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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการใชค้วามเร็วของรถยนต์และรถบรรทุก บนถนนทาง

หลวง 2 ช่องจราจร 4 ช่องจราจร (ในเขตเมืองและชนบท) และทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง แบ่งออกเป็น 7 กรณี เพ่ือให้
ทราบถึงการกระจายตวัและความแตกต่างระหว่างความเร็วขณะขบัข่ีกบัความเร็วท่ีใชใ้นการออกแบบถนน ความเร็ว
ตามกฎหมายก าหนดและขีดจ ากดัความเร็วท่ีค  านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป (Us limits2) พร้อมทั้งปัจจยัทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ จ านวนช่องจราจร ลกัษณะของเกาะกลาง ช่วงเวลากลางวนัและกลางคืนท่ีมีผลต่อความเร็วขณะขบัข่ี เพ่ือน าไปสู่
การเสนอแนะการปรับความเร็วจ ากดัท่ีเหมาะสม จากผลการวเิคราะห์พบวา่ทุกจุดส ารวจมีความกระจายตวัไม่เหมาะสม
กบัความเร็วในปัจจุบนั จ านวนช่องจราจรและเกาะกลางไม่มีผลต่อความเร็วรถบรรทุก แต่มีผลต่อความเร็วรถยนตอ์ยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ จากการเปรียบเทียบความเร็ว มี 2 จุดท่ีแนะน าให้ลดความเร็วจ ากดัลง เน่ืองจากมีความเร็วสูงกว่า
ความเร็วท่ีใชอ้อกแบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ความเร็วท่ีใชอ้ยูมี่ความไม่ปลอดภยั 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the behavior of the speed of cars and trucks. Divided into 7 cases were 
selected as the representatives of urban and rural areas on the highway 2 lanes, 4 lanes and intercity highway, to better 
understand the distribution and the difference between the Operating Speed with the Highway Design Speed. Furthermore, 
speed limit according to the law and speed limit calculated from the program (Us limits2) which reflected to physical factors 
which lead to suggest the appropriate speed limit such as the number of traffic lanes, median type appearances and day and 
night effects. From the results, it was found that all survey points were not suitable for the current speed. The number of 
traffic lanes and median type did not affect the truck speed but it affected car speed is statistically significant. By 
comparison, there were 2 unsafe cases which were recommended to reduce the speed limit because the operating speed is 
higher than the designed speed is statistically significant (P<0.05). It indicates that speed is not safe. 
 

 
 
 
ค าส าคญั: ความเร็วขณะขบัข่ี ความเร็วจ ากดั ความเร็วท่ีใชใ้นการออกแบบ    
Keywords: Operating speed, Speed limit, Highway design speed 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัประเทศไทย มีปริมาณจราจรบนทอ้งถนนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามมาคืออุบติัเหตุ
ทางถนนซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศไทย จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน จ าแนกตาม
สาเหตุจากบุคคล พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุสูงท่ีสุดคือการขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
76.87 และจ าแนกตามประเภทรถ ซ่ึงรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.80 (กรม
ทางหลวง ส านกัอ านวยความปลอดภยั อุบติัเหตุจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน, 2559) ดงันั้นความเร็วจึงเป็นสาเหตุหลกั
ของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน ซ่ึงปัญหาการขบัข่ีเกินกวา่กฎหมายก าหนด อาจเกิดจากความเร็วท่ีมีความไม่เหมาะสมกบั
ทางหลวงแต่ละประเภท ปัจจุบนัความเร็วจ ากดัในประเทศไทยนั้น ค านึงถึงประเภทยานพาหนะและลกัษณะการใช้
พ้ืนท่ีเท่านั้น ดงันั้นผูว้จิยัจึงแบ่งพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ิมเติมตามลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี การแบ่งทิศทาง และจ านวนช่องจราจร 

