
 
 

บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
วิทยานิพนธนี้ ประยุกตวิธีฟซซีฟอลททรี (Fuzzy Fault Tree) กับการวิเคราะห

ปญหาปญหาอุบัติเหตบุนทางหลวงในเขตความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหมท่ี 2 จํานวน 

10 ตําแหนง แยกเปน 5 ตําแหนงสูงสุดบนถนนชวงตางๆ และ 5 ตําแหนงสูงสุดบนทางรวมทางแยก 

โดยวิเคราะหหาคาความเปนไปไดของการเกิดอุบัติเหตุ (Failure Possibility) ซ่ึงอาศัยความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญในการประเมินความเส่ียงของเหตุการณพ้ืนฐาน (Basic Events) โดยไดประเมินคา

สําหรับกรณีสภาพปจจุบัน และกรณีเมื่อดําเนินการปรบัปรุงแกไขตามแนวทางที่นําเสนอ  

การวิเคราะหดวยวิธีฟอลททรี (Fault Tree Analysis) เปนเทคนิคสําหรับการ

วิเคราะหสาเหตุของความวิบัติอยางเปนระบบ โดยอาศัยแผนภาพตนไมซ่ึงเริ่มตนดวยความวิบัติ

ของระบบที่เรียกวา เหตุการณไมพึงประสงค (Undesired Event) และจะมีสาเหตุยอยท่ีทําใหเกิด

เหตุการณท่ีไมพึงประสงคเหลานั้นแตกแขนงออกไปเหมือนกิ่งกานสาขาของตนไม การวิเคราะห

ฟอลททรีมีท้ังการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและเมื่อนําทฤษฎีฟซซีเซตเขามาชวยในการ

ตัดสินใจที่จะระบุความสําคัญแตละสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาหรือหรือความผิดพลาดนั้นๆในเชิง

ปริมาณจะไดผลลัพธเปนคาความเปนไปได (Possibility) โดยรูจักในนามการวิเคราะหแบบฟซซี

ฟอลททรี (Fuzzy Fault Tree Analysis Technique)  

 

6.1  สรุปผลการวิจัย 
 

6.1.1  การกําหนดจุดอันตรายบนทางหลวง 
การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลดานอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงของแขวงการ

ทางเชียงใหมท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 และนําขอมูลท่ีไดนั้นมาทําการกําหนดหา

ตําแหนงจุดอันตราย (Black Spots) บนทางหลวง ซ่ึงแยกออกเปนจุดอันตรายสูงสุดสําหรับถนน

ชวงตางๆ (Road Section) 5 จุด กําหนดโดยใชวิธี Accident Number Method ตอชวงความยาวถนน 

1 กิโลเมตร และจุดอันตรายสูงสุดสําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) 5 จุด กําหนดโดยใชวิธี

ดัชนีความรุนแรง (Severity Index) ซ่ึงเปนการกําหนดน้ําหนักใหกับประเภทของอุบัติเหตุ เพื่อสราง
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ตัวช้ีวัดความรุนแรงของอุบัติเหต ุรวมทั้งส้ิน 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 

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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ตารางที่ 6-2 จุดอันตรายสูงสุด 5 ลําดับแรก สําหรับทางรวมทางแยก (Intersection) โดยใชดัชนี

ความรุนแรงเปนเกณฑ (Severity Index) 

 

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 

 

6.1.2  การสรางแผนภาพฟอลททรี 

ไดเขียนแผนภาพฟอลททรีของแตละจุดอันตรายในแตละรูปแบบลักษณะการชน 

ซ่ึงการเขียนแตละแผนภาพฟอลททรีจะเปนการเขียนโดยกําหนดเหตุการณท่ีทําใหเกิดอุบัติใน

รูปแบบผังการชนตางๆ เปนเหตุการณอันไมพึงประสงคซ่ึงถือวาเปนเหตุการณสูงสุด (Top Event) 

จากนั้นจะนํามาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณนั้นๆ ไลเรียงเปนลําดับลงมาเปนชั้นๆโดย

