บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธนี้ ประยุกตวิธีฟซซีฟอลททรี (Fuzzy Fault Tree) กับการวิเคราะห
ปญหาปญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงในเขตความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 จํานวน
10 ตําแหนง แยกเปน 5 ตําแหนงสูงสุดบนถนนชวงตางๆ และ 5 ตําแหนงสูงสุดบนทางรวมทางแยก
โดยวิเคราะหหาคาความเปนไปไดของการเกิดอุบัติเหตุ (Failure Possibility) ซึ่งอาศัยความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณพื้นฐาน (Basic Events) โดยไดประเมินคา
สําหรับกรณีสภาพปจจุบัน และกรณีเมื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่นําเสนอ
การวิเคราะหดว ยวิธีฟอลททรี (Fault Tree Analysis) เปนเทคนิค สําหรับการ
วิเคราะหสาเหตุของความวิบัติอยางเปนระบบ โดยอาศัยแผนภาพตนไมซึ่งเริ่มตนดวยความวิบัติ
ของระบบที่เรียกวา เหตุการณไมพึงประสงค (Undesired Event) และจะมีสาเหตุยอยที่ทําใหเกิด
เหตุการณที่ไมพึงประสงคเหลานั้นแตกแขนงออกไปเหมือนกิ่งกานสาขาของตนไม การวิเคราะห
ฟอลททรีมีทั้งการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและเมื่อนําทฤษฎีฟซซีเซตเขามาชวยในการ
ตัดสินใจที่จะระบุความสําคัญแตละสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหรือหรือความผิดพลาดนั้นๆในเชิง
ปริมาณจะไดผลลัพธเปนคาความเปนไปได (Possibility) โดยรูจักในนามการวิเคราะหแบบฟซซี
ฟอลททรี (Fuzzy Fault Tree Analysis Technique)
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 การกําหนดจุดอันตรายบนทางหลวง
การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลดานอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงของแขวงการ
ทางเชียงใหมที่ 2 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 และนําขอมูลที่ไดนั้นมาทําการกําหนดหา
ตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวง ซึ่งแยกออกเปนจุดอันตรายสูงสุดสําหรับถนน
ชวงตางๆ (Road Section) 5 จุด กําหนดโดยใชวิธี Accident Number Method ตอชวงความยาวถนน
1 กิโลเมตร และจุดอันตรายสูงสุดสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) 5 จุด กําหนดโดยใชวิธี
ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) ซึ่งเปนการกําหนดน้ําหนักใหกับประเภทของอุบัติเหตุ เพื่อสราง
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ตัวชี้วัดความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้น 10 จุด ใหผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 6-1 และตารางที่
6-2
ตารางที่ 6-1 จุดอันตรายสูงสุด 5 ลําดับแรก สําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) โดยใชจํานวน
การเกิดอุบัติเหตุเปนเกณฑ (Accident Number Method)
ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข

1

118

2

1001

3

121

4

1001

5

11

ชื่อสายทาง

แยกทางหลวงหมายเลข 11
(เชียงใหม) - กม.20+000
แยกทางหลวงหมายเลข 11 - กม.
34+140 (ตอเขตแขวงฯ เชียงใหมที่ 3)
ตอทางกรมชลประทาน - กม.
48+040
แยกทางหลวงหมายเลข 11 - กม.
34+140 (ตอเขตแขวงฯ เชียงใหมที่ 3)
กม.77+975 (ตอเขตแขวงฯ ลําพูน) เชียงใหม

ชวง กม.

จํานวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุประจําป

รวม
(ครั้ง)

2548

2549

2550

8-9

10

0

2

12

11 - 12

2

2

5

9

43 - 44

2

3

3

8

1-2

3

1

3

7

83 - 84

4

2

1

7
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ตารางที่ 6-2 จุดอันตรายสูงสุด 5 ลําดับแรก สําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) โดยใชดัชนี
ความรุนแรงเปนเกณฑ (Severity Index)
ลําดับที่

ทางหลวง
หมายเลข

ชื่อสายทาง

ตําแหนง
ชวง
Station

จํานวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุประจําป
2548

2549

อาการผูประสบ
อุบัติเหตุ

2550 เล็กนอย สาหัส ตาย

ดัชนี
ความ
รุนแรง

1

107

ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม
- กม.30+904 (ตอเขตแขวงฯ
เชียงใหมที่ 3)

