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การสืบสวนอบุตัิเหตุเชิงลกึในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

 : กรณอีบุัติเหตุรถกระบะ

IN-DEPTH ACCIDENT INVESTIGATION IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION OF THAILAND

: CASE STUDIES OF THE PICK-UP TRUCK INVOLVED ACCIDENTS

ภูวไนย ไชยวรรณและ พนกฤษณ คลงับุญครอง

ศูนยว์จิยัและพฒันาโครงสร้างมูลฐานอยา่งย ัง่ยนื ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

- ในประเทศไทยรถกระบะมีสดัส่วนการจดทะเบียนประมาณร้อยละ 18 ซึ่งมากเป็นอนัดบัสองรองจากรถจกัรยานยนต ์

- จากสถิติการเกิดอุบตัิเหตุของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติพบวา่ รถกระบะมีสดัส่วนการเกิดอุบตัิเหตุประมาณร้อยละ 16 รอง

จากรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถจกัรยานยนต์

- ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานตห์รือเทศกาลปีใหม่ รถกระบะจะมีสถิติการเกิดอุบตัิเหตุมากเป็นอนัดบัสองรองจาก

รถจกัรยานยนต์

- บ่อยครั้งเมื่อเกิดอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะมกัจะเป็นอุบตัิเหตุที่มีความรุนแรง มีการบาดเจบ็และเสียชีวิตหลายราย

ต่อการเกิดอุบตัิเหตุเพียงครั้งเดียว 



วตัถุประสงค์ของการวจิยั

1. เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการในการสืบสวนเชิงลึกอุบตัิเหตุ

ทางถนน วเิคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัที่มีผลต่อความรุนแรง

ของอุบตัิเหตุในพื้นที่ศึกษา 3 กรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะ

แนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อุบตัิเหตุทางถนนของรถกระบะ

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นกบัรถ

กระบะ 90 กรณีในประเทศไทย และวิเคราะห์หาสาเหตุ

สําหรับการชนแต่ละประเภท  พร้อมทั้ งเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ข
รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา (ปรับปรุงจาก สนข., 2552)



วธิีการดาํเนินการวจิยั

การวิจยัในครั้งนี้ไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะในพื้นที่ศึกษา

ศึกษา 3 กรณี และการศึกษาการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ 90 กรณี

1. การสืบสวนอุบัตเิหตุเชิงลกึทีเ่กีย่วข้องกบัรถกระบะในพืน้ทีศ่ึกษาศึกษา 3 กรณี

การศึกษาในครั้งนี้ มีเกณฑใ์นการคดัเลือกกรณีที่จะทาํการสืบสวนอุบตัิเหตุ ดงันี้

- เป็นอุบตัิเหตุที่รุนแรง มีการเสียชีวติ

- เป็นอุบตัิเหตุเกิดขึ้นกบัรถกระบะ

- มีขอ้มูลสมบูรณ์ สามารถวเิคราะห์เชิงลึกได้

ขั้นตอนการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกแสดงในรูปที่ 2



ไดร้ับการแจง้เหตุ

รวบรวมทีมงานที่จะออกภาคสนาม

3.ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบตัิเหตุ

4.รวบรวมขอ้มูลและสาํรวจภาคสนาม

ถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด

5.รวบรวบและตรวจสอบสภาพตวัรถหลงัการชน

โดยละเอียด ทั้งภายในและภายนอกตวัรถ 

6.ติดตามขอ้มูลการบาดเจบ็ การเสียชีวิต

และการรักษาพยาบาล

7.ติดตามขอ้มูลอื่นๆ เช่น ขอ้มูลคดีจากเจา้หนา้ที่ตาํรวจ

ขอ้มูลการติดตั้งอุปกรณ์ในตวัรถจากบริษทั/อู่ซ่อมรถ

เขียนรายงานการสืบสวนอุบตัิเหตุและสรุปผล

วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขจาํลองอุบตัิเหตูยอ้นรอย

1.ประเมินสถานการณ์เบื้องตน้

และมอบหมายหนา้ที่ในการปฏิบตัิงาน

งานในสาํนกังาน

งานภาคสนาม

ไม่พอใจ
พอใจ

2.แนะนาํตวัต่อเจา้หนา้ที่และผูร้ับผิดชอบในที่เกิดเหตุ

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึก (ปรับปรุงจาก สนข., 2552) 



วธิีการดาํเนินการวจิยั(ต่อ)

2. การศึกษาการสืบสวนอุบัตเิหตุเชิงลกึในประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกบัรถกระบะ 90 กรณี

