
 
 

บทที่ 3 
การสํารวจขอมูลและการสรางแผนภาพฟอลททรี 

 
3.1  วิธีดําเนินการวิจัย 
                        งานวิจัยนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ 
 
                        3.1.1 การรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่ศึกษา 
  การกําหนดตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงเพื่อท่ีจะนํามาเขียนเปนแผนภาพ

ฟอลททรีใชขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงของแขวงการทางเชียงใหมท่ี 2 ซ่ึงเปนเขตพ้ืนที่

ศึกษา โดยการใชขอมูลสถิตอุิบัติเหตุจราจรประจําป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 รวมเปนคาบเวลา 3 ป

ของหนวยงานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซ่ึงคาบเวลาในทางปฏิบัติมักอยูในชวง 1 ถึง 5 ป 

และคาบเวลา 3 ปเปนคาบเวลาที่ใชกันโดยทั่วไป เพราะการใชขอมูลนานป (เชน 5 ป) มีขอดีคือทํา

ใหมีขนาดตัวอยางมาก ความนาเชื่อถือทางสถิติดีกวา แตก็มีขอเสียคือในคาบเวลานานๆ อาจมีการ

เปล่ียนแปลงของสภาพทาง หรือสภาพการจราจรอยางมาก นอกจากนั้นเวลา 5 ป อาจยาวเกินไปที่

จะคนหาจุดอันตรายหรือติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราอุบัติเหตุ โดยขอมูลอุบัติเหตุจราจร

บนทางหลวงมีท่ีมาดังนี ้

 

  3.1.1.1 กระบวนการเก็บขอมูล 
  การเก็บและรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุจราจรของกรมทางหลวง ไดมอบหมายให

แขวงการทางหรือสํานักบํารุงทางทั่วประเทศไปคัดลอกขอมูลอุบัติเหตุจราจรมาจากบันทึก

ประจําวันคดีจราจรของสถานีตํารวจในเขตทองท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ขอมูลท่ีไดจะถูกรายงานไปยัง

สํานักอํานวยความปลอดภัย (ดังแสดงในรูปที่ 3-1) ซ่ึงเปนสํานักหนึ่งของกรมทางหลวง เพื่อท่ีจะ

ตรวจสอบความถูกตองและความซํ้าซอนของขอมูลพรอมบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร 

และใชขอมูลดังกลาวทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลตามหลักวิชาการสถิติวิเคราะห แลวรวบรวมเปน

ฐานขอมูลประจําปตอไป 
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รูปที่ 3-1  ผังแสดงกระบวนการเก็บและรายงานผลขอมูลอุบัติเหตุจราจร ของกรมทางหลวง  

 

3.1.1.2 แบบฟอรมรายงานการเก็บขอมูล 
กรมทางหลวงจะมีแบบฟอรมในการเก็บขอมูลและรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง

เรียกวา รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (ส.3-02) ซ่ึงแบบฟอรมดังกลาวมีจํานวน 2 หนา โดยหนา

แรกเปนขอมูลท่ัวไปและรายละเอียดบางสวนของการเกิดอุบัติเหตุ เชน ตําแหนง วันเวลา ลักษณะ

บริเวณที่เกิดเหตุ ทัศนวิสัยและสภาพแวดลอม ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ชนิดของอุบัติเหตุ เปนตน 

สวนหนาหลังเปนรายละเอียดเกี่ยวกับผูประสบอุบัติเหตุและยานพาหนะ รวมทั้งภาพรางของบริเวณ

และลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ ตัวอยางการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงและการบันทึกรายการ

การเกิดอุบัติเหตุแสดงในรูปที่ 3-2  และรูปที่ 3-3 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบฟอรมรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงของกรมทาง

หลวง พบวา จุดเดนของแบบฟอรมของกรมทางหลวง คือ 

• มีการระบุตําแหนงของการเกิดเหตุท่ีชัดเจน เนื่องจากทางหลวงมีช่ือสาย

ทาง หมายเลขสายทาง และหลักกิโลเมตรที่ชัดเจนสะดวกในการระบ ุ

• มีการใหระบุถึงทัศนวิสัยและสภาพแวดลอมในขณะเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเปน

ขอมูลท่ีสําคัญในการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ เพราะวามีอุบัติเหตุหลาย

ครั้งท่ีเกิดขึ้นจากสภาพปญหาทางดานทัศนวิสัยและสภาพแวดลอม เชน 

หมอกลงจัด ฝนตกหนกั สภาพผิวทางเปยก เปนตน 

สถานีตํารวจในทองท่ี แขวงการทาง  / สํานักงานบํารุงทาง

สํานักอํานวยความปลอดภัย

(กรมทางหลวง)
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• หนาหลังของแบบฟอรมมีเนื้อท่ีสําหรับสเก็ตลักษณะของบริเวณและ

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงรายละเอียดในสวนนี้จะเปนประโยชน

อยางมากในการวิเคราะหลักษณะและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ

 

สําหรับขอดอยของแบบฟอรมรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (ส.3-02) ของกรม

ทางหลวงที่พบ คือ 

• มีการบันทึกรายละเอียดของขอมูลผูประสบเหตุ และขอมูลเกี่ยวกับ

ยานพาหนะนอยมากทําใหอาจไมสามารถวิเคราะหสาเหตุหรืออาจ

มองขามประเด็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่ีเนื่องมาจากความบกพรอง

หรือผิดปกติของผูใชทางเอง หรือความบกพรองหรือผิดปกติยานพาหนะ 

อาจเนื่องจากวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลตองการที่จะดูในประเด็น

ของถนนที่เปนสวนรับผิดชอบโดยตรงของกรมทางหลวงเอง 

•  หนาหลังของแบบฟอรมมีเนื้อท่ีสําหรับสเก็ตลักษณะของบริเวณและ

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ พบวา มีขอมูลนอยมากที่มีการบันทึกขอมูล

ในสวนนี้ไวสาเหตุอาจเนื่องมาจากขอมูลในสวนนี้ผูบันทึกขอมูลอาจตอง

ไปดูสถานที่เกิดเหตุดวยตัวเอง และขอมูลลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากผู

พบเห็นเหตุการณดวยตัวเองจึงสามารถที่จะบันทึกได หากรูปแบบ

กระบวนการยังเปนไปในลักษณะของการตามเก็บขอมูลจากบันทึก

ประจําวันของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงไมไดมีการสเก็ตลักษณะการ

เกิดอุบัติเหตไุวขอมูลในสวนนี้จะบันทึกไดยาก 
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รูปที่ 3-2  แบบฟอรมรายงานการเก็บขอมูลของกรมทางหลวง (ดานหนา) 
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รูปที่ 3-3  แบบฟอรมรายงานการเก็บขอมูลของกรมทางหลวง (ดานหลัง) 
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                        3.1.2 การกําหนดตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวง 

  การกําหนดตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. การกําหนดตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวง ชุดสําหรับถนนชวงตางๆ 

(Road Section) 

2. การกําหนดตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวง ชุดสําหรับทางรวมทางแยก 

(Intersection) 

จากการแยกขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงในเขตความรับผิดชอบของแขวง

การทางเชียงใหมท่ี 2 ออกเปน 2 ชุดคือ ชุดสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) และชุดสําหรับ

ทางรวมทางแยก (Intersection) เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการหาตําแหนงจุดอันตราย 5 อันดับแรก

ของแตละชุด โดยการกําหนดตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวง ชุดสําหรับถนนชวงตางๆ (Road 

Section) ใชวิธี Accident Number Method ตอชวงความยาวถนน 1 กิโลเมตร ซ่ึงถือวาเปนวิธีท่ีงาย

ตอการอธิบายและเหมาะสมกับขอมูลสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 3 ป  (พ.ศ. 2548 – 