10+653 –
10+750

2

3

1

9

1

1

33

2

107

ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม
- กม.30+904 (ตอเขตแขวงฯ
เชียงใหมที่ 3)

17+425 17+500

1

2

1

6

1

-

20

3

118

แยกทางหลวงหมายเลข 11
(เชียงใหม) - กม.20+000

14+262 14+350

3

0

0

7

2

-

20

4

11

0

1

-

-

2

14

1006

80+800 80+900
7+252 7+320

1

5

กม.77+975 (ตอเขตแขวงฯ
ลําพูน) - เชียงใหม
ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม
- สันกําแพง

2

0

1

-

-

1

13

6.1.2 การสรางแผนภาพฟอลททรี
ไดเขียนแผนภาพฟอลททรีของแตละจุดอันตรายในแตละรูปแบบลักษณะการชน
ซึ่งการเขียนแตละแผนภาพฟอลททรีจ ะเปน การเขียนโดยกําหนดเหตุก ารณที่ทําใหเกิดอุบัติใ น
รูปแบบผังการชนตางๆ เปนเหตุการณอันไมพึงประสงคซึ่งถือวาเปนเหตุการณสูงสุด (Top Event)
จากนั้นจะนํามาวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณนั้นๆ ไลเรียงเปนลําดับลงมาเปนชั้นๆโดย
ถือเปนการวิเคราะหหาเหตุก ารณจากบนลงลาง (Top – Down deduction) จนถึงเหตุการณหรือ
สาเหตุที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุโดยไมสามารถวิเคราะหตอลงไปไดอีกจึงถือว าเหตุการณนั้นอยูใน
ลําดับชั้นลางสุดถือวาเปนเหตุการณหรือสาเหตุพื้นฐาน(Basic Event)ซึ่งแบงเปนแผนภาพฟอลททรี
ของตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) รวมจํา นวน 14
แผนภาพ และแผนภาพฟอลททรีของตําแหนงจุดอัน ตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก
(Intersection) รวมจํานวน 13 แผนภาพ ดังแสดงสรุปแผนภาพฟอลททรีทั้งหมดไวในภาคผนวก ก
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6.1.3 การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีเชิงคุณภาพ
การวิ เคราะหแ ผนภาพฟอลทท รี ใ นเชิ ง คุ ณ ภาพ เรี ย กว า การวิเ คราะห ห าชุ ด
เหตุการณนอยที่สุด (Minimal Cut Sets ; MCS) ซึ่งเปนการหาชุดเหตุการณที่ประกอบดวยจํานวน
เหตุการณนอยที่สุดที่สงผลใหชุดเหตุการณนั้นทําใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือเหตุการณ
สูงสุดขึ้น แผนภาพฟอลททรีแตละแผนภาพจะมีจํานวนชุดเหตุการณนอยที่สุดในแตละแผนภาพที่
แนนอน และจํานวนชุดเหตุการณนอยที่สุดของแผนภาพฟอลททรีจะขึ้นอยูกับจํานวนเหตุการณ
พื้ น ฐาน ความสั ม พั น ธ ข องเหตุ ก ารณ คั่ น กลางและเหตุ ก ารณ พื้ น ฐาน และระดั บ ชั้ น ของ
ความสัมพันธในแผนภาพฟอลททรี สําหรับจํานวนองคประกอบในแตละชุดเหตุการณนอยที่สุดจะ
ขึ้นอยูกับระดับของความสัมพันธระหวางเหตุการณ ลักษณะความสัมพันธของเหตุการณ ระดับของ
เหตุการณพื้นฐาน และจํานวนเหตุการณพื้นฐาน ยกตัวอยางเชนชุดเหตุการณนอยที่สุดที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุจราจรทีจ่ ุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ ของจุดอันตรายลําดับที่ 1 สําหรับ
การชนประเภทลักษณะชนทาย ที่มี 1 องคประกอบ คือ การขับขี่ในขณะมึนเมา (H 101) และชุด
เหตุการณนอยที่สุดที่มี 2 องคประกอบ คือ การขับรถเร็วและการที่ผิวจราจรเปนหลุมเปนบอไม
เรียบ เปนอันตรายตอผูขับขี่ (H 102 • E 101) โดยจาการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ พบวา ชุดเหตุการณ
นอยที่สุด ที่มี 1 องค ประกอบ มี ค วามสําคัญมากกวาชุดเหตุก ารณน อยที่สุด ที่มี 2 องค ประกอบ
เนื่องจาก มีโอกาสเกิดขึ้นไดงา ยกวา ซึ่งจํานวนชุดเหตุการณนอยที่สุดและจํานวนองคประกอบใน
แตละชุดเหตุการณนอยที่สุดของแตละแผนภาพฟอลททรีในแตละจุดอันตรายบนทางหลวงแสดง
สรุปไดดังหัวขอที่ 4.1.2 และหัวขอที่ 4.1.3
6.1.4 การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีเชิงปริมาณ
การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีใ นเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหเพื่อบงบอกถึง
ระดับความสําคัญของแตละเหตุการณไดอยางชัดเจน จําเปนตองทราบถึงความนาจะเปนในการเกิด
ของเหตุการณพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาความสําคัญของเหตุการณ ซึ่งการวิเคราะห
ขอมูลแบบฟซซีจะเรียกความนาจะเปน (Probability) ในการเกิดของเหตุการณพื้นฐานเปลี่ยนเปน
ความเปนไปได (Possibility) ในการเกิดของเหตุการณพื้นฐานแทน ซึ่งจะสามารถวิเคราะหหาความ
เปนไปไดในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวงซึ่งถือวาเปนความเปน ไปไดของ
ระบบ โดยที่คาความเปนไปไดของเหตุการณพื้นฐานไดมาจากการนําเหตุการณพื้นฐานในแตละ
แผนภาพฟอลททรีของแตละจุดอันตรายมาสรางเปนแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
ของสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาซึ่งเปนเหตุการณพื้นฐานในรูปของตัวแปรภาษา (Linguistic Variable)
โดยกําหนดระดับการประเมินเชิงภาษาเปน 5 ระดับ คือ ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก
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ตามลําดับ จากนั้นนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลโดยอาศัยทฤษฎีฟซซีเซตและทฤษฎีทางจิตวิทยา
ฟสิกส เพื่อที่จะไดคาความเปนไปไดของเหตุการณพื้นฐานนั้น และนําไปสูการหาคาความเปนไป
ไดของเหตุการณสูงสุดบนแผนภาพฟอลททรี ซึ่งถือวาเปนคาความเปนไปไดที่ทําใหเกิดความวิบัติ
ของระบบ โดยการวิเคราะหหาคาความเปนไปไดที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทาง
หลวงในแตละจุดอันตรายของแตละแผนภาพฟอลททรีใหผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 6-3 และ
ตารางที่ 6-4
ตารางที่ 6-3 สรุปคาความเปนไปไดที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการชน
และประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ
จุดอันตราย
ลําดับที่
1

