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การศึกษาความเร็วในการเดินทางบนทางหลวงนอกเมืองผ่านเขตชุมชน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ อธิ บายถึงการศึ กษาการใช้ความเร็ วในการเดิ นทางของยานพาหนะเมื่ อเดิ นทางผ่านชุมชนที่
ตั้งอยู่ขา้ งทางหลวงนอกเมือง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อสารวจปริ มาณยานพาหนะที่ ขบั ขี่ ดว้ ยความเร็ วเกิ น
ความเร็ วที่กาหนดบนทางหลวงและในเขตชุมชนที่ศึกษา เพื่อสารวจความเร็ วเดินทางบนทางหลวงและในเขตชุมชนที่
ศึกษา และเพื่อสารวจความเร็ วเดิ นทางบนทางหลวงและในเขตชุมชนภายหลังการทดลองมาตรการด้านวิศวกรรม
จราจร ชุมชนบ้านป่ ายาง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถูกคัดเลือกเป็ นพื้นที่ ศึกษา มาตรการด้านวิศวกรรม
จราจรจะถูกคัดเลือกจากผลสารวจความเร็ วของยานพาหนะที่เข้าสู่ ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณรถจักรยานยนต์
เป็ นยานพาหนะที่ มี วิ่งผ่านชุ มชนมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่ วนบุ คคล และรถกระบะ ผลการสารวจ
ความเร็ วที่ใช้ในการเดินทางผ่านย่านชุมชน พบว่า รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลใช้ความเร็ วในการเดินทางเกินกว่ากฎหมาย
กาหนดทั้งในพื้นที่นอกเขตชุมชนและในเขตชุมชน ในขณะที่รถบรรทุกจะค่อยๆลดความเร็ วในการเดินทางลงต่ากว่า
ความเร็ วที่กาหนดนอกเขตชุมชน แต่พบว่าความเร็ วในการเดินทางกลับเพิ่มขึ้นสู งกว่ากฎหมายกาหนดเมื่อเข้าสู่ เขต
ชุมชน และผลสารวจพบว่ารถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะเพียงประเภทเดียวที่ใช้ความเร็ วในการเดินทางต่ ากว่าที่
กฎหมายกาหนดทั้งนอกเขตชุมชนและในเขตชุมชน มาตรการกาหนดพื้นที่ลดความเร็ วก่อนเข้าเขตชุมชนถูกกาหนด
โดยคานวณจากความเร็ วในการเดินทางก่อนเข้าเขตชุมชน การประเมินค่าเฉลี่ยความเร็ วที่ใช้ในการเดินทางก่อนเข้า
เขตชุมชนก่อนและหลัง โดยใช้สถิติทดสอบ paired t-test ผลการสารวจพบว่า ค่าเฉลี่ยความเร็ วของรถบรรทุกและ
รถจักรยานยนต์บริ เวณภายหลังติดตั้งมาตรการลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับความเร็ วก่อนดาเนินมาตรการอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

คาสาคัญ: ความเร็ วในการเดินทาง, ความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์, พื้นที่ลดความเร็ วก่อนเข้าเขตชุมชน
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A Study of Operating Speed on Rural Highways Passing Community Zone
Piti Chantruthai1* Weeraphol Pansrinual2 and Wilawan Jinwan2

Abstract
This paper describes a study of travel speed of vehicles passing community which located on roadside of
rural highways. The objectives of this paper were to survey the number of vehicles which drove with excessive
speed over speed limit of both outside and inside community area. To survey the operating speed and to survey
operating speed after traffic engineering measures installation on study area. Ban Pa Yang community, Muang
district in Nakhon Si Thammarat (NST) was selected as a study area. Traffic engineering measures will be selected
from the speed survey results of vehicles passing community. The study results showed that the top three volumes
of vehicles passing community were motorcycles, private cars and pick-up trucks, respectively. The survey results
of operating speed showed that private cars drove passing community with excessive speed over speed limit of
highways, however, the operating speed of trucks were gradually reduced before entering community and increased
over speed limit again when passing community zone. Motorcycles were the only one vehicle type which drove
lower than speed limits of both outside and inside community zone. Transition zone area was a traffic engineering
measure which was defined the distance for reducing speed before entering community by calculated from the data
of speed survey outside community area. The average operating speed outside and inside community study area was
evaluated by paired-sample t – test statistic. The survey results showed that the average operating speed of trucks
and motorcycles after measures installation on transition zone were lower than the average operating speed of trucks
and motorcycles before measures installation significant at a confidence level of 95%.
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1. บทนา

จากสถิติความรุ นแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงปี
2559 พบว่า จานวนผูเ้ สี ยชี วิต ณ บริ เวณจุดเกิ ดเหตุสูง
กว่ า จ านวนผู ้เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บัติ เ หตุ ณ โรงพยาบาล
ประมาณ 3.6 เท่า [4] จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นที่มาใน
การศึกษาการสารวจการใช้ความเร็ วในการเดินทางของ
ผูข้ บั ขี่เมื่อผ่านเขตพื้นที่ ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ส ารวจปริ มาณยานพาหนะที่ ข ับ ขี่ ด้ว ยความเร็ ว เกิ น
ความเร็ ว ที่ ก าหนดบนทางหลวงและในเขตชุ ม ชนที่
ศึกษา เพื่อสารวจความเร็ วเดินทางบนทางหลวงและใน
เขตชุมชนที่ศึกษา และเพื่อสารวจความเร็ วเดินทางบน
ทางหลวงและในเขตชุ ม ชน ภายหลัง การทดลอง
มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร
การศึ กษาปั จจัยส าคัญที่ ก่อ ให้เกิ ดอุ บัติ เหตุจ ราจร
โดยสานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สานักนายกรัฐมนตรี 2545 [5] ได้แก่ ปั จจัยที่ เกิดจาก
ความบกพร่ องของคน ปั จจัยที่ เกิ ดจากความบกพร่ อง
ของสภาพถนน/สภาพแวดล้อ ม และปั จ จัย ที่ เ กิ ด จาก
ความบกพร่ องของยานพาหนะ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัย
ที่เกิดจากความบกพร่ องของคนเพียงอย่างเดียวทาให้เกิด
อุบตั ิเหตุจราจรสู งที่สุดถึงร้อยละ 57.1 และเมื่อพิจารณา
ร่ ว มกัน กับ ปั จ จัย ร่ ว มด้า นอื่ น ๆจะท าให้เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ
จราจรได้ถึงร้อยละ 95.7 ปั จจัยที่เกิดจากความบกพร่ อง
ของถนน/สิ่ ง แวดล้อ ม และยานพาหนะ ท าให้ เ กิ ด
อุบตั ิเหตุจราจรรองลงมาที่ ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 1.9
ตามลาดับ
เมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วจะเกิดรู ปแบบของ
พลังงานจลน์ที่มีค่าแปรผันโดยตรงกับความเร็ วยกกาลัง
สอง ระยะหยุดของรถยนต์จะเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของ
ความเร็ ว และแรงปะทะกับวัตถุใดๆจะรุ นแรงเพิ่มตาม
ขนาดความเร็ วของรถยนต์ จากการศึกษาของ Australian