ถือเปนการวิเคราะหหาเหตุการณจากบนลงลาง (Top – Down deduction) จนถึงเหตุการณหรือ

สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดอุบัติเหตุโดยไมสามารถวิเคราะหตอลงไปไดอีกจึงถือวาเหตุการณนั้นอยูใน

ลําดับชั้นลางสุดถือวาเปนเหตุการณหรือสาเหตุพ้ืนฐาน(Basic Event)ซ่ึงแบงเปนแผนภาพฟอลททรี

ของตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ (Road Section) รวมจํานวน 14 

แผนภาพ และแผนภาพฟอลททรีของตําแหนงจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก 

(Intersection) รวมจํานวน 13 แผนภาพ ดังแสดงสรุปแผนภาพฟอลททรีท้ังหมดไวในภาคผนวก ก 
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6.1.3  การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีในเชิงคุณภาพ เรียกวา การวิเคราะหหาชุด

เหตุการณนอยท่ีสุด (Minimal Cut Sets ; MCS) ซ่ึงเปนการหาชุดเหตุการณท่ีประกอบดวยจํานวน

เหตุการณนอยท่ีสุดท่ีสงผลใหชุดเหตุการณนั้นทําใหเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงคหรือเหตุการณ

สูงสุดขึ้น แผนภาพฟอลททรีแตละแผนภาพจะมีจํานวนชุดเหตุการณนอยท่ีสุดในแตละแผนภาพที่

แนนอน และจํานวนชุดเหตุการณนอยท่ีสุดของแผนภาพฟอลททรีจะขึ้นอยูกับจํานวนเหตุการณ

พ้ืนฐาน  ความสัมพันธของเหตุการณคั่นกลางและเหตุการณ พ้ืนฐาน  และระดับช้ันของ

ความสัมพันธในแผนภาพฟอลททร ีสําหรับจํานวนองคประกอบในแตละชุดเหตุการณนอยท่ีสุดจะ

ขึ้นอยูกับระดับของความสัมพันธระหวางเหตุการณ ลักษณะความสัมพันธของเหตุการณ ระดับของ

เหตุการณพ้ืนฐาน และจํานวนเหตุการณพ้ืนฐาน ยกตัวอยางเชนชุดเหตุการณนอยท่ีสุดท่ีทําใหเกิด

อุบัติเหตุจราจรทีจุ่ดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ ของจุดอันตรายลําดับที่ 1 สําหรับ

การชนประเภทลักษณะชนทาย ท่ีมี 1 องคประกอบ คือ การขับขี่ในขณะมึนเมา (H 101) และชุด

เหตุการณนอยท่ีสุดท่ีมี 2 องคประกอบ คือ การขับรถเร็วและการที่ผิวจราจรเปนหลุมเปนบอไม

เรียบ เปนอันตรายตอผูขับขี ่(H 102 • E 101) โดยจาการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ พบวา ชุดเหตุการณ

นอยท่ีสุดท่ีมี 1 องคประกอบ มีความสําคัญมากกวาชุดเหตุการณนอยท่ีสุดท่ีมี 2 องคประกอบ 

เนื่องจาก มีโอกาสเกิดขึ้นไดงายกวา ซ่ึงจํานวนชุดเหตุการณนอยท่ีสุดและจํานวนองคประกอบใน

แตละชุดเหตุการณนอยท่ีสุดของแตละแผนภาพฟอลททรีในแตละจุดอันตรายบนทางหลวงแสดง

สรุปไดดังหัวขอท่ี 4.1.2 และหัวขอท่ี 4.1.3 

 

6.1.4  การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีเชิงปริมาณ 
การวิเคราะหแผนภาพฟอลททรีในเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหเพ่ือบงบอกถึง

ระดับความสําคัญของแตละเหตุการณไดอยางชัดเจน จําเปนตองทราบถึงความนาจะเปนในการเกิด

ของเหตุการณพ้ืนฐาน เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาความสําคัญของเหตุการณ ซ่ึงการวิเคราะห

