ATRANS SYMPOSIUM: Young Researcher’s Forum 2015

การสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
: กรณีอบุ ัติเหตุรถกระบะ
IN-DEPTH ACCIDENT INVESTIGATION IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION OF THAILAND
: CASE STUDIES OF THE PICK-UP TRUCK INVOLVED ACCIDENTS

ภูวไนย ไชยวรรณ และ พนกฤษณ คลังบุญครอง
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
- ในประเทศไทยรถกระบะมีสดั ส่ วนการจดทะเบียนประมาณร้ อยละ 18 ซึ่งมากเป็ นอันดับสองรองจากรถจักรยานยนต์
- จากสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุของสํานักงานตํารวจแห่งชาติพบว่า รถกระบะมีสดั ส่ วนการเกิดอุบตั ิเหตุประมาณร้ อยละ 16 รอง
จากรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
- ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์หรื อเทศกาลปี ใหม่ รถกระบะจะมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุมากเป็ นอันดับสองรองจาก
รถจักรยานยนต์
- บ่อยครั้งเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะมักจะเป็ นอุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรง มีการบาดเจ็บและเสี ยชีวิตหลายราย
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุเพียงครั้งเดียว

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการในการสื บสวนเชิ งลึ กอุบตั ิเหตุ
ทางถนน วิเคราะห์หาสาเหตุและปั จจัยที่มีผลต่อความรุ นแรง
ของอุบตั ิเหตุในพื้นที่ศึกษา 3 กรณี ศึกษา เพื่อเสนอแนะ
แนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุทางถนนของรถกระบะ
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ
กระบะ 90 กรณี ในประเทศไทย และวิเคราะห์หาสาเหตุ
สํ า หรั บ การชนแต่ ล ะประเภท พร้ อ มทั้ง เสนอแนะแนว
ทางแก้ไข

รู ปที่ 1 พื้นที่ศึกษา (ปรับปรุ งจาก สนข., 2552)

วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะในพื้นที่ศึกษา
ศึกษา 3 กรณี และการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี
1. การสื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถกระบะในพืน้ ทีศ่ ึกษาศึกษา 3 กรณี
การศึกษาในครั้งนี้ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณี ที่จะทําการสื บสวนอุบตั ิเหตุ ดังนี้
- เป็ นอุบตั ิเหตุที่รุนแรง มีการเสี ยชีวติ
- เป็ นอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นกับรถกระบะ
- มีขอ้ มูลสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้
ขั้นตอนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกแสดงในรู ปที่ 2

ได้รับการแจ้งเหตุ
รวบรวมทีมงานที่จะออกภาคสนาม
งานภาคสนาม

1.ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
2.แนะนําตัวต่อเจ้าหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบในที่เกิดเหตุ
3.ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
4.รวบรวมข้อมูลและสํารวจภาคสนาม
ถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด
5.รวบรวบและตรวจสอบสภาพตัวรถหลังการชน
โดยละเอียด ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
6.ติดตามข้อมูลการบาดเจ็บ การเสี ยชีวิต
และการรักษาพยาบาล
7.ติดตามข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลคดีจากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ในตัวรถจากบริ ษทั /อูซ่ ่อมรถ
ไม่พอใจ

พอใจ

งานในสํานักงาน

จําลองอุบตั ิเหตูยอ้ นรอย

วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

เขียนรายงานการสื บสวนอุบตั ิเหตุและสรุ ปผล

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก (ปรับปรุ งจาก สนข., 2552)

วิธีการดําเนินการวิจยั (ต่ อ)
2. การศึกษาการสื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถกระบะ 90 กรณี
รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกที่มีในประเทศไทยโดยคัดเลือกในกรณี ที่เกิดกับรถกระบะ ซึ่ ง
ได้จาก
- รายงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยทางถนนของศูนย์ วจิ ยั อุบัตเิ หตุแห่ งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
- รายงานโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งและจราจรของสํ านักนโยบายและแผนการขนส่ งและ
จราจร ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551
- รายงานโครงการวิจยั การสื บสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งและจราจรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้
ถนน ปี พ.ศ. 2554

โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกตามภูมิภาค ได้แก่ เขตพื้นที่ส่วนกลาง (กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล) และเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค
(เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชศรี มาและสงขลา) รวมทั้งสิ้ น 90 กรณี โดยนํามารวบรวมสรุ ปรายละเอียดปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิด
อุบตั ิเหตุ สาเหตุสําหรับการเกิ ดอุบตั ิเหตุในแต่ละประเภท สาเหตุของความรุ นแรง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดย
ขั้นตอนการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี ได้แสดงในรู ปที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจยั (ต่ อ)
รวบรวมการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก
ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี
จําแนกลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุตามรู ปแบบการชน
รวบรวมสาเหตุของอุบตั ิเหตุและสาเหตุของ
ความรุ นแรง โดยแยกตามปั จจัย คน รถ
ถนนและสิ่ งแวดล้อม

รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุและ
ความรุ นแรง โดยแยกตามปั จจัย คน รถ
ถนนและสิ่ งแวดล้อม

เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุทางถนนของรถกระบะ โดยนําเสนอในรู ปแบบ 5 เสาหลัก
ตามแผนทศวรรษแห่งการปฏิบตั ิการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
รู ปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี

ผลการวิจยั และอภิปราย
1. ตัวอย่ างผลการศึกษาการสื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถกระบะในพืน้ ทีศ่ ึกษาศึกษา 3 กรณี
กรณี อุบัติเหตุรถกระบะเสี ยหลักพุ่งชนต้ นไม้ ริมถนน บนทางหลวงชนบท ขก 3020 กม.ที่ 21 บ.หนองบัวรอง ต.ดอนดู่
อ.หนองสองห้ อง จ.ขอนแก่ น เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 9 ราย
ลําดับเหตุการณ์
รถกระบะได้ตระเวนเล่นนํ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผขู ้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ราย เมื่อพบด่านตรวจของ
เจ้าหน้าที่ ผูข้ บั ขี่มีอาการเมาสุ ราและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จึงหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยกลับรถแล้วใช้เส้นทางใหม่ เมื่อถึง
จุดเกิดเหตุซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นทางโค้งรัศมีแคบ ผูข้ บั ขี่ได้หกั หลบหลุมริ มถนน ผนวกกับรถกระบะแล่นมาความเร็ วที่สูง ทํา
ให้รถเกิดเสี ยหลักชนหลักนําทาง 2 ต้น แล้วไปชนกับต้นไม้หมุนรอบต้นไม้เป็ นมุมประมาณ 90 องศา ในจํานวนผูเ้ สี ยชีวิต
และบาดเจ็บมีเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี เป็ นผูโ้ ดยสารจํานวน 6 ราย เสี ยชีวิต 3 ราย ซึ่ งเด็กที่เสี ยชีวิตนัง่ อยูภ่ ายในห้อง
โดยสารทั้งหมด

รู ปที่ 6 ลําดับเหตุการณ์กรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะเสี ยหลักพุง่ ชนต้นไม้ริมถนน
ตารางที่ 3 สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ สาเหตุของความรุ นแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะเสี ยหลักพุง่ ชนต้นไม้ริมถนน
ปั จจัย
สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
สาเหตุของความรุ นแรง
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
คน
- ผูข้ บั ขี่มีอาการเมาสุ รา
- ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถไม่ - ควรเคร่ งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย เมาแล้วขับ การตรวจจับความเร็ วเกินกว่าความเร็ วที่
- ผูข้ บั ขี่ใช้ความเร็ วสู ง คาดเข็มขัดนิรภัย
กฎหมายกําหนด
ขณะเข้าสู่ ทางโค้ง
- ควรมีการเสนอแนะให้มีการควบคุมพื้นที่เฉพาะเพื่อการเล่นนํ้าสงกรานต์
รถ
- การบรรทุกผูโ้ ดยสารที่
- เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินอัตราที่กาํ หนดในห้องโดยสาร การใช้
กระบะท้าย
ยวดยานผิดวัตถุประสงค์และเป็ นอันตราย
- ไม่อนุญาตให้เด็กโดยสารในรถที่ไม่มีที่นงั่ พิเศษและการยึดรั้งเฉพาะสําหรับเด็ก (Child Restraint)
- ในรถไม่มีเบาะนัง่ นิรภัย
สําหรับเด็ก
ถนนและ - ผิวทางชํารุ ด
- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการหลุด
สิ่ งแวด
-ไม่มีแถบชะลอความเร็ ว โค้งหรื อราวกันตก กําแพงกันชน
ล้อม ไม่มีการขีดสี ตีเส้น
- การที่มีวตั ถุอนั ตรายข้างทาง

- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจรเพิ่มเติม
- ไม่ควรมีตน้ ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยูบ่ ริ เวณข้างทาง (Clear Zone)

ผลการวิจยั และอภิปราย(ต่ อ)
2. ผลการศึกษาการสื บสวนอุบัตเิ หตุเชิงลึกในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้ องกับรถกระบะ 90 กรณี
จากการศึกษากรณี อุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะทั้ง 90 กรณี พบว่าปัจจัยคนเป็ นปัจจัยที่ทําให้ เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด บริ เวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่ วนใหญ่ เป็ นทางตรง รู ปแบบการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็ นการเสี ยหลักและเสี ยหลักแล้ วชนวัตถุข้างทาง ในการนําเสนอครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ยกตัวอย่างแผนปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุที่ได้จากการศึกษาอุบตั ิเหตุรถกระบะ 90 กรณี บางส่ วน โดยนําเสนอในรู ปแบบ 5 เสาหลักตาม
แผนขององค์การสหประชาชาติ ที่กาํ หนดให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ งการปฏิบตั ิการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ดังแสดงในตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 4 รู ปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี

รู ปที่ 7 ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี

ผลการวิจยั และอภิปราย(ต่ อ)
ตารางที่ 5 ตัวอย่างสาเหตุของอุบตั ิเหตุกรณี เสี ยหลักและเสี ยหลักแล้วชนวัตถุขา้ งทาง
ปั จจัย
คน

รถ

ถนน
และ
สิ่ ง
แวด
ล้อม

สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
- สภาพร่ างกายไม่พร้อมในการขับขี่
- ผูข้ บั ขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์
- ใช้ความเร็ วสู งเกินไป

สาเหตุความรุ นแรง
- ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารไม่
คาดเข็มขัดนิรภัย

- ยางระเบิด ยางเสื่ อมสภาพ ความดันลมยาง
ไม่เหมาะสม
ใช้ขนาดยางไม่เหมาะสม
- บรรทุกนํ้าหนักเกิน
- ระบบเบรกชํารุ ด
- ผิวทางชํารุ ด
- การขีดสี ตีเส้นเลื่อนราง ไม่มีป้ายเตือนทาง
โค้ง ทางโค้งขาดอุปกรณ์นาํ ทาง ไม่มีแถบ
ชะลอความเร็ ว
- มีตน้ ไม้บดบังระยะมองเห็นในทางโค้ง
- ไฟส่ องสว่างชํารุ ดหรื อไม่เพียงพอ

- มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่
กระบะท้าย
- ถุงลมนิรภัยไม่ทาํ งาน
- อุปกรณ์ก้ นั ข้างทางไม่
สามารถทําหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
- บริ เวณจุดเกิดเหตุมี
ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่
ปลอดภัย (Clear Zone)

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรมีที่พกั รถแก่ผขู ้ บั ขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง
- รณรงค์ในเรื่ องการขับขี่ที่ปลอดภัย ง่วงไม่ขบั เมาไม่ขบั ใช้เข็มขัดนิรภัย การบรรทุก
ผูโ้ ดยสารเกินกําหนด
- เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องควรเคร่ งครัดในเรื่ อง การขับรถขณะมึนเมาและการใช้เข็มขัดนิรภัย
- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- บังคับหรื อออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่ กระบะท้ายโดยไม่มี
อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในเรื่ อง การบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินอัตรา
- ผูผ้ ลิตรถควรมีการพิจารณาระบบการทํางานของถุงลมนิรภัย
- ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ไข เส้นขอบทาง เครื่ องหมายจราจร ไฟส่ องสว่าง พื้นผิวจราจรที่
ชํารุ ดและควรมีกาํ หนดการที่แน่นอนในการบํารุ งรักษา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาตรวจสอบความแข็งแรงของราวกั้นข้างทาง
- ไม่ควรมีตน้ ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยูบ่ ริ เวณข้างทาง (Clear Zone)
- กําจัดวัชพืช ต้มไม้ไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นทั้งทางโค้งและทางแยก

ผลการวิจยั และอภิปราย(ต่ อ)
ตารางที่ 6 ตัวอย่างแผนปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ
เสาหลัก
แผนปฏิบัติการที่เสนอแนะ
การสร้างความสามารถในการ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุทางถนนที่มีประสิ ทธิภาพ
บริ หารจัดการความปลอดภัย - ภาครัฐควรสนับสนุนการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบตั ิเหตุทางถนนที่มีความรุ นแรง
ทางถนน
- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการก่อสร้าง/บํารุ งรักษาถนน ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการรับประกันความปลอดภัยของถนน
ถนนและการสัญจรอย่าง
ที่ได้มาตรฐานสากล
ปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและดําเนินการแก้ไขจุดอันตราย
- จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะและส่ งเสริ มการใช้รถโรงเรี ยนเพื่อความปลอดภัย
ยานพาหนะที่ปลอดภัย - บังคับหรื อออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารที่กระบะท้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
- ส่ งเสริ มการให้ความรู ้ การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผใู ้ ช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะผูข้ บั ขี่รถโดยสารสาธารณะ
- เพิ่มบทลงโทษสําหรับผูข้ บั ขี่ยานพาหนะที่ทาํ ให้เกิดความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน
การตอบสนองหลังการเกิด - ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุทางถนนก่อนถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ
- ควรมีมาตรการเพื่อให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยาแก่ผปู ้ ระสบภัยจากอุบตั ิเหตุทางถนน
อุบตั ิเหตุ

สรุป
จากการศึกษากรณี อุบตั ิเหตุรถกระบะ พบปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุท้ งั ปัจจัยคน ปัจจัยรถ ปัจจัยถนนและ
สิ่ งแวดล้อม และปัจจัยที่ทาํ ให้อุบตั ิเหตุมีความรุ นแรง ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขดังที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปเป็ นแนวทางเพื่อลดอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นกับรถกระบะหรื อ
นําไปประยุกต์ใช้กบั อุบตั ิเหตุจราจรกับรถประเภทอื่นและยังสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตาม
แผน 5 เสาหลักทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติได้อีกด้วย