สถิ ติ ข ้อ มู ล การจับ กุ ม ผู ้ก ระท าความผิ ด กฎหมาย
จราจรของส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พบว่า จ านวน
ผูก้ ระทาผิดจากการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็ วสูงเกิน
กว่ากฎหมายกาหนดทั่วประเทศ ในปี 2557 มีจานวน
รวมทั้งสิ้ น 389,556 ราย ซึ่ งสู งที่สุดในประเภทคดีการ
จับกุม 5 ลักษณะการกระทาความผิดที่ส่งผลเกี่ ยวข้อง
กับการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน [1]
พระราชบัญ ญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2538 โดยกาหนดให้ความเร็ วรถยนต์ที่ใช้
บนทางหลวงไม่เกิ น 90 กม./ชม. และในเขตเทศบาล
ไม่ เ กิ น 80 กม./ชม. รถบรรทุ ก /บรรทุ กคนโดยสาร
ในเขต กทม. เทศบาลไม่เกิ น 60 กม./ชม. นอกเขตไม่
เกิน 80 กม./ชม. และรถพ่วง/รถบรรทุก น้ าหนักไม่เกิน
1,200 กก. ในเขต กทม. เทศบาล ไม่เกิน 45 กม./ชม.
นอกเขตไม่เกิน 60 กม./ชม. [2]
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงเขตชุมชน จะเห็นได้วา่
ไม่ มี ก ารก าหนดระยะรอยต่ อ ระหว่า งถนนหรื อ ทาง
หลวงกับชุมชนที่ ชดั เจน ซึ่ งมีเพียงป้ ายเตือนทางหลวง
ติดตั้งก่อนเข้าสู่ เขตชุมชนโดยระบุขอ้ ความ “เขตชุมชน
ลดความเร็ ว” การติ ด ตั้ งป้ ายก่ อ นเข้ า เขตชุ ม ชนมี
ระยะห่างจากเขตชุมชนไม่นอ้ ยกว่า 125 เมตร แต่ไม่เกิน
250 เมตร [3] ทาให้ผขู ้ บั ขี่ยวดยานยังคงขับขี่ยานพาหนะ
ด้วยความเร็ วปกติที่ขบั มา และจะทาการลดความเร็ วลง
เมื่อเข้าเขตเมืองไปแล้ว หรื อบางกรณี ยงั คงใช้ความเร็ วที่
ขับมาบนถนนหรื อทางหลวงอย่างต่อเนื่ องเข้าเขตเมือง
ซึ่ งส่ ว นมากแล้ว จะใช้ ค วามเร็ ว สู ง กว่ า ความเร็ ว ที่
กฎหมายก าหนด และอาจเป็ นสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อุ บัติ เ หตุ จ ราจรที่ มี ค วามรุ น แรงในช่ ว งก่ อ นเข้า เขต
ชุมชนและในพื้นที่ชุมชน
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Road Safety Bureau เรื่ องระยะหยุดของยานพาหนะที่
ความเร็ ว ที่ แ ตกต่ า งก่ อ นชนคนเดิ น เท้ า ในประเทศ
ออสเตรเลียเปรี ยบเที ยบที่ ความเร็ วที่ 60 กม./ชม. [6]
ผลการศึ กษา พบว่า รถยนต์ที่ใช้ความเร็ วที่ 60 กม./ชม.
จะมี ร ะยะหยุด บนถนนแห้ ง ปกติ เ ท่ า กับ 36 เมตร
อัต ราความเร็ วที่ กาหนดในพื้น ที่ เ ขตเมื องในประเทศ
ออสเตรเลีย คือ 50 กม./ชม. เพราะฉะนั้นเมื่อรถยนต์ชน
คนเดิ น เท้า ด้ว ยความเร็ ว ดัง กล่ า วจะมี โ อกาสท าให้
เสี ย ชี วิต ถึ ง ร้ อ ยละ 80 โดยระยะหยุด ของรถยนต์ที่
ความเร็ ว 50 กม./ชม. จะใช้ระยะทางทั้งสิ้ นประมาณ
28 เมตร แต่เมื่อใช้ความเร็ วเพิ่มขึ้นเป็ น 80 กม./ชม.
ระยะหยุดรถจะเพิ่มมากขึ้นเป็ นระยะทางรวม 57 เมตร
หรื อเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2 เท่าของระยะหยุดที่ความเร็ ว
50 กม./ชม. เมื่อพิจารณาความเร็ วที่ชนคนเดินเท้าที่ระยะ
หยุด เท่ า กับ ความเร็ ว ที่ 60 กม./ชม. จะชนที่ ค วามเร็ ว
62 กม./ชม.
จะเห็ น ได้ ว่ า ยัง ไม่ มี ง านวิ จั ย ในประเทศไทยที่
ทาการศึ กษาเพื่อกาหนดเขตพื้นที่ รอยต่อเพื่อลดปั ญหา
การใช้ความเร็ วในการเดินทางก่อนเข้าเขตชุมชนบริ เวณ
ทางหลวงนอกเมือง