ขอมูลแบบฟซซีจะเรียกความนาจะเปน (Probability) ในการเกิดของเหตุการณพ้ืนฐานเปล่ียนเปน

ความเปนไปได (Possibility) ในการเกิดของเหตุการณพ้ืนฐานแทน ซ่ึงจะสามารถวิเคราะหหาความ

เปนไปไดในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวงซึ่งถือวาเปนความเปนไปไดของ

ระบบ โดยที่คาความเปนไปไดของเหตุการณพ้ืนฐานไดมาจากการนําเหตุการณพ้ืนฐานในแตละ

แผนภาพฟอลททรีของแตละจุดอันตรายมาสรางเปนแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น

ของสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาซ่ึงเปนเหตุการณพ้ืนฐานในรูปของตัวแปรภาษา (Linguistic Variable) 

โดยกําหนดระดับการประเมินเชิงภาษาเปน 5 ระดับ คือ  ต่ํามาก  ต่ํา  ปานกลาง  สูง  และสูงมาก 
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ตามลําดับ จากนั้นนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลโดยอาศัยทฤษฎีฟซซีเซตและทฤษฎีทางจิตวิทยา

ฟสิกส เพื่อท่ีจะไดคาความเปนไปไดของเหตุการณพ้ืนฐานนั้น และนําไปสูการหาคาความเปนไป

ไดของเหตุการณสูงสุดบนแผนภาพฟอลททรี ซ่ึงถือวาเปนคาความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดความวิบัติ

ของระบบ โดยการวิเคราะหหาคาความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทาง

หลวงในแตละจุดอันตรายของแตละแผนภาพฟอลททรีใหผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 6-3 และ

ตารางที่ 6-4 

 

ตารางที่ 6-3  สรุปคาความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการชน

และประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจรประเภท คาความเปนไปได  

1 

(ทล.118 ชวง 

กม.8+000 – 

กม.9+000) 

ชนทาย   

 

0.0013615 

ชนส่ิงกอสรางถาวร เชน สะพาน 

ราวเหล็ก ปาย 

 0.0006290 

เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน

ถาวรวัตถุ 

 0.0013805 

2 

(ทล.1001 ชวง 

กม.11+000 – 

กม.12+000) 

ถูกชนขณะเล้ียวกลับรถตัดหนารถ

ทางตรง 

 0.0019824 

ชนส่ิงกอสรางถาวร เชน สะพาน 

ราวเหล็ก ปาย 

และ 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 

0.0013621 

เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน

ถาวรวัตถุ 

 0.0016584 

ชนประสานงา  0.0021394 
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ตารางที่ 6-3 (ตอ) สรุปคาความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการ

ชนและประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจรประเภท คาความเปนไปได  

3 

(ทล.121 ชวง 

กม.43+000 – 

กม.44+000) 

 ชนทาย  0.0028038 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0019693 

เสียหลักตกถนนขณะวิ่งบนทางโคง

ขวา ชนเสาไฟ ฯลฯ 

และ 

เสียหลักตกถนนขณะวิ่งบนทางโคง

ซาย 

 0.0042058 

4 

(ทล.1001 ชวง 

กม.1+000 – 

กม.2+000) 

ชนส่ิงกอสรางถาวร เชน สะพาน 

ราวเหล็ก ปาย 

และ 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0032016 

เสียหลักตกถนนทางดานซาย  0.0049273 

5 

(ทล.11 ชวง 

กม.83+000 – 

กม.84+000) 

ชนทาย  0.0034530 

เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน

ถาวรวัตถุ 

 0.0035724 
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ตารางที่ 6-4  สรุปคาความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการชน

และประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจรประเภท คาความเปนไปได  

1 

(ส่ีแยกกองพัน

สัตวตาง) 

ชนที่ทางแยก 60๐ - 150๐ 

 

     

 