 จากการศึกษาของ (รัชมงคล, พนกฤษณ, 2558) ไดท้ าการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและเปรียบเทียบวิธีการ 
ก าหนดค่าขีดจ ากดัความเร็วจากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ USLimits2 ระบบผูเ้ช่ียวชาญ VLimits2.0 และ
แบบจ าลองของ Bellalite พบวา่ วธีิการระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นวิธีการท่ีสามารถเสนอผลลพัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
สมควรใชเ้ป็นตวัเลือกในการพฒันาวธีิการก าหนดค่าขีดจ ากดัความเร็วในประเทศไทยท่ีสามารถหาค่าขีดจ ากดัความเร็ว
ได ้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้จ านวนของผูฝ่้าฝืนมาตรการขีดจ ากดัความเร็ว ลดน้อยลง และสามารถลดความเส่ียง 
ความถ่ี และความรุนแรงของ อุบติัเหตุไดใ้นท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าโปรแกรม Us limits2 มาร่วมเพ่ือใชอ้า้งอิงและ
เปรียบเทียบ ศึกษาพฤติกรรมการใชค้วามเร็วของผูข้บัขี่รถยนตแ์ละรถบรรทุกท่ีใชท้างหลวง เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะ
การปรับความเร็วจ ากดัท่ีเหมาะสม  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั  
 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชค้วามเร็วของผูข้บัขี่รถยนตแ์ละรถบรรทุก (Operating Speed) บนถนนทางหลวง 
2 ช่องจราจร 4 ช่องจราจร (ในเขตเมืองและชนบท) และทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างความเร็วขณะขบัข่ี (Operating Speed)กบัความเร็วท่ีใชใ้นการออกแบบ
ถนนทางหลวง (Highway Design Speed) ความเร็วตามกฎหมายก าหนด (Speed Limit) และขีดจ ากดัความเร็วท่ีค  านวณ
จากโปรแกรมส าเร็จรูป (Us limits2) บนถนนทางหลวง 2 ช่องจราจร 4 ช่องจราจร (ในเขตเมืองและชนบท)  และทาง
หลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ จ านวนช่องจราจรและลกัษณะของเกาะกลาง รวมทั้งช่วงเวลากลางวนั
และกลางคืน ท่ีมีผลต่อความเร็วขณะขบัข่ี 

4) เพื่อเสนอแนะการปรับความเร็วจ ากดั (Speed Limit) ท่ีเหมาะสมกบัถนนทางหลวง 2 ช่องจราจร 4 ช่อง
จราจร (ในเขตเมืองและชนบท) และทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

1) Operating Speed, Speed Limit และ Highway Design Speed บนถนนเดียวกนัมีความแตกต่างกนั 
2) Operating Speed ของยานพาหนะท่ีวิง่บนถนนในเขตเมือง มีความแตกต่างจากถนนในเขตชนบท และทาง

หลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
3) จ านวนช่องจราจร ชนิดเกาะกลาง ช่วงเวลากลางวนักลางคืนมีผลกระทบต่อ Operating Speed 
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วธีิการวจิยั 
 แนวทางการคดัเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 
 พิจารณาจากพฒันาการใชท่ี้ดินสองขา้งทางถนน จะแบ่งถนนทางหลวงท่ีศึกษาออกเป็นบริเวณพ้ืนท่ีเขตเมือง 
เขตชนบทและทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
 พิจารณาจากการแบ่งแยกทิศทางของการจราจร เกาะกลางถนนแบบยก แบบทาสี แบบก าแพงกั้น ซ่ึงแบ่งพ้ืนท่ี
ศึกษาได ้7 กรณี ไดแ้ก่ 1) เขตเมือง 2 ช่องจราจร 2) เขตเมือง 4 ช่องจราจรเกาะกลางแบบยก 3) เขตเมือง 4 ช่องจราจร
เกาะกลางแบบทาสี 4) เขตชนบท 2 ช่องจราจร 5) เขตชนบท 4 ช่องจราจรเกาะกลางแบบยก 6) เขตชนบท 4 ช่องจราจร
เกาะกลางแบบทาสี และ 7) ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 8 ช่องจราจร 
 
ตารางที ่1  ตารางแสดงค่าความเร็วจ ากดั ความเร็วท่ีใชใ้นการออกแบบและสถิติอุบติัเหตุยอ้นหลงั 3 ปี (ปี59-61) สาเหตุเกิด

จากขบัข่ีเกินกฎหมายก าหนด ของพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา  
ลกัษณะพ้ืนท่ี Design Speed(km/hr)  Speed limit (km/hr) สถิติอุบติัเหตุ (คร้ัง) 

รถยนต+์รถบรรทุก รถยนต ์ รถบรรทุก รถยนต+์รถบรรทุก 
เขตเมือง 60  80 60 12 
เขตชนบท 90 90 80 1 

ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 120 120 80 7 
ท่ีมา: (กรมทางหลวง มาตรฐานชั้นทางส าหรับทางหลวง, 2560) 
          ( รายงานสรุปอุบติัเหตุบนทางหลวงทัว่ประเทศ, 2562) 
         ( กองบงัคบัการต ารวจจราจร พระราชบญัญติัจราจรทางบก ปี พ.ศ. 2522, 2560) 

 
 ข้อมูลความเร็ว  

ในการขอขอ้มูลความเร็วของรถยนตแ์ละบรรทุก บนต าแหน่งส ารวจต่าง ๆ จ านวน 35 จุด  ซ่ึงแบ่งได ้7 กรณี ได้
ขอขอ้มูลปี 2560 จากกรมทางหลวง ซ่ึงไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลความเร็วของรถยนตแ์ละบรรทุกดว้ยเคร่ืองมือไมโครเวฟ
เรดาร์ ท่ีสามารถเก็บและบนัทึกขอ้มูลความเร็วอตัโนมติั จุดท่ีคดัเลือกในการส ารวจวิเคราะห์ความเร็วนั้นมีเฉพาะขอ้มูลบน
ทางตรง ถูกน ามาคดักรองดว้ยโปรแกรม Excel เพ่ือหาความเร็วของรถเฉพาะคนัท่ีวิ่งดว้ยความเร็วอิสระ ซ่ึงจะคดัขอ้มูลท่ีมี 
Headway นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 วินาทีออก (Transportation Research Board HCM 2010, 2010) และกรองขอ้มูล outliers 
ออกดว้ยโปรแกรม SPSS    