2,395 คน เป็ นผูช้ ายจานวน 1,176 คน และผูห้ ญิงจานวน
1,219 คน และเป็ นที่ ต้ ัง ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช (รู ปที่ 1) [7]
ระหว่างปี 2555 ถึง 2558 มีสถิติอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นบน
ทางหลวงสาย 4016 บริ เวณก่อนเข้าเขตชุมชน และใน
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ [8-10]
 ปี 2555 มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้ น 12 ครั้ง มีผเู ้ สี ยชีวิต
3 ราย บาดเจ็บ 12 ราย
 ปี 2556 มี อุ บัติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ง สิ้ น 4 ครั้ ง มี
ผูเ้ สี ยชีวติ 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย
 ปี 2557 ไม่มีขอ้ มูลอุบตั ิเหตุ
 ปี 2558 มี อุ บัติ เหตุเ กิ ด ขึ้ นรวมทั้ง สิ้ น 6 ครั้ ง มี
ผูเ้ สี ยชีวติ 3 ราย บาดเจ็บ 5 ราย
2.2 การสารวจปริมาณจราจร
การส ารวจปริ ม าณจราจรของยานพาหนะที่ เ ข้า สู่
ชุ มชนที่ ศึกษา ในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนโดยสารวจช่ วงเช้า
เวลา 07:00-09:00 น. ช่วงกลางวันเวลา 11:00-13:00 น.
และช่วงเย็นเวลา 15:00-19:00 น.
การสารวจจ าแนกตามประเภทยานพหานะ ดัง นี้
รถจั ก รยานยนต์ (V1) รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล (V2)
รถกระบะ (V3) รถโดยสาร (V4) รถบรรทุก 6 ล้อ (V5)
และรถบรรทุกขนาดใหญ่/รถพ่วง (V6)

2. วิธีการทดลอง
2.1 การคัดเลือกพืน้ ทีศ่ ึกษา
ชุมชนบ้านป่ ายาง ตาบลท่ างิ้ว อาเภอเมื อง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ถูกคัดเลือกเป็ นพื้นที่ ศึกษา เนื่ องจาก
เป็ นชุมชนที่ ต้ งั อยูร่ ิ มทางหลวงหมายเลข 4016 ผิวทาง
คอนกรี ตขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 3.5 เมตร/ช่องจราจร
มีไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร เกาะกลางมีลกั ษณะแบบยกสู ง
กว้าง 4.0 เมตร ชุมชนบ้านป่ ายาง มีจานวนครัวเรื อนรวม
ทั้งสิ้ น 966 ครัวเรื อน ประกอบด้วยประชากรจานวน

2.3 การสารวจความเร็วในการเดินทาง
การส ารวจความเร็ ว ของยานพาหนะ จะท าการ
สารวจนอกเวลาเร่ งด่วน เพื่อวิเคราะห์หาความเร็ วอิสระ
ที่ยานพาหนะส่วนใหญ่เลือกใช้ โดยพิจารณาความเร็ วที่
85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ ซึ่ งเป็ นความเร็ วที่ ผูข้ บั ขี่ส่วนใหญ่
เลือกขับขี่ดว้ ยความเร็ วในช่วงดังกล่าวนี้ [11]
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รู ปที่ 1 ที่ต้ งั ชุมชนบ้านป่ ายาง ตาบลท่างิ้ว และกายภาพของทางหลวงหมายเลข 4016
ปริ มาณยานพาหนะที่ ท าการส ารวจความเร็ ว
พิจารณา จานวนยานพาหนะต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 คัน/
ช่องจราจร/ทิ ศทางโดยสารวจรถยนต์จานวน 200 คัน/
ช่องจราจร/ทิ ศทาง กรณี ทางหลวง 2 ช่องจราจร และ
สารวจรถยนต์จานวน 400 คัน/2 ช่องจราจร/ทิ ศทาง
กรณี ทางหลวง 4 ช่องจราจร [12]
การส ารวจโดยพิ จ ารณาจุ ด ส ารวจความเร็ ว ทุ ก ๆ
100 เมตร ก่อนเข้าเขตชุมชนจานวน 5 จุด (B-100 ถึง B500) และเมื่อเข้าเขตชุมชนอีก 5 จุด (A-100 ถึง A-500)
โดยกาหนดให้ป้ายกาหนดเขตชุมชนของทางหลวงเป็ น
จุดกาหนดเขตเข้าชุมชน (0.000) โดยสารวจความเร็ วทุก
ช่องจราจรและเลือกใช้ช่องจราจรที่มีความเร็ วสู งกว่าใน
การศึ กษา โดยใช้เครื่ องตรวจจับความเร็ วรถยนต์ด้วย
แสงเลเซอร์ แ บบมื อ ถื อ ยี่ ห้ อ Laser Tech รุ่ น
ULTRALYTE 200 LR ซึ่ งมีคุณสมบัติช่วงช่วงการวัด

ความเร็ วรถ + 320 กม./ชม. สามารถวัดตรวจวัด
ความเร็ วรถในระยะห่ างตั้งแต่ 20 ม. ถึง 1,000 ม. และ
ความเร็ วรถมีความถูกต้อง + 2 กม./ชม.
2.4 มาตรการทดลองด้ านวิศวกรรมจราจร
มาตรการด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อลดความเร็ วใน
การเดิ น ทางก่ อ นเข้ า เขตชุ ม ชน ถู ก พิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบด้านต่างๆ เช่ น ปริ มาณและประเภทของ
ยานพาหนะที่ ผ่านชุ มชน ความเร็ วที่ ใช้ในการเดิ นทาง
รวมถึงระยะเวลาในการดาเนิ นการและงบประมาณ ซึ่ ง
การเลื อ กมาตรการในการทดลองจะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและมาตรฐานของกรมทางหลวง
ค่ า เฉลี่ ย ความเร็ ว ในการเดิ น ทาง ก่ อ นและหลัง
ด าเนิ น มาตรการทดลองด้า นวิ ศ วกรรมจราจรจะถู ก
18
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ประเมิ น ทางสถิ ติ โดยใช้ ก ารทดสอบแบบ Paired
Samples t-test [13] รายละเอียดดังแสดงในสมการที่ 1
t