พ.ศ. 2550) โดยที่ตําแหนงจุดอันตราย 5 อันดับแรกของชุดสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section)  

ท่ีจะนํามาวิเคราะหเขียนเปนแผนภาพฟอลททรีตอไป แสดงในตารางที่ 3-1  

 

ตารางที่ 3-1 จุดอันตรายสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) โดยใชจํานวนการเกิดอุบัติเหตุเปน

เกณฑ 

 ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ชวง กม. จํานวนคร้ังของการเกิด
อุบัติเหตุประจําป 

รวม 
(คร้ัง) 

2548 2549 2550 

1 118 แยกทางหลวงหมายเลข 11 

(เชียงใหม) - กม.20+000 

8 - 9 10  0 2 12 

2 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - กม.

34+140 (ตอเขตแขวงฯ เชียงใหมที่ 3) 

11 - 12 2 2 5 9 

3 121 ตอทางกรมชลประทาน  -  กม.

48+040 

43 - 44 2 3 3 8 

4 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - กม.

34+140 (ตอเขตแขวงฯ เชียงใหมที่ 3) 

1 - 2 3 1 3 7 

5 11 กม.77+975 (ตอเขตแขวงฯ ลําพูน)  - 

เชียงใหม 

83 - 84 4 2 1 7 
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สําหรับการกําหนดตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวง ชุดสําหรับทางรวมทางแยก 

(Intersection) ใชวิธีอาศัยดัชนีความรุนแรง (Severity Index) เปนวิธีการที่เหมาะสมในกรณีท่ีขอมูล

ท่ีมีอยูคอนขางจํากัด โดยเปนการกําหนดน้ําหนักใหกับประเภทของอุบัติเหตุ เพื่อสรางตัวช้ีวัดความ

รุนแรงของอุบัติเหตุ ซ่ึงคาน้ําหนักที่กําหนดจะขึ้นอยูกับการใหความสําคัญกับอุบัติเหตุแตละ

ประเภท สมมติคาน้ําหนักเพื่อจัดลําดับความรุนแรง ดังนี ้

 

มีผูเสียชีวิต   น้ําหนัก = 4 ตอคน   

จํานวนอุบัติเหตุ  น้ําหนัก = 3 ตอครั้ง 

จํานวนผูบาดเจ็บสาหัส น้ําหนัก = 2 ตอคน 

จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอย น้ําหนัก = 1 ตอคน 

 

จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 3 ป  

(พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550) พบวาตําแหนงจุดอันตราย 5 อันดับแรกของชุดสําหรับทางรวมทางแยก 

(Intersection)  ท่ีจะนํามาวิเคราะหเขียนเปนแผนภาพฟอลททรีตอไป แสดงในตารางที่ 3-2 

 

ตารางที่ 3-2 จุดอันตรายสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) โดยใชดัชนีความรุนแรงเปนเกณฑ 

ลําดับท่ี ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ตําแหนง      
ชวง  

Station  

จํานวนคร้ังของการเกิด
อุบัติเหตุประจําป 

อาการผูประสบ
อุบัติเหตุ 

ดัชนี
ความ
รุนแรง 

2548 2549 2550 เล็กนอย สาหัส  ตาย 

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 กม.77+975 (ตอเขตแขวงฯ 

ลําพูน)  - เชียงใหม 

80+800 - 

80+900 

1 0 1 - - 2 14 

5 1006 ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม   

- สันกําแพง 

7+252 - 

7+320 

2 0 1 - - 1 13 
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เมื่อกําหนดตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ 

(Road Section) จํานวน 5 จุด และ ตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวงสําหรับทางรวม

ทางแยก (Intersection) จํานวน 5 จุด เพื่อท่ีจะนํามาวิเคราะหเขียนเปนแผนภาพฟอลททรีในแตละจุด

นั้น สามารถแยกรูปแบบผังการชน (Collision diagram)  ตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของแตละจุด

เกิดเหตุ แสดงในตารางที่ 3-3 และตารางที่ 3-4 

 

ตารางที่ 3-3 รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทาง

หลวงสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) 

 

ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ชวง 
กม. 

รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) 

1 118 แยกทางหลวงหมายเลข 11 

(เชียงใหม) - กม.20+000 

8 - 9  

    ชนทาย 

 

    ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน 

สะพาน ราวเหล็ก ปาย 

     เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย ชนถาวรวัตถ ุ

2 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - 

กม.34+140 (ตอเขตแขวงฯ 

เชียงใหมที่ 3) 

11 - 12  

    ถูกชนขณะเลี้ยวกลับรถ
ตัดหนารถทางตรง 

    ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน 

สะพาน ราวเหล็ก ปาย  
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ตารางที่ 3-3 (ตอ) รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) 

บนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) 

 

ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ชวง 
กม. 

รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) 

2 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - 

กม.34+140 (ตอเขตแขวงฯ 

เชียงใหมที่ 3) 

11 - 12  

   ชนเกาะกลางถนน รวมถึง

เสาไฟ ฯลฯ 

    เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย ชนถาวรวัตถ ุ

    ชนประสานงา  

3 121 ตอทางกรมชลประทาน  -  

กม.48+040 

43 - 44  

   ชนทาย 

   ชนเกาะกลางถนน รวมถึง

เสาไฟ ฯลฯ 

    เสียหลักตกถนนขณะวิ่ง
บนทางโคงขวา ชนเสา

ไฟ ฯลฯ 

    เสียหลักตกถนนขณะวิ่ง

บนทางโคงซาย 



 94

ตารางที่ 3-3 (ตอ) รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) 

บนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) 

 

ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ชวง 
กม. 

รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) 

4 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - 

กม.34+140 (ตอเขตแขวงฯ 

เชียงใหมที่ 3) 

1 - 2  

    ชนสิ่งกอสรางถาวร เชน 

สะพาน ราวเหล็ก ปาย 

   ชนเกาะกลางถนน รวมถึง

เสาไฟ ฯลฯ 

    เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย 

5 11 กม.77+975 (ตอเขตแขวงฯ 

ลําพูน)  - เชียงใหม 

83 - 84  

    ชนทาย 

 

   เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย ชนถาวรวัตถ ุ
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ตารางที่ 3-4 รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทาง

หลวงสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) 

 

ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ตําแหนง     
ชวง  

Station 

รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) 

1 107 ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม     

- กม.30+904  (ตอเขตแขวงฯ 

เชียงใหมที่ 3) 

10+653 – 

10+750 
 

   ชนที่ทางแยก 60๐ - 120๐ 

 

  ชนที่ทางแยก 120๐ - 150๐ 

 

   ชนทาย 

 

   ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

   เสียหลักตกถนนทาง
ดานซาย ชน

ถาวรวัตถ ุ

 

2 107 ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม     

- กม.30+904  (ตอเขตแขวงฯ 

เชียงใหมที่ 3) 

17+425 - 

17+500 
 

    ชนคนไกลฝงขาม 
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ตารางที่ 3-4 (ตอ) รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) 

บนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) 

 

ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ตําแหนง     
ชวง  

Station 

รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) 

2 107 ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม     

- กม.30+904  (ตอเขตแขวงฯ 

เชียงใหมที่ 3) 

17+425 - 

17+500 

 

   ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

 

3 118 แยกทางหลวงหมายเลข 11 

(เชียงใหม) - กม.20+000 

14+262 - 

14+350 

 

 เลี้ยวขวาถูกชน (ดานไกล) 

 

   ถูกชนขณะเลี้ยวกลับรถ
ตัดหนารถทางตรง 

 

    ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

 

4 11 กม.77+975 (ตอเขตแขวงฯ 

ลําพูน)  - เชียงใหม 

80+800 - 

80+900 

 

   ชนทาย 

 

   ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 
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ตารางที่ 3-4 (ตอ) รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) 

บนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) 

 