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการท าวจิยั 
 โปรแกรม Microsoft Office Excel โปรแกรม SPSS 14.0 for Windows และโปรแกรม USLIMITS2   

แนวทางการวเิคราะห์ความเร็วจ ากดัทีเ่หมาะสม 
การวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้ความเร็ว 
ตวัแปรดา้นการจราจรต่าง ๆ จากท่ีไดมี้การส ารวจจะถูกรวบรวมและท าการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเร็ว ดงัต่อไปน้ี ความเร็วเฉล่ีย ความเร็วท่ี15 และ 85 เปอร์เซ็นไทล ์(วฒันวงศ์, 2545; กิตติชยั, 2556) ขีดจ ากดับนและ
ขีดจ ากดัล่าง  พล็อตกราฟความถ่ีสะสมของความเร็ว กราฟการกระจายของความเร็ว (Queensland Manual of Uniform 
Traffic Control Devices [MUTCD], 2017) 
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ตารางที ่2  ตวัอยา่งตารางการแจกแจงขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นความเร็ว    

ช่วงช้ัน
ความเร็ว 

จุดกึง่กลาง
ช้ัน(ui) 

ความถี่
(fi) 

ค่าร้อยละของ
ความถี่ในช่วง
ช้ันต่อความถี่

รวม 

ผลรวม 3 ช่วงช้ัน
ค่าร้อยละของ

ความถี่ในช่วงช้ัน
ต่อความถี่รวม 

ค่าขอบ
บนของ
ช่วงช้ัน 

ค่า
สะสม
ของค่า
ร้อยละ 

ความถี่*จุด
กึง่กลางช้ัน
(fi*ui) 

0-30 15.0 0 0.0 0.0 30 0.0 0.0 

>30-35 32.5 297 13.7 0.0 35 13.7 9,652.5 

>35-40 37.5 489 22.6 36.3 40 36.3 18,337.5 

>40-45 42.5 447 20.6 56.9 45 56.9 18,997.5 

>45-50 47.5 350 16.2 59.4 50 73.1 16,625.0 

>50-55 52.5 227 10.5 47.3 55 83.6 11,917.5 

>55-60 57.5 157 7.2 33.9 60 90.8 9,027.5 

>60-65 62.5 93 4.3 22.0 65 95.1 5,812.5 

>65-70 67.5 46 2.1 13.7 70 97.2 3,105.0 

>70-75 72.5 30 1.4 7.8 75 98.6 2,175.0 

>75-80 77.5 15 0.7 4.2 80 99.3 1,162.5 

>80-85 82.5 11 0.5 2.6 85 99.8 907.5 

>85-90 87.5 3 0.1 1.3 90 100.0 262.5 

>90-95 92.5 0 0.0 0.6 95 100.0 0.0 

>95-100 97.5 1 0.0 0.2 100 100.0 97.5 

>100-105 102.5 0 0.0 0.0 105 100.0 0.0 

TOTALS 2,166 100.0 
   

98,080.0 

 
 
 

  
ภาพที ่1  ตวัอยา่งกราฟความถ่ีสะสมของความเร็ว และกราฟการกระจายของความเร็ว 85 เปอร์เซ็นไทล ์
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การวเิคราะห์ด้านการกระจายตวัของความเร็ว 
 ขอ้มูลดา้นการกระจายตวัจะเป็นอีกหน่ึงขอ้มูลท่ีจะเป็นตวัก าหนดความเร็วจ ากดัท่ีเหมาะสม การทดสอบการ
กระจายตวัของการใชค้วามเร็ว ณ จุดส ารวจ จะบ่งช้ีให้ทราบว่า ความเร็วจ ากดัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ณ ต าแหน่งส ารวจ
ความเร็วมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยอาศยัการศึกษาตามมาตรฐานทดสอบขอ้มูลดา้นความเร็วของประเทศออสเตรเลีย 
ดงัตารางท่ี 3 หากความเร็วมีการกระจายตวัไม่สอดคลอ้งกบัค่าการกระจายตวัท่ียอมให้นัน่หมายถึงวา่ ความเร็วจ ากดัท่ี
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอาจมีความไม่เหมาะสม  หรือไม่ความเขา้ใจของผูข้บัข่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งสบัสน 
 
ตารางที ่3 ตารางมาตรฐานทดสอบขอ้มูลดา้นความเร็ว  (MUTCD, 2017) 

ตวัแปร 
ความเร็วจ ากดัในปัจจุบัน ( กม./ชม.) 