D

n D   D 
n 1
2

โดยที่

2

3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการสารวจปริมาณจราจร
ปริ ม าณการจราจรทิ ศ ทางผ่ า นหน้า มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช ซึ่ งเป็ นทิ ศทางออกจากอาเภอ
เมื อ งมุ่ ง หน้า สู่ อ าเภอพรหมคี รี ผลการส ารวจพบว่ า
ปริ มาณจราจรรวมในช่วงบ่ายและช่วงเย็นมีปริ มาณสู ง
กว่ า ป ริ มาณที่ ส าร วจใน ช่ วงเ ช้ า โ ดยมี ป ริ มาณ
ยานพาหนะทุ ก ประเภทรวมกัน สู ง ที่ สุ ด ในช่ ว งเวลา
17:00-18:00 น. เมื่อพิจารณาประเภทยานพาหนะที่ มี
ปริ มาณสู งสุ ดในทุ กช่ วงเวลาที่ สารวจ 3 อัน ดับแรก
ได้แ ก่ รถจัก รยานยนต์ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล และ
รถกระบะ ซึ่ งมีปริ มาณรวมกันประมาณร้อยละ 90 ของ
ยานพาหนะที่สารวจทุกประเภท รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และรู ปที่ 2

(1)

t
D
n
df

= ค่าสถิติทดสอบที
= ผลต่างของข้อมูลของแต่ละคู่
= จานวนของข้อมูล
= Degree of Freedom
= n-1
สมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
Ho : ค่าเฉลี่ยความเร็ วก่ อนมาตรการน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับค่าเฉลี่ยความเร็ วหลังการสารวจ
H1 : ค่ า เฉลี่ ย ความเร็ วก่ อ นมาตรการมากกว่ า
ค่าเฉลี่ยความเร็ วหลังการสารวจ

ตารางที่ 1 ปริ มาณจราจร จากทิศใต้ไปทิศเหนือ (ฝั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช)
Traffic Volume of Vehicle Type
Time
(hrs : min)
V1
V2
V3
V4
V5
07:00-08:00 164 (38.9) 104 (24.7) 109 (25.9) 29 (6.9)
9 (2.1)
08:00-09:00 177 (39.3) 102 (22.6) 123 (27.3) 28 (6.2)
13 (2.9)
11:00-12:00 155 (39.6) 70 (17.9) 139 (35.6) 12 (3.1)
12 (3.1)
12:00-13:00 223 (45.7) 90 (18.4) 147 (30.1) 17 (3.5)
6 (1.2)
15:00-16:00 239 (43.5) 102 (18.6) 163 (29.6) 24 (4.4)
12 (2.2)
16:00-17:00 327 (46.5) 164 (23.3) 164 (23.3) 39 (5.6)
3 (0.4)
17:00-18:00 493 (53.0) 177 (19.0) 219 (23.5) 37 (4.0)
2 (0.2)
18:00-19:00 446 (61.4) 122 (16.8) 139 (19.1) 12 (1.7)
4 (0.6)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ
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Total
V6
6 (1.4)
8 (1.8)
3 (0.8)
5 (1.0)
8 (1.5)
6 (0.9)
3 (0.3)
4 (0.6)

421 (100)
451 (100)
391 (100)
488 (100)
550 (100)
703 (100)
931 (100)
727 (100)
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Traffic Volume
(Vehicles)
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Time of Day

รู ปที่ 2 ปริ มาณจราจร จาแนกตามประเภทยานพาหนะ ทิศทางจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
ผลการสารวจปริ มาณจราจรในทิ ศทางฝั่ งตรงข้าม
พบว่า ภาพรวมปริ ม าณจราจรสู ง สุ ด ในยานพาหนะ
3 อัน ดับ แรกเหมื อ นกับ ปริ ม าณจราจรในฝั่ ง หน้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ แต่เมื่อพิจารณาช่ วงเวลา พบว่า
ปริ มาณยานพาหนะในช่วงเช้าจะมีปริ มาณสู งกว่าฝั่งตรง
ข้าม เนื่องจากเป็ นทิศทางเข้าสู่ ตวั เมืองนครศรี ธรรมราช
เพื่ อ ไปท างาน หรื อ ไปโรงเรี ย น และปริ ม าณจราจร
หนาแน่นอีกครั้งในช่วงเย็นเนื่ องจาก เดินทางกลับที่พกั
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 และรู ปที่ 3

1 (Car) รถบรรทุ กตั้งแต่ 6 ล้อ รถบรรทุ ก 10 ล้อ
รถโดยสารและรถพ่ ว ง เป็ นกลุ่ ม ส ารวจประเภท 2
(Truck) และกลุ่ ม ส ารวจประเภทที่ 3 ได้ แ ก่
รถจักรยานยนต์ และ รถจักรยานยนต์พว่ งข้าง (M/C)
ผลการศึ ก ษา พบว่า การกระจายของข้อ มู ล จาก
ค่ า เฉลี่ ย ของการส ารวจความเร็ ว ของทุ ก จุ ด ส ารวจมี
ลัก ษณะใกล้เ คี ย งกัน โดยพิ จ ารณาจากค่ า S.D. เมื่ อ
พิ จ ารณาความเร็ ว ที่ 85 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ทล์ ข องกลุ่ ม
ยานพาหนะประเภท 1 (Car) ณ จุดสารวจก่อนเข้าเขต
ชุมชน และในเขตชุ มชน มีความเร็ วสู งกว่าความเร็ วที่
ก าหนดบนทางหลวงทุ ก จุ ด ส ารวจ (บนทางหลวง
ความเร็ วไม่เกิน 90 กม./ชม. และในเขตชุมชนความเร็ ว
ไม่เกิ น 80 กม./ชม.) โดยแนวโน้มการใช้ความเร็ วจะ
ค่อยๆลดลงจากจุดสารวจก่อนถึงป้ ายชุมชน 500 เมตร
จากความเร็ ว 103 กม./ชม. ลดลงเหลือ 93 กม./ชม. และ
ความเร็ วจะเพิม่ ขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้าเขตชุมชน หลังจากนั้น
ความเร็ วจะลดลง และใช้ความเร็ วค่อนข้างคงที่หลังผ่าน
จุ ด ส ารวจที่ ร ะยะ 200 เมตร จากป้ ายเขตชุ ม ชนที่
ความเร็ ว 89 กม./ชม.

