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บทคัดย่ อ
อุบตั ิเหตุจราจรเป็ นปั ญหาระดับชาติและเป็ นวาระแห่ งชาติ ในปั จจุบนั มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดาเนิ นการและ
เก็บรวบรวมข้อมูลอุบตั ิเหตุอย่างบูรณาการ แต่ลกั ษณะของการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่ได้จากการสันนิ ษฐานและคาบอกเล่า ซึ่ งมักจะตั้งอยูบ่ น
พื้นฐานของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควร หน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิ งลึ ก (AIU) เป็ นหน่วยงานฯที่ได้สร้ างกระบวนการในการค้นหา
สาเหตุของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น โดยเริ่ มค้นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุ ได้แก่ คน ยานพาหนะ และถนน/สิ่ งแวดล้อม แล้วตอบคาถามสาคัญเหล่านี้
ได้แก่ เกิดอะไรขึ้น, เกิ ดที่ไหน, เกิ ดเมื่อไหร่ , เกิ ดกับใคร และทาไมถึ งเกิด แล้วเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยงานวิจยั นี้ มีองค์ความรู้มาจากสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่ งได้ให้การสนับสนุ นในการดาเนิ นโครงการจัดตั้งหน่ วยสื บสวนอุบตั ิเหตุจาก
การจราจรและขนส่ ง เพื่อดาเนิ นการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการในการดาเนิ นงานการสื บสวนอุบตั ิเหตุที่เหมาะสมกับประเทศไทย ใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแบบฟอร์ มที่ใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจร โดยได้เปรี ยบเทียบกับแบบฟอร์ มของหน่ วย CARS, University of
Adelaide ประเทศออสเตรเลีย สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย (AIT) ประเทศไทยและทบทวนการศึกษาจากเอกสารอื่นๆ ซึ่ งประเด็นที่ได้ทาการปรับปรุ ง
เช่น รู ปลักษณ์ของตัวรถ รู ปแปลนความเสี ยหายของรถ และรู ปตาแหน่งรายละเอี ยดการบาดเจ็บที่ เกิ ดกับร่ างกาย เป็ นต้น ทาให้สามารถรวบรวม
รายละเอียดของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน การค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี จะนาไปสู่ การแก้ไขในอนาคตอย่างยัง่ ยืน

คาสาคัญ: หน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึก, การสื บสวนเชิงลึก
Abstract
Traffic accident is major problem of the nation. There are both government and private sectors collecting the data of the accident.
Accident result analysis usually comes from the assumption and hearsay from eyewitnesses that lead to unclear details. Accident Investigation Unit
(AIU) has invented a process to find a cause of accident by searching the factor that involve in the accident for example people, vehicle, route and

93

EQUITY AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION

rd

3 ATRANS SYMPOSIUM
STUDENT CHAPTER SESSION
AUGUST 27, 2010 BANGKOK THAILAND

surrounding environment. In addition, the process of investigation will the answer the question of what, where, when, whom, why and how to prevent
the repeating accident in each case. This study is well-cooperated with The Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP), Ministry of
Transport in organizing the Transport and Traffic Accident Investigation Division. The Division aims to study the suitable operation format for the
traffic accident investigation in Thailand. In this research, the researcher has improved the way to collect the data of accident by comparing with the
paper of accident record from Centre for Automotive Safety Research, University of Adelaide, Australia and Asian Institute of Technology (AIT).
From the research, there are many points to improve such as type of car, damage of the car and body injury. The research in causes of each accident
will lead to the improvement of traffic accident investigation in the future.