40 50 60 70 80 90 100 110 

ความเร็วเฉล่ีย 32-43 41-53 49-63 59-72 69-80 79-89 89-97 99-106 

ขีดจ ากดับนช่วง15 กม./ชม.ท่ี
ยานพาหนะเลือกใชม้ากท่ีสุด 

36-49 46-59 56-69 66-79 76-89 86-98 96-106 105-114 

จ านวนเปอร์เซ็นตข์องรถท่ีวิง่
อยูใ่นช่วง15 กม./ชม.ท่ี
ยานพาหนะเลือกใชม้ากท่ีสุด 

>60 >60 >60 >60 >60 >60 

ในเมือง 
>54  

นอกเมือง
<45 

>40 

 
การทดสอบทางสถิตขิองงานวจิยั 
น าขอ้มูลความเร็วท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และหาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 

กลุ่มโดยใช ้T-test (กลัยา, 2553) ซ่ึงจะใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ี ขั้นตอนต่อไปจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางกายภาพ ได้แก่ จ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลาง รวมทั้งช่วงเวลากลางวนัและ
กลางคืนซ่ึงมีผลต่อความเร็ว โดยจะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  SPSS ในการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ี 
 
ผลการวจิยั 

สัดส่วนของผู้ใช้ความเร็วสูงกว่าค่าความเร็วจ ากดัและความเร็วทีใ่ช้ออกแบบในปัจจุบัน 
จากการส ารวจพฤติกรรมการใชค้วามเร็วจากจุดส ารวจทั้งหมด 35 จุด พบวา่พฤติกรรมการการขบัข่ีรถยนต์

ดว้ยความเร็วท่ีเกินกวา่กฎหมายก าหนดในพ้ืนท่ีเขตชนบทมีสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 27.5 และพฤติกรรมการขบัข่ี
รถบรรทุกดว้ยความเร็วท่ีเกินกวา่กฎหมายก าหนดในพ้ืนท่ีเขตเมืองมีสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 24.4 

พฤติกรรมการขบัข่ีรถยนต์และรถบรรทุกด้วยความเร็วท่ีเกินกว่าท่ีใช้ในการออกแบบในพ้ืนท่ีเขตเมืองมี
สดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 41.0 และ 24.5 ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 2 หน่ึงในเหตุผลท่ีมีผูข้บัข่ีใชค้วามเร็วสูงกวา่ 
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ค่าความเร็วจ ากดัและความเร็วท่ีใชอ้อกแบบในปัจจุบนั คือ ค่าความเร็วจ ากดัท่ีกฎหมายก าหนดค่าไว ้อาจไม่มีความ
เหมาะสมกับทั้ งสภาพกายภาพของถนนท่ีมีขนาดกวา้งและหลายช่องจราจร ประสิทธิภาพของยานพาหนะ และ
พฤติกรรมการขบัขี่ 

 

 
ภาพที ่2  แผนภาพแสดงร้อยละของรถยนตแ์ละบรรทุกท่ีขบัเกิน Speed limit และ Design speed 

 
การทดสอบการกระจายตวัของความเร็ว 
จากขอ้มูลความเร็วอิสระ (Free Flow Speed) ของยานพาหนะในแต่ละต าแหน่งจุดส ารวจ ทั้งในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

เขตชนบท และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พบว่า เกือบทุกจุดส ารวจมีการกระจายตวัของความเร็วรถยนต์ค่อนขา้ง
มากกว่าของรถบรรทุก ดงัแสดงตวัอย่างในภาพท่ี 3 ซ่ึงหากพิจารณาเทียบค่าตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย 
(ตารางท่ี 3) พบวา่ค่าการกระจายตวัความเร็วของรถยนตแ์ละรถบรรทุก ทุกจุดส ารวจไม่สอดคลอ้งกบัค่าการกระจายตวั
ท่ียอมให้ของความเร็วจ ากัดในปัจจุบัน ดังแสดงตวัอย่างในตารางท่ี 4  ซ่ึงหมายความว่า ความเร็วจ ากดัท่ีใชอ้ยู่ใน
ปัจจุบนัอาจมีความไม่เหมาะสม แต่จ าเป็นตอ้งท าการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆร่วมด้วยเพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะการปรับ
ความเร็วจ ากดัท่ีเหมาะสม 