3.2 ผลการสารวจความเร็วในการเดินทาง
ผลการศึ ก ษาปริ ม าณยานพาหนะที่ ผ่ า นชุ ม ชนที่
ศึ ก ษาดัง แสดงในหั ว ข้อ ที่ 5.1 เห็ น ได้ว่ า ปริ ม าณ
ยานพาหนะมีมากที่สุดในยานพาหนะ 3 ประเภท ได้แก่
รถจัก รยานยนต์ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล และรถกระบะ
ดังนั้นในการสารวจความเร็ วของยานพาหนะ ผูว้ ิจยั จึ ง
จัด กลุ่ ม ในการส ารวจยานพาหนะโดยกลุ่ ม แรกรวม
รถยนต์ส่วนบุ คคล ไม่เกิ น 7 ที่ นั่ง รถยนต์ส่ว นบุ คคล
เกิน 7 ที่นงั่ รถกระบะ และรถตู ้ เป็ นกลุ่มสารวจประเภท
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พิจารณาผลการสารวจของกลุ่มยานพาหนะประเภท
ที่ 2 (Truck) พบว่า ความเร็ วของยานพาหนะจะค่อยๆ
ลดลงต่ากว่าความเร็ วที่กาหนดบนทางหลวง (ความเร็ วที่
กาหนดบนทางหลวงไม่เกิ น 80 กม./ชม. และความเร็ ว
ในเขตชุ มชนไม่เกิ น 60 กม./ชม.) ถึ งบริ เวณป้ ายเขต
ชุมชน แต่หลังจากเข้าเขตชุมชนพบว่าความเร็ วทุกจุ ด
สารวจมี ค่าสู งกว่าความเร็ วที่ กาหนด อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาความเร็ วของยานพาหนะกลุ่มที่ 3 (M/C) พบว่า
ผูข้ บั ขี่ เลื อกใช้ความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็ นต์ไทล์ ต่ ากว่า
ความเร็ วที่กาหนดบนทางหลวงและความเร็ วที่ กาหนด
ในเขตชุ ม ชนทุ ก จุ ด ส ารวจ (ความเร็ วที่ ก าหนด
เหมือนกับความเร็ วที่ กาหนดของรถยนต์) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3 และรู ปที่ 4

ตารางที่ 2 ปริ มาณจราจร จากทิศเหนือไปทิศใต้ (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช)
Time
(hrs : min)
07:00-08:00
08:00-09:00
11:00-12:00
12:00-13:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

V1
425 (42.9)
283 (36.4)
232 (41.1)
332 (45.9)
333 (43.6)
422 (40.0)
552 (55.3)
562 (65.0)

Traffic Volume of Vehicle Type
V2
V3
V4
312 (31.5) 202 (20.4)
51 (5.1)
235 (30.2) 222 (28.6)
24 (3.1)
135 (23.9) 157 (27.8)
19 (3.4)
179 (24.8) 180 (24.9)
15 (2.1)
209 (27.4) 179 (23.4)
22 (2.9)
349 (33.1) 249 (23.6)
22 (2.1)
215 (21.5) 209 (20.9)
15 (1.5)
139 (16.1) 138 (16.0)
15 (1.7)

Total
V5
1 (0.1)
11 (1.4)
16 (2.8)
13 (1.8)
12 (1.6)
10 (0.9)
5 (0.5)
6 (0.7)

V6
0 (0.0)
2 (0.3)
5 (0.9)
4 (0.6)
9 (1.2)
3 (0.3)
3 (0.3)
5 (0.6)

991 (100)
777 (100)
564 (100)
723 (100)
764 (100)
1055 (100)
999 (100)
865 (100)

1200
1000
800
600
400
200
0

V1
V2
V3
V4
V5
V6
รวม

18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00

15:00-16:00

12:00-13:00

11:00-12:00

08:00-09:00

Time of Day
07:00-08:00

Traffic Volume
(Vehicles)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

รู ปที่ 3 ปริ มาณจราจร จาแนกตามประเภทยานพาหนะ ทิศทางจากทิศเหนือไปทิศใต้
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ตารางที่ 3 ความเร็ ว ณ จุดสารวจก่อนและหลังเข้าสู่เขตชุมชน จาแนกตามประเภทยานพาหนะ
Station
B_500

B_400

B_300

B_200

B_100

0.000

A_100

A_200

A_300

A_400

Vehicle
Classification
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C

Traffic
Volume
215
15
105
220
14
105
211
18
94
212
14
82
213
19
101
216
15
106
210
16
100
200
27
107
215
21
106
211
20
106

Min.
45.00
44.00
32.00
51.00
42.00
32.00
50.00
44.00
35.00
48.00
46.00
40.00
50.00
40.00
40.00
50.00
44.00
34.00
49.00
47.00
40.00
45.00
41.00
40.00
50.00
41.00
40.00
48.00
42.00
40.00

