ได้ แก่
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ทางโค้ ง
โดยคานวณหาดัชนีทางโค้ ง

เมื่อ

คือ องศาความโค้ ง

ทางแยก โดย
ใช้ วิธีการวิเคราะห์โทโพโลยีเพื่อหาจุดเริ่มต้ นและสิ ้นสุดของถนน จากนันกรองข้
้
อมูลเฉพาะ
จุดสิ ้นสุดของถนนออกเพื่อเลือกเฉพาะจุดที่ตดั กันของเส้ นถนน
2.3 เตรี ยมข้ อมูลโดยใช้ ภาพข้ อมูลจากเว็บไซต์ Google map ได้ แก่ จานวนช่องทางเดินรถ
3. รวบรวมข้ อมูลตาแหน่งอุบตั ิเหตุโดยมีใช้ ข้อมูลอุบตั ิเ หตุในปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2559จาก
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
4. สร้ างตารางกริ ด ขนาด 1,000 * 1,000 เมตร โดยครอบคลุม พื น้ ที่ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีจานวนตารางกริ ดทังหมด
้
809 ช่อง เพื่อใช้ เป็ นการเก็บข้ อมูลแต่ละปั จจัย
เชิงพื ้นที่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตพิ รรณนา
1.1 สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
วิเคราะห์ ข้ อมูล สถิ ติก ารเกิ ด อุบัติเหตุ จากข้ อ มูล การเกิ ด อุบัติที่ ไ ด้ ท าการเก็ บ รวบรวม
มาแล้ วนัน้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft excel โดยจาแนกการวิเคราะห์ออกเป็ น
4 แบบ คือ
1.1.1 วิเคราะห์ภาพรวมการเกิดอุบตั เิ หตุทงหมด
ั้
1.1.2 วิเคราะห์จานวนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
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1.1.3 วิเคราะห์จานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
1.1.4 วิเคราะห์การเกิดอุบตั เิ หตุโดยแยกกลุม่ เพื่อลาดับความสูญเสีย
1.2 รูปแบบการเกิดอุบตั เิ หตุ
วิเคราะห์ ข้ อมูล สถิ ติก ารเกิ ดอุบัติเหตุ จากข้ อมูล ต าแหน่ง การเกิ ด อุบัติที่ ได้ ท าการเก็ บ
รวบรวมมา นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ความ
หนาแน่นของตาแหน่งการเกิดอุบตั เิ หตุ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามระยะทาง (Proximity Analysis)
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบริเวณใกล้ ไกลจากตาแหน่งการเกิดอุบตั เิ หตุ ด้ วยการใช้ เครื่ องมือ
Proximity Analysis ในโปรแกรมทางระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนันน
้ าไปวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของตาแหน่งอุบตั เิ หตุกบั ระยะทางจากปัจจัยเชิงพื ้นที่ตา่ งๆ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้ างสมการความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงพื ้นที่ด้วยวิธีการ Regression
Analysis
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อ หาปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ใ นการเกิ ด อุ บัติ เหตุ ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้ น Linear Regression ซึ่งเป็ นการหาความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปรตามหนึง่ ตัว กับตัวแปรอิสระ ที่มากกว่าหนึง่ ตัว
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์หความสัมพันธ์ประกอบด้ วย
1.1 ตัวแปรอิสระ
• ตาแหน่งทางแยก
• ทางโค้ ง
• ตาแหน่งวงเวียน
• ตาแหน่งสัญญาณไฟจราจร

1.2

• ตาแหน่งจุดกลับรถ
• ช่องทางการเดินรถ
• ตาแหน่งห้ างสรรพสินค้ า
ตัวแปรตาม
• ตาแหน่งอุบต
ั เิ หต

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การด าเนิ น งานวิจัย ชิ น้ นี ้ เป็ น การศึก ษาหาปั จ จัยเชิ ง พื น้ ที่ ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ การเกิ ด
อุบตั ิเหตุทางถนน กรณีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ เครื่ องมือสหสัมพันธ์และการ
วิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น ในการวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ และการประยุก ต์ ใช้ ระบบภู มิ ส ารสนเทศ
ภูมิ ศาสตร์ ในการวิเคราะห์ รูปแบบการเกิดอุ บัติเหตุ เพื่ อเป็ นแนวทางในการป้องกันและการลด
จานวนอุบตั ิเหตุในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนาเสนองานวิจยั เป็ นขันตอนเพื
้
่อความเข้ าใจ
โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตพิ รรณนา
4.1.1 สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4.1.2 รูปแบบการเกิดอุบตั เิ หตุ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามระยะทาง Proximity Analysis
4.3 การวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยเชิงเส้ น Regression Analysis
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตพิ รรณนา
4.1.1 สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1. สถิตผิ ้ ปู ระสบอุบตั เิ หตุ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2559
ภาพ 4.1 พบว่าจากการวิเคราะห์ ข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุที่เกิ ด ขึน้ ในเขตอาเภอเมื อ ง
จังหวัดพิษณุโลก ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ปี 2556 จนถึงเดือนเมษายนปี 2559 มีการเกิดอุบตั ิเหตุ
รวมทังสิ
้ ้นทังหมด
้
6,677 ครัง้ โดยมีผ้ ปู ระสบอุบตั ิทงหมด
ั้
13,711ราย แบ่งเป็ น ผู้บาดเจ็บ 13,386
ราย และเสียชีวิต 325 ราย โดยเดือนที่ พบผู้ประสบอุบตั ิเหตุสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ซึ่งในเดือนนี ้มีผ้ ปู ระสบอุบตั ิเหตุสงู ถึง 486 ราย และเดือนที่พบผู้ประสบอุบตั เิ หตุน้อยที่สดุ อยู่
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 พบผู้ประสบอุบตั เิ หตุ 306 ราย