รวบรวมขอ้มูลการเกิดอุบตัิเหตุที่มีการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกที่มีในประเทศไทยโดยคดัเลือกในกรณีที่เกิดกบัรถกระบะ ซึ่ง

ไดจ้าก

- รายงานโครงการพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นความปลอดภยัทางถนนของศูนย์วจิยัอุบัตเิหตุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 

- รายงานโครงการศึกษาและพฒันาตวัแบบหน่วยสืบสวนอุบตัิเหตุจากการขนส่งและจราจรของสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 

- รายงานโครงการวิจยัการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุจากการขนส่งและจราจรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน ปี พ.ศ. 2554 

โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกตามภูมิภาค ไดแ้ก่ เขตพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค 

(เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชศรีมาและสงขลา) รวมทั้งสิ้น 90 กรณี โดยนาํมารวบรวมสรุปรายละเอียดปัจจยัหลกัที่ก่อใหเ้กิด

อุบตัิเหตุ สาเหตุสําหรับการเกิดอุบตัิเหตุในแต่ละประเภท สาเหตุของความรุนแรง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ข โดย

ขั้นตอนการศึกษาการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ 90 กรณี ไดแ้สดงในรูปที่ 3



วธิีการดาํเนินการวจิยั(ต่อ)

รวบรวมการศึกษาการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึก

ในประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ 90 กรณี

จาํแนกลกัษณะการเกิดอุบตัิเหตุตามรูปแบบการชน

รวบรวมสาเหตุของอุบตัิเหตุและสาเหตุของ

ความรุนแรง โดยแยกตามปัจจยั คน รถ 

ถนนและสิ่งแวดลอ้ม

รวบรวมแนวทางแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุและ

ความรุนแรง โดยแยกตามปัจจยั คน รถ 

ถนนและสิ่งแวดลอ้ม

เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อุบตัิเหตุทางถนนของรถกระบะ โดยนาํเสนอในรูปแบบ 5 เสาหลกั

ตามแผนทศวรรษแห่งการปฏิบตัิการเพื่อความปลอดภยัทางถนน

รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ 90 กรณี



ผลการวจิยัและอภปิราย

1. ตวัอย่างผลการศึกษาการสืบสวนอุบัตเิหตุเชิงลกึทีเ่กีย่วข้องกบัรถกระบะในพืน้ทีศ่ึกษาศึกษา 3 กรณี

กรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนน บนทางหลวงชนบท ขก 3020 กม.ที่ 21 บ.หนองบัวรอง ต.ดอนดู่     

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจบ็ 9 ราย

ลาํดับเหตกุารณ์

รถกระบะไดต้ระเวนเล่นนํ้ าในช่วงเทศกาลสงกรานต ์โดยมีผูข้บัขี่และผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ราย เมื่อพบด่านตรวจของ

เจา้หนา้ที่ ผูข้บัขี่มีอาการเมาสุราและไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ จึงหลีกเลี่ยงการตรวจจบัโดยกลบัรถแลว้ใชเ้ส้นทางใหม่ เมื่อถึง

จุดเกิดเหตุซึ่งมีลกัษณะเป็นทางโคง้รัศมีแคบ ผูข้บัขี่ไดห้กัหลบหลุมริมถนน ผนวกกบัรถกระบะแล่นมาความเร็วที่สูง ทาํ

ใหร้ถเกิดเสียหลกัชนหลกันาํทาง 2 ตน้ แลว้ไปชนกบัตน้ไมห้มุนรอบตน้ไมเ้ป็นมุมประมาณ 90 องศา ในจาํนวนผูเ้สียชีวิต

และบาดเจบ็มีเดก็ที่มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี เป็นผูโ้ดยสารจาํนวน 6 ราย เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งเด็กที่เสียชีวิตนัง่อยูภ่ายในหอ้ง

โดยสารทั้งหมด



ปัจจยั สาเหตุของอุบตัิเหตุ สาเหตุของความรุนแรง ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข

คน - ผูข้บัขี่มีอาการเมาสุรา 

- ผูข้บัขี่ใชค้วามเร็วสูง

ขณะเขา้สู่ทางโคง้ 

- ผูข้บัขี่และผูโ้ดยสารในรถไม่

คาดเขม็ขดันิรภยั

- ควรเคร่งครัดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เมาแลว้ขบั การตรวจจบัความเร็วเกินกวา่ความเร็วที่