Keywords: AIU, In-Depth Investigation
1. ทีม่ าและความสาคัญ

3. ขอบเขตการศึกษา


การศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุของอุบตั ิเหตุจราจร และจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าว เป็ นงานที่ตอ้ งกระทาอย่างเร่ งด่วน ณ จุดเกิดเหตุซ่ ึ งยังไม่
มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบการสื บค้นในเชิ งลึก ว่าอุบตั ิเหตุรายนั้นเกิดขึ้น
ได้อย่างไร และทาไมถึงเกิด และจะป้ องกันมิให้อุบตั ิเหตุน้ นั ๆเกิดซ้ าได้
อย่างไร จากประสบการณ์การสื บสวนอุบตั ิเหตุฯเชิ งลึกพบว่า สาเหตุที่
แท้จริ งนั้นต่างไปจากสาเหตุที่สนั นิษฐานเบื้องต้น ในปัจจุบนั มีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทางานร่ วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ้น เช่น ตารวจ พยาบาล กูช้ ี พ กูภ้ ยั กรมทางหลวง ทางหลวงชนบท
ป้ องกันภัย สนข. และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่น้ นั ๆ เป็ น
ต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน และการ
รวบรวมข้อมูลก็รวบรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ จึงอาจไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและยัง่ ยืน เพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น
ได้ถูกรวบรวมคนละหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนจาเป็ นต้อง
รวบรวมให้อยูใ่ นหน่วยงานเดียว
ต้องทราบถึงสาเหตุของการเกิด
อุบตั ิเหตุการจราจร ซึ่งประกอบไปด้วย คน ยานพาหนะ และถนน/
สิ่ งแวดล้อม ต้องทาความเข้าใจถึงลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรซึ่ งต้องรู ้
ถึงลักษณะต่างๆขององค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุน้ นั ๆ
ทั้งหมด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ และ
นาไปสู่การกาหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุ งระบบการจราจร ให้มี
ความปลอดภัยมากที่สุดได้








พื้นที่ศึกษาครอบคลุมภาคอีสานตอนบน 10 จังหวัด ประกอบ
ไปด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย และ
กาฬสิ นธุ์ ดังแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาในรู ปที่ 1
คัดเลือกกรณี อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ศึกษาจานวน 3
กรณี ศึกษา โดยจะคัดเลือกกรณี ที่เกิดกับยานพาหนะที่เป็ น
อันตราย หรื อมีสถิติอุบตั ิเหตุที่รุนแรง เช่น รถปิ กอัพ รถบัส
และอุบตั ิเหตุที่มีการเสี ยชีวิต เป็ นต้น
ข้อมูลอุบตั ิเหตุที่รวบรวมมาได้
สามารถใช้ในการจาลอง
สภาพอุบตั ิเหตุยอ้ นรอย (Reconstruction) โดยใช้โปรแกรม
EDCRASH ในการทาได้
ใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการบันทึก
ข้อมูลในรู ปแบบดิจิตอล
การแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจราจร จากโรงพยาบาล (ศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสัง่ การ) ตารวจ และศูนย์ความปลอดภัย (สนข.)

2. วัตถุประสงค์





เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการในการสื บสวน
อุบตั ิเหตุการจราจรเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอุบตั ิเหตุ
จราจร ในพื้นที่ศึกษา
เพื่อปรับปรุ งแบบฟอร์ มที่ใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลอุบตั ิเหตุ
การจราจร ในการสื บสวนอุบตั ิเหตุเชิงลึกให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการป้ องกัน และ
แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุการจราจร

รู ปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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ทบทวนรายงาน ผลการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการเก็บข้ อมูลอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ

ต่างประเทศ

ข้อมูลคน, ข้อมูลรถ, ข้อมูลถนนและสิ่ งแวดล้อม

o การสืบสวน ณ จุดเกิดเหตุ
o แบบบันทึกข้อมูลอุบตั ิเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ
o โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์

ร่ วมทางานกับ ตารวจ, พยาบาล, กูช้ ีพ, กูภ้ ยั และ
หน่วยงานอื่นๆ
ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลความเสี ยหาย
ของยานพาหนะ และข้อมูลผลทางการแพทย์ของผู ้
ประสบเหตุ

อบรมเจ้ าหน้ าที่ฯ การเก็บข้ อมูล ณ ที่เกิดเหตุ
และให้ ความรู้ ในห้ องเรียน

ปรับปรุง

ทบทวนวรรณกรรมวิจารณ์ที่เกีย่ วข้ อง

o การจัดตั้งหน่วยสืบสวนอุบตั ิเหตุ ในประเทศและ

การประยุกต์ ใช้ กระบวนการ AIU กับกรณีศึกษา

เข้ าร่ วมการสั มมนาถ่ ายทอดความรู้ และการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบัติการ

o การซักซ้ อมขั้นตอนการสืบสวนอุบัติเหตุใน

ภาคสนาม ณ จุดเกิดเหตุ
o การฝึ กอบรมการใช้ โปรแกรม EDCRASH
โดย ผศ.ดร.ปุริมพัฒน์ สุ จานงค์ โตกุล
o ร่ วมจัด และเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้ านการสื บสวนอุบัติเหตุฯ ร่ วม เป็ นเวลา 5 วัน
o เข้าร่ วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการ
ในภาพรวมของประเทศ
o เข้าร่ วมการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ด้ านการดาเนินงานหน่ วยสื บสวนอุบัติเหตุฯ โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนอร์ ธเวสเทิร์น
ประเทศสหรั ฐอเมริกา