เ ม่ือ เปรียบเทียบการกระจายตัวของความเ ร็วรถยนต์และรถบรรทุก แบ่งตามช่วงเวลากลางวัน                 
(06.00-17.59 น.) และกลางคืน (18.00 น.-05.59 น.) พบวา่ทั้งรถยนตแ์ละรถบรรทุกส่วนมากช่วงกลางคืนมีการกระจาย
ตวัของความเร็วมากกวา่กลางวนัดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ช่วงเวลาก็ส่งผลกระทบต่อการใชค้วามเร็ว
ดว้ยเช่นกนั 
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ภาพที ่3  ตวัอยา่งแผนภาพกล่องของความเร็ว                       ภาพที ่4  ตวัอยา่งแผนภาพกล่องของความเร็ว  
               รถยนตแ์ละรถบรรทุก                                                            รถยนตช่์วงกลางวนัและกลางคืน 
 
ตารางที ่4 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบตวัแปรดา้นความเร็วของรถยนตแ์ละบรรทุก 

หมายเลข
ทางหลวง 

ตวัแปร 

รถยนต ์ รถบรรทุก 
ความเร็วจ ากดัในปัจจุบนั 80  

( กม./ชม.) 
ความเร็วจ ากดัในปัจจุบนั 60 

 ( กม./ชม.) 
ตาราง

มาตรฐาน 
ความเร็วจาก

สนาม 
ตารางมาตรฐาน 

ความเร็วจาก
สนาม 

3584 

ความเร็วเฉล่ีย 69-80 

39.48 

49-63 

40.43 
3144 42.93 40.25 
3240 49.95 46.45 
3179 49.05 49.53 
3168 45.28 47.61 
3584 

ขีดจ ากดับนช่วง15 กม./ชม.
ท่ียานพาหนะเลือกใชม้าก

ท่ีสุด 
76-89 

45 

56-69 

45 
3144 45 45 
3240 55 55 
3179 55 55 
3168 50 50 
3584 

จ านวนเปอร์เซ็นตข์องรถท่ี
วิง่อยูใ่นช่วง15 กม./ชม.ท่ี
ยานพาหนะเลือกใชม้าก

ท่ีสุด 

>60 

81.17 

>60 

67.14 
3144 67.82 40.25 
3240 55.94 57.93 
3179 52.16 55.45 
3168 59.37 58.70 

หมายเหตุ : ตารางมาตรฐาน คือ ตารางท่ีใชท้ดสอบขอ้มูลดา้นความเร็ว  (MUTCD, 2017) 
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วเิคราะห์ความเร็วด้วยโปรแกรม USLIMITS2 ( US.Department of Transport USLIMIT2, 2018) 
ทางผูว้จิยัไดใ้ชร้ะบบช่วยค านวณความเร็วจ ากดั ของประเทศสหรัฐอเมริกา (โปรแกรม USLIMITS) ซ่ึงจ าเป็น

จะตอ้งป้อนค่าขอ้มูลต่างๆ ลงไป เช่น ความหนาแน่นของการใชพ้ื้นท่ีรอบขา้ง จ านวนทางเขา้ออก ประเภทถนน จ านวน
ช่องจราจร การแบ่งการจราจร ปริมาณจราจร ความเร็วในการขบัข่ีปัจจุบนั คนเดินเทา้ ฯลฯ ซ่ึงเม่ือป้อนค่าคุณสมบติั
ต่างๆ ของถนนและสภาพแวดลอ้มเขา้ไปแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลเพ่ือช่วยในการตดัสินใจใหก้บัผูอ้อกแบบ โดยอาศยั
หลกัการของระบบ Expert System ช่วยใหก้ารก าหนดความเร็วจ ากดัมีความแม่นย  าและลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจมองขา้มได ้
รวมถึงมีความสอดคลอ้งตรงกนัในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือน าค่าท่ีไดไ้ปใชใ้นการเปรียบเทียบกบัความเร็วของทางหลวงท่ี
ท าการศึกษาต่อไป 
 

รถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์ รถบรรทุก
Existing Speed (kph) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
85th Percentile Speed (kph) 46.7 48.6 50.8 45.4 60.1 55.5 59.8 58.7 55.4 60.1
50th Percentile Speed (kph) 37.8 40.5 41.8 39.2 48.6 45.7 47.9 48.2 43.6 40.3
ระยะท่ีส ำรวจ (km) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
AADT ( ปี 58 ) 8136 8136 13956 13956 5710 5710 11688 11688 4197 4197
Adverse Alignment (ลกัษณะถนนท่ีไม่ปกติ) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Speed limit (kph) 80.0 60.0 80.0 60.0 80.0 60.0 80.0 60.0 80.0 60.0
Is this a one-way street? (รถว่ิงทำงเดียว) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Divided/Undivided (มีหรือไม่มีเกำะกลำง) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
จ ำนวนช่องจรำจร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ชนิดพ้ืนท่ี 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1
จ ำนวนทำงเช่ือม 11 11 12 12 21 21 22 22 9 9
จ ำนวนสญัญำณไฟ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
กิจกรรมกำรจอดรถ Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high
คนเดินเทำ้และรถจกัรยำน Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high Not high
Speed limit (kph) จำกโปรแกรม  (kph) 48.3 48.3 48.3 48.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3