กฎหมายกาํหนด

- ควรมีการเสนอแนะใหม้ีการควบคุมพื้นที่เฉพาะเพื่อการเล่นนํ้าสงกรานต์

รถ - - การบรรทุกผูโ้ดยสารที่

กระบะทา้ย

- ในรถไม่มีเบาะนัง่นิรภยั

สาํหรับเดก็ 

- เขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  การบรรทุกผูโ้ดยสารเกินอตัราที่กาํหนดในหอ้งโดยสาร การใช้

ยวดยานผดิวตัถุประสงคแ์ละเป็นอนัตราย

- ไม่อนุญาตใหเ้ดก็โดยสารในรถที่ไม่มีที่นัง่พิเศษและการยดึรั้งเฉพาะสาํหรับเดก็ (Child Restraint)

ถนนและ

สิ่งแวด

ลอ้ม

- ผวิทางชาํรุด

-ไม่มีแถบชะลอความเร็ว 

ไม่มีการขีดสีตีเสน้

- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัการหลุด

โคง้หรือราวกนัตก กาํแพงกนัชน 

- การที่มีวตัถุอนัตรายขา้งทาง 

- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจรเพิ่มเติม

- ไม่ควรมีตน้ไมท้ี่มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเกิน 10 ซม. อยูบ่ริเวณขา้งทาง (Clear Zone)

รูปที่ 6 ลาํดบัเหตุการณ์กรณีอุบตัิเหตุรถกระบะเสียหลกัพุง่ชนตน้ไมร้ิมถนน 

ตารางที่ 3 สาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขกรณีอุบตัิเหตุรถกระบะเสียหลกัพุง่ชนตน้ไมร้ิมถนน



ผลการวจิยัและอภปิราย(ต่อ)

2. ผลการศึกษาการสืบสวนอุบัตเิหตุเชิงลกึในประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกบัรถกระบะ 90 กรณี

 จากการศึกษากรณีอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะทั้ง 90 กรณี พบวา่ปัจจัยคนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกดิอุบัติเหตุมากที่สุด บริเวณที่เกดิอุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่เป็นทางตรง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเสียหลักและเสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง ในการนาํเสนอครั้งนี้ผูว้ิจยัได้

ยกตวัอยา่งแผนปฏิบตัิเพื่อแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุที่ไดจ้ากการศึกษาอุบตัิเหตุรถกระบะ 90 กรณีบางส่วน โดยนาํเสนอในรูปแบบ 5 เสาหลกัตาม

แผนขององคก์ารสหประชาชาติ ที่กาํหนดให ้พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบตัิการเพื่อความปลอดภยัทางถนน ดงัแสดงในตาราง

ที่ 5 

รูปที่ 7 ปัจจยัที่ทาํใหเ้กิดอุบตัิเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ 90 กรณี

ตารางที่ 4 รูปแบบการเกิดอุบตัิเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ 90 กรณี



ผลการวจิยัและอภปิราย(ต่อ)

ปัจจยั สาเหตุของอุบตัิเหตุ สาเหตุความรุนแรง ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข

คน

- สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขบัขี่

- ผูข้บัขี่มีการดื่มแอลกอฮอล ์ 

- ใชค้วามเร็วสูงเกินไป

- ผูข้บัขี่และผูโ้ดยสารไม่

คาดเขม็ขดันิรภยั

- ควรมีที่พกัรถแก่ผูข้บัขี่เมื่อตอ้งการพกัรถตลอดตามแนวเส้นทาง 

- รณรงคใ์นเรื่องการขบัขี่ที่ปลอดภยั ง่วงไม่ขบั เมาไม่ขบั ใชเ้ขม็ขดันิรภยั การบรรทุก

ผูโ้ดยสารเกินกาํหนด 

- เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งควรเคร่งครัดในเรื่อง การขบัรถขณะมึนเมาและการใชเ้ขม็ขดันิรภยั 

รถ

- ยางระเบิด ยางเสื่อมสภาพ ความดนัลมยาง

ไม่เหมาะสม 

ใชข้นาดยางไม่เหมาะสม

- บรรทุกนํ้าหนกัเกิน

- ระบบเบรกชาํรุด

- มีการบรรทุกผูโ้ดยสารที่

กระบะทา้ย

- ถุงลมนิรภยัไม่ทาํงาน

- เขม้งวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน 

- บงัคบัหรือออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ดยสารที่กระบะทา้ยโดยไม่มี

อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที่ไดม้าตรฐาน

- เขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมายในเรื่อง การบรรทุกผูโ้ดยสารเกินอตัรา 

