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แบบจ าลองท านายอบุัติเหตุบนทางด่วน   
กรณีศึกษาทางพิเศษเฉลมิมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นท่ี1)  

และทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 2) 

ACCIDENT PREDICTION MODEL ON 
EXPRESSWAYS A CASE STUDY OF 

THE FIRST AND SECOND STAGE 
EXPRESSWAY SYSTEMS 

 

 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

รองรับโครงข่ายการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาอุบติัเหตุการจราจร 
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มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และทรัพยสิ์นเสียหาย อุบติัเหตุส่งผลกระทบต่อปัญหาสงัคม 

3) วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นเรขาคณิตท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร(ระบบทางด่วนขั้นท่ี 1) และทางพิเศษศรีรัช (ระบบทาง
ด่วนขั้นท่ี 2)  
 

เพื่อสร้างแบบจ าลองท านายจ านวนอุบติัเหตุบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
(ระบบทางด่วนขั้นท่ี 1) และทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 2) 
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ขอบเขตของการวจิัย (Scope and limitations of the Study) 

1 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

   1.1 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 1)  

- โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเช่ือมโยงทางหลวงแผน่ดินสายประธานจากภาคเหนือ 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั 

- ประกอบดว้ยเส้นทาง 3 สาย ระยะทางรวม 30.1 กิโลเมตร  

 1.2 ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 2) 

  
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับปริมาณจราจรและสภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีคาดวา่จะขยายตวัในอนาคต 

- ประกอบดว้ยเส้นทาง 4 สาย ระยะทางรวม 39.2 กิโลเมตร  
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2. ขอบเขตดา้นเวลา  
-  ศึกษาและเกบ็ขอ้มูลอุบติัเหตุเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

3. ขอบเขตดา้นการศึกษา  
- การวเิคราะห์วา่ปัจจยัทางเลขาคณิตของถนนตวัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุตวัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ  และท าการสร้างแบบจ าลอง
ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอุบติัเหตุ ซ่ึง
แบ่งเป็น 5  กลุ่ม  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
- การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารสร้างแบบจ าลองการถดถอยทวนิามแบบลบโดย

ใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
- สามารถน าแบบจ าลองไปใชใ้นการคาดคะเนจ านวนอุบติัเหตุ จ านวน

ผูบ้าดเจ็บ จ านวนผูเ้สียชีวติบนทางพิเศษขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 

- สามารถน าไปวเิคราะห์แกไ้ขจุดอนัตรายบนทางพิเศษ ขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการถดถอยทวินามแบบลบ  

การหาค่าพารามเิตอร์ การวเิคราะห์การถดถอยทวนิามแบบลบใช ้ระดบันยัส าคญั ท่ี
นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 0.10 (Sig @ < 0.10) 
 วธีิการคดัเลอืกตัวแบบการถดถอยทวนิามแบบลบทีเ่หมาะสม พิจารณาจากค่า
นยัส าคญัท่ีนอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 0.10 คดัเลือกเอาคา่ท่ีมากท่ีสุดออกไปคร้ังละตวัแลว้
ท าการค านวณใหม่ เม่ือคดัเลือกตวัแปรออกไปทุกคร้ัง  

Y   =exp (β0+ β1PW + β2VOL + β3HC + β4VCU + β5VCD + β6RC    +I β7N + 
β8BKIN + β9FKIN + β10BKS + β11FKS+   )  
 

 



รูปที ่การกระจายตวัการเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิขึน้ทั้งหมดกบัจ านวนช่วงถนน  
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จากขอ้มูลอุบติัเหตุบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร(ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) และทางพิเศษศรีรัช (ระบบทาง
ด่วนขั้นที่ 2) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ วนัที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน
ทั้งหมด 1,722 คร้ัง อุบติัเหตุที่มีการบาดเจ็บจ านวน 570 คร้ัง อุบัติเหตุมีการเสียชีวิตจ านวน 20 คร้ัง 
จ านวนผูเ้สียชีวิต 43 ราย และจ านวนผูบ้าดเจ็บ 1,818 ราย 
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    ตัวแปรที่น าไปใช้สร้างแบบจ าลอง  
 

