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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดลําดับจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 รวบรวมขอมูล

ปริมาณจราจรตลอดทั้งปยอนหลังระหวางปพ.ศ.2560 – 2562 จากกรมทางหลวง และสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากบริษัท 

กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ทําการจัดลําดับจุดเสี่ยงอันตราย โดยใชวิธีควบคุมคุณภาพของการเกิดอุบัติเหตุ 

และคํานวณคาแฟกเตอรความอันตราย (Dangerous Factor; DF) พบวา ทุกชวงถนนบนทางหลวงน้ี มีคาแฟกเตอรความ

อันตรายต่ํากวา 1 โดยเขตพ้ืนที่ตําบลเสียวมีคาแฟกเตอรความอันตรายสูงสุดคือ 0.66 เมื่อแยกรายกิโลเมตรจะเห็นวาชวง

กิโลเมตรท่ี 42-43 มีคาแฟกเตอรความอันตรายสูงสุดคือ 0.68 ซึ่งถือวาไมมีจุดเสี่ยงอันตรายที่อยูในชวงวิกฤติหรือตองการ

ควบคุมดูแลเปนพิเศษ แตตองมีการปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุได จากนั้นประยุกตใชทฤษฎีฮิยาริ—ฮัตโตะ 

ใหประชนในพ้ืนที่รวมระบุจุดเสี่ยงลงในแผนที่ฮิยาริ มีจุดเสี่ยง 4 จุด ที่ตองปรับปรุงบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 

พรอมวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของจุดเสี่ยง เพ่ือเปนแนวทางการพิจารณาแกไขจุดเสี่ยงทางถนนท่ีอาจเกิดอันตราย 

และสรางความปลอดภัยใหแกผูใชรถใชถนนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: จุดเสี่ยงอันตราย วิธคีวบคุมคุณภาพของการเกิดอุบัติเหตุ ฮิยาร-ิฮัตโตะ 

 

ABSTRACT 

 The aim of this research was to rank No.  2076.  The annual average daily traffic data were 

collected between B.E.  2560–2562 by using data from the Department of Highways, and the accident 

statistics were collected by using data from the Road Accident Victims Protection Company Limited. 

The rate quality control method and the dangerous factor ( DF)  calculating were used for ranking the 

hazardous points.  The DF values of all phases on this highway were below 1.  The highest value was 
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shown at 0. 66 in the Siao sub district area.  The highest value of a phase on this highway was 0. 68 at 

km.  42 –  43.  From the results, the hazardous points on this highway were not in critical periods or 

required special supervision. However, the risk points of accidents on this highway must be improved. 

Hiyari – Hatto theory was used for identifying the risk points. People in the area identified the risk points 

into the Hiyari map.   There were 4 risk points that need to be improved and analyzed the physical 

characteristics on the Highway No.  2076 to be a guideline for solving the risk points and to effectively 

create a safety road for all users. 

 

Keywords: Hazardous points, Rate Quality Control, Hiyari - Hatto. 

 

1. บทนํา 

อุบัติเหตุทางถนนนับเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณในเขตชุมชนเมืองที่มีทางหลวง

สายหลักตัดผาน มีรถวิ่งผานดวยความเร็วสูงและมีการเขา

ออกพ้ืนที่สองขางทางโดยไมมีการควบคุมทางเขาออก 

หรือมีปริมาณการกลับรถคอนขางสูง ทําใหผูใชรถใชถนน

และคนเดินเทามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ [1]จาก

ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางถนนในประเทศ

ไทยในรอบ 3 ปที่ผานมาตั้งแตปพ.ศ. 2561 ถึงปพ.ศ.

