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 อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่สงผลกระทบรุนแรงตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชาติ   
ทางภาครัฐจึงมีนโยบายและโครงการดานความปลอดภัยตาง ๆ เพ่ือลดอุบัติเหตุบนทองถนน                  
แตในบางครั้งก็ประสบปญหาในดานการจัดสรรงบประมาณดานความปลอดภัยใหเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ที่เกิดปญหาอยางแทจริง ดังน้ันจึงควรมีการประเมินเสนทางเพ่ือบงชี้ระดับอันตราย โดย
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชวิธีการประเมินสภาพอันตรายแบบเมตริกซในการ
จัดลําดับเสนทางอันตรายบนถนนทางหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงคํานึงถึงปจจัยหลัก 2 ตัว 
ไดแก อัตราการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยผลการศึกษาไดใชแผนที่ที่
มีการจัดลําดับดวยเสนสีในการบงบอกถึงระดับของความอันตรายของถนน ขอมูลอุบัติเหตุและ
ขอมูลปริมาณจราจรที่ใชในการวิเคราะหไดใชขอมูล 3 ปต้ังแต พ.ศ. 2547–2549 จากฐานขอมูลของ
กรมทางหลวง  
 จากผลการศึกษาพบวาการประยุกตใชระบบประเมินสภาพอันตรายแบบเมตริกซเพ่ือใชใน
การจัดลําดับอันตรายของสายทางนั้นสามารถทําได และเมื่อทําการจัดลําดับโดยใชระบบประเมิน
สภาพอันตราย สายทางที่มีระดับอันตรายสูงสุดคือ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 302       
กม.166+000 (ตอแขวงฯ สระบุรี)–แยกไปชัยภูมิ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุมที่ 904 
จุดสุดทางเล่ียงเมืองปกธงชัย-บรรจบทางสาย 2 (นครราชสีมา) และการนําระบบสารสนเทศมาชวย
ในการแสดงผลการประเมินสภาพอันตรายทางถนน มีความสะดวกในการใชงาน เน่ืองจากสามารถ
ทําการจัดเก็บเปนฐานขอมูลได แสดงผลไดรวดเร็ว และเขาถึงงาย รวมถึงสามารถนําผลที่ไดไป
พิจารณาเพื่อตัดสินใจปรับปรุงแกไขถนนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในระดับอันตรายได
อยางเหมาะสม 
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Road traffic accidents are regarded as a serious problem affecting both social 

and economical systems in Thailand. Thus, the government have a number of road 

safety policies and funded many related activities in order to reduce the occurrences 

of road accidents. However, the budget for the safety projects is sometimes allocated 

inappropriately due to the lack of a suitable method to prioritize potential black spots. 

This study explored an innovative approach for highway hazard assessment in 

Nakhon Ratchasima province by applying an assessment matrix that incorporates 

both accident rate and accident severity to rank the hazard. The results were then 

displayed on a map using various colors to identify the hazard level of the roads. The 

study was used the data from the Department of highways between years of       

2004–2006. 

The results showed that the proposed hazard assessment method is feasible. 

The most dangerous routes are the route no. 2 at the control of 302                 

(Muni.of tambon Pak Chong–Jct.to Chaiyapum) and the route no. 304 at the control 

of 904 (Bypass Pak Thong Chai–Route NO.2 (Nakhon Ratchasima)). With the 

applications of information technology, the results can be shown on the webpage 

which is easily accessible by general public. Moreover, it can be managed into a



 ค 

database and this case study is helpful for decision makes to properly allocated 

funding to improve the hazardous roads.  
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