22

Max.
132.00
97.00
122.00
132.00
86.00
90.00
125.00
81.00
99.00
145.00
81.00
109.00
114.00
82.00
98.00
124.00
86.00
100.00
126.00
87.00
90.00
113.00
90.00
91.00
111.00
91.00
97.00
116.00
93.00
89.00

Speed (kph)
Avg.
85.74
71.07
55.85
84.14
68.43
57.39
80.31
70.72
57.90
80.72
70.14
56.86
76.78
59.79
56.67
79.35
65.80
55.64
80.55
67.63
53.90
75.50
63.93
56.85
74.73
61.38
57.07
76.06
68.05
55.28

S.D.
th

85 percentiles
103.00
84.00
68.00
100.00
80.50
70.20
96.00
78.15
70.50
96.05
79.00
68.55
93.00
79.00
70.00
96.00
79.60
68.00
98.00
84.35
66.00
90.00
76.80
67.00
89.00
74.40
71.95
89.00
87.00
67.95

16.91
13.20
14.76
15.82
11.71
11.83
15.37
9.46
13.58
16.01
10.64
12.77
14.38
12.43
12.51
16.12
12.31
14.65
15.71
12.70
10.30
13.73
12.37
10.94
13.48
10.97
13.36
12.59
15.04
11.41
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ตารางที่ 3 ความเร็ ว ณ จุดสารวจก่อนและหลังเข้าสู่เขตชุมชน จาแนกตามประเภทยานพาหนะ (ต่อ)
Station
A_500

Vehicle
Classification
Car
Truck
M/C

Traffic
Volume
211
28
105

Min.
51.00
32.00
40.00

S.D.
th

85 percentiles
89.00 13.06
80.30 11.62
63.10 9.97

นอกเขตชุ มชน

Travel Speed at 85th percentiles
(kph)

เขตชุมชน

Speed (kph)
Max.
Avg.
131.00
75.45
87.00
67.39
89.00
53.32

รู ปที่ 4 ความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ของประเภทยานพาหนะ ณ จุดสารวจ
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของประเภทยานพาหนะที่ใช้ความเร็ วเกินกฎหมายกาหนด
Station
B_500

B_400

B_300

B_200

B_100

0.000

A_100

A_200

A_300

A_400

Vehicle
Classification
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C
Car
Truck
M/C

Traffic
Volume
215
15
105
220
14
105
211
18
94
212
14
82
213
19
101
216
15
106
210
16
100
200
27
107
215
21
106
211
20
106

Speed Limit
(kph)
90
80
90
90
80
90
90
80
90
90
80
90
90
80
90
80
60
80
80
60
80
80
60
80
80
60
80
80
60
80
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Number of Vehicles Driving Over Speed Limit
Traffic Volume
%
84
39.07
3
20.00
3
2.86
77
35.00
2
14.29
0
0.00
56
26.54
1
5.56
3
3.19
51
24.06
1
7.14
1
1.22
41
19.25
2
10.53
2
1.98
111
51.39
10
66.67
8
7.55
101
48.10
10
62.50
2
2.00
76
38.00
16
59.26
5
4.67
67
31.16
11
52.38
6
5.66
76
36.02
13
65.00
4
3.77
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของประเภทยานพาหนะที่ใช้ความเร็ วเกินกฎหมายกาหนด (ต่อ)
Station
A_500

Vehicle
Classification
Car
Truck
M/C

Traffic
Volume
211
28
105

Speed Limit
(kph)
80
60
80

พิ จ ารณาตารางที่ 4 ประเภทยานพาหนะ ณ จุ ด
สารวจ พบว่า ประเภทยานพาหนะกลุ่มที่ 1 (Car) เป็ น
ยานพานหะที่มีจานวนการใช้ความเร็ วเกินกว่ากฎหมาย
สู งสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเภทยานพาหนะที่ สารวจ
ทั้ ง 3 ประเภท และพบว่ า รถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น
ยานพาหนะที่ มี อ ัต ราการขับ ขี่ ด้ว ยความเร็ ว เกิ น กว่า
กฎหมายกาหนดน้อยที่ สุด เมื่อพิจารณาจุดสารวจก่อน
เข้าเขตชุ มชน พบว่า จานวนยานพาหนะกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 ที่ เลื อกขับขี่ ด้วยความเร็ วสู งกว่าที่ กฎหมาย
กาหนดมี จ านวนค่ อ ยๆลดลง จนถึ ง บริ เวณจุ ด ส ารวจ
บริ เวณป้ ายชุมชน ในทางตรงข้ามหลังจากเข้าเขตชุมชน
พบว่า จานวนผูข้ บั ขี่ยานพาหนะทั้ง 2 ประเภท เลือกใช้
ความเร็ วในการขับขี่สูงกว่าความเร็ วที่กาหนดมากขึ้นอีก
ครั้ง โดยเฉพาะยานพาหนะประเภทที่ 2 (รู ปที่ 5) ทั้งนี้
เนื่ องมาจากผูข้ บั ขี่ส่วนใหญ่เลือกลดความเร็ วก่อนเข้าสู่
ชุ ม ชน และเมื่ อ เข้า สู่ เ ขตชุ ม ชนซึ่ ง มี ข นาดความกว้า ง
ของ 2 ช่องจราจร ต่อเนื่ องจากทางหลวงนอกเขตชุมชน
และพื้นที่ ในเขตชุมชนไม่มีมาตรการด้านกายภาพที่ ทา
ให้ยานพาหนะต้องลดความเร็ วลง ทาให้ผขู ้ บั ขี่เลือกใช้
ความเร็ วคงเดิมที่ขบั ขี่ หรื อเลือกใช้ความเร็ วที่สูงขึ้นใน
เขตชุมชน

Number of Vehicles Driving Over Speed Limit
Traffic Volume
%
80
37.91
23
82.14
3
2.86