ภาพ 4.1 แผนภูมิแสดงสถิตอิ ุบัตเิ หตุ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
ภาพ 4.2 เมื่อจาแนกข้ อมูลอุบตั ิเหตุแยกออกเป็ นรายปี พบจานวนผู้บาดเจ็บสูงที่สดุ อยู่
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 มี จ านวน 477 ราย พบจ านวนผู้เสี ย ชี วิ ต สูง ที่ สุด อยู่ในเดื อ น
ธันวาคม พ.ศ.2556 และเดือนมกราคม พ.ศ.2557 มีจานวน 15 ราย และจ านวนผู้บาดเจ็บน้ อย
ที่ สุ ด อยู่ ใ นเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2557 มี จ านวน 295 ราย พบผู้ เสี ย ชี วิ ต น้ อยที่ สุ ด ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ และมิถนุ ายน พ.ศ.2558 มีจานวน 4 ราย
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(a)

(b)

ภาพ 4.2 ข้ อมูลสถิตผิ ้ ูประสบอุบัตเิ หตุจาแนกออกเป็ นรายปี (a) ผู้บาดเจ็บ (b) ผู้เสียชีวิต
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ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนของข้ อมูล
ทัง้ หมด พบว่าจ านวนเฉลี่ ย ของผู้เสี ย ชี วิ ต จากอุบัติเหตุสูงที่ สุด อยู่ในเดื อนมกราคมและเดื อ น
ธันวาคมมีจานวนเฉลี่ยถึง 12 ราย จานวนเฉลี่ยของผู้บาดเจ็บสูงที่สดุ อยู่ในเดือ นธันวาคมมีจานวน
เฉลี่ยถึง 418 ราย และจานวนเฉลี่ยของการเกิดอุบตั ิเหตุที่สงู ที่สดุ ก็อยูใ่ นเดือนธันวาคมเช่นเดียวกัน
มีจานวนสูงถึง 431 ราย

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถนุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายนน

ธันวาคม

12

8

10

10

6

7

11

8

9

8

12

บาดเจ็บ

8

403

359 392 380 341 360 336 366 354 351 401 418

อุบตั เิ หตุ

เสียชีวิต

ตาราง 4.1 แสดงข้ อมูลเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และอุบัตเิ หตุในแต่ ละเดือน

415

368 399 391 351 365 343 377 362 360 409 431
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4.1.2 รู ปแบบการเกิดอุบัตเิ หตุ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1. สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุเมื่อจาแนกข้ อมูลออกเป็ นแต่ละตาบล ของแต่ละปี
จากภาพ 4.3 เมื่อนาข้ อมูลอุบตั ิเหตุทงั ้ หมดมาวิเคราะห์เพื่อจาแนกความหนาแน่น
ของจ านวนอุบัติเหตุในแต่ล ะต าบล ของอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก พบว่าต าบลที่ มี ค วาม
หนาแน่นของอุบตั ิเหตุสูงที่สุดในระยะเวลาทังหมด
้
36 เดือน คือ ตาบลในเมือง มีจานวนอุบตั ิเหตุ
ทังสิ
้ น้ 2,626 ครัง้ รองลงมาได้ แก่ ท่าโพธิ์ หัวรอ สมอแข บึงพระ บ้ านกร่ าง ท่าทอง พลายชุมพล
บ้ านคลอง ดอนทอง วัดจันทร์ วัดพริ ก วังนา้ คู้ บ้ านป่ า ปากโทก มะขามสูง ไผ่ขอดอน จอมทอง
และงิ ้วงาม ตามลาดับ

ภาพ 4.3 แผนภู มิ แสดงสถิติอุ บั ติเหตุ จาแนกออกเป็ นแต่ ละต าบล ในเดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ.2556 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559
จากภาพ 4.4 เมื่อนาข้ อมูลที่ได้ ทาการจาแนกออกเป็ นแต่ละตาบลมาจาแนกออกเป็ น
รายปี โดยจากข้ อมูลพบว่า ในปี พ.ศ.2556 ซึ่งมีข้อมูลเพียง 8 เดือน คือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ธันวาคม ตาบลในเมืองมีจานวนอุบตั ิเหตุ 596 ครัง้ ในปี พ.ศ.2557 ตาบลในเมือง มีจานวนอุบตั ิหตุ
845 ครัง้ ในปี พ.ศ.2558 มีจานวนอุบตั ิเหตุ 848 ครัง้ และในปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีข้อมูลเพียง 4 เดือน
คือ เดื อ นมกราคมถึ งเดือ นเมษายนต าบลในเมื อ งมี จ านวนอุบัติเหตุ 337 ครัง้ แสดงให้ เห็ น ว่า
จานวนอุบตั ิเหตุในพื ้นที่ตาบลในเมืองมีปริ มาณการเกิดอุบตั ิเหตุในจานวนในปริ มาณที่สูงในทุกปี
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และยังแสดงให้ เห็นอี กว่าถึงแม้ เราจะทาการแยกข้ อมูลออกเป็ นรายปี แล้ ว ความหนาแน่นของ
อุบตั เิ หตุก็ยงั มีจานวนมากอยูใ่ นบริเวณตาบลในเมือง