ปรับปรุงแบบฟอร์ มบันทึกอุบัติเหตุ
จราจร ณ จุดเกิดเหตุ

oอุปกรณ์และเครื่ องมือ
oโครงข่ายการรอรับแจ้งเหตุ

คัดเลือกกรณีอุบัติเหตุจานวน 3 กรณีศึกษา

รับแจ้ งเหตุ (หน่ วยงานรับแจ้ งเหตุ)

พืน้ ที่ศึกษา
ครอบคลุม 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน
สื บสวนอุบัติเหตุการจราจรและวิเคราะห์
หาสาเหตุอุบัติเหตุในเชิงลึก
o จัดทารายงานผลการสืบสวนอุบตั ิเหตุ จาก
หลักฐานข้อมูลที่พบ

o ใช้โปรแกรม EDCRASH ช่วยในการ

สรุ ปผลการศึกษา/จัดทาวิทยานิพนธ์

การปรับปรุ งหน่ วยสื บสวนฯ/สั มมนาถ่ ายทอดความรู้

o ศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center, TARC)
o โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบตั ิเหตุจากการขนส่งและจราจร (พื้นที่ศึกษา : จังหวัดขอนแก่น)

o ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (โทร.1356)
o ศูนย์อุบตั ิเหตุและวิกฤตบาบัด (โทร.1669)
ดาเนินการเก็บข้ อมูลตามขั้นตอนการออกสื บสวน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการ
ป้องกันแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจร

วิเคราะห์

รูปที่ 2 ผังแสดงขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั
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อุบตั ิเหตุและกลไกที่ทาให้เกิ ดบาดแผลในตาแหน่ งต่างๆบนร่ างกาย ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่สาคัญ เพื่อหาแนวทางป้ องกัน
โครงสร้างรถยนต์เพื่อระบุความเสี ยหายทางกายภาพตัวรถ
ข้อมูลการบาดเจ็บที่เกิดกับร่ างกาย และข้อมูลทัว่ ไปที่มีความสาคัญ เป็ น
ต้น ดังแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ได้ดาเนิ นการในรู ปที่ 5

4. การดาเนินงานวิจยั
ขั้นตอนการดาเนิ นการศึกษา การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
กระบวนการในการสื บสวนอุบตั ิเหตุการจราจรเชิ งลึ กในพื้นที่ ดังแสดง
ไว้ในรู ปที่ 2 ซึ่ งมีข้ นั ตอนหลักที่สาคัญอยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 2) ปรับปรุ งแบบฟอร์ มบันทึกข้อมูล
การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ก ารจราจร 3) ส ารวจข้อ มู ล อุ บ ัติ เ หตุ ท างถนนใน
ภาคสนาม 4) วิเคราะห์ ข ้อมู ลเพื่อหาสาเหตุ ข องการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุจาก
การจราจร 5) สรุ ปและวิจารณ์ผลการศึกษา และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

อุปกรณ์ เครื่ องมือ พร้อมออกปฏิบัติงาน

บุคลากร 4 คน
(ออกเก็ บข้อมู ล ณ จุดเกิ ดเหตุ)

เก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุ ดเกิดเหตุ

บุค ลากรหลัก ที่ ต้องออกสารวจทุ กครั้ง
-วิศวกรรมจราจร สารวจ
-ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติ กรรมยานยนต์
ขับขี่ยานพาหนะได้
บันทึ กข้อมู ลลงในแบบฟอร์ม ได้ ดี
ผ่านการฝ กอบรมก่อนออกปฏิบัติงาน
ข้อมูล ด้านคน รถ และถนน สิ่งแวดล้ อม
-หลักฐานที่พ บ ณ จุดเกิ ดเหตุ
-ข้อมูลจากเจ้าหน้า ที่ตารวจ
-ประสานงานกับผู้ ที่เกี่ ยวข้องจนกว่าจะ
ดาเนินการเสร็จ

5. การติดต่ อสื่อสาร/ รอรับแจ้ งเหตุ

ติดตามข้อมู ลจากเจ้าหน้าที่ ตารวจ

ทั้งส่ วนของการรับแจ้งเหตุ จากศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม
(โทร 1356)ศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่ การ (โทร 1669) และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ ยวข้อง หน่ วยสื บสวนอุบตั ิเหตุฯ ได้จดั ทาโครงข่ ายของการติ ดต่ อ
ประสานงาน ซึ่ งจะครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่จงั หวัดขอแก่นเอง และใน
เขตพื้นที่ 10 จังหวัด ดังรู ปที่ 3 ได้แสดงโครงข่ายการรอรับแจ้งเหตุของ
หน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุฯ

ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมู ลความเสียหายของ
ยานพาหนะที่ประสบเหตุ
ผู้ที่เกี่ย วข้องกับอุบั ติเหตุ

ลาดั บเหตุการณ์
สอบถามผู้ประสบเหตุ

ติดตามข้อมู ลจากโรงพยาบาล

ข้อมูล ผลทางการแพทย์

ค้นหาสาเหตุและวิเ คราะห์ผล

ใคร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, อย่างไร และทาไม

ปจจัยด้านคน รถ และถนน สิ่งแวดล้อม
สรุปผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไ ข

-สมการด้านพลศาสตร์
-โปรแกรมช่วยวิเคราะห์

รู ปที่ 4 แผนภูมิกระบวนการดาเนินงานสื บสวนฯ

รู ปที่ 5 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอุบตั ิเหตุที่ได้ปรับปรุ งขึ้น

รูปที่ 3 ผังแสดงโครงข่ายการรับแจ้งเหตุ

8. การวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงลึก

6. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านภายหลังได้ รับแจ้ งเหตุ

การค้นหาสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นนั้น จะต้องดาเนิ นการ
วิเ คราะห์ หาสาเหตุในลัก ษณะเชิ งลึ ก เพื่อจะได้บ ทสรุ ป ของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุที่ถูกต้อง การค้นหารู ปแบบและกลไกที่นาไปสู่ การเกิ ดอุบตั ิเหตุ
ซึ่งแนวทางเริ่ มต้น ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุในเชิ ง
ลึ กนั้นจะต้องพยายามหาคาตอบของคาถามหลักเหล่ านี้ ได้แก่ “ใคร”
“เมื่อไหร่ ” “ที่ไหน” “อย่างไร” “ทาไม” ให้ได้ก่อน จากคาถามเหล่านี้ ซึ่ ง
เป็ นค าถามที่ ย งั หาค าตอบไม่ ไ ด้น้ ัน จะเป็ นจุ ด เริ่ มต้น ให้ ส ามารถตั้ง
ประเด็น ข้อสงสัย สิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ แนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
กลไกของการเกิ ด อุบ ตั ิ เ หตุ เ ชิ งลึ ก ต่อไปได้ และอี ก ประการณ์ ห นึ่ งคื อ
จะต้องแยกปั จจัยขององค์ป ระกอบที่ นาไปสู่ ก ารเกิ ด อุบ ตั ิ เหตุ (คน รถ
ถนน สิ่ งแวดล้อม) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ตรงจุดและชัดเจนต่อไป

จากการดาเนิ นงานออกสารวจและเก็บข้อมูลอุบตั ิเหตุ ณ จุด
เกิดเหตุในหลายกรณี จึงได้สรุ ปขั้นตอนในการออกตรวจสอบดังแสดง
ในรู ปที่ 4 โดยจานวนผูอ้ อกตรวจสอบในแต่ละครั้งจะขึ้ นอยู่กบั กรณี
อุบตั ิเหตุ จะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่ การเข้าถึ งจุดเกิ ดเหตุได้อย่างทันท่วงที
หรื อล่าช้า ซึ่ งขั้นตอนการดาเนิ นการเก็บข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ และการ
ติดตามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันต่อมา จะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรเพื่อทางานเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ครบถ้วน ในส่ วนของข้อมูล
ยวดยานที่เ กิ ดเหตุ เป็ นข้อมูล ที่มีค วามจาเป็ นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์
ทางด้านความเร็ ว และพฤติกรรมขณะชนของยวดยาน ส่ วนของข้อมูลผู้
ประสบเหตุ ที่ ต้องติ ดตามข้อมู ล จากผูร้ ่ วมในกรณี อุบตั ิ เ หตุ โดยตรง
นอกเหนื อ จากการติ ด ตามผลการวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ ของทาง
โรงพยาบาล ซึ่ งจะทาให้ทราบข้อมูลลาดับเหตุการณ์ สาเหตุที่ก่อให้เกิด
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2. ปัจจัยการเกิดอุบตั ิเหตุและปั จจัยสนับสนุนความรุ นแรง
2.1 ปัจจัยจากคน
- ความประมาทของผูข้ บั ขี่รถกระบะสี น้ าตาล (Unit 1) ซึ่งใช้
โทรศัพท์ มือถือขณะขับขี่
- ผูข้ บั ขี่อยูใ่ นขณะอารมณ์เสี ยใจ
- แซงในที่คบั ขัน ที่ทางโค้งรัศมีกว้าง และแซงไม่พน้
2.2 ปัจจัยสนับสนุนความรุ นแรง
- การไม่คาดเข็มขัดนิ รภัยของผูเ้ สี ยชีวิต
- การชนเข้าที่บริ เวณด้านหน้า จนถึงประตูห้องผูโ้ ดยสารฝั่งซ้าย
- โครงสร้างด้านข้างของรถ ที่ไม่ช่วยปกป้ องผูโ้ ดยสาร
- ศีรษะของผูโ้ ดยสารที่นงั่ ด้านหลังในห้องโดยสาร ชนเข้ากับ
เบาะในลักษณะกดยึดและดึงหนังศีรษะเปิ ดขึ้น