ลําดับที่ ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ตําแหนง     
ชวง  

Station 

รูปแบบผังการชน (Collision Diagram) 

5 1006 ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม   

- สันกําแพง 

7+252 - 

7+320 

 

   ชนที่ทางแยก 60๐ - 120๐ 

 

   ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

 

 

3.1.3 การเขียนแผนภาพฟอลททรีที่จุดอันตรายบนทางหลวงในแตละตําแหนง 

จากการกําหนดตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวงในหัวขอ 3.1.2 

เม่ือนําแตละตําแหนงมาพิจารณาถึงรูปแบบและสาเหตุการเกิดจากหนังสือและคูมือการวิเคราะห

อุบัติเหตุการจราจรทั้งในประเทศและของตางประเทศที่ไดมีการศึกษามาแลว (Permit Writers 

Workshop., No date) แสดงในภาคผนวก ค เพื่อหาระดับเหตุการณท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตจุนถึงสาเหตุ

ท่ีเปนเหตุการณพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรในรูปแบบผังการชน (Collision diagram) ของแต

ละจุดเกิดเหตุ ดังท่ีแสดงในตารางที ่3-3 และตารางที่ 3-4 จึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเขียนแผนภาพ

ฟอลททรีในแตละตําแหนงของจุดอันตรายบนทางหลวงโดยเขียนแผนภาพฟอลททรีในแตละ

ตําแหนงจุดอันตรายแยกตามรูปแบบผังการชนแตถาอุบัติเหตุการจราจรประเภทใดมีลักษณะการชน

ท่ีเกิดขึ้นคลาย ๆ กันมรีูปแบบและสาเหตุการเกิดท่ีเหมือนกันก็จะเขียนเปนแผนภาพฟอลททรีชุด

เดียวกันในจุดอันตรายบนทางหลวงตําแหนงเดียวกัน ซ่ึงในที่นี้จะแสดงตัวอยางแผนภาพฟอลททรี

ของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) จํานวน 

1 จุดอันตราย คือจุดอันตรายลําดับที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 118 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 11 

(เชียงใหม) - กม.20+000 ชวง กม.8+000 – กม.9+000  และตัวอยางแผนภาพฟอลททรีของตําแหนง
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จุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) จํานวน 1 จุด

อันตราย คือจุดอันตรายลําดับที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม - 

กม.30+904  (ตอเขตแขวงฯ เชียงใหมท่ี 3) ชวง กม.10+653 – กม.10+750  (ส่ีแยกกองพันสัตวตาง) 

สําหรับแผนภาพฟอลททรีของตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ อีกจํานวน 4 

จุดอันตราย และแผนภาพฟอลททรีของตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก

อีกจํานวน 4 จุดอันตราย แสดงไวในภาคผนวก ก 

 

 3.1.3.1 แผนภาพฟอลททรีของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวง
สําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) 

 

จุดอันตรายลําดับที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 118 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 11 

(เชียงใหม) - กม.20+000 ชวง กม.8+000 – กม.9+000 ไดแผนภาพฟอลททรีดังแสดงในรูปที่ 3-4 (ก)  

ถึงรูปที่ 3-4 (ฐ)    

 

 
 

รูปที่ 3-4 (ก)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-4 (ข)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 
 

รูปที่ 3-4 (ค)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-4 (ง)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

C
ผูขับข่ียานพาหนะ B 

ไมใหสัญญาณในขณะที่จะเล้ียว

IE 105

OR

ความประมาท 

และความมักงายของผูขับข่ี

H 107

ขับรถในขณะมึนเมา

H 101

ไฟเลี้ยวของยานพาหนะชํารุด

V 103

กําลังจะเล้ียวแตไมอยูในชอง

จราจรสําหรับรอเลี้ยว

H 108

 
 

รูปที่ 3-4 (จ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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อุบัติเหตุการจราจร