 0.0091458 

ชนทาย  0.0059309 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0033157 

เสียหลักตกถนนทางดานซาย ชน

ถาวรวัตถุ 

 0.0039282 

2 

(สามแยกปาก

ทางเขา น้ําตก

แมสา อ.แมริม) 

ชนคนไกลฝงขาม  0.0070071 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0023239 

3 

(สามแยก

ทางเขา อ.ดอย

สะเก็ด) 

เล้ียวขวาถูกชน (ดานไกล)  0.0024970 

ถูกชนขณะเล้ียวกลับรถตัดหนารถ

ทางตรง 

 0.0025953 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0024786 
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ตารางที่ 6-4 (ตอ) สรุปคาความเปนไปไดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรสําหรับการชนในรูปแบบการ

ชนและประเภทการชนลักษณะตางๆ ของแตละจุดอันตรายบนทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจรประเภท คาความเปนไปได  

4 

(บริเวณส่ีแยก

ทางเขาสนาม

กอลฟ 

GUSSAN) 

ชนทาย  0.0053248 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0039756 

5 

(ส่ีแยกตนเปา

พัฒนา) 

ชนที่ทางแยก 60๐ - 120๐  0.0062986 

ชนเกาะกลางถนน รวมถึงเสาไฟ 

ฯลฯ 

 0.0038744 

 

 

6.1.5  การเสนอแนวทางแกไขในแตละจุดอันตรายบนทางหลวง 
การแกไขปรับปรุงหรือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทาง

หลวงในแตละจุดอันตราย ควรจะประเมินจากสาเหตุพ้ืนฐานที่มีคาความเปนไปไดสูงควรไดรับการ

แกไขกอนและจะตองทําการแกไขปญหาตางๆ ตามเสนทางวิกฤต หรือเสนทางที่มีความเปนไปได

ในการเกิดท่ีสูงเพือ่ท่ีจะลดคาความเปนไปไดของการเกิดของระบบใหไดมากที่สุด โดยงานวิจัยนี้

ไดกําหนดหาแนวทางการแกไขสาเหตุพ้ืนฐานที่มีคาความเปนไปไดสูงสุด 5 อันดับแรกท่ีจะทําให

เกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง และหาแนวทางการแกไขสาเหตุพ้ืนฐานที่จะลด

โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรของเสนทางวิกฤต 5 อันดับแรก โดยประเมินจากชุดเหตุการณนอย

ท่ีสุดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรทีจุ่ดอันตรายบนทางหลวงที่มีคาความเปนไปไดสูงสุด 5 อันดับแรก 

ซ่ึงในแตละจุดอันตรายจะมีสาเหตุพ้ืนฐานที่ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อลดโอกาสในการ

เกิดอุบัติเหตุจราจรแตกตางกัน โดยที่สาเหตุพ้ืนฐานที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขสวนใหญมาจาก

พฤติกรรมของผูใชรถใชถนนเปนหลัก ประกอบดวย  



 381

• การขับรถเร็ว   

• การขับขี่ในขณะมึนเมา   

• การลักลอบกลับรถในจุดท่ีหามกลับรถ  

• การหลับใน  

 

สวนสาเหตุพ้ืนฐานที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขที่มาจากองคประกอบดาน

กายภาพของถนนและสภาพแวดลอมที่สําคัญ ประกอบดวย  

 

• พ้ืนผิวถนนเปยก  

• อุปกรณใหแสงสวางไมเพียงพอตอการมองเห็นบริเวณจุดท่ีมืด  

• อุปกรณใหแสงสวางเกิดการชํารุด  

• สภาพของตะแกรงฝาทอระบายน้ําบนผิวจราจรทําใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่  

 

ซ่ึงรายละเอียดแนวทางการแกไขในแตละสาเหตุท่ีเปนเหตุการณพ้ืนฐานที่มี

อิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละจุดอันตรายบนทางหลวงแสดงไวในหัวขอท่ี 5.1.1 ถึง

หัวขอท่ี 5.1.10 

 

6.1.6  การประเมินมาตรการแกไขในแตละจุดอันตรายบนทางหลวง 
เมื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขสาเหตุพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุใน

แผนภาพฟอลททรีตามที่ไดแนะนําไว  การประเมินมาตรการแกไขทําไดโดยทําการเขียนแผนภาพ

ฟอลททรีขึ้นมาใหมหลังจากที่ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงสาเหตุพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอการเกิด

อุบัติเหตุในแตละจุดอันตรายบนทางหลวง โดยตัดสาเหตุพ้ืนฐานที่ไดปรับปรุงแกไขใหหมดไป

ออกจากแผนภาพฟอลททร ีจากนั้นนํามาคํานวณหาคาความเปนไปไดของแผนภาพฟอลททรีใหม 

โดยเปรียบเทียบกับคาความเปนไปไดของแผนภาพฟอลททรีเดิม เพื่อประเมินหาคาโอกาสในการ

ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบการชนชนิดตางๆ ของแตละจุดอันตราย ซ่ึงแสดงผลสรุปใน

ตารางที่ 6-5 และตารางที่ 6-6 
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ตารางที่ 6-5  สรุปคาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละประเภทกอนและหลังดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง

สําหรับถนนชวงตางๆ 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท 

คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
หลังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
ในการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง  (%) 
1 ชนทาย  0.0013615 0.0000562 95.87 % 

ชนส่ิงกอสรางถาวร เชน 

สะพาน ราวเหล็ก ปาย 

0.0006290 

 

0.0002167 

 

65.55 % 

เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย ชนถาวรวัตถุ 

0.0013805 

 

0.0003071 

 

77.75 % 

2 ถูกชนขณะเล้ียวกลับรถ

ตัดหนารถทางตรง 

0.0019824 

 

0.0000400 

 

97.98 %  

ชนส่ิงกอสรางถาวร 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 % 

3  ชนทาย 0.0028038 0.0000972 96.53 % 

ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

0.0019693 

 

0.0008455 57.07 % 
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ตารางที่ 6-5 (ตอ) สรุปคาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละประเภทกอนและหลัง

ดําเนินการปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบน

ทางหลวงสําหรับถนนชวงตางๆ 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท 

คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
หลังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
ในการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง  (%) 
3 เสียหลักตกถนนขณะวิ่ง

บนทางโคงขวา ชนเสา

ไฟ ฯลฯ  และเสียหลัก

ตกถนนขณะวิ่งบนทาง

โคงซาย 

0.0042058 

 

0.0018194 56.74 % 

4 ชนส่ิงกอสรางถาวร เชน 

สะพาน ราวเหล็ก ปาย 

และชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

0.0032016 0.0009737 69.59 % 

เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย 

0.0049273 0.0010550 78.59 % 

5 ชนทาย 0.0034530 0.0002380 93.11 % 

เสียหลักตกถนนทาง

ดานซาย ชนถาวรวัตถุ 

0.0035724 0.0013556 62.05 % 

 

 

 

 

 



 384

ตารางที่ 6-6  สรุปคาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละประเภทกอนและหลังดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง

สําหรับทางรวมทางแยก 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท 

คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
หลังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
ในการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง  (%) 
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 % 

2 

 

ชนคนไกลฝงขาม 0.0070071 0.0003828 94.54 % 

ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

0.0023239 0.0005186 77.68 % 

3  เล้ียวขวาถูกชน (ดานไกล) 0.0024970 0.0002886 88.44 % 

ถูกชนขณะเล้ียวกลับรถ

ตัดหนารถทางตรง 

0.0025953 0.0002502 90.36 % 

ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

0.0024786 0.0008091 67.36 % 

4 ชนทาย 0.0053248 0.0011138 79.08 % 

ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

0.0039756 0.0006069 84.73 % 

5 ชนที่ทางแยก 60๐ - 120๐ 0.0062986 0.0001951 96.90 % 
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ตารางที่ 6-6 (ตอ) สรุปคาโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแตละประเภทกอนและหลัง

ดําเนินการปรับปรุงแกไข และคาโอกาสในการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบน

ทางหลวงสําหรับทางรวมทางแยก 

 

จุดอันตราย
ลําดับที ่

อุบัติเหตุการจราจร
ประเภท 

คาความเปนไปได
กอนดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
หลังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข 

คาความเปนไปได
ในการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง  (%) 
5 ชนเกาะกลางถนน 

รวมถึงเสาไฟ ฯลฯ 

0.0038744 0.0007670 80.20 % 

 
6.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

ในการนําเทคนิคฟซซีฟอลททรีมาประยุกตกับปญหาอุบัติเหตุจราจร ผูวิจัยเห็นวา
มีส่ิงท่ีอาจสงผลตอการประเมินคาโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ (Failure Possibility) อยู 2 ประการ

คือ ในสวนของการสรางแผนภาพฟอลททรี (Construct Fault Tree Diagram) และในสวนของ

รูปแบบของฟซซีเซตที่ใชแปลงความคิดเห็นเชิงภาษาของผูเชี่ยวชาญในการประเมินความเส่ียงของ

เหตุการณพ้ืนฐาน (Basic Events) ซ่ึงควรจะมีการนําไปศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในงานตอไป โดย

สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  

1)  การเขียนแผนภาพฟอลททรีในแตละรูปแบบลักษณะการชนของแตละจุด

อันตรายบนทางหลวง เมื่อเขียนเสร็จแลวควรจะมีการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญที่มีความรูดาน

อุบัติเหตบุนทางหลวงในพื้นที่ศึกษา เพื่อใหแผนภาพฟอลททรีท่ีนํามาใชในการวิจัยมีความละเอียด

และสมบูรณยิ่งขึ้น 

2)  การเปล่ียนขอมูลความเห็นเชิงภาษาเปนตัวเลขฟซซี ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดเลือก

ฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) เปนการประเมินเชิงภาษา 5 ระดับที่คลุมเครือใน

รูปแบบที่ 3 จากผลการวิจัยท่ีผานมาของ Chen และ Hwang (1992) โดยการเลือกฟงกชันความเปน

สมาชิก (Membership Function) อาจจะใชแบบสอบถาม  สอบถามผูเช่ียวชาญใหประเมินผล

กําหนดคาตัวแปรความเห็นเชิงภาษาใหเปนจํานวนตัวเลข เพื่อท่ีจะนําแตละตัวแปรมาหาคาเพื่อ

กําหนดชวงและระดับความเปนสมาชิก เพื่อสรางฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) 

ขึ้นมาเองสําหรับใชในการวิจัยตอไป 
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3)  การเปล่ียนขอมูลความเห็นเชิงภาษาเปนตัวเลขฟซซี ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดเลือก

ฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) เปนการประเมินเชิงภาษา 5 ระดับที่คลุมเครือ คือ 

ต่ํามาก  ต่ํา  ปานกลาง  สูง  และสูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 2-40 เพื่อท่ีจะใหผูเชี่ยวชาญเสนอความเห็น 

ในงานวิจัยครั้งตอไปอาจจะเลือกฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) เปนการ

ประเมินเชิงภาษา 7 ระดับที่คลุมเครือ โดยเพิ่มขอมูลความเห็นเชิงทางภาษา ปานกลางถึงต่ํา และ

ปานกลางถึงสูง ดังแสดงในรูปที่ 2-41 เพื่อนําผลลัพธท่ีไดมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

4)  การเลือกจํานวนผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาคาความเปนไปไดของเหตุการณ

พ้ืนฐาน ในงานวิจัยนี้ไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทานในแตละจุดอันตราย ในงานวิจัยครั้ง

ตอไปอาจจะคัดเลือกจํานวนผูเชี่ยวชาญใหเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความแตกตางกันในแตละจุดอันตราย 

เพื่อนําคาความเปนไปไดของเหตุการณพ้ืนฐานและผลสรุปที่ไดมาเปรียบเทียบกัน  

 

 
 

 