อุบัติเหตุการจราจรประเภท
ชนทาย

(ทล.118 ชวง
กม.8+000 – ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน สะพาน
กม.9+000) ราวเหล็ก ปาย
เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน
ถาวรวัตถุ
2
ถูกชนขณะเลี้ยวกลับรถตัดหนารถ
(ทล.1001 ชวง ทางตรง

คาความเปนไปได
0.0013615
0.0006290
0.0013805
0.0019824

กม.11+000 – ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน สะพาน
กม.12+000) ราวเหล็ก ปาย
และ
ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
ฯลฯ
เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน
ถาวรวัตถุ

0.0013621

ชนประสานงา

0.0021394

0.0016584
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ตารางที่ 6-3 (ตอ) สรุปคาความเปนไปไดที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการ
ชนและประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ
จุดอันตราย
ลําดับที่
3

อุบัติเหตุการจราจรประเภท
ชนทาย

(ทล.121 ชวง
กม.43+000 – ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
กม.44+000) ฯลฯ
เสียหลักตกถนนขณะวิ่งบนทางโคง
ขวา ชนเสาไฟ ฯลฯ
และ
เสียหลักตกถนนขณะวิ่งบนทางโคง
ซาย
4
ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน สะพาน
(ทล.1001 ชวง ราวเหล็ก ปาย
กม.1+000 – และ
กม.2+000) ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
ฯลฯ
เสียหลักตกถนนทางดานซาย
5