2563 พบวา จํานวนผู เสียชีวิตในปพ.ศ.2561 สูงถึง 

16,137 คน หลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงจนถึงปพ.ศ.2563 

จํานวน 15,748 คน สําหรับจํานวนผูไดรับบาดเจ็บในป

พ.ศ.2561 คือ 1,036,096 คน และมีแนวโนมลดลงในป

พ.ศ.2563 มีจํานวน 1,014,421 คน [2] ซึ่งเห็นไดวา

จํานวนผูเสียชีวิตและผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติทางถนนใน

แตละปนั้นถึงแมแนวโนมจะลดลง แตก็ยังอยูในระดับที่สูง

อยางตอเนื่อง 

จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 8,839,976 

ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 22 อําเภอ 206 

ตําบล 2,633 หมูบาน ดานโครงสรางพ้ืนฐานมีทางหลวง

แผนดินในพ้ืนที่จํานวน 32 สาย อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปน

อําเภอที่มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 ตัดผานเขต

ชุมชนยาว 16.47 กิโลเมตร [3] เพ่ือเชื่อมไปยังเขตจังหวัด

สุรินทร โดยมีพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีสําคัญสองฝงถนน อาทิเชน 

ธนาคาร สถานีตํารวจ รานคา และโรงเรียน อีกทั้งมีทาง

แยกจากถนนสายรองของหมูบานอีกดวย โดยในป พ.ศ. 

2560 – พ.ศ.2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2076 จํานวน 54 ครั้ง [4] สราง

ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก ดังน้ัน หาก

ผูขับขี่ทราบถึงจุดอันตรายที่กําลังจะไปถึง และเพ่ือใหผูขับ

ขี่ไดเพ่ิมความระมัดระวังถือเปนการเพ่ิมความปลอดภัยใน

การใชเสนทางอีกดวย  

งานวิ จัยนี้มีวัตุประสงค เ พ่ือบงชี้จุด เสี่ ยงที่ เ กิด

อุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 

โดยการวิเคราะหจุดอันตรายบนชวงถนนจะใชวิธี Rate 

Quality control จัดลําดับจุดเสี่ยงอันตรายจากการ

พิจารณาคา Dangerous Factor (DF) จากนั้นประยุกต

ทฤษฎี Hiyari - Hatto เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวน

รวมในการระบุจุดเสี่ยง การศึกษาน้ีใชขอมูลสถิติยอนหลัง

ระหวางปพ.ศ.2560 – 2562 โดยขอมูลปริมาณจราจร

ตลอดท้ังปจากกรมทางหลวง (เปนขอมูลปลาสุดเมื่อ

เริ่มทํางานวิจัยครั้งน้ี) และสถิติการเกิดอุบัติเหตุไดรับ

ความอนุเคราะหจากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย

จากรถ จํากัด ในงานวิจัยน้ีจะทําใหวิเคราะหหาจุดเสี่ยง

อันตรายบนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 ทําให

เกิดวางแผนดานความปลอดภัยบนทองถนน เชน การ

กําหนดพื้นท่ีเขตควบคุมวินัยจราจร รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณสําหรับการปรับปรุงแกไขคุณภาพของถนน 
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และสรางความปลอดภัยใหแกผู ใชรถใชถนนอยางมี

ประสิทธภิาพ  

 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหและจดัลาํดบัความเสีย่งอันตราย [5] จะ

ใ ช ห ลั ก ก า ร  “ Ranking Hazardous Location”  ซึ่ ง

ปจจุบันมีเทคนิคที่ใชในการดําเนินการ 5 ประเภท ดังนี ้

1)  วิ ธีความถี่ ของการเ กิดอุ บัติ เหตุ  (Accident 

Frequency Method) วิธีการนี้จะใชความบอยครั้งของ

การเกิดอุบัติเหตุมาเปนตัวพิจารณา โดยการนับจํานวน

อุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นในชวงถนนที่ทําการแบง Section 

เรียบรอยแลวแลวทําการเปรียบเทียบจํานวนอุบัติเหตุของ

ชวงถนนตางๆ ทําการจัดลําดับชวงถนนตามคาของจํานวน

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน โดยใหชวงถนนที่มีจํานวนอุบัติเหตุสูง