- ผูผ้ลิตรถควรมีการพิจารณาระบบการทาํงานของถุงลมนิรภยั

ถนน

และ

สิ่ง

แวด

ลอ้ม

- ผวิทางชาํรุด

- การขีดสีตีเสน้เลื่อนราง ไม่มีป้ายเตือนทาง

โคง้ ทางโคง้ขาดอุปกรณ์นาํทาง ไม่มีแถบ

ชะลอความเร็ว

- มีตน้ไมบ้ดบงัระยะมองเห็นในทางโคง้ 

- ไฟส่องสวา่งชาํรุดหรือไม่เพียงพอ

- อุปกรณ์กั้นขา้งทางไม่

สามารถทาํหนา้ที่ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ

- บริเวณจุดเกิดเหตุมี

ตน้ไมข้นาดใหญ่ในพื้นที่

ปลอดภยั (Clear Zone)

- ปรับปรุงซ่อมแซมแกไ้ข เส้นขอบทาง เครื่องหมายจราจร ไฟส่องสวา่ง พื้นผวิจราจรที่

ชาํรุดและควรมีกาํหนดการที่แน่นอนในการบาํรุงรักษา 

- หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรมีการพิจารณาตรวจสอบความแขง็แรงของราวกั้นขา้งทาง 

- ไม่ควรมีตน้ไมท้ี่มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเกิน 10 ซม. อยูบ่ริเวณขา้งทาง (Clear Zone)

- กาํจดัวชัพืช ตม้ไมไ้ม่ใหบ้ดบงัระยะการมองเห็นทั้งทางโคง้และทางแยก 

ตารางที่ 5 ตวัอยา่งสาเหตุของอุบตัิเหตุกรณีเสียหลกัและเสียหลกัแลว้ชนวตัถุขา้งทาง 



ผลการวจิยัและอภปิราย(ต่อ)

เสาหลกั แผนปฏิบัติการที่เสนอแนะ

การสร้างความสามารถในการ

บริหารจดัการความปลอดภยั

ทางถนน

- พฒันาระบบฐานขอ้มูลสถิติอุบตัิเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ

- ภาครัฐควรสนบัสนุนการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึกโดยเนน้อุบตัิเหตุทางถนนที่มีความรุนแรง

ถนนและการสญัจรอยา่ง

ปลอดภยั

- ทบทวนการจดัสรรงบประมาณสาํหรับการก่อสร้าง/บาํรุงรักษาถนน ใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อการรับประกนัความปลอดภยัของถนน

ที่ไดม้าตรฐานสากล

- ตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนและดาํเนินการแกไ้ขจุดอนัตราย

ยานพาหนะที่ปลอดภยั
- จดัระเบียบรถโดยสารสาธารณะและส่งเสริมการใชร้ถโรงเรียนเพื่อความปลอดภยั

- บงัคบัหรือออกกฎหมายหา้มไม่ใหม้ีการบรรทุกผูโ้ดยสารที่กระบะทา้ยโดยไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที่ไดม้าตรฐาน

ผูใ้ชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั

- ส่งเสริมการใหค้วามรู้ การรณรงคแ์ละการประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความตระหนกัดา้นความปลอดภยัทางถนนแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะผูข้บัขี่รถโดยสารสาธารณะ

- เพิ่มบทลงโทษสาํหรับผูข้บัขี่ยานพาหนะที่ทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยับนทอ้งถนน

การตอบสนองหลงัการเกิด

อุบตัิเหตุ

- ควรผลกัดนัการพฒันาระบบดูแลผูป้ระสบอุบตัิเหตุทางถนนก่อนถึงโรงพยาบาลที่ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ

- ควรมีมาตรการเพื่อใหห้น่วยงานและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหก้ารชดเชยเยยีวยาแก่ผูป้ระสบภยัจากอุบตัิเหตุทางถนน

ตารางที่ 6 ตวัอยา่งแผนปฏิบตัิเพื่อแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัรถกระบะ



สรุป

 จากการศึกษากรณีอุบตัิเหตุรถกระบะ พบปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุทั้งปัจจยัคน ปัจจยัรถ ปัจจยัถนนและ

สิ่งแวดลอ้ม และปัจจยัที่ทาํใหอุ้บตัิเหตุมีความรุนแรง ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขดงัที่กล่าวไวใ้น

ขา้งตน้ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถนาํไปเป็นแนวทางเพื่อลดอุบตัิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นกบัรถกระบะหรือ

นาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุบตัิเหตุจราจรกบัรถประเภทอื่นและยงัสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตาม

แผน 5 เสาหลกัทศวรรษความปลอดภยัทางถนนขององคก์ารสหประชาชาติไดอ้ีกดว้ย
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