ชนทาย

(ทล.11 ชวง
กม.83+000 – เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน
กม.84+000) ถาวรวัตถุ

คาความเปนไปได
0.0028038
0.0019693
0.0042058

0.0032016

0.0049273
0.0034530
0.0035724
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ตารางที่ 6-4 สรุปคาความเปนไปไดที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการชน
และประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก
จุดอันตราย
ลําดับที่
1

อุบัติเหตุการจราจรประเภท

คาความเปนไปได

ชนที่ทางแยก 60๐ - 150๐

0.0091458

ชนทาย

0.0059309

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
ฯลฯ

0.0033157

เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน
ถาวรวัตถุ

0.0039282

ชนคนไกลฝงขาม

0.0070071

(สี่แยกกองพัน
สัตวตาง)

2

(สามแยกปาก
ทางเขา น้ําตก ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
แมสา อ.แมริม) ฯลฯ
3

เลี้ยวขวาถูกชน (ดานไกล)

(สามแยก
ทางเขา อ.ดอย
ถูกชนขณะเลี้ยวกลับรถตัดหนารถ
สะเก็ด)
ทางตรง
ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
ฯลฯ

0.0023239
0.0024970
0.0025953
0.0024786
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ตารางที่ 6-4 (ตอ) สรุปคาความเปนไปไดที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการ
ชนและประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก
จุดอันตราย
ลําดับที่
4

อุบัติเหตุการจราจรประเภท
ชนทาย

(บริเวณสี่แยก
ทางเขาสนาม ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
ฯลฯ
กอลฟ
GUSSAN)
5

ชนที่ทางแยก 60๐ - 120๐

(สี่แยกตนเปา
ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ
พัฒนา)
ฯลฯ

คาความเปนไปได
0.0053248
0.0039756

0.0062986
0.0038744

6.1.5 การเสนอแนวทางแกไขในแตละจุดอันตรายบนทางหลวง
การแกไขปรับปรุงหรือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทาง
หลวงในแตละจุดอันตราย ควรจะประเมินจากสาเหตุพื้นฐานที่มีคาความเปนไปไดสูงควรไดรับการ
แกไขกอนและจะตองทําการแกไขปญหาตางๆ ตามเสนทางวิกฤต หรือเสนทางที่มีความเปนไปได
ในการเกิดที่สูงเพือ่ ที่จะลดคาความเปนไปไดของการเกิดของระบบใหไดมากที่สุด โดยงานวิจัยนี้
ไดกําหนดหาแนวทางการแกไขสาเหตุพื้นฐานที่มีคาความเปนไปไดสูงสุด 5 อันดับแรกที่จะทําให
เกิด อุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง และหาแนวทางการแกไขสาเหตุพื้นฐานที่จ ะลด
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรของเสนทางวิกฤต 5 อันดับแรก โดยประเมินจากชุดเหตุการณนอย
ที่สุดที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรทีจ่ ุดอันตรายบนทางหลวงที่มคี าความเปนไปไดสูงสุด 5 อันดับแรก
ซึ่งในแตละจุดอันตรายจะมีสาเหตุพื้นฐานที่ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อลดโอกาสในการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรแตกตางกัน โดยที่สาเหตุพื้นฐานที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขสวนใหญมาจาก
พฤติกรรมของผูใชรถใชถนนเปนหลัก ประกอบดวย
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•
•
•
•

การขับรถเร็ว
การขับขี่ในขณะมึนเมา
การลักลอบกลับรถในจุดที่หามกลับรถ
การหลับใน

สว นสาเหตุพื้น ฐานที่ค วรไดรับการปรั บปรุงแกไ ขที่มาจากองคประกอบดา น
กายภาพของถนนและสภาพแวดลอมที่สําคัญ ประกอบดวย
•
•
•
•

พื้นผิวถนนเปยก
อุปกรณใหแสงสวางไมเพียงพอตอการมองเห็นบริเวณจุดที่มืด
อุปกรณใหแสงสวางเกิดการชํารุด
สภาพของตะแกรงฝาทอระบายน้ําบนผิวจราจรทําใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่