อยูลําดับตน ๆ 

2)  วิ ธี อั ต ราการ เ กิด อุ บัติ เหตุ  ( Accident Rate 

Method) ซึ่งวธีินี้ไดพัฒนาจากวิธ ีAccident Frequency 

โดยคํานวณอัตราสวนจากจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ณ 

บริเวณตางๆ และคาฐานท่ีสัมพันธกับการกอให เกิด

อุบัติเหตุในบริเวณนั้นๆ เนื่องจากจํานวนอุบัติเหตุมากใน

บาง  Section ของถนน ไมอาจถือไดวา Section นี้มี

ความอันตรายมากกวา Section ท่ีมีจํานวนอุบัติเหตุนอย 

เนื่องจาก Section ที่มีจํานวนอุบัติเหตุมากนั้นมีปริมาณ

จราจรมาก ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพิจารณาเกี่ยวกับ

ปริมาณการจราจรเขาไปดวยในการคํานวณหาจุดอันตราย 

โดยวิธีนี้จะทําการจัดลําดับความอันตรายของถนนตามคา

ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Rate) ซึ่งคํานวณ

ไดดังสมการที่ 1 

 

(1) 

 

โดยท่ี 
R  = อัตราการเกิดอุบัติเหตุในแตละสวนบนถนน 

(จํานวนอุบัติเหตุตอลานคัน-กิโลเมตร) 
A  = จํานวนอุบัติเหตุในชวงเวลาที่ศึกษา 

T  = เวลาในชวงเวลาที่ศึกษา 

    = ปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตอตลอดป 

(AADT) ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

    = ความยาวแตละชว งถนนท่ีทํ าการศึกษา 

(กิโลเมตร) 

3) วิธีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident 

Severity Method) วิธีนี้จะพิจารณาจุดอันตรายโดยใช

ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเปนเกณฑ โดยจะ

คํานึงถึงการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย

หรือไมมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยเพียงแตทรัพยสิน

เสียหายเทาน้ันการจัดลําดับของจุดอันตรายโดยวิธีนี้ ชวง

ถนนจะถูกจัดลําดับความอันตรายตามคาของดัชนีความ

รุนแรง (Severity Index) ขอควรระวั งควรจะใหค า

น้ําหนักท่ีเหมาะสม และควรคํานึงถึงคาเศรษฐกิจและ

สังคมดวย ดังสมการท่ี 2 

 

(2) 

 

โดยท่ี 

       = ดัชนีความรุนแรง 

        = จํานวนอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิตบนชวง

ถนนในชวงเวลาที่ศึกษา 

        = จํานวนอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บบนชวง

ถนนในชวงเวลาที่ศึกษา 

         = จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมดบนชวงถนน

ในชวงเวลาที่ศึกษา 

4) วิธีควบคุมคุณภาพของการเกิดอุบัติเหตุ (Rate 

Quality Control Method) วิธีการนี้ไดนําหลักการทาง

สถิติมาใชเพ่ือวิเคราะห ซึ่งมีสมมุติฐานวาการเกิดอุบัติเหตุ

มี การกระจายตัวแบบ Poisson โดย McMillen [5] 

วิเคราะหจากขอมูลที่เคยเก็บมาในอดีต โดยสามารถ

คํ านวณไดจากการหาค าแฟกเตอรความอันตราย 

(Dangerous Factor; DF) ดังสมการที่ 3 

 

(3) 
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โดย    คือ คาอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Accident 

Rate) ท่ีไดจากการคํานวณโดยวิธี Accident Rate ดัง

สมการที่ (1) และ     สามารถคํานวณไดดังสมการท่ี (4) 

 

(4) 

 

โดยท่ี 

     = อัตราการเกิดอุบัติเหตุวิกฤติในแตละสวนบน

ถนน (จํานวนอุบัติเหตุตอพาหนะ 1,000,000 คัน) 

     = อัตราการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยของทุกๆสวนบน

ถนน 

     = ชวงเวลาที่ทําการศึกษา (ป) 

   = ปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตอตลอดป (AADT) 

ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

   = ความยาวแตละชวงถนนที่ทําการศึกษา (กิโลเมตร) 

   = แฟกเตอรอัตราทางสถิติ (สําหรับระดับความ

เช่ือมั่น 95%      มีคาเทากับ 1.645) 

5)  วิ ธี ร วบ ร วมก า ร วิ เ ค ร าะ ห  ( Combination 

Method) วิธีน้ีจะใชคา Danger Index (DI) เปนคาที่ไดมา

จากการรวมลําดับของความอันตรายจากการวิเคราะหเพ่ือ

หาจุดอันตรายโดยวิธี Accident Frequency, Accident 

Rate, Rate Quality Control และ Accident Severity 

คา Danger Index (DI)  นี้จะเปนดัชนีวัด ถึงคาความ

อันตรายจากอุบัติเหตุนั้นๆ ดังสมการท่ี (5) 

 

(5) 

 

โดยท่ี 

        = ดัชนีอันตราย Danger Index 

      = ลําดับความอันตรายจากวิธี Frequency 

            = ลําดับความอันตรายจากวิธี Accident 

Rate 

               = ลําดับความอันตรายจากวิธี Severity 

           = ลําดับความอันตรายจากวิธ ีRate 

Quality Control 

มีการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะหจุดเสี่ยงอันตรายชวง

เทศกาลปใหมและสงกรานต [6] จากวิธีแบบเดิม 4 วิธี คือ 

Accident Frequency, Accident Rate, Rate Quality 

Control, และAccident Severity พรอมทั้งนําเสนอวิธีที่

เหมาะสมสําหรับวิเคราะหจุดเสี่ยงอันตรายชวงเทศกาล 

โดยแบงชวงถนนระยะคงท่ี 1 กิโลเมตรและ วิเคราะห

ขอมูลอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต พ.ศ.2558 

– 2561 กับปริมาณจราจรจากสํ านัก อํานวยความ

ปลอดภัย กรมทางหลวง พบวาจุดเสี่ยงอันตรายอันดับ

ตนๆของแตละวิธีมีรายละเอียดและตําแหนงที่แตกตางกัน 

[7] ซึ่งในประเทศไทยจะเลือกใชวิธี Accident Rate หรือ 

Rate Quality Control อยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นอยูกับความ

สมบูรณของฐานขอมูลที่มีอยู ทั้งน้ี วิธี Accident Rate นํา

ระยะทางและปริมาณจราจรมาคํานวณดวย เพ่ือใหตัวช้ีวัด

ของแตละสายทางอยูบนพื้นฐานเดียวกัน อยางไรก็ตามวิธี

นี้ ไมสามารถแสดงไดวา 1) ทางพิเศษสายใดตองการการ

ควบคุมดูแลอุบัติการณมากกวากัน 2) บริเวณใดบนทาง

พิเศษที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ดังนัน จึงไดพิจารณา

วิธี  Rate Quality Control มาใช  เนื่องจากวิธีนี้ ไม ได

คํานวณหาอัตราการเกิดอุบัติเหตุของทุกชวงถนนอยาง

เดียวเทาน้ัน แตจะมีการทดสอบคาทางสถิติวาอัตราการ

เกิดอุบัติเหตุท่ีหาไดนั้นสูงกวาชวงถนนอ่ืน ๆ ทีมีลักษณะ

คลายกันอยางไร รวมถึง [8] วิเคราะหหาจุดเสี่ยงอันตราย

ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนสายหลัก โดยใชวิธี Rate 

Quality Control ในการกําหนดจุดอันตรายตอการเกิด

อุบัติเหตุเนื่องจากมีความเหมาะสมกับขอมูลท่ีใชในการ

วิเคราะห นําเอาปจจัยที่เปนโอกาส (Exposure) ในการ

เกิดอุบัติเหตุเชน ปริมาณจราจร หรือความยาวของถนน

มารวมพิจารณา และวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือประโยชนใน

การลดจํานวนอุบัติเหตุ และการปรับปรุงแกไขคุณภาพ

ของถนนตอไป และ [9] จัดทําแผนที่ความเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย เพ่ือทดลองนําระบบ

นําทางในรถยนต ไปประยุกตใชรวมกับแผนท่ีความเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวงในประเทศไทย โดยการ

วิเคราะหจุดอันตรายไดใชวิธี Rate Quality Control ใน
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การวิเคราะหจุดอันตรายบนชวงถนน โดยใชขอมูลสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 4 ป จากกรมทางหลวง และได

พัฒนาระบบนําทางในรถยนตใหแจงเตือนผูขับขี่เมื่อเดิน

ทางเขาใกลจุดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง [1] 

รวบรวมขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชนเมืองจาก 

สถานีตํารวจ กรมทางหลวง และการสอบถามขอมูล

อุบัติเหตุจากคนในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมระบุจุดเสี่ยง

และจุดอันตราย (Hiyari) เสนอแนวทางการแกไขและ

ปรับปรุงเพื่อลดความเร็วในการสัญจรขณะผานบริเวณ

ชุมชน การติดตั้งปายจราจรเตือนพรอมกับติดตั้งอุปกรณ

ลดความเร็ว เชน แถบเตือนลูกระนาดกอนเขาเขตชุมชน 

จากงานวิ จัยขางตน ผูวิ จัยได เลือกใชวิธี  Rate 

Quality Control ในการจั ดลํ าดั บของ จุดอั น ต ร าย

เนื่องจากมีความเหมาะสมของขอจํากัดทางดานขอมูล 

และมีการใชหลักการทางสถิติเขามาเปนตัวกําหนด

ความสัมพันธกับปริมาณจราจร 

 

3. การดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิ จัยเ ชิงประยุกต เพื่อให

สามารถเห็นภาพไดชัดเจน มีข้ันตอนการทํางานดังรูปที่ 1 

ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจัยดังนี ้

1) รวบรวมขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2076 และปริมาณจราจรบนเสนทาง

ระหวางป พ.ศ. 2560 - 2562 จากสํานักอํานวยความ

ปลอดภัย กรมทางหลวง 

2) ใชโปรแกรม Microsoft Excel แบงชวงถนนระยะ

คงที่ 1 กิโลเมตร ตัดผาน 4 ตําบลของอําเภอโพธิ์ศรี

สุวรรณไดแก ตําบลหนองมา ตําบลอีเซ ตําบลเสียว และ

ตําบลผือใหญ และวิเคราะหจุดเสี่ยงอันตรายดวยวิธี Rate 

Quality Control  

3) เปรียบเทียบผลการวิเคราะหจุดเสี่ยงอันตรายของ

ทั้ง 4 ตําบล โดยพิจารณาคา Dangerous Factor, DF  

4) ประยุกตใชทฤษฎี Hiyari-Hatto ใหประชาชนใน

พ้ืนที่ไดมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยง 

5) นําเสนอวิธิการและผลการวิเคราะหจุดเสี่ยง

อันตรายใหประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการจัดลําดับของจุดอันตรายเลือกใชวิธี  

Rate Quality Control 

จากการวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุป พ.ศ. 2560-2562 

โดยใชวิธี  Rate Quality Control แสดงในรูปของคา 

Dangerous Factor, DF หากบริเวณใดคา DF มากกวา 

1.0 แสดงวาเปนชวงที่ตองการการควบคุมดูแลเปนพิเศษ 

พบวาคา DF บนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 

ไมมีชวงใดที่มีคามากกวา 1 โดยคา DF ที่สูงสุดคือ 0.66 

อยูในเขตตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ

เกษ ซึง่ถือไดวาเปนจุดเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ ดัง

ตารางที่ 1,2 และรูปที่ 2 

 

ตารางที่ 1 การคํานวณคา DF ของถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2076 ของป 2560  

ตํา
บล

 

Di
st

an
ce

 

Ac
cid

en
t 

AA
DT

 

R Ra
, R

c 

DF
 

อีเซ 3.68 8 3360 1.63 2.68 0.61 

เสียว 6.16 12 3360 1.63 2.47 0.66 

หนองมา 3.95 3 3360 0.85 1.73 0.47 

ผือใหญ 2.68 2 3360 0.54 1.31 0.41 

นําเสนอวิธิการและผลการวิเคราะหจุดเสี่ยง

ขอมูลอุบัติเหตุบนทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2076 
ปริมาณจราจรบนทาง

หลวงป พ.ศ.2560-2562 

วิเคราะหจุดเสี่ยงอันตรายดวยวิธี Rate Quality Control 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคา Dangerous Factor, 

ประยุกตใชทฤษฎ ีHiyari - Hatto 
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ตารางท่ี 2  คา DF ของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 

2076 ป 2560 – 2562 

ตําบล DF 2560 DF 2561 DF 2562 

อีเซ 0.61 0.54 0.47 

เสียว 0.66 0.62 0.64 

หนองมา 0.47 0.32 0.32 

ผือใหญ 0.41 0.00 0.00 

 

 
รูปที่ 2 คา DF ของ ทล.2076 ปพ.ศ.2560 -2562 

 

จากรูปที่ 2 เมื่อจัดเรียงคาDF ของปพ.ศ.2560-2562 

บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 จะเห็นไดวาคา 

Dangerous Factor 3 ลําดับแรกคือ 0.66, 0.64 และ 

0.62 อยูในเขตตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงนําชวง

ของทางหลวงที่ตัดผานมาแยกยอยเปนรายกิโลเมตรตั้งแต

กิโลเมตรที่ 40.924 – 46.535 เพ่ือใหทราบถึงบริเวณท่ี

เปนจุดเสี่ยงอันตรายทางถนนและประกอบการพิจารณา

แกไขจุดเสี่ยง และจากการคํานวณคา DF แยกยอยเปน

รายกิโลเมตรทําใหทราบจุดเสี่ยงอันตรายคือ ชวงกิโลเมตร

ที่ 42 - 43 และชวงกิโลเมตรท่ี 43 – 44 เนื่องจากเปนชวง

ที่คา DF สูงสุด 2 ลําดับแรกคือ 0.68 และ 0.61 ตามลําดบั 

ดังรูปที่ 3 และตารางที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 คา DF แยกยอยรายกิโลเมตรของตําบลเสียว 

บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 ปพ.ศ.2560 -2562 

 

 

ตารางที่ 3 การคํานวณคา DF แยกยอยรายกิโลเมตร บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 ปพ.ศ.2562   

KM Station 
Frequency of 

Accident 
AADT 

R Ra ,Rc DF 

Start End Sum60-62 AVG60-62 

40.92 41 3 3611 28.4 60.2 0.47 

41 42 3 3611 2.2 4.8 0.47 

42 43 14 3611 10.6 15.7 0.68 

43 44 8 3611 6.1  9.9 0.61 

44 45 3 3611 2.3 4.8 0.47 

45 46 0 3611 0.00 0.3 0.00 

46 46.53 0 3611 0.00 0.7 0.00 
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4.2 ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Hiyari – Hatto ให้
ประชนในพ้ืนท่ีร่วมระบุจุดเสี่ยงอันตราย 

ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีตําบลเสียว เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
ระบุจุดเสี่ยงอันตราย (Hiyari map) ลงบนแผนท่ีของ
ชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างในการระบุจุดเสี่ยงอันตราย คือ 
ประชาชนในตําบลเสียวอย่างน้อย 70 คนครอบคลุมท้ัง 
17 ห มู่บ้ า น  โ ดย เลื อกกลุ่ ม ตั วอ ย่ า งแบบ เจ าะจ ง
ป ร ะกอบ ด้ ว ย  กํ า นั น  ผู้ ใ หญ่ บ้ า น  อสม . ร่ ว ม กั บ
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ตําบลเสียว พิจารณากําหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ดําเนินความปลอดภัยทางถนน โดยมีการนําเสนอข้อมูล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง ปีพ.ศ. 2560-2562 พร้อม
อธิบายผลการจัดลําดับของจุดอันตรายจากวิธี Rate 
Quality Control บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2076 
ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ จากกระบวนการนี้ทําให้ได้
จุด เสี่ ย งจาก  Hiyari map ท้ั งสิ้ น  14 จุด  ดั งรูป ท่ี  4 

แบ่งเป็นจุดเสี่ยงอันตรายทางถนนในชุมชนจํานวน 10 จุด
ซ่ึงเป็นจุดเสี่ยงท่ีทางชุมชนสามารถแก้ไขได้ และจุดเสี่ยง
อันตรายบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2076 จํานวน 4 
จุด ดังตารางท่ี 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 แผนท่ีจุดเสี่ยงชุมชน (Hiyari map)

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2076 จํานวน 4 จุด 

สถานท่ีจุดเสี่ยง ลักษณะทางกายภาพ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ช่วงกิโลเมตรท่ี 42-43   
1. สี่แยกกกบาก - สัญญาณไฟกระพริบของถนนสายหลัก

และถนนสายรองชํารุด  
- ป้ายแนะนําสถานท่ีบดบังทัศนวิสัยใน

การมองเห็นทางแยก 
 

แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 

2. สามแยกโรงเรียนบ้านเสียว - พ้ืนผิวจราจรของถนนสายหลักกับถนน
สายรองมีระดับท่ีต่างกัน  

- มีเศษหินกระจาย ลักษณะผิวทางเป็น
หลุม ขรุขระบนถนนสายรอง  

- ไม่มีป้ายจราจรเตือนทางแยก  
 

แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 

3. แยกลานมัน 
 
 

 

- ไม่มีไฟส่องสว่างข้างทาง ทําให้ผู้ขับข่ีท่ี
ไม่ชินทางไม่ทราบว่าจุดนี้คือลานมัน ซ่ึง
หาก เป็ นฤ ดูกาลขนมั นสํ า ปะหลั ง 
ปริมาณรถบรรทุกจะมาก ทําให้เป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 จํานวน 4 จุด (ตอ) 

สถานที่จุดเสี่ยง ลักษณะทางกายภาพ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ชวงกิโลเมตรท่ี 43-44   

4. สามแยกโรงพยาบาลโพธิ์ศรี

สุวรรณ 

 

- ความสูงของพื้นผิวถนนสายหลักกับ

ถนนสายรองมีระดับที่ตางกัน  

- มีเศษหินกระจาย ลักษณะผิวทางเปน

หลุม ขรุขระบนถนนสายรอง  

- ไมมีปายจราจรเตือนทางแยก 

- ไมมีไฟสองสวางขางทาง 
 

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

เมื่อประชาชนตําบลเสียวไดระบุจุดเสี่ยงอันตรายโดย

วิธี Hiyari – Hatto แลวนั้น พบวาประชาชนมีความรู 

ความเขาใจในกระบวนการการระบุจุดเสี่ยงอยูในระดับ

มาก (    = 3.85, S.D. = 0.51) โดยหากใหระบุจุดเสี่ยง

โดยไมมีวิธีดังกลาว ประชาชนจะระบุโดยใชความคิด 

ความรู สึ กส วนตั วของคนใน ชุมชน  ซึ่ ง เมื่ อ ใช วิ ธี   

Hiyari – Hatto ทําใหประชาชนไดทราบวาตองใชขอมูล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเขามาเปนองคประกอบสําคัญในการ

วิเคราะหเพ่ือระบุจุดเสี่ยง จากนั้นคณะกรรมการศูนย

อํานวยการความปลอดภัยทางถนนตําบลเสียว (ศปถ.ต.