9. ตัวอย่ างการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงลึก
จากผลการดาเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลอุบตั ิเหตุ ในพื้นที่
ศึกษา ได้คดั เลือกกรณี อุบตั ิเหตุเพื่อนามาดาเนินการวิเคราะห์ 3 กรณี ซึ่ง
เป็ นกรณี อุบตั ิเหตุที่มีความรุ นแรง มีการเสี ยชีวิตเป็ นหมู่ เป็ นที่สนใจแก่
ประชาชน และเกิดกับรถที่มีขนาดใหญ่/รถให้บริ การชนิ ดต่างๆ ซึ่งกรณี
อุบตั ิเหตุที่ได้คดั เลือกมีดงั นี้
9.1 กรณี ที่ 1 รถกระบะ ISUZU รุ่ น SLX ชนกับรถกระบะ ISUZU รุ่ น
SLX 2.5 ที่บริ เวณหน้า อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (เสี ยชีวิต
ทันที 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 4 ราย)
1. ลาดับเหตุการณ์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 10.00 น. รถยีห่ ้อ
ISUZU รุ่ น SLX สี น้ าตาล ได้แล่นมาจากหมู่บา้ นท่านางแนว มุ่งหน้าไป
ยัง อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อกลับบ้านไปที่ อ.พล (มุ่งทิศตะวันออก) ในช่วง
เวลาดังกล่าวตนเองได้คุยโทรศัพท์ไปด้วย จนมาถึงจุดเกิดเหตุซ่ ึ งมีรถอีก
คันที่วิ่งอยูด่ า้ นหน้า และต้องการจะแซงรถคันดังกล่าว ในขณะจังหวะ
แซงนั้นเอง รถได้ขา้ มไปอยูใ่ นตาแหน่งของอีกช่องจราจร ปรากฏว่าใน
ขณะเดียวกันได้มีรถยีห่ ้อ ISUZU รุ่ น D-MAX SLX สี บรอนซ์-ทอง ได้วิ่ง
สวนทางมา เมื่อผูข้ บั ขี่รถยนต์สีน้ าตาลพบว่าการตัดสิ นใจในการแซงใน
ครั้งนี้ผิดพลาดและขับไม่พน้ จึงเกิดการชนขึ้นที่ช่วงครึ่ งหน้าฝั่งซ้ายของ
รถยนต์ท้งั 2 คัน ดังแสดงในรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7

3. เสนอแนะแนว มาตรการในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา
3.1 ปัจจัยจากคน
- การบังคับใช้กฎหมายเรื่ องเข็มขัดนิรภัย และโทรศัพท์มือถือ
ขณะขับขี่ให้เด็ดขาด
3.2 ปัจจัยจากรถ
- ควรมีระบบ Airbag ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของยวดยาน
กระจกบังลมหน้า ถ้ามีการแตกเสี ยหายควรจะเป็ นลักษณะเม็ด
และไม่มีคม
3.3 ปัจจัยจากถนนและสิ่ งแวดล้อม
- จัดการจราจร ณ ช่วงถนนดังกล่าวใหม่ โดยการตีเส้น Rumble
strip เพื่อเตือน และชะลอความเร็ วรถ
- ตีเส้นจราจรสี เหลือง เป็ นเส้นทึบกลางถนนและติดปุ่ มสะท้อน
แสง เพื่อแบ่งทิศทางจราจรและห้ามแซง
9.2 กรณี ที่ 2 รถกระบะยีห่ ้อ ISUZU รุ่ น SLX ยางล้อระเบิด เสี ยหลักพุง่
ชนประสานงากับรถบรรทุกกึ่งพ่วง 18 ล้อ (มีผเู้ สี ยชีวิตคาที่ 14 ราย และ
บาดเจ็บสาหัส 3 ราย)