รู ปที่ 5 ร้อยละของประเภทยานพาหนะที่ ใช้ความเร็ ว
เกินกฎหมายกาหนด
3.3 ผลการทดสอบมาตรการลดความเร็ว
มาตรการลดความเร็ ว โดยก าหนดเขตพื้ น ที่ ล ด
ความเร็ ว ก่ อ นเข้า สู่ ชุม ชน โดยก าหนดให้บ ริ เ วณป้ าย
ชุมชนของทางหลวงเป็ นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ นอก
ชุมชน และพื้นที่ในชุมชน พื้นที่ลดความเร็ วถูกแบ่งเป็ น
2 ส่วน ได้แก่ ช่วงระยะทางส่ วนที่รับรู ้และตัดสิ นใจเริ่ ม
ลดความเร็ ว (Perception-Reaction area) และระยะทาง
ช่วงลดความเร็ วก่อนเข้าสู่ ชุมชน (Deceleration area) ซึ่ ง
ต่ อ เนื่ องจนถึ ง ต าแหน่ ง ป้ ายชุ ม ชน โดยพิ จ ารณา
25
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ระยะทางส่ วนที่รับรู ้และตัดสิ นใจ ดังแสดงในสมการที่
2 [14]
Dr  0.278V85th t r

ผลการคานวณระยะทางส่ วนที่ รับรู ้และตัดสิ นใจมี
ความยาว 65 เมตร และระยะทางช่วงลดความเร็ วก่อน
เข้า สู่ ชุ ม ชน ที่ ค วามเร็ ว เดิ น ทาง 93 กม./ชม. และ
ความเร็ วในชุ มชนที่ 60 กม./ชม. จะได้ระยะทางยาว
126 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้ นยาว 191 เมตร แนวเส้น
สี แ ดงขวางช่ อ งจราจรถู ก ก าหนดเป็ นแนวเริ่ มต้ น
(Threshold Line) และตัวอักษร “ลดความเร็ ว” บนผิว
ทางในช่ ว งระยะทางส่ ว นที่ รั บ รู ้ แ ละตัด สิ น ใจเริ่ ม ลด
ความเร็ ว และเลื อ กใช้ แ นวเส้ น ขวางบนผิ ว ทาง
(Transverse Pavement Marking Bars) ในช่ ว งลด
ความเร็ ว ก่ อ นเข้า สู่ ชุ ม ชน รายละเอี ย ดเป็ นไปตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง ดังแสดงในรู ปที่ 7 และรู ปที่ 8
ผลการสารวจความเร็ วของยานพาหนะภายหลังการ
ทดลองมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรเปรี ยบเที ยบกับ
ความเร็ ว ก่ อ นด าเนิ น มาตรการ (แสดงในรู ป ที่ 9) ถู ก
นามาวิเคราะห์ ทางสถิ ติ Paired Samples T-Test เมื่ อ
พิ จ ารณาพื้ น ที่ จัด ท ามาตรการนอกเขตชุ ม ชน พบว่า
ค่าเฉลี่ยความเร็ วจากการสารวจของประเภทยานพาหนะ
กลุ่มที่ 1 ก่อนจัดทามาตรการทดลองมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ความเร็ วภายหลังดาเนิ นมาตรการ 0.739 กม./ชม. อย่าง
ไม่มีนยั สาคัญ (p-value > 0.05 ยอมรับ Ho) พิจารณา
ค่ า เฉลี่ ย ความเร็ ว ของประเภทยานพาหนะกลุ่ ม ที่ 2
และกลุ่มที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเร็ วจากการสารวจ
ภายหลังมาตรการมี ค่าลดลงจากค่าเฉลี่ ยความเร็ วก่อน
ดาเนินมาตรการ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความเร็ วของประเภท
ยานพาหนะกลุ่ม 2 ก่ อนดาเนิ นมาตรการมีค่าสู งกว่า
ค่ า เฉลี่ ย ความเร็ วภายหลั ง การทดสอบมาตรการ
6.368 กม./ชม. อย่างมีนยั สาคัญ (p value = .032 < .05
ปฏิ เ สธ Ho) และค่ า เฉลี่ ย ความเร็ ว ของประเภท
ยานพาหนะกลุ่มที่ 3 ก่อนดาเนิ นมาตรการมีค่ามากกว่า

(2)

โดยที่ Dr = ระยะทางในพื้นที่ส่วนที่รับรู ้และ
ตัดสิ นใจเริ่ มลดความเร็ ว; เมตร
V85th = ความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ของ
รถยนต์ที่วงิ่ บนพื้นที่น้ ีก่อนเข้า
พื้นที่รอยต่อ; กิโลเมตร/ชัว่ โมง
tr = 2.5 วินาที (แนะนาโดย AASHTO อ้างอิง
ใน NCHRP) [15]
ระยะท างช่ วง ลดความเร็ วก่ อนเข้ า สู่ ชุ มชน
(Deceleration Distance: Dd) ถู ก ประยุ ก ต์ จ าก
ข้อ เสนอแนะจากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเร็ ว
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 ของรถยนต์ที่วิ่งบนพื้นที่น้ ี ก่อนเข้า
ส่ ว นพื้ น ที่ ร อยต่ อ (V85th) และความเร็ ว ที่ ก าหนดใน
ชุมชน (Vc) ของ Nation Cooperative Highway Research
Program (NCHRP) Report 737 [15] โดยหาระยะทาง
จากกราฟดังแสดงในรู ปที่ 6
จากข้ อ มู ล การส ารวจความเร็ วในหั ว ข้ อ ที่ 5.2
ความเร็ วผูว้ ิจยั เลือกความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นต์ไทล์ของ
ประเภทยานพานหะกลุ่มที่ 1 ความเร็ ว 93 กม./ชม. ใน
ช่องทางวิ่งด้านในชิดเกาะกลางถนน เป็ นความเร็ วที่ใช้
กาหนดช่วงระยะทางส่ วนที่ รับรู ้และตัดสิ นใจเนื่ องจาก
เป็ นกลุ่ ม ยานพาหนะที่ ใช้ ค วามเร็ วสู งที่ สุ ดเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่นๆและมีความเร็ ว
ที่ ล ดลงต่ อ เนื่ อ งก่ อ นเข้า สู่ เ ขตชุ ม ชน และเลื อ กใช้
ความเร็ วในชุมชนที่ 60 กม./ชม. ซึ่งเป็ นความเร็ วที่จากัด
ของรถบรรทุกขึ้นไป
26
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แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ กล่ า วคื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (Ho) ยกเว้นค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ
ประเภทยานพาหนะกลุ่มที่ 3 ที่มีค่าเฉลี่ยความเร็ วก่อน
มาตรการสู งกว่าค่าเฉลี่ยความเร็ วหลังมาตรการ 1.298
กม./ชม. ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p-value = .03
< .05 ปฏิเสธ Ho) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5

Deceleration Distance, Dd
(m.)