ประเภท ชนส่ิงกอสรางถาวร เชน สะพาน 
ราวเหล็ก ปาย

TE 102

OR

CASE 1

IE 111
CASE 2

IE 112

AND AND

ผูขับขี่ยานพาหนะ A 

ไมสามารถควบคุม 

ยานพาหนะไมใหชน
IE 113

ผูขับข่ียานพาหนะ A
มองไมเห็นวัตถุที่เปนอุปสรรค

IE 114

ผูขับข่ียานพาหนะ A 

ไมสามารถควบคุม 

ยานพาหนะไมใหชน
IE 113

ตําแหนงท่ีตั้งส่ิงกอสรางถาวร 

หรืออุปกรณท่ีเปนวัตถุอุปสรรค 

ไมเหมาะสม
IE 115

A AB C
 

 

รูปที่ 3-4 (ฉ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-4 (ช)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 
 

รูปที่ 3-4 (ซ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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C

OR

ตําแหนงท่ีตั้งส่ิงกอสรางถาวร 
หรืออุปกรณที่เปนวัตถุอุปสรรค 

ไมเหมาะสม
IE 115

ตําแหนงติดต้ังปายจราจรติดตั้ง 
ไมเหมาะสม

E 114

ตําแหนงที่ต้ังสะพานลอยคนขาม
ถนนอยูใกลกับทางเชื่อมทางแยก
ทําใหมองไมเห็นรถที่ว่ิงออกมา

E 115

มีตนไมใหญอยูขางทางใกลกับ
ไหลทางจนเกินไป

E 117

ตําแหนงติดต้ังเสาไฟฟาติดตั้ง 
ไมเหมาะสม

E 116

 
 

รูปที่ 3-4 (ฌ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 
 

รูปที่ 3-4 (ญ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-4 (ฎ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-4 (ฏ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

 
 

รูปที่ 3-4 (ฐ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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3.1.3.2 แผนภาพฟอลททรีของตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวง
สําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) 

 

จุดอันตรายบริเวณทางรวมทางแยกลําดับท่ี 1 บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ตอ

เขตเทศบาลนครเชียงใหม - กม.30+904  (ตอเขตแขวงฯ เชียงใหมท่ี 3) ชวง กม.10+653 – กม.

10+750  (ส่ีแยกกองพันสัตวตาง) ไดแผนภาพฟอลททรีดังแสดงในรูปที่ 3-5 (ก)  ถึงรูปที่ 3-5 (ด)    

 

 

 

รูปที่ 3-5 (ก)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ข)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

 

 

รูปที่ 3-5 (ค)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ง)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

 
 

รูปที่ 3-5 (จ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ฉ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ช)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

 
 

รูปที่ 3-5 (ซ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ฌ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

 
 

รูปที่ 3-5 (ญ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ฎ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ฏ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 

 
 

รูปที่ 3-5 (ฐ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ฑ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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A
ผูขับขี่ยานพาหนะ A 

ไมสามารถควบคุม 

ยานพาหนะไมใหเสียหลัก

IE 628

OR

ขับขี่ในขณะมึนเมา

H 601

สภาพพื้นถนน

IE 632

OR

สภาพของตะแกรงฝาทอ

ระบายน้ําบนผิวจราจร

ทําใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่

E 619

พื้นผิวถนนเปยกมีสภาพ

ที่มีความตานทานการลื่น 

ไถลที่ไมเพียงพอ

E 618

CASE 1A

IE 631

AND

ขับรถเร็ว

H 602

ระบบเบรกของยานพาหนะ 

เกิดการขัดของ

V 601

หลับใน

H 603

มีความแตกตางระหวาง 

ระดับผิวทางและไหลทาง

E 620

ความกวางของไหลทาง 

ไมเพียงพอเพ่ือใหผูขับขี่ 

พลัดออกนอกถนนสามารถควบ

คุมยานพาหนะใหกลับสูถนนได

E 621

 
 

รูปที่ 3-5 (ฒ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 

 
รูปที่ 3-5 (ณ)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี
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รูปที่ 3-5 (ด)  แสดงแผนภาพฟอลททร ี

 


