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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตราย
บนทางหลวงและวิเคราะหร ะดับความสําคัญของสาเหตุที่มีผลตอการเกิด อุบัติเหตุจ ราจรที่จุด
อันตรายบนทางหลวงในเขตความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 โดยประยุกตเทคนิค
การวิเคราะหแบบฟซซีฟอลททรี (Fuzzy Fault Tree Analysis) มาศึกษาในรายละเอียดถึงสาเหตุและ
ความเสี่ ย งในการเกิ ด เนื่ อ งจากสาเหตุ ต า งๆ พร อ มทั้ ง เสนอมาตรการแก ไ ข และประเมิ น
ประสิทธิภาพของมาตรการในเชิงปริมาณ
การรวบรวมขอมูลสถิตอิ ุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงเพื่อกําหนดเปนจุดอันตราย ใชขอมูล
การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงของแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 ระหวางป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.
2550 รวม 3 ป โดยจุดอันตรายที่จะนําไปวิเคราะหแยกออกเปนจุดอันตรายสูงสุดสําหรับถนนชวง
ตางๆ จํานวน 5 จุด กําหนดโดยใชวิธีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Number Method)
และจุดอันตรายสูงสุดสําหรับทางรวมทางแยก จํานวน 5 จุด กําหนดโดยใชวิธีดัชนีความรุนแรง
(Severity Index)
ไดเขียนแผนภาพฟอลททรีของแตละจุดอันตรายในแตละรูปแบบลักษณะการชน ซึ่งการ
เขียนแตละแผนภาพฟอลททรีจ ะเปนการเขียนโดยเริ่มจากกําหนดเหตุการณที่ทําใหเกิดอุบัติใ น
รูปแบบผังการชนตางๆ เปนเหตุการณสูงสุด (Top Event) จากนั้นจะนํามาวิเคราะหหาสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดเหตุการณนั้นๆ ไลเรียงเปนลําดับลงมาเปนชั้นๆ จนถึงเหตุการณที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุโดย
ไมสามารถวิเคราะหตอลงไปไดอีกจึงถือวาเหตุการณนั้นอยูในลําดับชั้นลางสุดถือวาเปนเหตุการณ
พื้นฐาน (Basic Event) นําเหตุการณพื้นฐานที่ไดมาสอบถามใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น ตอ