                                       ตัวแปรอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 กลุ่ม  
 

1. จ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด (คร้ัง/5ปี/กิโลเมตร)  
2. จ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดการบาดเจ็บ (คร้ัง/5ปี/กิโลเมตร) 
3.จ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดการสูญเสียชีวติ (คร้ัง/5ปี/กิโลเมตร) 

4. จ านวนรายผูเ้สียชีวติ (ราย/5ปี/กิโลเมตร) 
5. จ านวนรายผูบ้าดเจ็บ (ราย/5ปี/กิโลเมตร) 

ตัวแปรที่น าไปใช้สร้างแบบจ าลอง  
 

 1.  PW    = ความกวา้งของผิวทาง (เมตร) 
 2.  SW    = ความกวา้งไหลท่าง (เมตร) 
 3.  HC    = องศาโคง้ราบ (องศา) 
 4.  VCU = ร้อยละสะสมของทางลาดชนัในแนวข้ึน(ร้อยละ) 
 5.  VCD = ร้อยละสะสมของทางลาดชนัในแนวลง (ร้อยละ) 
 6.  RC    = จ านวนทางเช่ือมต่อกิโลเมตร (ทาง) 
 7.  IN     = ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั(มี=1,ไม่มี=0) 
 8. BKIN = ช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางแยกต่างระดบั(ใช่=1,ไม่ใช่=0) 
 9. FKIN = ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางแยกต่างระดบั(ใช่=1,ไม่ใช่=0) 
10. BKS  = ช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางออกถนนหลกั (ใช่=1,ไม่ใช่=0) 
11. FKS  = ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั (ใช่=1,ไม่ใช่=0) 

 

ตัวแปรทางเรขาคณิตของถนนมี 11 ตัวแปร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

1)        จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกดิขึน้ท้ังหมด (TOTACC2AB) 
 Y= exp [2.279+0.506 ช่วงถนนที่เป็นทางแยกต่างระดบั (IN) +0.240ช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางออก

ถนนหลกั(BKS)+0.264ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั(FKS)] 
 

    -ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั(IN) มีค่าพารามิเตอร์เป็น บวก 0.506หมายความ
วา่ ถา้มีช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม้จ านวนการเกิด
จ านวนอบุติัเหตุทั้งหมด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.59 โดยท่ีช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางออก
ถนนหลกั และช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั มีค่าคงท่ี ตวัแปรตามกบัตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบัค่า r² = 0.114  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 
   1)        จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกดิขึน้ท้ังหมด (TOTACC2AB) 
 
   -ช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางออกถนนหลกั (BKS) มีค่าพารามิเตอร์เป็น บวก 0.240

หมายความวา่ ถา้มีช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางออกถนนหลกั เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม้
จ านวนการเกิดจ านวนอบุติัเหตุทั้งหมด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.71 โดยท่ีช่วงกิโลเมตร
หลงัจากทางเขา้ถนนหลกั และช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั มีคา่คงท่ี  

   -ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั (FKS) มีค่าพารามิเตอร์เป็น บวก 
0.264หมายความวา่ ถา้มีช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั เพ่ิมข้ึนจะมี
แนวโนม้จ านวนการเกิดจ านวนอบุติัเหตุทั้งหมด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.02 โดยท่ี
ช่วงกิโลเมตรก่อนถึงทางออกถนนหลกั และช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั มี
ค่าคงท่ี  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

2)       จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกดิการบาดเจ็บ (INJACC2AB)  
 Y= exp [1.271+0.407ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั (IN) +0.292ช่วงกิโลเมตร

หลงัจากทางเขา้ถนนหลกั(FKS)] 
 

      -ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดบั (IN) มีค่าพารามิเตอร์เป็น บวก 0.407 
หมายความว่า ถ้ามี ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่างระดับ เพ่ิมข้ึนจะมี
แนวโนม้จ านวนการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดการบาดเจ็บ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.02 
โดยท่ี ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั มีค่าคงท่ี และตวัแปรตาม
กบัตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบัค่า r² = 0.076  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

2) จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกดิการบาดเจ็บ (INJACC2AB) 
     -ช่วงกโิลเมตรหลงัจากทางเข้าถนนหลกั (FKS) มีค่าพารามิเตอร์เป็น 

บวก 0.292 หมายความว่า ถ้ามี ช่วงกโิลเมตรหลงัจากทางเข้าถนนหลัก 
เพิม่ขึน้จะมีแนวโน้มจ านวนการเกดิอบัุติเหตุที่เกดิการบาดเจ็บ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.39 โดยที่ ช่วงถนนที่เป็นทางแยกต่างระดับ มี
ค่าคงที่  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