รูปที่ 6 ตาแหน่งสุดท้ายของรถกระบะทั้ง 2 ณ. จุดเกิดเหตุ

1. ลาดับเหตุการณ์
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2551 เวลาประมาณ 21.30 น. รถกระบะ
ยีห่ ้อ ISUZU รุ่ น SLX สี เขียวแก่ บรรทุกผูโ้ ดยสารมาเต็มคันรถ (ทั้งหมด
19 คน) ได้แล่นมาจากจังหวัดกรุ งเทพฯ เพื่อกลับมาเลือกตั้งองค์การ
บริ หารส่วนตาบล (อบต.) ที่อาเภอเหล่าเสื อโก้ก จ.อุบลราชธานี ใน
ระหว่างทางได้หยุดพัก 3 ครั้ง(คนขับรถคนเดียว, ไม่ได้มีการเติมลมยาง
หรื อเปลี่ยนล้อยางแต่อย่างใด) ก่อนถึงจุดเกิดเหตุได้มาจอดที่ อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์ เพื่อส่ งผูโ้ ดยสารลง 2 คน (05:00 น.) หลังจากนั้น 30 นาที จึงได้
แล่นรถออกมา ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (สุวรรณภูมิพนมไพร) อีก 1 ชัว่ โมงต่อมา รถยนต์ที่บรรทุกผูโ้ ดยสารมาเต็มคัน เกิด

รูปที่ 7 ภาพจาลองลาดับเหตุการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ (กรณี ที่ 1)
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ยางระเบิดขึ้นที่ลอ้ หลังด้านซ้าย ทาให้รถเสี ยหลัก ประกอบกับความเร็ ว
ของรถที่ใช้ในขณะนั้นค่อนข้างสูงแล้วรถก็ได้เซไปด้านขวาของคนขับ
ข้ามช่องจราจรไปอีกเลน ซึ่ งมีรถบรรทุกกึ่งพ่วงตูค้ อนเทนเนอร์ 18 ล้อ
ได้วิ่งสวนทิศทางมาในเลนของตัวเองมุ่งหน้าลงทิศใต้มาพอดี จึงเกิดการ
ชนประสานงากันขึ้นที่ดา้ นหน้าของรถบรรทุกกึ่งพ่วง กับด้านหน้าเยื้อง
ฝั่งด้านซ้ายของรถกระบะ
ความรุ นแรงจากการปะทะส่ งผลทาให้ตวั
กระบะท้ายหลุดออกจากตัวรถ
ตกไปที่ขา้ งถนนห่ างจากจุดชนปะทะ
ประมาณ 8 เมตร และรถกระบะที่ไม่มีกระบะท้ายได้กระเด็นย้อนกลับไป
ในทิศทางตามแนวรถบรรทุกกึ่งพ่วง เป็ นระยะ 25 เมตร จากการปะทะที่
รุ นแรง ทาให้ผโู้ ดยสารที่นงั่ ด้านหน้าในห้องผูโ้ ดยสารทั้ง 6 คน เสี ยชีวิต
คาที่ และทาให้ผโู้ ดยสารที่นงั่ โดยสารมาที่กระบะท้าย ซึ่ งไม่มีอุปกรณ์ยดึ
จับ กระเด็นเข้าปะทะกับส่ วนต่างๆของรถบรรทุกกึ่งพ่วง เสี ยชีวิตกระจัด
กระจายในที่เกิดเหตุท้งั หมด 8 คน และรอดชีวิต 3 คน(บาดเจ็บสาหัส)
ส่วนคนขับรถบรรทุกกึ่งพ่วงตูค้ อนเทนเนอร์ 18 ล้อ ไม่ได้รับบาดเจ็บ
อะไรเลย ดังแสดงในรู ปที่ 8 และรู ปที่ 9