ค่าเฉลี่ยความเร็ วหลังมาตรการ 2.134 กม./ชม. อย่างมี
นัยสาคัญ (p-value = .031 < .05 ปฏิเสธ Ho)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินค่าเฉลี่ยความเร็ วในเขต
ชุมชนของประเภทยานพาหนะกลุ่มต่างๆ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของความเร็ ว ก่ อ นและหลัง การดาเนิ นมาตรการของ
ประเภทยานพาหนะกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มี ความ

Community Speed Limit, (km/h)
รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วในชุมชนกับระยะทางช่วงลดความเร็ วก่อนเข้าสู่ ชุมชนในแต่ละช่วงความเร็ ว
ที่ใช้เดินทาง [16]

รู ปที่ 7 ระยะทางเขตพื้นที่รอยต่อก่อนเข้าเขตชุมชน [15]
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รู ปที่ 8 ก่อน - หลัง การดาเนินมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรบนทางหลวงบริ เวณพื้นที่ศึกษาก่อนเข้าเขตชุมชน
ตารางที่ 5 การประเมินความเร็ วเฉลี่ยในการเดินทาง ก่อน-หลัง การทดสอบมาตรการด้านวิศวกรรมจราจร
Pair Samples
พื้นที่รอยต่อก่อนเข้าชุมชน
Car before – Car After
Truck Before – Truck After
M/C Before – M/C After
เขตชุมชน
Car before – Car After
Truck Before – Truck After
M/C Before – M/C After

Mean

S.D.

t

df

Sig. (2-tailed)

-.739
6.368
2.134

15.361
17.604
16.415

-1.213
2.230
2.163

635
37
276

.225
.032
.031

-.746
.940
1.298

15.599
15.897
8.759

-1.386
.484
3.034

840
66
418

.166
.630
.003
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Travel Speed at 85th percentiles
(kph)

บทความวิจยั

Before

After

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ณ จุดสารวจ ก่อน-หลัง ดาเนินมาตรการด้านวิศวกรรมจราจร
เห็ น ว่า การแก้ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งการขับ ขี่ ร ถยนต์ด้ว ย
ความเร็ งสู งไม่สามารถใช้มาตรการด้านใดด้านหนึ่ งใน
การแก้ไขปั ญหาได้สาเร็ จลุล่วง มาตรการด้านวิศวกรรม
จราจร การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึ งมาตรการการให้
ความรู ้แก่ประชาชน จะต้องทาควบคู่กนั ไป และต้องทา

4. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ชุ ม ช น บ้ า น ป่ า ย า ง อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช เป็ นพื้นที่ ศึ กษาการใช้ความเร็ วของ
ยานพาหนะที่ เข้าสู่ ชุมชน และเป็ นพื้นที่ ศึกษาทดลอง
มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่ งผลการศึกษาแสดงให้
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การประเมินผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่
ขบวนการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน โดยเฉพาะ
บริ เวณพื้นที่ ชุมชนข้างทางหลวง ที่ยงั ขาดมาตรการใน
การควบคุมความเร็ วรถยนต์ที่วิ่งผ่านให้ลดความเร็ วลง
ตามที่กฎหมายกาหนด งานวิจยั นี้ ได้จดั ทามาตรการด้าน
วิศวกรรมจราจรในการกาหนดพื้นที่ลดความเร็ วบริ เวณ
เขตรอยต่ อก่ อนเข้า สู่ ชุ มชน ซึ่ งผลการประเมิ น พบว่า
สามารถลดความเร็ วรถยนต์ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากยัง
ขาดมาตรการลดความเร็ วในชุ มชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
ทาให้การใช้ความเร็ วในการเดิ นทางเมื่อเข้าสู่ ชุมชนจะ
ใช้ความเร็ วต่อเนื่ องจากความเร็ วนอกเขตชุ มชน หรื อ
เพิ่ ม ความเร็ ว ในการเดิ น ทางเมื่ อ เข้า เขตชุ ม ชนใน
ยานพาหนะบางประเภท เพื่ อ ให้ สามารถด าเนิ น การ
จัด ท ามาตรการลดความเร็ ว ในการเดิ น ทางได้อ ย่า ง
ปลอดภัยโดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรมี ม าตรการก าหนดเขตพื้ น ที่ ร อยต่ อ ก่ อ นเข้า
ชุ ม ชนควบคู่ กั บ มาตรการอื่ น ๆ เช่ น การตรวจจั บ
ความเร็ ว การประชาสั ม พัน ธ์ หรื อ มาตรการด้า น
วิศวกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดความเร็ ว
2. ผูม้ ี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม มาตรการ
ป้ องกัน ในด้า นความปลอดภัย ทางถนนในเขตชุ ม ชน
อย่า งชัด เจน และควรก าหนดมาตรการแก้ไ ขปั ญ หา
อุ บัติ เ หตุ จ ราจรในเขตชุ ม ชนเป็ นมาตรฐานเพิ่ ม ใน
แผนการก่อสร้าง กรณี เมื่อมีการขยายหรื อปรับปรุ งถนน
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนข้างทางหลวง

ความอนุ เคราะห์ในการจัดทามาตรการบนผิวทาง และ
ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ในการสนับสนุ น
การทาวิจยั ในครั้งนี้
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