จ

ขนาดความเสี่ยงในรูปของตัวแปรภาษา (Linguistic Variable) ซึ่งเปนขอมูลแบบฟซซี เพื่อวิเคราะห
หาคาความเปนไปได (Possibility)ในการเกิดของเหตุการณพื้นฐานโดยการประยุกตทฤษฎีฟซซีเซต
ไดนํ าคา ของเหตุก ารณ พื้นฐานไปวิ เคราะหหาความเปนไปไดข องการเกิด สํ าหรั บเหตุก ารณ
ระดับบนตามเสนทางของฟอลททรี ซึ่งไดผลนําไปสูค าความเปนไปไดในการเกิดอุบัติเหตุจราจรซึ่ง
ถือวาเปนคาความเปนไปไดของระบบ พบวา อุบัติเหตุจราจรประเภทชนที่ทางแยก 60๐ - 150๐ ของ
จุดอันตรายลําดับที่ 1 สําหรับทางรวมทางแยก (สี่แยกกองพันสัตวตาง) มีคาความเปนไปไดในการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรสูงสุด คือ 0.0091458 และอุบัติเหตุจราจรประเภทชนสิ่งกอสรางถาวร เชน
สะพาน ราวเหล็ก ปาย ของจุดอันตรายลําดับที่ 1 สําหรับถนนชวงตางๆ (ทางหลวงหมายเลข 118
ชวงกม.8+000 – กม.9+000) มีคาความเปนไปไดในการเกิดอุบัติเหตุจราจรต่ําสุด คือ 0.0006290
สําหรับการแกไขปรับปรุงหรือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ จราจรที่จุดอันตรายบนทาง
หลวงในแตละจุดอันตราย ไดวิเคราะหกําหนดหาแนวทางการแกไขสาเหตุพื้นฐานที่มีคาความ
เปนไปไดสูงสุด 5 อันดับแรก และหาแนวทางการแกไขสาเหตุพื้นฐานที่จะลดโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุจราจรของเสนทางวิกฤต 5 อันดับแรก โดยประเมินจากชุดเหตุการณนอยที่สุด (Minimal
Cut Sets) ทีไ่ ดจากการวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีเชิงคุณภาพ โดยที่สาเหตุพื้นฐานที่ควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไขสวนใหญมาจากพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนเปนหลัก เชน การขับรถเร็ว การขับขี่
ในขณะมึ น เมา การลัก ลอบกลับ รถในจุ ด ที่ห ามกลับรถ เปน ตน สว นสาเหตุ พื้น ฐานที่มาจาก
องคประกอบดานกายภาพของถนนและสภาพแวดลอมที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข เชน พื้นผิว
ถนนเปยก อุปกรณใหแสงสวางไมเพียงพอตอการมองเห็นบริเวณจุดที่มืด เปนตน
จากขอเสนอแนะไดประเมินความสําคัญของการปรับปรุงแกไขสาเหตุพื้นฐานที่มีอิทธิพล
ตอการเกิดอุบัติเหตุในแผนภาพฟอลททรีตามที่ไดแนะนําไว เพื่อหาคาโอกาสในการลดลงของการ
เกิดอุบัติเหตุในรูปแบบการชนชนิดตางๆ ของแตละจุดอันตราย พบวาอุบัติเหตุจราจรประเภทถูกชน
ขณะเลี้ยวกลับรถตัดหนารถทางตรง ของจุดอันตรายลําดับที่ 2 สําหรับถนนชวงตางๆ (ทางหลวง
หมายเลข 1001 ชวงกม.11+000 – กม.12+000) มีคาความเปนไปไดในการเกิดอุบัติเหตุลดลงสูงสุด
คือ 97.98 % และอุบัติเหตุจราจรประเภทเสียหลักตกถนนขณะวิ่งบนทางโคงขวา ชนเสาไฟ ฯลฯ
และเสียหลักตกถนนขณะวิ่งบนทางโคงซาย ของจุดอันตรายลําดับที่ 3 สําหรับถนนชวงตางๆ (ทาง
หลวงหมายเลข 121 ชวงกม.43+000 – กม.44+000) มีคาความเปนไปไดในการเกิดอุบัติเหตุลดลง
ต่ําสุด คือ 56.74 %
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ABSTRACT

The objectives of this study are to investigate causes of highway accidents and their
severities at black spots in the area under responsibility of Chiang Mai Highway District 2.
Accident causes and risks were studied and mitigation measures evaluated by Fuzzy Fault Tree Analysis
method.

Highway accident data in a responsible area of Chiang Mai Highway District 2 during
years 2005-2007 (3 years) was collected to identify accident prone locations (Black spots). The
chosen locations for investigation were the top five highest risk black spots of all road sections were
identified by using Accident Number Method, and the top five locations of all intersections were
identified by using Severity Index method. Fault tree diagram of each black spot for each accident
type was constructed. This was done by identifying an occurrence of accident as Top Event. The
fault events at the level below were then identified and so on until it could not be identified. Fault
events at the lowest level were called Basic Events. Basic Events were then presented to experts
for opinions on degree of risk in terms of Linguistic Variable. Fuzzy information given by experts
was analyzed using Fuzzy set theory to determine the possibility of failure of Basic Events and
the possibility of accident at top level (System failure possibility) could then be obtained. It was
found that 60๐ - 150๐ collision at black spot No.1 of road intersections (Kongpansatthang
Junction) was 0.0091458. The possibility of accident at black spot No.1 of road sections
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(Highway No. 118, km 8+000 - km 9+000), which was a crash to permanent structures such as
bridge, steel bar, and sign was found to be 0.0006290.
Five mitigation measures on highway accidents were performed by considering Minimal
Cut Sets. It was found that Driver’s behaviors were basic causes of accident, e.g. fast driving,
drunk, and not follow signs. Environmental conditions of road were also causes of accident, e.g.
wet road and not enough lighting.
Mitigation measures were proposed and their efficiency evaluated. It was found that the
highest reduction of failure possibility was for an accident crash during turnaround with directdriving car at black spot No.2 of road sections (Highway No. 1001, km 11+000 - km 12+000) and
was 97.98 %. The lowest reduction was for an accidentally leaving out road at right and left
curves or a crash to light pole at black spot No.3 of road sections (Highway No. 121, km 43+000
- km 44+000) and was 56.74 %.