เสียว) ไดสงตอรายละเอียดของจุดเสี่ยงอันตรายบนทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2076 ทั้งหมดนี้ไปยังแขวงทาง

หลวงศรีสะเกษที่ 1 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และได

บรรจุเขาในแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนน

ของจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งไดรับทุนทุนสนับสนุนจาก

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็น

การจัดการความปลอดภัยทางถนนในเขตพ้ืนที่ตําบลเสียว

ตอเนื่องเปนปท่ี 2 เพ่ือทําการปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยง

ร วมกับแขวงทางหลวงศรีสะ เกษเ พ่ื อ ให เ กิ ดการ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมตอไป 

 

5. สรุป 

จากการนําขอมูลสถิติยอนหลังระหวางปพ.ศ.2560 – 

2562 โดยขอมูลปริมาณจราจรตลอดทั้งปจากกรมทาง

หลวง และสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากบริษัท กลางคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 

2076 โดยใชวิธคีวบคุมคุณภาพของการเกิดอุบัติเหตุ Rate 

Quality Control ซึ่งไดนําหลักการทางสถิติมาใช และ

คํานวณหาคาแฟกเตอรความอันตราย (Dangerous 

Factor; DF) เพื่อจัดลําดับจุดเสี่ยงอันตราย ซึ่งทุกชวงถนน

รายกิโลเมตรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 มีคา 

DF ต่ํากวา 1 โดยเขตชุมชนตําบลเสียวมีคา DF สูงสุดคือ 

0.66 และเมื่อแยกรายกิโลเมตรชวงกิโลเมตรท่ี 42 - 43 มี

คา DF สูงสุดคือ 0.68 จึงถือไดวาไมมีจุดเสี่ยงอันตรายที่

อยูในชวงวกิฤติหรือตองการควบคุมดูแลเปนพิเศษ แตตอง

มีการปรับปรุงแกไขจุดที่อาจทําใหเกิดจุดเสี่ยงอันตรายที่

อาจเกิดขึ้น จึงมีการประยุกตใชทฤษฎี Hiyari – Hatto ให

ประชนในพื้นที่รวมระบุจุดเสี่ยง ทําใหไดจุดเสี่ยงจาก 

Hiyari map ทั้งสิ้น 14 จุด ประกอบดวยจุดเสี่ยงที่ตอง

ปรับปรุงในชุมชนจํานวน 10 จุด และจุดเสี่ยงที่ตอง

ปรับปรุงบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076 จํานวน 4 

จุด โดยประชาชนในชุมชนระบุจุดเสี่ยง จากการคัดเลือก

ตําแหนงของการกระจุกของการเกิดอุบัติเหตุ 3 ลําดับแรก

คือ สี่แยกกกบาก สามแยกโรงเรียนบานเสียว และสาม

แยกโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ พรอมรวมกันวิเคราะห

ลักษณะทางกายภาพของจุดเสี่ยง เพื่อเปนแนวทางการ

พิจารณาแกไขจุดเสี่ยงทางถนนท่ีอาจเกิดอันตราย 

 และสรางความปลอดภัยใหแกผูใชรถใชถนนอยางมี

ประสิทธภิาพ  

 

x
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ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ปัจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้ถูก
นํามาใช้ในการจัดเก็บและแสดงผลทางระบบแผนท่ี จึง
ควรมีการเพ่ิมการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ให้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ 

2) สามารถใช้การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety Audit) ร่วมกับการวิเคราะห์ลักษะทาง
กายภาพของจุดเสี่ยงได้ เพ่ือทําให้ข้อมูลแม่นยํากับหลัก
วิชาการได้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ตําบลเสียว ท่ีร่วมดําเนินงาน
ร่วมกับหน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ (node flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้
ทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการในคร้ังนี้ 
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