ภาพ 4.4 แผนภูมิแสดงสถิตอิ ุบัตเิ หตุจาแนกของเป็ นแต่ ละตาบล ในแต่ ละปี ตัง้ แต่ ปีพ.ศ.
2556 ถึง พ.ศ.2559
หมายเหตุ: ข้ อมูลในปี พ.ศ.2556 มีเพียงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาม และในปี พ.ศ.2559 มีเพียง
เดือนมกราคมถึงเมษายน
2. สถิตกิ ารจาแนกจานวนการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ ประชากร 1,000 คน
ภาพ 4.5 แสดงผลการจ าแนกจ านวนการเกิดอุบัติเหตุต่อประชากร 1,000 คน ในแต่ละ
ตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2558 4.5 (a) พบว่าในปี พ .ศ.
2557 ตาบลในเมือง มีจานวนของอุบตั ิเหตุถึง 11.9 คน ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็ นจานวนที่สงู ที่สดุ และ
ตาบลงิว้ งาม มีจานวนของอุบตั ิเหตุถึง 0.9 คน ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็ นจานวนที่น้อยที่สุด และภาพ
4.5 (b) ในปี พ .ศ.2558 ต าบลท่ าโพธิ์ มี จ านวนของอุบัติ เหตุถึ ง 12.5 คน ต่อ 1,000 คน ซึ่ง เป็ น
จานวนที่สงู ที่สดุ และตาบลงิ ้วงาม มีจานวนของอุบตั ิเหตุถึง 0.2 คน ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็ นจานวนที่
น้ อยที่สดุ
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(a)

(b)

ภาพ 4.5 แผนภูมิแสดงสถิตคิ วามหนาแน่ นของประชากรต่ อ 1,000 คน (a) 2557 (b) 2558
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ภาพ 4.6 แสดงผลการจาแนกจานวนการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ ประชากร 1,000 คน ในแต่ละ
ตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2557 มาสร้ างแผนที่จานวนอุบตั เิ หตุตอ่ ประชากร
1,000 คน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2557 เห็นได้ ชดั ว่าตาบลในเมือง และตาบลท่าโพธิ์มี
จานวนอุบตั เิ หตุหนาแน่นที่สดุ
ภาพ 4.7 นาเสนอผลการจาแนกจานวนการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ ประชากร 1,000 คน ในแต่ละ
ตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2558 มาสร้ างแผนที่จานวนอุบตั เิ หตุตอ่ ประชากร
1,000 คน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2558 เห็นได้ ชดั ว่าตาบลในเมือง และตาบลท่าโพธิ์
และตาบลพลายชุมพล มีจานวนอุบตั เิ หตุหนาแน่นที่สดุ
ภาพ 4.8 แสดงถึงข้ อมูลอุบตั ิเหตุการจาแนกความหนาแน่นของจานวนอุบตั เิ หตุในแต่ละ
ตาบล ของอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มาสร้ างแผนที่แสดงความหนาแน่นของการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในเดือนพฤษภาคมพ .ศ.2556 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2559
พบว่าจานวนอุบตั เิ หตุ ตาบลในเมือง ตาบลท่าโพธิ์ ตาบลหัวรอ ตามลาดับ

ภาพ 4.6 แผนที่จานวนอุบัตเิ หตุต่อประชากร 1000 คน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2557
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ภาพ 4.7 แผนที่จานวนอุบัตเิ หตุต่อประชากร 1000 คน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2558

ภาพ 4.8 แผนที่แสดงความหนาแน่ นของการเกิดอุบัตเิ หตุ ในพืน้ ที่อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกในเดือนพฤษภาคมพ .ศ.2556 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2559
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4.1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามระยะทาง Proximity Analysis
ภาพ 4.9 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามระยะทาง ด้ วยข้ อมูลจานวนอุบตั ิเหตุ
ที่เกิดขึ ้น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ปี 2556 จนถึงเดือนเมษายน
พ.ศ.2559 พบว่าจากปั จจัยที่กาหนดการวิเคราะห์ในหัวข้ อนี ้ เมื่อวิเคราะห์แล้ วนามาแสดงออกเป็ น
แผนภูมิจะเห็นได้ ว่าการเกิดอุบตั ิเหตุมีความสัมพันธ์ตามระยะทางในทุกปั จจัย แต่มีบางปั จจัยซึ่ง
ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ า และวงเวียน ที่เมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ ้นแต่ จานวนอุบตั ิเหตุก็สูงขึ ้นตามไป
ด้ วย แต่นนก็
ั ้ เป็ นเพียงช่วงสันๆ
้ เพราะในระยะทางที่เพิ่มมากขึ ้นในภาพรวมของทุกปัจจัย มีแนวโน้ ม
ในการเกิดอุบตั เิ หตุลดน้ อยลงเรื่ อยๆ เหมือนกันในทุกๆ ปัจจัย
ตาราง 4.2 พบว่าที่ระยะ 0 ถึง 1,000 เมตรบริ เวณทางแยกมีจานวนอุบตั ิเหตุสูงที่ สุด
และบริเวณวงเวียนมีจานวนอุบตั เิ หตุน้อยที่สดุ