ทล.3168
2 ช่องจราจร ในเขตเมอืง

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
ทล.3584 ทล.3144 ทล.3240 ทล.3179

 
ภาพที ่5 ตวัอยา่งค่าท่ีใชว้เิคราะห์ความเร็วดว้ยโปรแกรม USLIMITS2 

 
เปรียบเทยีบความแตกต่างด้านความเร็ว 
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี  
H0 : μ1 =  μ2                 
H1 : μ1 ≠ μ2   
ใชค้่าความเช่ือมัน่ในการทดสอบ 95% ท่ีระดบันยัส าคญั  α = 0.05      
ผลการทดสอบทางสถิตริะหว่าง Operating Speed กบั Highway Design Speed  
ในเขตเมือง  มีเพียงรถยนต ์บนถนน 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบทาสี(กรณีท่ี3) ท่ีผลการทดสอบ T test พบวา่ 

p < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ ความเร็วของรถยนตใ์นสนาม (Operating Speed) 
ใชค้วามเร็วสูงกวา่ความเร็วท่ีใชอ้อกแบบทางหลวง (Highway Design Speed) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ในเขตชนบท  พบวา่ รถบรรทุกบนถนน 2 ช่องจราจร(กรณีท่ี4) รถยนตแ์ละรถบรรทุกบนถนน 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบยก(กรณีท่ี5) ผลการทดสอบ T test พบว่า p < 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง
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หมายความว่า ใชค้วามเร็วของรถในสนาม (Operating Speed) ต่างจากความเร็วท่ีใชอ้อกแบบทางหลวง (Highway 
Design Speed) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีรถบรรทุกจะมี Operating Speed ต ่ากวา่ Design Speed และ รถยนต ์มี 
Operating Speed สูงกวา่ Highway Design Speed  

ในเขตทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 8 ช่องจราจร ทั้งรถยนตแ์ละบรรทุก(กรณีท่ี7) ผลการทดสอบ T test พบวา่ 
p < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ ความเร็วของรถยนตแ์ละบรรทุก(Operating Speed) 
มีความแตกต่างกนัความเร็วท่ีใชอ้อกแบบทางหลวง (Highway Design Speed) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดย Operating 
Speed มีค่านอ้ยกวา่ Highway Design Speed เม่ือน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วท่ีใชอ้อกแบบถนนและ
ความเร็วขณะขบัข่ี พบวา่ความเร็วรถยนตแ์ละรถบรรทุก เพ่ิมข้ึนตามความเร็วท่ีใชอ้อกแบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 

  
ภาพที ่6  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วท่ีใชอ้อกแบบถนน และความเร็วขณะขบัข่ีของรถยนตแ์ละรถบรรทุก 

 
ผลการทดสอบทางสถิตริะหว่าง Operating Speed กบั Speed limit 
ในเขตเมือง พบวา่รถยนตบ์นถนน 2 ช่องจราจร(กรณีท่ี1)และรถยนตบ์นถนน 4 ช่องจราจรเกาะทาสี(กรณีท่ี3) 

ผลการทดสอบ T test พบวา่ p < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ ความเร็วของรถใน
สนาม (Operating Speed) ต่างจากความเร็วจ ากดั (Speed limit) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีรถยนตจ์ะมี Operating 
Speed ต ่ากวา่ Speed limit  

ในเขตชนบท มีเพียงรถยนตบ์นถนน 4 ช่องจราจรเกาะยก(กรณีท่ี5) ผลการทดสอบ T test พบวา่ p < 0.05 
แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ ความเร็วของรถยนตใ์นสนาม (Operating Speed) สูงกว่า
ความเร็วจ ากดั (Speed limit) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ในเขตทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 8 ช่องจราจร ทั้งรถยนตแ์ละบรรทุก(กรณีท่ี7) ผลการทดสอบ T test พบวา่  
p < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ ความเร็วของรถยนตแ์ละบรรทุก(Operating Speed) 
ต่างจากความเร็วจ ากดั (Speed limit) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดย Operating Speed มีค่านอ้ยกวา่ Speed limit 

เม่ือน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วจ ากดัและความเร็วขณะขบัข่ี พบว่าความเร็วรถยนต์และ
รถบรรทุกเพ่ิมข้ึนตามความเร็วจ ากดั ดงัแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วจ ากดัและความเร็วขณะขบัข่ี ของรถยนตแ์ละบรรทุก 

 
ผลการทดสอบทางสถิตริะหว่าง Operating Speed กบั Speed Uslimits2 
ในเขตเมือง มีเพียงรถยนตบ์นถนน 4 ช่องจราจร เกาะทาสี(กรณีท่ี3) ท่ีผลการทดสอบ T test พบวา่ p < 0.05 

แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า ความเร็วของรถยนต์ในสนาม (Operating Speed) ใช้
ความเร็วสูงกวา่ขีดจ ากดัความเร็วท่ีค  านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป (Uslimits 2) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือน ามาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วจากขีดจ ากดัความเร็วท่ีค  านวณจากโปรแกรมและความเร็ว
ขณะขับ ข่ี  พบว่าความเ ร็วรถยนต์และรถบรรทุก เ พ่ิม ข้ึนตามขีดจ ากัดความเ ร็วท่ีค  านวณจากโปรแกรม                          
ดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 

    
ภาพที ่8  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขีดจ ากดัความเร็วท่ีค  านวณจากโปรแกรมและความเร็วขณะขบัข่ีของรถยนตแ์ละบรรทุก 

 
เปรียบเทยีบปัจจยัทางกายภาพ 
ใชว้เิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(ONE WAY ANOVA) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 14.0 ในการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ี 
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี ( การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) 

H0 : μ1= μ2=μ3… μk                     
H1 : μ1≠ μ2≠μ3... μk     อยา่งนอ้ย 1 คู่         
ใชค้่าความเช่ือมัน่ในการทดสอบ 95% ท่ีระดบันยัส าคญั  α = 0.05   
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ผลเปรียบเทยีบความเร็วขณะขับขี่ (Operating Speed) ช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื 
มีเพียงในเขตชนบท ท่ีรถยนตบ์นถนน 4 ช่องจราจร เกาะแบบยกและทาสี(กรณีท่ี5และ6) ท่ีผลการทดสอบ    

T test พบวา่ p < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ ความเร็วของรถยนตท่ี์วิ่งในช่วงเวลา
กลางวนัและกลางคืนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงพบวา่ช่วงเวลากลางวนัมากกวา่ช่วงกลางคืน 

ผลเปรียบเทยีบความแตกต่างของจ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลาง 
จ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลางของรถยนต์ ทดสอบ ANOVA ไดค้่า p < 0.05   แสดงว่า ปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่จ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลางท่ีต่างกนัส่งผลให้ความเร็วขณะขบัข่ี
ของรถยนตแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD ค่าเฉล่ียความเร็วของรถยนตท่ี์วิง่บนถนน 2 4 และ8 ช่องจราจรแตกต่างกนัทั้งหมด โดยถนน 8 ช่องจราจรจะส่งผล
ใหค้วามเร็วรถยนตสู์งท่ีสุด รองลงมาเป็น 4 ช่องจราจร และ 2 ช่องจราจรตามล าดบั และค่าเฉล่ียความเร็วของรถยนตท่ี์
วิ่งบนถนนท่ีมีเกาะทุกชนิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยถนนท่ีมีเกาะแบบก าแพงกั้นจะส่งผลให้
ความเร็วรถยนตสู์งท่ีสุด รองลงมาเป็น เกาะยก เกาะสี และไม่มีเกาะ ตามล าดบั แต่จ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลาง 
ไม่มีผลต่อรถบรรทุก 

 เม่ือน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลางกบัความเร็วขณะขบัข่ี พบว่า
ความเร็วของรถยนต ์เพ่ิมข้ึนตามจ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลาง ดงัแสดงในภาพท่ี 9 และ 10 

บนถนน 4 ช่องจราจร มีสัดส่วนผูข้บัข่ีดว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่ Design Speed และ Speed Limit สูงท่ีสุด คือ 
รถยนต ์ร้อยละ 41.59, 20.00 และ รถบรรทุก  ร้อยละ 15.25, 20.66 ตามล าดบั 

บนถนนท่ีมีเกาะกลางแบบยก มีสดัส่วนผูข้บัขี่ดว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่ Design Speed และ Speed Limit สูงท่ีสุด 
รถยนต ์ร้อยละ 45.27, 21.68 และ รถบรรทุก  ร้อยละ 18.99, 23.64 ตามล าดบัดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 11 

   
ภาพที ่9  ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนช่องจราจร                     ภาพที ่10  ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดเกาะกลาง 
                และความเร็วขณะขบัขี่ของรถยนต ์                                             และความเร็วขณะขบัขี่ของรถยนต ์