2. ปัจจัยการเกิดอุบตั ิเหตุและปั จจัยสนับสนุนความรุ นแรง
2.1 ปัจจัยจากคน
- รถกระบะขับขี่ดว้ ยความเร็ วสูง ควบคุมรถจึงกระทาได้อยาก
2.2 ปัจจัยจากรถ
- เกิดจากสภาพของยางล้อที่เก่า และหมดอายุการใช้งาน (ใช้งาน
มากกว่า 5 ปี )
- บรรทุกผูโ้ ดยสาร รวม 17 คน
- ยางล้อหลังด้านซ้ายระเบิด
2.3 ปัจจัยสนับสนุนความรุ นแรง
- การเสี ยชี วิตเกิดจากการปะทะเข้ากับวัตถุแข็งและโครงสร้าง
ของตัวรถบีบอัดร่ างกาย
3. เสนอแนะแนว มาตรการในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา
3.1 ปัจจัยจากคน
- บังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารมากเกินไปที่
กระบะท้าย
- ควรมีกฎหมายควบคุมระยะเวลาการทางานของคนขับรถ
- ควรมีการอบรมในการบังคับยานพาหนะในกรณี ฉุกเฉิ นต่างๆ
ก่อนทาใบขับขี่
3.2 ปัจจัยจากรถ
- ควรตั้งด่านถาวรและด่านลอย เพื่อตรวจสภาพรถ เช็คความ
พร้อมเสนอแนะให้ควรตรวจสอบยวดยานก่อนทุกครั้ง ก่อน
ออกเดินทาง

รูปที่ 8 ตาแหน่งสุ ดท้ายของยวดยานทั้ง 2 คัน ณ. จุดเกิดเหตุ

9.3 กรณี ที่ 3 รถเก๋ งแซงไม่พน้ ที่คอสะพาน พุง่ ชนกับรถโดยสารประจา
ทาง ทล.หมายเลข 208 บ้านโนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.
มหาสารคาม (มีผเู้ สี ยชีวิตคาที่ 2 ราย และบาดเจ็บ 28 ราย)
1. ลาดับเหตุการณ์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 รถโดยสารประจาทางสาย
ขอนแก่น-สุรินทร์ ได้เดินทางออกมาจากสถานีขนส่ งจังหวัดขอนแก่น
เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. มีผโู ้ ดยสารเกือบเต็มคันรถแล่นเรื่ อยมาผ่าน อ.
โกสุมพิสยั (เวลาประมาณ 15.00 น.) แล้วได้แล่นเลื่อยมาอีกประมาณ 12
กิโลเมตร ก็ได้มาถึงถนนช่วงคอสะพาน ซึ่งเป็ นถนนทางโค้งมาเชื่อมคอ
สะพานดังกล่าว ก่อนเข้าสู่ ช่วงถนนสะพานก็ได้มีรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
ยีห่ ้อ HONDA รุ่ นCivic วิ่งแซงรถกระบะมา (พ้นสะพานมาแล้ว) และ
กาลังจะหลบเข้าไปในเลนของตนเอง แต่ได้พบกับรถจักรยานยนต์อีกคัน
ที่อยูด่ า้ นหน้า (ทาให้หลบรถเข้าไปในเลนเดิมไม่ได้) ประกอบกับใน
ขณะนั้นรถโดยสารประจาทางคันข้างต้น ได้ขบั สวนทางมาพอดี จึงได้เกิด
การชนประสานงานกันขึ้น ที่เลนของรถโดยสารหลังจากชนปะทะรถ
โดยสาร ได้เสี ยหลักไปชนเข้ากับราวกันตกที่บริ เวณก่อนถึงคอสะพาน

รูปที่ 9 ภาพจาลองลาดับเหตุการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ (กรณี ที่ 2)
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จนพังยับเยินและได้พงุ่ ตกลงไปในคูน้ า (รถไม่ได้คว่า) ซึ่ งห่ างออกไป
ไกลจุดชนประมาณ 50 เมตรส่ วนรถเก๋ งนัง่ ส่ วนบุคคล ได้กระเด็น
ย้อนหลังกลับมาตกอยูท่ ี่บริ เวณไหล่ทาง (ตกข้ามกับรถโดยสารประจา
ทาง) ไกลประมาณ41.3 เมตร ซึ่ งอยูใ่ นสภาพพังยับเยิน ผูโ้ ดยสารเสี ยชีวิต
ทั้ง 2 คนดังแสดงในรู ปที่ 10 และรู ปที่ 11