ภาพ 4.9 แผนภูมิแสดงจานวนอุบัตเิ หตุท่ เี กิดขึน้ ตามระยะทาง
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ตาราง 4.2 ข้ อมู ล ความหนาแน่ นของจ านวนอุ บั ติ เ หตุ ท่ ี เกิ ด ขึ น้ จากการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ ตามระยะ ที่ระยะ 0 ถึง 1,000 เมตร
จานวน
ตาแหน่ง
ทางแยก
จุดกลับรถ
สัญญาณไฟจราจร
ห้ างสรรพสินค้ า
วงเวียน

อุบตั เิ หตุ(ครัง้ )
6,509
4,159
4,076
2,202
1,455
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4.3 การวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยเชิงเส้ น Regression Analysis
ผลการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ Regression Analysis
ภาพ 4.10 นาเสนอข้ อมูลอุบัติเหตุอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2558 โดยแสดง
จ านวนจากการนับ จ านวนด้ ว ยตารางกริ ด ขนาด 1,000 × 1,000 เมตร โดยมี จ านวนอุบัติ เหตุ
ทังหมด
้
2,224 ครัง้ พบว่า พื ้นที่บริเวณตาบลในเมือง มีจานวนอุบตั ิเหตุสงู สุด รองลงมาอยู่ที่ตาบล
ท่าโพธิ์ บริ เวณใกล้ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ 4.10 แผนที่แสดงจานวนอุบัตเิ หตุ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2558
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ภาพ 4.11 แสดงข้ อมูลจานวนสัญญาณไฟจราจร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน
แต่ละตารางกริ ด มีจานวนสัญ ญาณไฟจราจรทัง้ หมด 40 ตาแหน่ง แต่ละช่องมี จานวนตาแหน่ง
สัญญาณไฟจราจร 1 ถึง 5 ตาแหน่ง โดยพื ้นที่ที่มีมากที่สดุ อยูบ่ ริเวณตาบลในเมือง

ภาพ 4.11 แผนที่แสดงจานวนสัญญาณไฟจราจร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ภาพ 4.12 เสนอข้ อมูลทางโค้ งคานวณจากดัชนีความโค้ งที่คานวณจากสัดส่วนของระยะ
ทางตรงจากจุดเริ่ มต้ นถึงจุดปลายกับระยะทางจริ งตามเส้ นถนนแต่ละเส้ นในพืน้ ที่ศึกษา และใช้
ตารางกริ ดในการคานวณค่าเฉลี่ยความโค้ งในแต่ละกริ ด กริ ดที่มีถนนเป็ นเส้ นโค้ งจานวนมากจะมี
ค่าดัชนีความโค้ งต่า (เข้ าใกล้ 0)

ภาพ 4.12 แผนที่แสดงค่ าเฉลี่ยทางโค้ ง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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สาหรับภาพ 4.13 นาเสนอข้ อมูลจานวนทางแยก สร้ างจากเส้ นถนนที่ปรากฏในเขตอาเภอ
เมื อง จัง หวัดพิ ษ ณุ โลก และใช้ ตารางกริ ดในการนับจ านวนเพื่ อแสดงค่าจ านวนทางแยกในแต่
ละกริ ด พบว่าพื น้ ที่ ตาบลในเมื อง ตาบลบ้ านกร่ าง และตาบลท่ าโพธิ์ มี ตารางกริ ดที่ มี ทางแยก
จานวนมากที่สดุ

ภาพ 4.13 แผนที่แสดงจานวนทางแยก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีวงเวียนอยู่เพียง 2 แห่ง ในเขตตาบลในเมือง เมื่อนับจานวน
ด้ วยตารางกริด จึงมีเพียง 2 กริดที่มีข้อมูล (ภาพ 4.14)

ภาพ 4.14 แผนที่แสดงจานวนวงเวียนอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในภาพ 4.15 แสดงถึงช่องทางเดินรถของถนนแต่ละเส้ น ถูกนามาคานวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย
โดยใช้ ตารางกริด เพื่อแสดงข้ อมูลว่าพื ้นที่ใดในอาเภอเมืองพิษณุโลกเป็ นพื ้นที่ที่มีถนนสายใหญ่ที่มี
จานวนเลนมาก พบว่าบริ เวณทิศใต้ ของอาเภอเมื องในพื น้ ที่ ตาบลท่าโพธิ์ และพื น้ ที่ ที่มีถนนเลี่ ยง
เมืองผ่านเป็ นพื ้นที่ที่มีคา่ จานวนช่องเดินรถเฉลี่ยสูง
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ภาพ 4.15 แผนที่แสดงค่ าเฉลี่ยช่ องทางการเดินรถ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในอาเภอเมื องพิษณุโลกมี ห้างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ อยู่ 8 แห่ง เมื่อทาการแจงนับด้ วย
ตารางกริดขนาด 1,000×1,000 เมตร (ภาพ 4.16)

ภาพ 4.16 แผนที่แสดงจานวนห้ างสรรพสินค้ าอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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และภาพ 4.17 นาเสนอปั จจัยสุดท้ ายที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ จานวนจุดกลับรถ
ในเขตพื น้ ที่ ศึกษาพบว่ามีจุดกลับรถรวมแล้ ว 99 จุด เมื่อทาการแจงนับโดยใช้ ตารางกริ ด พบว่า
พื ้นที่ที่มีจานวนจุดกลับรถมากที่สดุ เป็ นพื ้นที่ที่มีถนนสายหลักของเมืองผ่าน

ภาพ 4.17 แผนที่แสดงจานวนจุดกลับรถ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเส้ นในการวิเคราะห์ ทางสถิติ
จากปั จจัยเชิงพื ้นที่ที่เตรี ยมไว้ ในหัวข้ อที่ผ่านมา นาค่าเชิงปริมาณที่ได้ มาใช้ กาหนดเป็ นตัว
แปรต้ น และกาหนดให้ คา่ แจงนับจานวนอุบตั เิ หตุในปี 2558 ในแต่ละตารางกริด เป็ นตัวแปรตาม
งานวิจัยนีน้ าเสนอผลที่ ได้ จ ากการวิเคราะห์ถดถอยด้ วยวิธีคัดตัวแปรออก เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ น และตัวแปรตาม รวมถึงสร้ างสมการถดถอยจากตัวแปรดังกล่าวโดยใน
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้ นนี ้ ดังผลการวิเคราะห์ตอ่ ไปนี ้
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ตาราง 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจแบบพหุคูณ
แบบจาลอง

ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แบบ
พหุคณ
ู

ค่ าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ

ค่ าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจที่
ปรับค่ า

ค่ าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
ในการพยากรณ์

1

.686ª

.470

.469

9.379

2

.797c

.635

.634

7.786

3

.806d

.650

.649

7.630

a. Predictors: วงเวียน c. Predictors: วงเวียน, ทางแยก d. Predictors: วงเวียน, ทางแยก, ไฟจราจร

ผลการวิเคราะห์ถดถอยโดยวิธีคดั ตัวแปรออก ดังตาราง 3 แสดงให้ เห็นว่าแบบจาลองได้
สร้ างสมการถดถอยจานวน 3 สมการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเป็ น 0.47 0.63 และ 0.65
ตามลาดับ สมการที่มีสมั ประสิทธิ์การตัดสินใจสูงที่สุด ได้ แก่สมการที่ 3 ซึ่งประกอบด้ วยปั จจัยที่มี
ผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ คือ จานวนวงเวียน จานวนทางแยก และจานวนไฟจราจร หรื ออธิบายการ
เกิดอุบตั ิเหตุได้ ที่ค่าสัมประสิทธิ์ การตัดสินใจเท่ากับ 0.65 โดยเมื่อทดสอบสมการที่สร้ างขึ ้น ด้ วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่ามีคา่ F เป็ น 498.965 ซึ่งยอมรับได้ ที่ความเชื่อมัน่
95%
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบตัวแปรต้ นที่อยู่ในสมการถดถอยด้ วยใช้ การวิเคราะห์ทาง
สถิติ t-test พบว่าตัวแปรทุกตัวที่อยู่ในสมการที่ 3 ได้ ค่าทางสถิติที่ยอมรับได้ ที่ความเชื่อมั่น 95%
โดยได้ คา่ สัมประสิทธิ์และค่า t ดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4.4 ค่ าประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยบางส่ วน
ค่ าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ
แบบจาลอง

ค่ า
สัมประสิทธิ์
การถดถอย

ค่ าสถิติ t
สาหรับ
ทดสอบ
ความมี

ค่ า
นัยสาคัญ
ทางสถิติ

ค่ า
ค่ าความคลาดเคลื่อน
ค่ า
สัมประสิทธิ์ มาตรฐานของสัมประสิทธิ์การ สัมประสิทธิ์ นัยสาคัญ
การถดถอย
ถดถอย
การถดถอย ของค่ าคงที่
ของตัวแปร
รูปแบสมการ
อิสระ
คะแนน
มาตรฐาน
1 วงเวียน

177.500

6.632

.686

26.765

.000

2 วงเวียน

152.105

5.664

.587

26.857

.000

.080

.004

.418

19.115

.000

142.529

5.787

.550

24.630

.000

ทางแยก

.067

.005

.351

14.431

.000

ไฟจราจร

6.828

1.167

.148

5.850

.000

ทางแยก
3 วงเวียน

a. Dependent Variable: จานวนอุบัติเหตุปี 2558

เมื่อใช้ ปัจจัยที่ได้ ในสมการที่ 3 มาสร้ างสมการถดถอย จะได้ สมการถดถอยดังนี ้

เมื่อ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
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กล่ า วคื อ ถ้ ามี ว งเวี ย นเพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ ว ย จ านวนอุบัติ เหตุมี โอกาสเพิ่ ม สูง ขึน้ ประมาณ
142.529 หน่วย เมื่อกาหนดให้ จานวนทางแยก และจานวนไฟจราจรมีจานวนคงที่ ถ้ ามีทางแยก
เพิ่มขึ ้นจานวน 1 หน่วย จานวนอุบตั ิเหตุมีโอกาสเพิ่มสูงขึ ้นประมาณ 0.067 หน่วย เมื่อกาหนดให้
จานวนวงเวียนและจานวนทางแยกที่มีไฟจราจร เป็ นค่าคงที่ และถ้ ามีจานวนทางแยกที่มีไฟจราจร
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จานวนอุบตั เิ หตุมีโอกาสเพิ่ มสูงขึ ้น 6.828 หน่วย โดยที่จานวนวงเวียนและจานวน
ทางแยก ถูกกาหนดให้ มีจานวนคงที่
ผลการวิเคราะห์ พืน้ ที่เสี่ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุจากแบบจาลองการวิเคราะห์ การถดถอย
ภาพ 4.16(a) ผลจากสมการการวิเคราะห์ถดถอยนาสมการที่ได้ จากการวิเคราะห์ถดถอย
ดังกล่าวข้ างตัน เมื่อนาสมการที่ได้ มาคานวณในตารางกริ ดที่ทาการสร้ างไว้ สมการสามารถแสดง
ค่าระดับความเสี่ยงในแต่ละตารางกริ ดและสามารถสร้ างแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ในอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพ 4.16(b) เมื่อนาแผนที่จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ปี พ.ศ.2558 มาเปรี ยบเทียบกับแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ จะเห็นได้ ว่า
พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ แก่ บริเวณพื ้นที่ตาบล
ในเมือง และตาบลท่าโพธิ์ ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีความใกล้ เคียงกับจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ น้ จริ งอย่าง
เห็นได้ ชดั แต่ในแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงจากสมการถดถอยในพื ้นที่บริ เวณตาบลวัดพริ ก ตาบลบ้ าน
ป่ า และตาบลดอนทอง แสดงค่าระดับความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ ้นจริงในพื ้นที่
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(a)

(b)

ภาพ 4.18 (a) แผนที่แสดงพืน้ ที่เสี่ยงต่ อการเกิดอุบัติเหตุ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
(b) แผนที่จานวนอุบัตเิ หตุ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2558

บทที่ 5
บทสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยเชิงพื ้นที่ที่สง่ ผลกระทบต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน กรณีศกึ ษา อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยการศึกษาด้ วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามระยะทางและวิธีการวิเคราะห์สถิติ
ถดถอยเชิงเส้ น ปัจจัยที่น่าจะมีความสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั เิ หตุ และพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
รวมทังความหนาแน่
้
นของอุบตั เิ หตุ ของอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัตเิ หตุ
จากผลการวิจยั ที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลอุบตั ิเหตุในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกสามารถ
สรุปได้ ว่าบริ เวณที่มีความหนาแน่นของอุบตั ิเหตุสงู คือ ตาบลในเมือง โดยจากข้ อมูลที่รวบรวมได้
ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 36 เดือน มีจานวนอุบตั ิเหตุเกิดขึ น้ สูงถึง 2,626 ครัง้ จานวนผู้บาดเจ็บสูงที่สดุ ของ
อาเภอเมืองพิษณุโลก อยู่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีจานวน 477 ราย และจานวนผู้เสียชีวิต
สูงที่สดุ อยูใ่ นเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 และเดือนมกราคม พ.ศ.2557 มีจานวน 15 ราย
2.