ซึ่งรายละเอีย ดแนวทางการแกไ ขในแตละสาเหตุที่ เปน เหตุก ารณ พื้น ฐานที่ มี
อิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละจุดอันตรายบนทางหลวงแสดงไวในหัวขอที่ 5.1.1 ถึง
หัวขอที่ 5.1.10
6.1.6 การประเมินมาตรการแกไขในแตละจุดอันตรายบนทางหลวง
เมื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขสาเหตุพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุใ น
แผนภาพฟอลททรีตามที่ไดแนะนําไว การประเมินมาตรการแกไขทําไดโดยทําการเขียนแผนภาพ
ฟอลททรีขึ้นมาใหมหลังจากที่ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงสาเหตุพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการเกิด
อุบัติเหตุในแตละจุดอันตรายบนทางหลวง โดยตัดสาเหตุพื้นฐานที่ไดปรับปรุงแกไขใหหมดไป
ออกจากแผนภาพฟอลททรี จากนั้นนํามาคํานวณหาคาความเปนไปไดของแผนภาพฟอลททรีใหม
โดยเปรียบเทียบกับคาความเปนไปไดของแผนภาพฟอลททรีเดิม เพื่อประเมินหาคาโอกาสในการ
ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบการชนชนิดตางๆ ของแตละจุดอันตราย ซึ่งแสดงผลสรุปใน
ตารางที่ 6-5 และตารางที่ 6-6
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ตารางที่ 6-5 สรุปคาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละประเภทกอนและหลังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง
สําหรับถนนชวงตางๆ
จุดอันตราย
ลําดับที่
1

2

3

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท

คาความเปนไปได คาความเปนไปได คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ ในการเกิดอุบัติเหตุ
ปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงแกไข
ลดลง (%)

ชนทาย

0.0013615

0.0000562

95.87 %

ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน
สะพาน ราวเหล็ก ปาย
เสียหลักตกถนนทาง
ดานซาย ชนถาวรวัตถุ
ถูกชนขณะเลี้ยวกลับรถ
ตัดหนารถทางตรง

0.0006290

0.0002167

65.55 %

0.0013805

0.0003071

77.75 %

0.0019824

0.0000400

97.98 %

ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน
สะพาน ราวเหล็ก ปาย
และชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0013621

0.0002972

78.18 %

เสียหลักตกถนนทาง
ดานซาย ชนถาวรวัตถุ

0.0016584

0.0003631

78.11 %

ชนประสานงา

0.0021394

0.0001564

92.69 %

ชนทาย

0.0028038

0.0000972

96.53 %

ชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0019693

0.0008455

57.07 %
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ตารางที่ 6-5 (ตอ ) สรุ ปคาโอกาสในการเกิด อุบัติเ หตุจ ราจรในแตละประเภทกอ นและหลั ง
ดําเนินการปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบน
ทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ
จุดอันตราย
ลําดับที่

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท

3

เสียหลักตกถนนขณะวิ่ง
บนทางโคงขวา ชนเสา
ไฟ ฯลฯ และเสียหลัก
ตกถนนขณะวิ่งบนทาง
โคงซาย

0.0042058

0.0018194

56.74 %

4

ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน
สะพาน ราวเหล็ก ปาย
และชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0032016

0.0009737

69.59 %

เสียหลักตกถนนทาง
ดานซาย

0.0049273

0.0010550

78.59 %

ชนทาย

0.0034530

0.0002380

93.11 %

เสียหลักตกถนนทาง
ดานซาย ชนถาวรวัตถุ

0.0035724

0.0013556

62.05 %

5

คาความเปนไปได คาความเปนไปได คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ ในการเกิดอุบัติเหตุ
ปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงแกไข
ลดลง (%)
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ตารางที่ 6-6 สรุปคาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละประเภทกอนและหลังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง
สําหรับทางรวมทางแยก
จุดอันตราย
ลําดับที่

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท

1

ชนที่ทางแยก 60๐ - 150๐

0.0091458

0.0004026

95.60 %

ชนทาย

0.0059309

0.0003181

94.64 %

ชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0033157

0.0010869

67.22 %

เสียหลักตกถนนทาง
ดานซาย ชนถาวรวัตถุ

0.0039282

0.0012894

67.18 %

ชนคนไกลฝงขาม

0.0070071

0.0003828

94.54 %

ชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0023239

0.0005186

77.68 %

เลี้ยวขวาถูกชน (ดานไกล)

0.0024970

0.0002886

88.44 %

ถูกชนขณะเลี้ยวกลับรถ
ตัดหนารถทางตรง

0.0025953

0.0002502

90.36 %

ชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0024786

0.0008091

67.36 %

ชนทาย

0.0053248

0.0011138

79.08 %

ชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

0.0039756

0.0006069

84.73 %

ชนที่ทางแยก 60๐ - 120๐

0.0062986

0.0001951

96.90 %

2

3

4

5

คาความเปนไปได คาความเปนไปได คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ ในการเกิดอุบัติเหตุ
ปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงแกไข
ลดลง (%)
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ตารางที่ 6-6 (ตอ ) สรุ ปคาโอกาสในการเกิด อุบัติเ หตุจ ราจรในแตละประเภทกอ นและหลั ง
ดําเนินการปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบน
ทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก
จุดอันตราย
ลําดับที่
5

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท
ชนเกาะกลางถนน
รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ

คาความเปนไปได คาความเปนไปได คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ ในการเกิดอุบัติเหตุ
ปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงแกไข
ลดลง (%)
0.0038744

0.0007670

80.20 %

6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
ในการนําเทคนิคฟซซีฟอลททรีมาประยุกตกับปญหาอุบัติเหตุจราจร ผูวิจัยเห็นวา
มีสิ่งที่อาจสงผลตอการประเมินคาโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ (Failure Possibility) อยู 2 ประการ
คือ ในสว นของการสรางแผนภาพฟอลททรี (Construct Fault Tree Diagram) และในสว นของ
รูปแบบของฟซซีเซตที่ใชแปลงความคิดเห็นเชิงภาษาของผูเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงของ
เหตุการณพื้นฐาน (Basic Events) ซึ่งควรจะมีการนําไปศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในงานตอไป โดย
สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1) การเขียนแผนภาพฟอลททรีใ นแตละรูปแบบลักษณะการชนของแตละจุด
อันตรายบนทางหลวง เมื่อเขียนเสร็จแลวควรจะมีการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญที่มีความรูดาน
อุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่ศึกษา เพื่อใหแผนภาพฟอลททรีที่นํามาใชในการวิจัยมีความละเอียด
และสมบูรณยิ่งขึ้น
2) การเปลี่ยนขอมูลความเห็นเชิงภาษาเปนตัวเลขฟซซี ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเลือก
ฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) เปนการประเมินเชิงภาษา 5 ระดับที่คลุมเครือใน
รูปแบบที่ 3 จากผลการวิจัยที่ผานมาของ Chen และ Hwang (1992) โดยการเลือกฟงกชันความเปน
สมาชิ ก (Membership Function) อาจจะใชแบบสอบถาม สอบถามผูเ ชี่ยวชาญใหป ระเมิน ผล
กําหนดคาตัวแปรความเห็นเชิงภาษาใหเปนจํานวนตัวเลข เพื่อที่จ ะนําแตละตัวแปรมาหาคาเพื่อ
กําหนดชวงและระดับความเปนสมาชิก เพื่อสรางฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function)
ขึ้นมาเองสําหรับใชในการวิจัยตอไป
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3) การเปลี่ยนขอมูลความเห็นเชิงภาษาเปนตัวเลขฟซซี ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเลือก
ฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) เปนการประเมินเชิงภาษา 5 ระดับที่คลุมเครือ คือ
ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 2-40 เพื่อที่จะใหผูเชี่ยวชาญเสนอความเห็น
ในงานวิจัยครั้งตอไปอาจจะเลือกฟงกชัน ความเปนสมาชิก (Membership Function) เปน การ
ประเมินเชิงภาษา 7 ระดับที่คลุมเครือ โดยเพิ่มขอมูลความเห็นเชิงทางภาษา ปานกลางถึงต่ํา และ
ปานกลางถึงสูง ดังแสดงในรูปที่ 2-41 เพื่อนําผลลัพธที่ไดมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้
4) การเลือกจํานวนผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาคาความเปนไปได ของเหตุการณ
พื้นฐาน ในงานวิจัยนี้ไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทานในแตละจุดอันตราย ในงานวิจัยครั้ง
ตอไปอาจจะคัดเลือกจํานวนผูเชี่ยวชาญใหเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความแตกตางกันในแตละจุดอันตราย
เพื่อนําคาความเปนไปไดของเหตุการณพนื้ ฐานและผลสรุปที่ไดมาเปรียบเทียบกัน