3)   จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกดิการสูญเสียชีวติ (FATACC2AB) 
       Y= exp [-2.280+0.807ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั (FKS)]  
 

    -ช่วงกิโลเมตรหลงัจากทางเขา้ถนนหลกั (FKS) มีค่าพารามิเตอร์เป็น 
บวก 0.807หมายความว่า ถา้เป็นถนนมีช่วง 1 กิโลเมตรหลงัจากทางเขา้
ถนนหลกั (on-ramp) จะมีแนวโนม้การจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดการสูญเสีย
ชีวติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.41 โดยตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบัค่า r² = 0.023  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

4)       จ านวนรายผู้บาดเจ็บ (INJ2AB)  
 Y= exp [12.341+0.233 ทางเช่ือมต่อกิโลเมตร (RC) +0.618ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่าง

ระดบั(IN)]  

      -ทางเ ช่ือมต่อกิโลเมตร (RC)  มีค่ าพารามิเตอร์ เป็น บวก 0 .233 
หมายความว่า ถา้มีทางเช่ือมต่อกิโลเมตร เพ่ิมข้ึน จะมีแนวโน้ม จ านวน
รายผูบ้าดเจ็บ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.62 โดยท่ี    ช่วงถนนท่ีเป็นทางแยกต่าง
ระดับ มีค่าคงท่ี และตวัแปรตามกบัตัวแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัท่ี
ระดบัค่า r² = 0.079  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

4) จ านวนรายผู้บาดเจ็บ (INJ2AB) 

 
         -ช่วงถนนที่เป็นทางแยกต่างระดับ (IN) มค่ีาพารามิเตอร์เป็น บวก 

0.618 หมายความว่า ถ้ามี ช่วงถนนที่เป็นทางแยกต่างระดับ เพิม่ขึน้ 
จะมีแนวโน้ม จ านวนรายผู้บาดเจ็บ เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.55 โดยที่ ทาง
เช่ือมต่อกโิลเมตร มีค่าคงที่  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอบัุติเหตุบนทางพิเศษ12 

5) จ านวนรายผู้สูญเสียชีวติ (FATPL2AB) 

 
        -ผลการวเิคราะห์ ไม่พบตัวแปรอสิระทีม่คีวามสัมพนัธ์ กบัตัว

แปรตาม 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
ในการศึกษาแบบจ าลองคร้ังน้ีเป็นแบบจ าลองระหว่างอุบติัเหตุกับลกัษณะทาง
กายภาพของถนนและปริมาณการจราจร แต่การเกิดอุบติัเหตุมีปัจจัยอ่ืนๆเข้ามา
เก่ียวขอ้งอีกมากมายในการศึกษาคร้ังต่อไปควรหาข้อมูลและตัวแปรต่างๆเพ่ิม
มากกวา่น้ี  
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางเช่ือมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงถนนท่ี
เป็นทางแยกต่างระดบัจ านวนทางเช่ือมต่อ  
ในการออกแบบหรือปรับปรุงโครงการควรพิจารณาถึงจุดเหล่าน้ีอย่างรอบคอบไม่
วา่จะเป็น เคร่ืองหมายจราจร เส้นแบ่งทิศทางการเดินรถ ระยะป้ายบอกทาง ระยะ
ของทางเบ่ียงเขา้ออก อุปกรณ์บงัคบัรถให้อยู่ในช่องทางหรือแสงไฟฟ้าส่องสวา่ง
ฯลฯ  
ลกัษณะการออกแบบทางเรขาคณิตของ ทางพิเศษมีการส ารวจออกแบบท่ีสมบูรณ์
ถูกต้องและเหมาะสมในด้านความปลอดภัยสูง ผู ้ขับข่ีก่อนท่ีจะใช้ทางควร
ตรวจสอบ สภาพร่างกาย สภาพยานพาหนะ แผนการเดินทาง และเคารพกฎจราจร 
ก็สามารถลดการเกิดอบุติัเหตุได ้ 
 

เฉลิมมหานครตดักบัศรีรัช 
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ศรีรัชตดักบัอาจนรงค ์

 

ศรีรัชตดักบัอาจนรงค ์

 

 