   
ภาพที ่11  แผนภาพแสดงร้อยละของรถยนตแ์ละบรรทุกท่ีขบัเกิน Speed Limit และ Design Speed                                      
                 (แบ่งตามจ านวนช่องจราจรและชนิดของเกาะกลาง) 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการส ารวจพฤติกรรมการใชค้วามเร็วจากจุดส ารวจทั้งหมด 35 จุด แบ่งตามการพฒันาท่ีดินพบวา่ มีรถยนต์
วิง่เกิน speed limit (90กม./ชม.) ในพ้ืนท่ีเขตชนบท มีสดัส่วนสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 27.5 เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มสองขา้ง
ทางไม่มีชุมชุนและทางเช่ือม ท าใหผู้ข้บัขี่รู้สึกปลอดภยัจึงใชค้วามเร็วสูง และรถบรรทุกวิ่งเกิน speed limit (60กม./ชม.) 
ในพ้ืนท่ีเขตเมือง มีสดัส่วนสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 24.4 แบ่งตามจ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลางพบวา่ ทั้งรถยนตแ์ละ
รถบรรทุก วิ่งเกิน speed limit บนถนน 4 ช่องจราจร มากกวา่ 2 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกมากกว่าเกาะแบบทาสี 
เน่ืองจากผูข้บัข่ีรู้สึกขบัข่ีสบายเม่ือมีความกวา้งมากข้ึน (Lui, Wang, Fu, 2016) และรู้สึกปลอดภยัเม่ือมีเกาะกลางท่ีมี
มาตรฐานสูงข้ึน 
 เม่ือทดสอบการกระจายตวัของความเร็วทั้งในพ้ืนท่ีเขตเมือง เขตชนบท และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
พบวา่ เกือบทุกจุดส ารวจมีการกระจายตวัของความเร็วรถยนตค์่อนขา้งมากกวา่ของรถบรรทุก เน่ืองจากในปี58 กรมการ
ขนส่งทางบกไดอ้อกกฎหมายบงัคบัใชใ้หร้ถบรรทุกติดระบบ GPS (กรมการขนส่งทางบก ติดตั้ง GPS Tracking, 2558)
ส่งผลใหร้ถบรรทุกใชค้วามเร็วค่อนคา้งใกลเ้คียงกนัจึงมีการกระจายตวัท่ีนอ้ยกวา่ 

จากการทดสอบทางสถิติพบวา่ลกัษณะทางกายภาพ ทั้งจ านวนช่องจราจรและชนิดเกาะกลางมีผลต่อความเร็ว
ขณะขบัข่ีของรถยนต ์แต่ไม่มีผลต่อรถบรรทุก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเกิดจากรถบรรทุกส่วนใหญ่วิ่งเลนซา้ย จึง
ไม่มีผลกระทบกบัชนิดเกาะกลาง ในปัจจุบนัความเร็วจ ากดัท่ีก าหนดไว ้ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทไดก้ าหนดค่า
เดียวกนัหมดโดยไม่ไดค้  านึงถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่าง เม่ือท าการทดสอบทางสถิติดา้นความเร็วท าให้พบว่า 
ความเร็วขณะขบัข่ีในแต่ละกายภาพมีความแตกต่างกนั จึงควรมีการศึกษาทางหลวงแต่ละประเภท เพ่ือน าไปสู่การ
เสนอแนะการปรับความเร็วจ ากดัใหม่ใหมี้ความเหมาะสม 

การเสนอแนะการปรับความเร็วจ ากดั ไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทางสถิติดา้นความเร็วมาพิจารณา 
บนถนนท่ีไดท้ าการศึกษา โดยพิจารณาจากค่าความเร็วขณะขบัข่ีร่วมกบัความเร็วท่ีใชใ้นการออกแบบและความเร็ว
จ ากดัในปัจจุบนั จากขอ้มูลบนทางหลวงทั้งหมด 35 จุด แบ่งออกเป็น 7 กรณี พบวา่ มีเพียง 2 กรณี เดิมมีความเร็วจ ากดัท่ี 
80 กม./ชม. เสนอแนะใหล้ดความเร็วจ ากดัลง ไดแ้ก่  1) กรณีท่ี 1 รถยนต ์(พ้ืนท่ีเขตเมือง ทางหลวง 2 ช่องจราจร) 
2) กรณีท่ี 3 รถยนต ์(พ้ืนท่ีเขตเมือง ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบทาสี) 
 เน่ืองจากกรณีท่ี 1 ค่าความเร็วเฉล่ียขณะขบัขี่(55 กม./ชม.)ไม่ต่าง Design Speed (60กม./ชม.) แต่ต ่ากวา่ Speed 
Limit (80กม./ชม.) อยา่งมีนยัส าคญั กรณีท่ี 3 ความเร็วขณะขบัข่ี(73 กม./ชม.)มีค่าสูงกวา่ Design Speed (60กม./ชม.) 
อยา่งมีนยัส าคญั และ ต ่ากวา่ Speed Limit (80กม./ชม.)  แสดงใหเ้ห็นวา่ความเร็วท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีความไม่ปลอดภยั ไม่
เหมาะสมกบัพฤติกรรมการขบัข่ีในปัจจุบนั จึงควรปรับค่าความเร็วจ ากดัใหน้อ้ยลง 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรชยั อุทยันฤมล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้
ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะต่างๆ เก่ียวกบังานวจิยัมาโดยตลอด นอกจากน้ีขอขอบพระคุณกรมทางหลวง ส านกัวจิยัและ
ส ารวจออกแบบ ท่ีทุกท่านใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูล 
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