2.3 ปัจจัยสนับสนุนความรุ นแรง
- โครงสร้างของรถที่ขนาดต่างกันทาให้รถที่มีขนาดเล็กกว่า
ได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง
- เบาะที่นงั่ ผูโ้ ดยสารหลุดออกและไม่มีเข็มขัดนิ รภัย
- ราวกันตกไม่สามารถป้ องกันการเปลี่ยนทิศทางของรถโดยสาร
ประจาทางที่วิ่งออกนอกเส้นทางได้
3. เสนอแนะแนว มาตรการในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา
3.1 ปัจจัยจากคน
- บังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ ดยสารมากเกินไปที่
กระบะท้าย
- บังคับใช้กฎหมายห้ามแซงบริ เวณจุดเสี่ ยงอันตราย (โดยติดตั้ง
กล้องวงจรปิ ด)
- ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ซึ่ ง
จะนาไปสู่การขับขี่ที่ไม่ประมาท
3.2 ปัจจัยจากรถ
- เสนอแนะให้ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของรถโดยสาร
ประจาทางเป็ นประจาทุกปี เช่น ความแข็งแรงและคงทนของที่
นัง่ ผูโ้ ดยสาร เข็มขัดนิ รภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉิ น (ค้อนเคาะ
กระจก และถังดับเพลิง) เป็ นต้น
3.3 ปัจจัยจากถนนและสิ่ งแวดล้อม
- ควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ
ดังกล่าว
- ตีเส้น Rumble strip เพื่อชะลอความเร็ วของรถ
- ติดตั้งไฟกระพริ บเตือนทั้ง 2 ด้าน
- ตีเส้นจราจรสี เหลือง เป็ นเส้นทึบกลางถนนและติดปุ่ มสะท้อน
แสง เพื่อแบ่งทิศทางจราจรและห้ามแซง

รูปที่ 10 ตาแหน่งสุดท้ายของยวดยานทั้ง 2 คัน ณ. จุดเกิดเหตุ

10. กิตติกรรมประกาศ
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ ง
และจราจร (สนข.) ที่ให้ความไว้วางใจคณะผูว้ ิจยั จากศูนย์วิจยั และพัฒนา
โครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นหนึ่งใน
คณะผูว้ ิจยั ในการโครงการนี้ และหวังอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความไว้วางใจ
เช่นนี้ ตลอดไป

รูปที่ 11 ภาพจาลองลาดับเหตุการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ (กรณี ที่ 3)
2. ปัจจัยการเกิดอุบตั ิเหตุและปัจจัยสนับสนุนความรุ นแรง
2.1 ปัจจัยจากคน
- ผูข้ บั ขี่ แซงในที่คบั ขันใกล้สะพานด้วยความเร็ วสู ง และแซงไม่
พ้น
2.2 ปัจจัยจากถนนและสิ่ งแวดล้อม
- เป็ นถนนทางโค้งขวามาเชื่ อมต่อถึงคอสะพาน
- ถนนกว้างช่องละ 3.3 เมตร 2 เลน และจากัดพื้นที่

เอกสารอ้ างอิง
[1] สนข., 2008, ร่ างรายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตวั
แบบหน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุจากการขนส่ ง และจราจรเพื่อนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ (พื้นที่ศึกษา: ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน), สานักงาน

99

EQUITY AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION

rd

3 ATRANS SYMPOSIUM
STUDENT CHAPTER SESSION
AUGUST 27, 2010 BANGKOK THAILAND

นโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง (สนข.), กระทรวงคมนาคม,
กรุ งเทพมหานคร
[2] สนข., 2006, รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบ
หน่วยสื บสวนอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งและจราจร
(พื้นที่ศึกษา:
จังหวัดขอนแก่น), กระทรวงคมนาคม, กรุ งเทพฯ
[3] ศูนย์วิจยั อุบตั ิเหตุแห่ งประเทศไทย (TARC), 2552, การฟื้ นฟูสภาพ
การเกิดอุบตั ิเหตุ, URL:http://www.tarc.ait.ac.th/
[4] ลาดวน ศรี ศกั ดา, 2551, “การสื บสวนอุบตั ิเหตุทางถนน” โยธา
สาร, ปี ที่: 20 ฉบับที่ 3 (หน้าที่ 24-39)
[5] AUSTROADS., 2004, (Based on Haddon, 1980), Guide to Traffic
Engineering Practice Part IV: Treatment of Crash Location, Sydney
[6] Rivers, R.W. 1988, Training and Reference Manual for Traffic
Accident Investigation, Institute of Police Technology and
Management, University of North Florida, 4567 St. Johns Bluff
Road, S. Jacksonville, Florida, U.S.A.
[7] HVE-2D Human Vehicle Environment version 5 (2006), 8rd Edition,
Engineering Dynamic Corporation USA.
[8] EDCRASH Training Manual (1994), Engineering Dynamic
Corporation USA.
[9] Michael L. Nance, MD “Delta V as a Predictor of Significant Injury
for Children Involved in Frontal Motor Vehicle Crashes” Annals of
Surgery Volume243, Number1, January 2006 Copyright © 2006
Lippincott Williams & Wilkins, Inc

100

EQUITY AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION

