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สถติกิารเกดิคดีอบุตัเิหตจุราจรสถติกิารเกดิคดีอบุตัเิหตจุราจร,,  จาํนวนผูเ้สยีชีวติจาํนวนผูเ้สยีชีวติ  และผูบ้าดเจบ็และผูบ้าดเจบ็  ของประเทศไทยของประเทศไทย

นกัอาํนวยความปลอดภยันกัอาํนวยความปลอดภยั  รายงานประจาํปีรายงานประจาํปี  25522552 ((อา้งจากอา้งจาก  สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ  255255
GDP : 2.81 (ปี 

2550)



สภาพปัญหาในปัจจบันุ

• การรวบรวมขอ้มูลอบุตัเิหตขุองประเทศไทย มีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานที่ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอบุตัเิหต ุณ จุดเกดิเหตุ

• การวเิคราะหผ์ล สว่นใหญ่ไม่สามารถระบสุาเหตขุองการเกดิ
อบุตัเิหตทุี่ชดัเจนและถกูตอ้งได ้

• สาเหตสุว่นใหญ่ไดจ้ากการสนันิษฐานของผูบ้นัทกึ หรอืจากคาํ
บอกเลา่ของผูเ้หน็เหตกุารณ์ ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่ละเอยีดพอ

• การรวบรวมขอ้มูลอบุตัเิหตขุองประเทศไทย มีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานที่ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอบุตัเิหต ุณ จุดเกดิเหตุ

• การวเิคราะหผ์ล สว่นใหญ่ไม่สามารถระบสุาเหตขุองการเกดิ
อบุตัเิหตทุี่ชดัเจนและถกูตอ้งได ้

• สาเหตสุว่นใหญ่ไดจ้ากการสนันิษฐานของผูบ้นัทกึ หรอืจากคาํ
บอกเลา่ของผูเ้หน็เหตกุารณ์ ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่ละเอยีดพอ
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หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ทีส่ํารวจ ณ จดเกดิเหตุ ุ

ไม่มใีครสืบค้นว่าอบัตเิหตรายนั้นเกดิอย่างไรและทาํไมถงึเกดิุ ุ

ตาํรวจ
อาํนวยความสะดวกการจราจร
หาผ้กระทาํผดิมาลงโทษู
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ตรวจสอบความเสียหายต่อทรัพย์สินราชการ
ปรับปรงแก้ไขถนนุ  



เป็นความผิดพลาดอย่างมหนัตท์ี่จะทึกทกัเอาเองก่อนที่จะมี
หลกัฐาน ซึ่งจะทาํใหด้ลุยพนิิจเอนเอยีงได ้

มีวิธีที่จะหยุดอุบตัิเหตุบนถนนใหไ้ดผ้ลมากที่สุด คือการ
สืบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุในแต่ละกรณี แลว้
คน้หาว่าเกดิขึนไดอ้ย่างไรและทาํไม้  เมือพบแลว้กจ็ะสามารถ่
ดาํเนินการแกไ้ขได ้

เป็นความผิดพลาดอย่างมหนัตท์ี่จะทึกทกัเอาเองก่อนที่จะมี
หลกัฐาน ซึ่งจะทาํใหด้ลุยพนิิจเอนเอยีงได ้

มีวิธีที่จะหยุดอุบตัิเหตุบนถนนใหไ้ดผ้ลมากที่สุด คือการ
สืบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุในแต่ละกรณี แลว้
คน้หาว่าเกดิขึนไดอ้ย่างไรและทาํไม้  เมือพบแลว้กจ็ะสามารถ่
ดาํเนินการแกไ้ขได ้

ทาํไมจึงต้องสืบสวนอบัตเิหตเชิงลกึุ ุ ?



การตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงั สนใจในทกุรายละเอยีดของ
ทุกปจัจยัที่จะเสริมใหเ้กิดอบุตัิเหตุ ทําใหไ้ดค้ําอธิบายถึงลาํดบั
เหตุการณ์ที่เกิดขึนซึ่งตงัอยู่บนรากฐานที่ดี้ ้  โดยอาศยัขอ้มูลที่
เป็นจรงิ (River,1995).

การตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงั สนใจในทกุรายละเอยีดของ
ทุกปจัจยัที่จะเสริมใหเ้กิดอบุตัิเหตุ ทําใหไ้ดค้ําอธิบายถึงลาํดบั
เหตุการณ์ที่เกิดขึนซึ่งตงัอยู่บนรากฐานที่ดี้ ้  โดยอาศยัขอ้มูลที่
เป็นจรงิ (River,1995).

นิยามการสืบสวนอบัตเิหตจากการขนส่งและจราจรเชิงลกึุ ุ



วตัถประสงค์ุ

• เพอืประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู ้่  และกระบวนการในการสบืสวน
อบุตัเิหตกุารจราจรเชิงลกึ เพอืวเิคราะหห์าสาเหตอุบุตัเิหตุ่
จราจร ในพนืที่ศึกษา้

• เพอืปรบัปรุงแบบฟอรม์ที่ใชส้าํหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลอบุตัเิหตุ่

การจราจร ในการสบืสวนอบุตัเิหตเุชิงลกึ ใหไ้ดม้าตรฐาน

• เพอืเสนอแนะแนวทาง่  และมาตรการในการป้องกนั และ
แกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตกุารจราจร
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ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งและวธิกีารศึกษา 



ศนย์วจิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยู

บริษัท A.P.Honda (ประเทศไทย) จาํกัด

หน่วยสืบสวนอุบตัเิหตุทางถนน

จากต่างประเทศ (ประเทศที่พฒันาแล้ว)

หน่วยสืบสวนอุบตัเิหตุทางถนน

ในประเทศไทย

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศอังกฤษ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาํนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยสืบสวนอุบตัเิหตุทางถนน

ม.ขอนแก่น
ม.เชียงใหม่
ม.เทคโนโลยสีรนารีุ  
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ  
ม.สงขลานครินทร์ 

ทบทวนหน่วยสบืสวนอบุตัเิหตฯุ จากต่างประเทศและในประเทศไทย



หน่วยสืบค้นอบัตเิหตเชิงลกึในต่างประเทศุ ุ  

• ประเทศออสเตรเลีย

• University of Adelaide
• เมือง Darwin 
•เมือง Alice Springs

• ประเทศสหรฐัอเมรกาิ
• เมือง Westlake มลรฐั Ohio
• Northwestern University เมือง 
Evanston มลรฐั Illinois • ประเทศองักฤษ
• เมือง Lancashire Constabulary



ครอบคลุมพืนที่ทวัประเทศ้ ่  77 จงัหวดั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่: ภาคเหนือ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี: ภาคตะวนัตกและภาคกลาง

มหาวิทยาลยัขอนแกน่ :

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี:

ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง่

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์: ภาคใต้

พนืที่ศึกษาของหน่วยสบืสวนอบุตัเิหตุ้

จากการขนสง่และจราจรในระยะที่ 2



ลําดวน ศรีศักดา (2551) ได้จัดทําบทความเรื่องการสืบสวน
อบุตัเหตทุางถนนิ  “Road Accident Investigation” ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพื่อนําเสนอหลกัการสาํคญัของการสืบสวนอุบตัเหตุิ

จากการขนสงและจราจร่  โดยการสืบค้นข้อมูลในเชงลึกิ  ซึ่งมี
ขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกบั หนวยงาน่  5 ศนูยใ์นประเทศไทย
• การตดิตามข่าวหรอืรอรบัแจง้เหตุ

• การดาํเนินงานหลงัการรบัแจง้เหตุ

• การดาํเนินงานในที่เกดิเหตุ

• การรวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิ

• การวเิคราะหแ์ละการ Reconstruction อบุตัเิหตุ
• เสนอแนะแนวทางแกไ้ข

การทบทวนงานวจิัยทางด้านการสืบสวนอบัตเิหตุ ุ 



สมประสงค ์สตัตยมลัลี (2551) ได้จดัทาํบทความทางวชาการิ  
และได้รบัรางวลัชนะเลศิ  เรื่องความมัน่คงปลอดภยัในระบบขนสง่
สาธารณะ: กรณีศึกษารถโดยสารระหวางเมือง่  โดยมีรูปแบบการ
บรหารโครงการประกอบไปด้วยิ  4 ด้าน  คือ  ด้านถนนและ

สงแวดล้อมิ่  ด้านพฤตกรรมศาสตร์ิ  ด้านยานพาหนะ และระบบ
ฐานข้อมลูและสถติ ิ มีการสืบสวนฯในลกัษณะเชงลึกิ  (1 ใน 5 ศนูย์
ของประเทศไทย)

โดยพจารณาถึงปัจจัยของสาเหตุทุกด้านที่กอให้การเกดิ ิ่

อบุตัเหตไุด้แกิ ่ คน ยานพาหนะ ถนนและสงแวดล้อมิ่  และสนับสนุน
ให้มีหนวยสืบสวนอบุตัเหตุจราจร่ ิ  (Crash Investigation 
Unit) เพื่อเก็บรายละเอียดตางๆ่  และจดัเป็นระบบฐานข้อมูล 
(Database) 

การทบทวนงานวจิัยทางด้านการสืบสวนอบัตเิหตุ ุ 



แบบฟอรม์บนัทึกข้อมูลอุบตัเหตุของิ  โครงการคาจ้างศึกษาและพฒันา่

ตวัแบบหนวยสืบสวนอุบตัเหตุจากการขนสงและจราจร่ ่ิ  (พื้นที่ศึกษา: 
จงัหวดัขอนแกน่ ) ซึ่งแบบฟอรม์ดงักลาวได้ถกูพฒันามาจากแบบฟอรม์่

ของหนวย่  Road Accident Research Unit (RARU) 
ประเทศออสเตรเลีย และได้ทาํการปรบัปรงุและเปรียบเทียบเพื่อใช้งาน
ในประเทศไทย 

สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย่  (2547) มีแบบฟอรม์เกบ็ข้อมูลอุบตัเหตุิ  
ซึ่งมีการตรวจสอบในสวนของยานพาหนะคอนข้างละเอียดมาก่ ่  เชน่  
หัวข้อที่ตรวจสอบความเสียหายของตัวรถ ระยะที่วัดออกจากจุด
ศนูยก์ลางของรถ การตรวจสอบสภาพของยางล้อที่ละเอียด ซึ่งบอกถึง
รหสัตางๆที่มีอยทูี่ขอบยางล้อ่ ่  เป็นต้น

การทบทวนแบบฟอร์มบันทกึข้อมลอบัตเิหตการจราจรู ุ ุ



หน่วยสบืสวนอบุตัเิหตุ(RARU) ประเทศออสเตรเลยี



สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชีย (2547)



ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้ง



การวเิคราะห์ข้อมลอบัตเิหตู ุ ุ 

สาเหตทีก่่อให้เกดิอบัตเิหตุ ุ ุ ทีจ่ะใช้ในกระบวนการวเิคราะห์ ซึ่งต้อง
ทราบถงึองค์ประกอบของ (Ogden, K.W., 1996: 73-
74) ข้อบกพร่องต่างๆทีน่ําไปส่การเกดิอบัตเิหตู ุ ุ ซึ่งจะต้องพยายาม
หาคาํตอบของคาํถามทีีเ่กีย่วกบัข้อมลอบตัเิหตต่อไปนีใ้ห้ไดู้ ุ ุ

อบตัเิหตเกดิขึนุ้ ุ ทีไ่หน

อบตัเิหตเกดิขึนุ้ ุ เมือ่ไหร่

อบตัเิหตเกดิไดุ้ ุ อย่างไร

มใีครบ้างทีเ่กีย่วข้องกบัอบตัเิหตุ ุ

ผลจากการเกดิอบัตเิหตคอืุ ุ อะไร

สภาพแวดล้อมขณะเกดิอบัตเิหตเป็นอย่างไรุ ุ



ปจัจยัการเกดิอบุตัเิหตทุงั้ 3 ปจัจยั มีความเกีย่วพนัธก์นัอย่างใกลช้ิด ปจัจยัการเกดิอบุตัเิหตทุงั้ 3 ปจัจยั มีความเกีย่วพนัธก์นัอย่างใกลช้ิด 

รถรถ
ถนนและ
สิง่แวดลอ้ม

ถนนและ
สิง่แวดลอ้มคนคน

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง



ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการเกดิอบุตัเิหตเุทยีบกบัช่วงเวลา

Haddon MatrHaddon Matr

Haddon (1980 cited in AUSTROADS, 2004) 



ปจัจยั องักฤษ สหรฐัอเมรกิา ไทย

เฉพาะสิง่แวดลอ้มของถนน 
เฉพาะผูใ้ชถ้นน 
เฉพาะยานพาหนะ 

2 
65
2

3
57
2

2
57
2

ถนนและผูใ้ชถ้นน 
ผูใ้ชถ้นนและยานพาหนะ 
ถนนและยานพาหนะ 

24 
4
1

27
6
1

14
19
0.4

ทงั้ 3 ปจัจยั 1 3 6

ปัจจยัทีม่ผีลต่ออบัตเิหตุ ุ

abey (1980); Treat(1980); สจร. (2545)



คน ยานพาหนะ

ถนนและสิ่งแวดล้อม

19.26%

5.80%

0.40%13.46%

57.10% 2.08%

1.90%

แผนภาพเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) 

(สจร, 2545)



วธิกีารศึกษา 



วธิีการศึกษา 



วธิีการศึกษา 



การปรับปรงแบบฟอร์มบนัทกึอบัตเิหตจราจรุ ุ ุ  ณ จดเกดิเหตุ ุ

ศึกษา รวบรวม และทบทวนเอกสาร งานวจิยั 
ขอ้มูล และวรรณกรรมวจิารณ์ต่างๆ

กาํหนดขอ้มูลที่จาํเป็นที่ตอ้งการ

จดัทาํรา่งแบบฟอรม์บนัทกึอบุตัเิหต ุ

นําแบบฟอรม์ไปใชจ้รงิในการบนัทกึอบุตัเิหต ุณ 
จุดเกดิเหตุ

ปรบัปรุง

อบรมการใชแ้บบฟอรม์อบุตัเิหตแุกเ่จา้หนา้ที่ 

ไมพอใจ่
ทดลองใชแ้บบฟอรม์ในสนาม

พอใจ





อบัตเิหตุ ุ ณ จดเกดิเหตุ ุ

• ผูป้ระสบเหตุ
• ผูเ้หน็เหตกุารณ์ (แจง้เหต)ุ

อบุตัเิหตุ

ชมรมวทิยุ
สมคัรเลน่

(โทร166
9)

ตาํรวจ
(โทร191)

สคร.ที่ 1-12

ศนูยอ์ุบตัิเหตุและวกิฤตบาํบดั ศนูยป์ลอดภยัคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม (โทร1356)

รพ.ทอ้งถิ่นกูช้ีพ กูภ้ยั รพ.ในตวัจงัหวดั

สง่ผูป้่วย(อาการหนกั)

สาํนกัระบาดวทิยา

หน่วยสืบสวน

อบัตเิหตจากการุ ุ

ขนส่งและจราจร

(พืน้ที ่10 จังหวดั
ภาคอสีานตอนบน)

กรณีอบุตัเิหตรุายใหญ่

มูลนิธิ

อาสาสมคัร

หน่วยบรกิาร

ระดบัทอ้งถิ่น



อปุกรณ์และเครอืงมือที่จาํเป็น่

อปกรณ์การตรวจสอบสภาพถนนุ

อปกรณ์เสริมความปลอดภยัขณะปฏิบัตงิานุ

อปกรณ์การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นุ

อปกรณ์การตรวจสอบสภาพยานพาหนะุ

อปกรณ์และเครื่องมอืประจาํสํานักงานุ



รถหน่วยสบืสวนอบุตัเิหตทุางถนน

บ.โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 

ใหก้ารสนบัสนุนรถเพอืใชใ้นการดาํเนินการ่

บ.โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 

ใหก้ารสนบัสนุนรถเพอืใชใ้นการดาํเนินการ่

โตโยตา้ INNOVA



อปุกรณ์สอืสาร่

คอมพวิเตอร ์

อปุกรณ์สาํนกังานต่างๆ

อปุกรณ์สอืสาร่

คอมพวิเตอร ์

อปุกรณ์สาํนกังานต่างๆ

อปุกรณ์และเครอืงมือประจาํสาํนกังาน่  

โปรแกรมช่วยวเิคราะห ์H2-4

โปรแกรม GPStemplate



อปกรณ์ภาคสนามุ อปุกรณ์การตรวจสอบสภาพถนน

อุปกรณ์การตรวจสอบสภาพ
ยานพาหนะ

อปุกรณ์เสรมิความปลอดภยั

ขณะปฏบิตังิาน

 อปุกรณ์การปฐมพยาบาล     

เบอืงตน้้

อปุกรณ์การตรวจสอบสภาพถนน

อุปกรณ์การตรวจสอบสภาพ
ยานพาหนะ

อปุกรณ์เสรมิความปลอดภยั

ขณะปฏบิตังิาน

 อปุกรณ์การปฐมพยาบาล     

เบอืงตน้้

อปุกรณ์ภาคสนาม



อปุกรณ์การตรวจสอบสภาพถนน

เครอืงมือหาค่าความเสยีดทานของผิวถนน่

สเปรยส์าํหรบัทาํเครอืงหมาย่

เครอืงชัง่สปรงิ่



อปุกรณ์การตรวจสอบสภาพถนน

กลอ้งสาํรวจ Pole และ Target

ป้ายหมายเลข

Odometer เพอืใชว้ดัระยะทา่GPS



อปุกรณ์การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

อปุกรณ์วดัความดนัลมยางวสัดุ

Damage Indicators
อปุกรณ์วดัความเสยีหายที่มีขนาดเลก็



อปุกรณ์การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

อปุกรณ์วดัความลกึของดอกยางลอ้รถ อปุกรณ์วดัความเสยีหายที่มีขนาดเลก็

ขอ้ต่อโครงเฟรม โครงเฟรมและขอ้ต่อโครงเฟรม

Profile Gauge



อปุกรณ์เสรมิความปลอดภยัขณะปฏบิตังิาน

เสอืสะทอ้นแสง้  8 ตวั

ถงุมือหนงักนัความรอ้น
ป้ายเตอืนอบุตัเิหตุ

สญัญาณไฟวาบวาว



อปุกรณ์เสรมิความปลอดภยัขณะปฏบิตังิาน

ไฟฉาย หรอืสปอรต์ไลท์

ยางสะทอ้นแสง 15 อนั
รองเทา้บูช



อปุกรณ์สาํหรบัดบัเพลงิ

อปุกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น แอมโมเนีย สาํล ีเป็นตน้

ถงุมือยาง

นํายาฆ่าเชือโรค้ ้

อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบอืงตน้้  



เดนิทางมาถงึจุดเกดิเหตุฯ

ประเมินเหตุการณ์เบือ้งต้น

และจัดสรรหน้าที่การปฏบิัตงิาน

แนะนําตัวต่อเจ้าหน้าที่และผ้ที่อย่ในที่เกดิเหตุู ู

การตดิตัง้ป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกดิอุบตัเิหตุ

เกบ็ข้อมลู  ณ จุดเกดิเหตุ

กําหนดตําแหนง่รถ

กําหนดตําแหนง่ร่องรอยตา่งๆ

วดัระยะตําแหนง่รถ ตําแหนง่

ร่องรอยตา่งๆ 

เก็บข้อมลูสภาพแวดล้อมและ

ถนน

ถ่ายภาพอบุตัิเหตุ

โดยละเอียด

เกบ็ข้อมลสภาพตัวรถโดยละเอียดและถ่ายภาพู  

ตดิตามข้อมลทางการแพทย์ของผ้ประสบเหตุู ู

ตดิตามข้อมลอื่นๆที่เกี่ยวข้องู

นําข้อมลไปวเิคราะห์ผลในสาํนักงานู

ไม่พอใจ

เดนิทางออกจากที่ตัง้หน่วยฯ

ได้รับการแจ้งเหตุ

พอใจ

ขนัตอนการทาํงาน้
เมือถงึจุดเกดิเหตุ่



การประเมินเหตกุารณ์เบอืงตน้และจดัสรรหนา้ที่การปฏบิตังิาน้



การแนะนําตวัต่อเจา้หนา้ที่และผูอ้ยู่ในที่เกดิเหตุ



การตดิตงัป้ายและอปุกรณ์เตอืนการเกดิอบุตัเิหตุ้



การเกบ็ขอ้มูล ณ จุดเกดิเหตแุละถา่ยภาพ



การเกบ็ขอ้มูลสภาพตวัรถโดยละเอยีดและถา่ยภาพ 

(มีการเคลอืนยา้ยรถ่ )



การตดิตามขอ้มูลบคุคลและผลทางการแพทยข์องผูบ้าดเจบ็



การวเิคราะหผ์ลขอ้มูลการเกดิอบุตัเิหต ุ

 เกดิอะไรขึน้  (What)
 อบุตัเิหตเุกดิที่ไหน ระบตุาํแหน่งสถานที่ บรเิวณที่เกดิอบุตัเิหต ุ   
 หรอืประเภทของบรเิวณที่เกดิอบุตัเิหต ุ(Where)
 อบุตัเิหตเุกดิเมือไหร่่  ระบวุนั เวลาที่เกดิอบุตัเิหต ุ(When)
 ใครบา้งที่เกี่ยวขอ้งในอบุตัเิหต ุทงัยานพาหนะและคน้  จาํนวน
 ผูบ้าดเจบ็ จาํนวนผูเ้สยีชีวติ จาํนวนผูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชีวติ 
(Who)
 ทาํไมถงึเกดิและเกดิขึนไดอ้ย่างไร้  อธบิายลาํดบัการเกดิอบุตัเิหต ุ
 ลกัษณะการชน ระบสุาเหตขุองอบุตัเิหตโุดยอาศยัขอ้มูลหลกัฐานที่
 ปรากฏอยู่ (Why and How)



ผลการศึกษา 



กรณีที่ วนัที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียด

เหตุการณ์

ความรุนแรง/

ความสูญเสีย
ภาพถ่าย

1 วนัพุธที ่16 เม.ย. 51

เวลา 10:00 น. บนถนนชยัภูมิ - 

เมืองพล บริเวณหนา้ อบต.ละหาน

นา อ.แวงนอ้ย จ. ขอนแก่น

รถกระบะ ยีห่อ้ ISUZU 

รุ่น SLX ชนกบั รถ

กระบะยีห่อ้ ISUZU รุ่น 

SLX 2.5

1. เสียชีวิต 1 ราย

2. บาดเจ็บสาหสั 4 ราย

3. บาดเจ็บเล็กนอ้ย 1 ราย

4. รถยนตท์ั้ง 2 คนั พงัยบัเยนิ

2 วนัเสารท์ี ่30 ส.ค. 51

เวลา 06:30 น.

บนถนนสายสุวรรณภูมิ-ยโสธร 

บริเวณหลกักิโลเมตรที ่26-27 อ.

พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด

รถกระบะ ISUZU รุ่น 

SLX ยางลอ้ระเบดิ 

เสียหลกัพุ่งชนประสาน

งากบัรถบรรทุกกึง่พ่วง 

18 ลอ้

1. เสียชีวิตคาที ่14 ราย

2. บาดเจ็บสาหสั 3 ราย

3. รถกระบะพงัยบัเยนิ 

4. รถบรรทุกกึง่พ่วงตูค้อนเทน

เนอร ์18 ลอ้ หวัลากตวั

พ่วงพงัเสียหาย

3 วนัอาทิตยท์ี ่19 ต.ค. 51 เวลา 

15:10 น.

บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 (โกสุมพสิยั-มหาสารคาม) ที่

บริเวณคอสะพานใกลห้มู่บา้นโนน

ตาล หมู่ที ่19 ต.ท่าสองคอน อ.

เมือง จ.มหาสารคาม

รถเกง๋ส่วนบุคคล ยีห่อ้ 

Civic แซงไม่พน้ใกล้

คอสะพาน พุ่งชนกบั

รถโดยสารประจําทาง 

(ขอนแก่น – สุรินทร)์

1. มีผูเ้สียชีวิตคาที ่2 ราย 

2. บาดเจ็บ 28 ราย  

3. รถเกง๋พงัยบัเยนิ 

4. รถโดยสารประจําทาง  

เสียหายในส่วนดา้นหนา้

ของตวัรถ

กรณีศึกษา



รถกระบะ ISUZU ร่นุ  SLX ชนกบัรถกระบะ ISUZU ร่นุ  SLX 

2.5 ทีบ่ริเวณหน้า อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

กรณทีี ่1



ตําแหน่งทีเ่กดิเหตุตําแหน่งทีเ่กดิเหตุ

ตาํแหนงที่เกดเหตุ่ ิ

ตําแหน่งทีเ่กดิเหตุ



คาพกดัตาํแหนงนํามาพลอ๊ตใน่ ่ิ Auto-
CAD



ลาํดบัเหตกุารณ์  

• เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 10.00 น. (Unit 1) ได้แลน่

มาจากหมบูา้นทานางแนว่ ่  มงุหน้าไปยงั่  อ.พล จ.ขอนแกน่  

• เพื่อกลบับ้านไปที่ อ.พล (มุงทศตะวนัออก่ ิ ) ในขณะขบัรถได้พูดคุย

กบัแฟนหนุมทางโทรศพัทม์ือถือ่  (ข้ออ้างจากผูข้บัขี่: ใช้หฟูัง)

• ตดัสนใจแซงรถิ  (Unit 3) รถได้ข้ามไปอยใูนชองจราจร่ ่

• ขณะนัน้กไ็ด้มีรถ (Unit 2) วงสวนทางมาพอดีิ่  เมื่อพบวาการตดัสนใจ่ ิ

ในการแซงในครัง้นี้ไมพ้น่  จึงบงัคบัหมุนพวงมาลยัออกทางด้านขวา

ของตวัเองเพื่อหลีกเลี่ยงไมให้เกดการชน่ ิ  แตกเ็กดการชนขึ้นที่ชวง่ ่ิ

ครึ่งหน้าด้านซ้ายของรถยนตท์ัง้ 2 คนั



ลาํดบัเหตกุารณ์



ทศทางการชนปะทะิ



ความเสียหายของรถกระบะรนุ่  ISUZU SX (Unit 1)



ความเสียหายของรถกระบะรนุ่ ISUZU D-MAX SLX
(Unit 2)



ตาํแหนงผูข้บัขี่่ /โดยสารทัง้ 2 คนั

บาดเจบ็เล็กนอ้ย (First Aid - สามารถกลบับา้นไดห้ลงัจากการปฐมพยาบาล
เบืองตน้้ ) บาดเจบ็สาหสั (Hospital Admission - จาํเป็นจาํตอ้งทาํการรกัษา
ตวัในโรงพยาบาล)

หมายเหตุ Unit 2Unit 1













รถกระบะยีห่้อ ISUZU ร่นุ  SLX ยางล้อระเบดิ เสียหลกัพ่งชนุ

ประสานงากบัรถบรรทกกึง่พ่วงุ  18 ล้อ 

กรณทีี ่2



สถานที่เกดเหตตุัง้อยใูนเขตพืน้ที่หมบูา้นหนองฮีบรเวณิ ิ่ ่  ตาํบลโพธใหญิ์ ่  อาํเภอ

พนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ อยหูางจากจงัหวดัขอนแกน่ ่ ่  ประมาณ 172 กโลเมตริ  

และอยหูางจากตวัอาํเภอพนมไพร่ ่  จ.ร้อยเอด็ ประมาณ 12 กโลเมตริ  

มีคาพกดั่ ิ  15o 41’23.71” N และ 104o 00’ 15.32” E. elev 134 m.

ภาพถายทางอากาศบรเวณจดุเกดเหตุ่ ิ ิ

ตาํแหน่งที่เกดิเหตุ

ตาํแหน่งที่เกดิเหตุ
จังหวัดร้อยเอด็

ประเทศไทย จ.ร้อยเอด็ จดุเกิดเหตุ



ลาํดบัเหตกุารณ์  

• เมื่อวนัที่ 29 สงหาคมิ  2551 เวลาประมาณ 21.30 น.

• รถกระบะ สีเขียวเข้ม บรรทกุผูโ้ดยสารมาเตม็คนัรถ (รวม 19 คน)

• จากกรงุเทพฯ เพื่อกลบัมาเลือกตัง้ อบต. (องคก์ารบรหารสวนตาํบลิ ่ ) 

ที่หมู่10 ต.โพนเมือง กงิ่  อ.เหลาเสือโก้ก่  จ.อบุลราชธานี 

• ระหวางทางได้หยุดพกัรถมา่  3 ครัง้ (คนขบัรถคนเดียว, ไมได้มีการ่

เตมลมยางหรือเปลี่ยนล้อยางแตอยางใดิ ่ ่ )

• กอนถึงจุดเกดเหตุได้แวะรถจอดที่่ ิ  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนทร์ิ  เพื่อสง่

ผูโ้ดยสาร 2 คน (พอ่  กบัน้าเขย) เวลาประมาณ 05:00 น.

• ได้พกัรถอยปูระมาณ่  30 นาที จึงได้เดนทางตอไปิ ่  

• เดนรถมาตามิ  ทล.หมายเลข 202 (เหลือผูโ้ดยสาร 17 คน)



ลาํดบัเหตกุารณ์  

• อีก 1 ชัว่โมง มาถึงจดุเกดเหตุิ  

• รถยนตเ์กดยางระเบดิ ิ  ที่ล้อหลงัด้านซ้าย บงัคบัรถไมอยู่ ่  

• รถข้ามชองจราจรไปอีกเลน่  

• ขณะนัน้ มีรถบรรทุกพวงตู้คอนเทนเนอร์่  18 ล้อ วงสวนทศทางมาจึงิ่ ิ

เกดการชนประสานงากันขึ้นที่ด้านหน้าของรถบรรทุกพวงิ ่  กับ

ด้านหน้าเยือ้งออกด้านซ้ายของรถกระบะ 

• ความรนุแรง สงผลทาํให้กระบะท้ายหลุดออกจากตวัรถ่  ตกไปที่ข้าง

ถนนหางจากจดุชนปะทะประมาณ่  8 เมตร 

• รถกระเดน็ย้อนกลบัไปในทศทางเดมประมาณิ ิ  25 เมตร



ลาํดบัเหตกุารณ์  

• ความรุนแรง ทําให้ผู้โดยสารที่นัง่ด้านหน้าทัง้ 6 คน เสียชีวตคาที่ิ

ทัง้หมด (ตดอยใูนซากรถิ ่ )

• ผูโ้ดยสารที่นัง่โดยสารมาที่กระบะท้ายซึ่งไมมีอปุกรณ์ยึดจบั่  กระเดน็

เข้าปะทะกบัสวนตางๆของรถบรรทุก่ ่  เสียชีวตกระจดักระจายในที่ิ

เกดเหตทุัง้หมดิ  8 คน 

• รอดชีวติ  3 คน (บาดเจบ็สาหสั)

• รวมผูเ้สียชีวติ  ณ จดุเกดเหตุิ  14 ศพ 

• คนขบัรถบรรทกุพวง่  ไมได้รบับาดเจบ็่



ลาํดบัเหตกุารณ์  รปจําลองลาํดบัการเกดิอบัตเิหตู ุ ุ (จาก AutoCAD)

และสภาพความเสียหาย ณ ตาํแหน่งสดท้ายุ  

ภาพแสดงตาํแหนงสดุท้าย่   



รายละเอียดยางล้อรถกระบะ

ตาํแหน่งล้อ ยี่ห้อ
ขนาดยาง

(สัปดาห์ผลิต/ของปี)

ความดันลมยาง

(psi.)

ความลึกดอดยาง

(mm.)

หน้าซ้าย BRIDSTONE 195 R 14 แตก 1

หน้าขวา MICHELIN 195 R 14 C - 3

หลังซ้าย MAXMILER/CX 195 R 14 C (38/04) ล้อระเบดิ -

หลังซ้าย FIVESTONE 195 R 14 (26/04) 15 4



ยางยี่ห้อ Maxmiler
ความสงูแก้มยาง 195mm เป็นยางเรเดียล [R] ใช้กบัล้อ

ขนาด 14 นวิ้  เป็นยางใช้ในเชงพาณชย์ิ ิ [C] ผลตเมื่อปีิ  2546 

สปัดาหท์ี่ 44 [4403] มีชัน้ผา้ใบ 8 ชัน้[8PR] ความสามารถ

ในการรบันํ้าหนัก[LT] 1030/950 Kg[106/104]  ความเรว็

สงูสดุที่รบัได้คือ 170 Km/hr[R]

ผลตในประเทศอนโดนเซียิ ิ ิ

195 R 14 C (4403) 8PR 

106/104 R LT 

ข้อมลูของยางที่เป็น

สาเหตอุบุตัเหตุิ

ข้อมลูของยาง



รายละเอียดยางล้อรถกระบะ

ดา้นขวา ลอ้อะลูมินมัอลัลอยด์่

ด้านซ้าย

ลอ้อะลูมินมัอลัลอยด์่ กระทะลอ้



ประมาณทศทางการชนิ



ตวัอยางการบรรทกุมาที่กระบะท้าย่   



การเกบ็ข้อมลู ณ จดุเกดเหตแุละถายภาพิ ่

• การเกบ็ข้อมลูสภาพความเสียหาย ตาํแหนง่  และระยะ 

Skid Marks ณ จดุเกดเหตุิ / ถายภาพและจดบนัทึกข้อมลู่  



ความเสียหายของรถกระบะ



ความเสียหายของล้อรถกระบะ



ความเสียหายของผูร้วมเหตกุารณ์่  

 ผูเ้สียชีวตทนัทีิ  ณ ที่เกดเหตจุาํนวนิ  14 ราย 
 ผูบ้าดเจบ็สาหสัจาํนวน  3 ราย 



ร่องรอยของยางล้อ









ตําแหน่งจดชนุ



ตําแหน่งจดชนุ







ทศทางการชนิ  









รถเก๋งพ่งชนกบัรถโดยสารประจาํทางุ  บน ทล.208 

บริเวณบ้านโนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

กรณทีี ่3



สถานที่เกดเหตตุัง้อยใูนเขตพืน้ที่หมบูา้นโนนตาลิ ่ ่  ตาํบลทาสองคอน่   อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม อยหูางจากจงัหวดัขอนแกน่ ่ ่  ประมาณ 67 กโลเมตริ  และอยู่

หางจากตวัเมืองจงัหวดัมหาสารคามประมาณ่  12 กโลเมตริ             
มีคาพกดั่ ิ  16o 10’46.37” N และ 103o 11’ 25.33” E. elev 

164 m.

ตาํแหนงที่เกดเหตุ่ ิ

ตาํแหนงที่เกดเหตุ่ ิ
จงัหวดัมหาสารคาม

ประเทศไทย จ.มหาสารคาม จดุเกดเหตุิ

ภาพถายทางอากาศบรเวณจดุเกดเหตุ่ ิ ิ



ลาํดบัเหตกุารณ์  

• เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2551 รถโดยสารประจาํทางสาย ขอนแกน่ -สรุนทร์ิ  ได้
เดนทางออกมาจากสถานีขนสงจงัหวดัขอนแกนิ ่ ่  เมื่อเวลาประมาณ 14.00 
น. มีผูโ้ดยสารเกือบเตม็คนัรถ 

• ได้มาถึงถนนชวงคอสะพาน่  (ความเรว็ประมาณ 80-90 กโลเมตริ /ชัว่โมง)

• รถนัง่สวนบุคคลยี่ห้อ่  HONDA รนุ่  Civic วงมาจากจงัหวดัสารคามิ่  
กลบัที่พกั

• คาดวานาจะใช้ความเรว็มากกวา่ ่ ่  120 กโลเมตริ /ชัว่โมง (สมัภาษณ์คนขบัรถ

ประจาํทาง)