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงพืน้ ด้ วยวิธีการหาความสัมพันธ์ ตามระยะทาง
จากผลการวิจยั ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ตามระยะทางสามารถสรุปได้ วา่ การ
เกิดอุบตั ิเหตุตามระยะทางในบริ เวณอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นัน้ เมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ ้น
จานวนอุบตั ิเหตุจะมีแนวโน้ มลดลงเรื่ อย ๆ และที่ระยะ 0 ถึง 1,000 เมตร ตาแหน่งของปั จจัยที่มี
ความหนาแน่นของอุบตั ิเหตุสูงที่สุดจนถึงน้ อยที่สุด ได้ แก่ ตาแหน่งทางแยก ตาแหน่งจุดกลับรถ
ตาแหน่งสัญ ญาณไฟจราจร ต าแหน่ง ห้ างสรรพสิน ค้ า และตาแหน่งวงเวี ยน ตามล าดับ โดยที่
ตาแหน่งทางแยกมี จานวนอุบัติเหตุสูงถึง 6,506 ครัง้ จุดกลับรถ 4,159 ครัง้ สัญ ญาณไฟจราจร
4,076 ครัง้ ห้ างสรรพสินค้ า 2,202 ครัง้ และวงเวียน 1,455 ครัง้
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3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงพืน้ ที่ท่ สี ่ งต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จากผลการวิจยั ที่เคราะห์ปัจจัยเชิงพื ้นที่ที่ปัจจัยเชิงพื ้นที่ที่ส่งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ อาเภอ
เมื อ งพิ ษ ณุ โลก ของปั จ จัยเชิ งพื น้ ที่ ทัง้ 7 ปั จ จัยซึ่ง ได้ แก่ ต าแหน่งทางแยก ตาแหน่งจุด กลับ รถ
ตาแหน่งสัญญาณไฟจราจร ตาแหน่งห้ างสรรพสินค้ า ตาแหน่งวงเวียน ทางโค้ ง และจานวนช่อง
ทางเดินรถ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้ น พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในพื ้นที่
อาเภอเมืองพิษณุโลก ได้ แก่ วงเวียน ทางแยก และทางแยกที่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ หาพืน้ ที่เสี่ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุ
จากผลการวิเคราะห์ พื น้ ที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบัติเหตุจากแบบจ าลองการวิเคราะห์ การ
ถดถอย เมื่อนาสมการมาสร้ างเป็ นพื ้นที่เสี่ยง จะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของอาเภอเมื อง จังหวัดพิ ษ ณุ โลก ได้ แ ก่ บริ เวณพื น้ ที่ ตาบลในเมื อง และตาบลท่าโพธิ์ ซึ่งทัง้ 2
ตาบลเป็ นเป็ นตาบลที่มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดับที่สงู
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัตเิ หตุ
ผู้เสี ย ชี วิ ต จากการเกิ ด อุบัติเหตุในเดื อ นธัน วาคม และเดื อ นมกราคม ที่ มี จ านวนมาก
เนื่องจากเป็ นในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งมีการจราจรสูงขึ ้นกว่าในเดือนอื่น ๆ และเมื่อจาแนกข้ อมูล
อุบตั ิเหตุเป็ นแต่ละตาบลของแต่ละพบว่าบริ เวณตาบลในเมือง ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีความหนาแน่น
ทางจากจราจรจากการที่ มี ประชากรที่ สูง มี ความหนาแน่น ของอุบัติเหตุสูงที่ สุดในอาเภอเมื อง
พิษณุโลก สาเหตุเนื่องมาจากตาบลในเมือง มีจานวนประชากรที่อาศัยอยู่สูงมากทาให้ ปริ มาณ
การจราจรทางท้ องถนนสูงตามไปด้ วย และเมื่ อมี การจราจรที่ ห นาแน่นมาก จึง ส่งผลต่อความ
หนาแน่นของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของปุณยนุช รุธีรโก และคณะ.(2559) ที่
พบว่าบริ เวณถนนที่ เกิ ดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนสายหลักที่ เชื่อมต่อกับอาเภอต่าง ๆ มี ปริ ม าณ
การจราจรหนาแน่นมาก ทาให้ มีโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุสงู กว่าถนนสายอื่น ๆ
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงพืน้ ด้ วยวิธีการหาความสัมพันธ์ ตามระยะทาง
บริ เวณทางแยกเป็ นบริเวณที่มีการขัดแย้ งทางการจราจร และเป็ นบริเวณที่ผ้ ขู บั ขี่ต้องมีการ
ตัด สิ น เพื่ อชะลอและหยุด หรื อ ขับ ไปต่อ ซึ่ง อาจเป็ น สาเหตุบ ริ เวณที่ อ ยู่ใกล้ กับ ทางแยกมัก เกิ ด
อุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทับทิม วิเศษสุม น. (2556) ที่พบว่าบริเวณที่มกั เกิด
อุบตั ิเหตุจานวนมากส่วนใหญ่อยู่บริ เวณ ถนนสายหลัก ตามจุดตัด ทางแยก สี่แยกขนาดใหญ่ และ
ทางขึ ้นสะพาน
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3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงพืน้ ที่ท่ สี ่ งต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุ อาเภอเมืองพิษณุโลก
วงเวียนที่มีอยู่ในอาเภอเมืองพิษณุโลก มีอยู่ 2 วงเวียน ซึ่งทัง้ 2 วงเวียนตังใจอยู
้
่ใจกลาง
ของเมือง มีการจราจรที่หนาแน่น ทังการขั
้
บขี่ของประชากรในพื ้นที่ยงั เป็ นไปด้ วยความไม่เข้ าใจใน
กฎจราจร ซึง่ เป็ นเหตุที่ให้ ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ที่พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุมากที่สดุ คือ
วงเวียน รองลงมาได้ แก่ ทางแยก และทางแยกที่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร ส่วนทางโค้ ง ช่องทางการเดิน
รถ ห้ างสรรพสินค้ า และจุดกลับรถ ส่งผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในอาเภอเมืองพิษณุโลกไม่มาก ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วินิจฉัย พินิจศักดิ์. (2556). ได้ ดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและการ
ป้องกันการเกิ ด อุบัติ เหตุจ ราจร พบว่า สัญ ญาณไฟจราจรซึ่งเป็ น ปั จ จัยทางด้ านถนน อาจเป็ น
สาเหตุในการเกิดอุบตั เิ หตุจราจร
ปั จ จัยเชิงพื น้ ที่ ที่มี อิทธิ พ ลเหล่านี ้ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของการเกิ ดอุบัติเหตุในพื น้ ที่
ข้ อมูลดังกล่าวสามารถนาไปสู่การวางแผนเพื่ อลดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนลง โดยอาจจะปรับปรุ ง
ระบบการจราจรในบริ เวณที่มีวงเวียน ทางแยก และสัญญาณไฟจราจรให้ เกิดความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ ้น รวมถึงสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุตอ่ ผู้ใช้ รถใช้ ถนนต่อ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีเพิ่มการวิเคราะห์ทางสถิติถดถอยเชิงเส้ น เป็ นการวิเคราะห์ทางสถิ ติถดถอยแบบ
ไม่เป็ นเชิงเส้ น เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้ มีความถูกต้ องยิ่งขึ ้น
2. ควรเพิ่ ม ปั จ จัย เชิ ง พื น้ ที่ ที่ อ าจส่ง ผลต่อ การเกิ ดอุบัติเหตุ เช่น ต าแหน่ง สถานบัน เทิ ง
ตาแหน่งตลาดนัด เพื่อรายละเอียดเชิงพื ้นที่เพื่อข้ อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ ้น