• ได้แซงรถกระบะมาพ้นแล้ว (พ้นสะพานมาแล้ว) กาํลงัจะหลบเข้าเลนเดมิ  พบ
กบัรถจกัรยานยนตอ์ีกคนัที่อยดู้านหน้าจึงได้หกัพวงมาลยัออกมา่  

• ขณะนัน้รถยนตโ์ดยสารประจาํทางกไ็ด้ขบัมาพอดี 
• จึงเกดการชนประสานงานกนัขึน้ิ  ที่เลนของรถโดยสารประจาํทาง 



ลาํดบัเหตกุารณ์  

• รถโดยสาร เสียหลกัชนเข้ากบัราวกนัตก ตกลงไปในคนูํ้า (รถไมได้ควํา่่ )

• กระเดน็หางออกไปไกลประมาณ่  50 เมตร
• ที่สวนด้านหน้ารถ่  รถได้ทบัรางของผูโ้ดยสารที่กระเดน็ตกลงมากอนหน้านัน้่ ่

ที่บรเวณสวนขาิ ่  
• รถเก๋งนัง่สวนบคุคลได้กระเดน็ย้อนหลงักลบัมาตกอยทูี่บรเวณไหลทา่ ่ ่ิ ง 
•  ซึ่งอยใูนสภาพด้านหน้าพงัยบัเยน่ ิ  
• กระเดน็ไปไกลประมาณ 41.3 เมตร  
• ทราบวาได้มีผูโ้ดยสารนัง่มาทัง้หมด่  2 คน และเสียชีวตทัง้คูิ ่ 



ลาํดบัเหตกุารณ์  

รปูจาํลองลาํดบัการเกดอบุตัเหตุิ ิ  (จาก AutoCAD) และสภาพความเสียหาย ณ ตาํแหนงสดุท้าย่  



การเกบ็ข้อมลู ณ จดุเกดเหตแุละถายภาพิ ่

การเกบ็ขอ้มลูสภาพความเสยีหาย 
ตาํแหน่ง และระยะ Skid 
Marks ณ จดุเกดิเหตุ/ ถ่ายภาพ
และจดบนัทกึขอ้มลู 



ความเสียหายของถนนและสภาพแวดล้อม 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัราวกนัตก 
ผวิจราจร



ความเสียหายของรถโดยสารประจาํทาง 



ความเสียหายของรถโดยสารประจาํทาง 



ความเสียหายของรถโดยสารประจาํทาง 



ความเสียหายของรถโดยสารประจาํทาง 



ความเสียหายของรถเก๋ง 



ความเสียหายของผูร้วมเหตกุารณ์่  

 ผูเ้สียชีวตทนัทีิ  ณ ที่เกดเหตจุาํนวนิ  2 ราย 
 ผูบ้าดเจบ็สาหสัจาํนวน  1 ราย 
 ผูไ้ด้รบับาดเจบ็เลก็น้อย 29 ราย 



ความเสียหายของผูร้วมเหตกุารณ์่  

 การชนเข้าปะทะอยางรนุแรง่  ทาํให้ผูโ้ดยสารมาทัง้ 2 คน 
ถกูอดัไปอยทูี่เบาะหลงัทัง้่  2 คน (ตดไปพร้อมเบาะิ )



สรุปและขอ้เสนอแนะ 



ขอ้มลูดา้นคน รถ และถนน/สิงแวดลอ้ม่

บุคลากร 4 คน

(ออกเกบขอ้มูล็  ณ จุดเกดเหตุิ )

อุปกรณ์/เครื่องมือ พร้อมออกปฏิบตัิงาน
-วศิวกรรมจราจร/สาํรวจ
-ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นพฤติกรรมยานยนต์

ขบัขี่ยานพาหนะได้
บนัทึกขอ้มลูลงในแบบฟอร์มไดด้ี
ผานการฝึกอบรมกอนออกปฏิบตัิงาน่ ่

บุคลากรหลกัที่ตอ้งออกสาํรวจทุกครัง้

เกบรวบรวมขอ้มลู็  ณ จุดเกดเหตุิ

-หลกัฐานที่พบ ณ จุดเกดเหตุิ

-ขอ้มลูจากเจา้หนา้ที่ตาํรวจ

-ประสานงานกบผูท้ี่เกยวขอ้งจนกวาจะั ี่ ่

ดาํเนินการเสร็จ

ติดตามขอ้มลูจากเจา้หนา้ที่ตาํรวจ ขอ้มลูพืนฐาน้  และขอ้มลูความเสียหาย

ของยานพาหนะที่ประสบเหตุ

ลาํดบัเหตุการณ์

ผูท้ี่เกยวขอ้งกบอุบตัิเหตุี่ ั

ติดตามขอ้มลูจากโรงพยาบาล

สอบถามผูป้ระสบเหตุ

ขอ้มลูผลทางการแพทย์

คน้หาสาเหตุและวิเคราะห์ผล ใคร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, อยางไร่  และทาํไม

ปัจจยัดา้นคน รถ และถนน/สิงแวดลอ้ม่

-สมการดา้นพลศาสตร์
-โปรแกรมชวยวเิคราะห์่

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางแกไข้





สรุปผลกรณีศึกษาทงั้ 3 กรณี 

กรณี

ศึกษาที่
สถานที่ ชนดิของยวดยาน เสียชีวิต

บาดเจ็บ

เล็กนอ้ย สาหสั

1 บนถนนชยัภูมิ - เมืองพล บริเวณ

หนา้ อบต. ละหานนา อ.แวงนอ้ย 

จ.ขอนแก่น

รถกระบะยีห่อ้ ISUZU รุ่น SLX 

และ รถกระบะยีห่อ้ ISUZU รุ่น 

SLX 2.5

1 3 2

2 บนถนนสายสุวรรณภูมิ-ยโสธร 

(ทล 202) บริเวณหลกักิโลเมตรที่ 

26-27 อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอ็ด

รถกระบะยีห่อ้ ISUZU รุ่น SLX 

กบัรถบรรทุกพ่วง 18 ลอ้

14 - 3

3 บนถนนสายโกสุมพิสยั-

มหาสารคาม (ทล 208) ที่บริเวณ 

คอสะพานใกลห้มู่บา้นโนนตาล หมู่

ที่ 19 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.

มหาสารคาม

กรณีรถเกง๋ส่วนบุคคล ยีห่อ้ 

Honda กบัรถโดยสารประจํา

ทาง (ขอนแก่น -สุรินทร)์

2 27 2

สรุป 17 29 7

สรุปผลความรุนแรง และความสูญเสยีของอบุตัเิหต ุ



ทศิทางการชนปะทะที่ทาํใหเ้กดิการเสยีชีวติ



กรณี

ที่

สาเหตุ/ ปัจจัย
ปัจจัยสนับสนุนความรุนแรง

คน รถ ถนน/สิ่งแวดล้อม

1 - ความประมาทของผู้ขบั

ขี่รถกระบะ(Unit 1) ซึง่ใช้

โทรศพัท์ มือถือขณะขบัขี่ 

- ผู้ขบัขี่อยูใ่นขณะ

อารมณ์เสียใจ 

- แซงในที่คบัขนั ที่ทาง

โค้งรัศมีกว้าง และแซงไม่

พ้น 

- - - การไมค่าดเขม็ขดันิรภยัของผู้ เสียชีวิต

- การชนเข้าที่บริเวณด้านหน้า จนถงึประตหู้อง

ผู้ โดยสารฝั่งซ้าย

- โครงสร้างด้านข้างของรถ ที่ไมช่ว่ยปกป้อง

ผู้ โดยสาร

- ศีรษะของผู้ โดยสารที่นัง่ด้านหลงัในห้องโดยสาร 

ชนเข้ากบัเบาะในลกัษณะกดยดึและดงึหนงัศีรษะ

เปิดขึน้

2 -รถกระบะขบัขี่ด้วย

ความเร็วสงู ควบคมุรถจงึ

กระทําได้อยาก

- เกิดจากสภาพของยาง

ล้อที่เก่า และหมดอายุ

การใช้งาน (ใช้งาน

มากกวา่ 5 ปี)

- บรรทกุผู้ โดยสาร รวม 

17 คน

- ยางล้อหลงัด้านซ้าย

ระเบดิ

- - การเสียชีวิตเกิดจากการปะทะเข้ากบัวตัถแุขง็และ

โครงสร้างของตวัรถบีบอดัร่างกาย

3 -ผู้ขบัขี่ แซงในที่คบัขนั

ใกล้สะพานด้วยความ

เร็วสงู และแซงไมพ่้น

- - เป็นถนนทางโค้ง

ขวามาเชื่อมตอ่ถงึ

คอสะพาน 

-ถนนกว้างชอ่งละ

3.3 เมตร

-โครงสร้างของรถที่ขนาดตา่งกนัทําให้รถที่มีขนาด

เลก็กวา่ได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง

-เบาะที่นัง่ผู้ โดยสารหลดุออกและไมม่ีเขม็ขดันิรภยั

-ราวกนัตกไมส่ามารถป้องกนัการเปลี่ยนทิศทางของ

รถโดยสารประจําทางที่วิ่งออกนอกเส้นทางได้



กรณี

ที่

เสนอแนะแนว มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ด้านคน ด้านรถ ด้านถนน/สิ่งแวดล้อม

1

-การบงัคบัใช้กฎหมายเรื่องเขม็ขดันิรภยั 

และโทรศพัท์มือถือขณะขบัขี่ให้เดด็ขาด 
-ควรมีระบบ Airbag ทัง้ด้านหน้าและ

ด้านข้างของยวดยาน

-กระจกบงัลมหน้า ถ้ามีการแตกเสียหาย

ควรจะเป็นลกัษณะเม็ดและไมม่ีคม

-จดัการจราจร ณ ชว่งถนนดงักลา่วใหม ่

โดยการตีเส้น Rumble strip เพื่อเตือน 

และชะลอความเร็วรถ

-ตีเส้นจราจรสีเหลือง เป็นเส้นทบึกลาง

ถนนและติดปุ่ มสะท้อนแสง เพื่อแบง่

ทิศทางจราจรและห้ามแซง

2

-บงัคบัใช้กฎหมาย ไมใ่ห้มีการบรรทกุ

ผู้ โดยสารมากเกินไปที่กระบะท้าย

-ควรมีกฎหมายควบคมุระยะเวลาการ

ทํางานของคนขบัรถ

-ควรมีการอบรมในการบงัคบัยานพาหนะใน

กรณีฉกุเฉินตา่งๆ ก่อนทําใบขบัขี่

-ควรตัง้ดา่นถาวรและดา่นลอย เพื่อ

ตรวจสภาพรถ เช็คความพร้อม

-เสนอแนะให้ควรตรวจสอบยวดยาน

ก่อนทกุครัง้ ก่อนออกเดินทาง

-

3

-บงัคบัใช้กฎหมายห้ามแซงบริเวณจดุเสี่ยง

อนัตราย (โดยติดตัง้กล้องวงจรปิด)

-ควรมีการรณรงค์/ประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้

เกิดความตระหนกั ซึง่จะนําไปสูก่ารขบัขี่ที่

ไมป่ระมาท

-เสนอแนะให้ควรมีการตรวจสอบ

มาตรฐานของรถโดยสารประจําทางเป็น

ประจําทกุปี เชน่ ความแขง็แรงและคงทน

ของที่นัง่ผู้ โดยสาร เขม็ขดันิรภยั และ

อปุกรณ์ฉกุเฉิน (ค้อนเคาะกระจก และ

ถงัดบัเพลงิ) เป็นต้น

- ควรมีการตรวจสอบความปลอดภยัทาง

ถนน ณ จดุเกิดเหตดุงักลา่ว

- ตีเส้น Rumble strip เพื่อชะลอความเร็ว

ของรถ

- ติดตัง้ไฟกระพริบเตือนทัง้ 2 ด้าน

- ตีเส้นจราจรสีเหลือง เป็นเส้นทบึกลาง

ถนนและติดปุ่ มสะท้อนแสง เพื่อแบง่

ทิศทางจราจรและห้ามแซง 



ขอขอบคุณครบัขอขอบคุณครบั
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