บรรณานุกรม

49

บรรณานุกรม
ทับทิม วิเศษสุมาน.(2556).การวิเคราะห์ รูปแบบด้ านเวลาและสถานที่ของอุบัติเหตุทางถนน
ในพื น้ ที่ สถานี ต ารวจนครบาลประชาชื่ น . ภาควิช าภูมิ ศ าสตร์ ,คณะอักษรศาสตร์
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย .สื บ ค้ น เมื่ อ 8 มี น า ค ม 2 5 6 0 . จ า ก
http://www.arts.chula.ac.th/~geography/Senior%20project/Tubtim%202013.pdf
ปุณยนุช รุธีรโก จักรกฤษณ์ หมัน่ วิชา และภัทราภรณ์ ชูควร.(2559).การประยุกต์ ใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการระบุตาแหน่ งจุดการเกิดอุบัตเิ หตุ. การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครัง้ ที่7 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. สืบค้ น
เมื่อ 18 มกราคม 2560. จากhttp://www.hu.ac.th/conference2016/proceedings/data/
ปิ ยะ ตะวิชยั . (มปป.) แนวความคิดและทฤษฎีทางด้ านการจราจร. สืบค้ นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์
2560.จาก http://www.trafficpolice.go.th/download/4.pdf.
วินิ จ ฉัย พิ นิ จ ศัก ดิ์ . (2556). ปั ญหาและอุ ป สรรคของเจ้ า หน้ าที่ ต ารวจในการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการป้ องกันอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.
2556. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง ร.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ศูนย์ข้อมูลอุบตั เิ หตุเพื่อเสริมสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน. ข้ อมูลอุบตั เิ หตุทางท้ องถนน.
สืบค้ นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560. จาก http://www.thairsc.com/
สานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ. (2544). สถิตอิ บุ ตั ภิ ยั ประจาปี 2543. กรุงเทพฯ :
ฝ่ ายข้ อมูลและสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบตั ภิ ยั แห่งชาติ.
ส านัก งานบริ ห ารการทะเบี ย น กรมกาปกครอง. ระบบสถิ ติ ท างการทะเบี ย น. สื บ ค้ น เมื่ อ 20
กันยายน 2560. จาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
องค์การอนามัยโลก.(2559). รายงานสถานการณ์ โลกด้ านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2558.
สืบค้ น เมื่อ 19 มกราคม 2560. จาก http://www.searo.who.int/thailand/areas
อังคนางค์ ใบยา และสิ ทธิ โชค กันดี (2556). ปั จจั ยเชิ งพื น้ ที่ท่ ีส่งผลต่ อการระบาดขอเพลี ย้
กระโดดสี น า้ ตาลในนาข้ า ว:กรณี ศึ ก ษา จั งหวั ดพิ ษ ณุ โลก. วิทยานิพ นธ์ .วท.บ. ,
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เร ศ ว ร , พิ ษ ณุ โล ก . สื บ ค้ น เมื่ อ 10 มี น า ค ม 2560. จ า ก
http://www.agi.nu.ac.th/nred/Document/isPDF/2556/geo_2556_015_FullPaper.p
df.
อุดม เจริ ญ. (2545). อุบัติภัยจากการจราจร. ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้ านการป้องกัน
อุบตั ภิ ยั แห่งชาติ ครัง้ ที่ 4. (น.1). ชลบุรี : ม.ป.พ.

50
Harirforoush,H. , Bellalite,L. ,( 2016) . A new integrated GIS-based analysis to detect
hotspots: A case study of the city of Sherbrooke. Accid. Anal. Prev.
http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2016.08.015
Jonathan,G. and Shannon, C., (2 0 1 5 ). Crime Analysis That Goes Beyond Dots on a
Map. Arc News Spring. November 1 3 , 2 0 1 7 , from http://www.esri.com/esrinews/ arcnews/ spring1 5 articles/ crime-analysis-that-goes-beyond-dots-on-amap.
Khaled A. Abbas.(2547). Traffic safety assessment and development of predictive
models for accidents on rural roads in Egypt. Accident Analysis and Prevention
36 (2004) 149–163.
.

ประวัตผิ ้ ูวิจัย

52

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2550 – 2555
พ.ศ. 2544 – 2549

ลลิตาพร วงศ์โห้
29 พฤศจิกายน 2537
บ้ านเลขที่ 82/3 หมูท่ ี่ 6 ตาบลปากน ้า
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
วท.บ. (ภูมิศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 2.96
ระดับมัธยมศึกษา (วิทย์-คณิต) โรงเรี ยนสวรรค์อนันต์วิทยา ตาบล
ย่านยาว อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 เกรดเฉลี่ย 2.75
ระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนอนุบาลศรี สาโรง ตาบลสามเรื อน
อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
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