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บทคดัย่อ 
 อุบติัเหตุจราจรเป็นปัญหาระดบัชาติและเป็นวาระแห่งชาติ ในปัจจุบนัมีเจา้หน้าท่ีจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีด าเนินการและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลอุบติัเหตุอยา่งบูรณาการ แต่ลกัษณะของการวิเคราะห์อุบติัเหตุส่วนใหญ่ได้จากการสันนิษฐานและค าบอกเล่า ซ่ึงมกัจะตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์และไม่มีรายละเอียดเท่าท่ีควร หน่วยสืบสวนอุบติัเหตุเชิงลึก (AIU) เป็นหน่วยงานฯท่ีไดส้ร้างกระบวนการในการคน้หา
สาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมคน้หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ คน ยานพาหนะ และถนน/ส่ิงแวดลอ้ม แลว้ตอบค าถามส าคญัเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ เกิดอะไรข้ึน, เกิดท่ีไหน, เกิดเม่ือไหร่, เกิดกบัใคร และท าไมถึงเกิด แลว้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข โดยงานวิจยัน้ีมีองคค์วามรู้มาจากส านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซ่ึงไดใ้ห้การสนับสนุนในการด าเนินโครงการจดัตั้งหน่วยสืบสวนอุบติัเหตุจาก
การจราจรและขนส่ง เพ่ือด าเนินการศึกษาพฒันาองคค์วามรู้ และกระบวนการในการด าเนินงานการสืบสวนอุบติัเหตุท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย ใน
งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดป้รับปรุงแบบฟอร์มท่ีใช้ส าหรับจดัเก็บขอ้มูลอุบติัเหตุจราจร โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัแบบฟอร์มของหน่วย CARS, University of 
Adelaide ประเทศออสเตรเลีย สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทยและทบทวนการศึกษาจากเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงประเด็นท่ีไดท้  าการปรับปรุง
เช่น รูปลกัษณ์ของตวัรถ รูปแปลนความเสียหายของรถ และรูปต าแหน่งรายละเอียดการบาดเจ็บท่ีเกิดกบัร่างกาย เป็นตน้ ท าให้สามารถรวบรวม
รายละเอียดของขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น การคน้หาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณีจะน าไปสู่การแกไ้ขในอนาคตอยา่งย ัง่ยนื 
 

ค าส าคญั: หน่วยสืบสวนอุบติัเหตุเชิงลึก, การสืบสวนเชิงลึก 
 

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 
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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. ทีม่าและความส าคญั 
การศึกษาเพื่อคน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุจราจร และจดัการกบั

ปัญหาดงักล่าว เป็นงานท่ีตอ้งกระท าอยา่งเร่งด่วน ณ จุดเกิดเหตุซ่ึงยงัไม่
มีหน่วยงานใดท่ีรับผิดชอบการสืบคน้ในเชิงลึก วา่อุบติัเหตุรายนั้นเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร และท าไมถึงเกิด และจะป้องกนัมิให้อุบติัเหตุนั้นๆเกิดซ ้าได้
อยา่งไร จากประสบการณ์การสืบสวนอุบติัเหตุฯเชิงลึกพบวา่ สาเหตุท่ี
แทจ้ริงนั้นต่างไปจากสาเหตุท่ีสนันิษฐานเบ้ืองตน้ ในปัจจุบนัมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท างานร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึน เช่น ต ารวจ พยาบาล กูชี้พ กูภ้ยั กรมทางหลวง ทางหลวงชนบท 
ป้องกนัภยั สนข. และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็น
ตน้ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั และการ
รวบรวมขอ้มูลก็รวบรวมเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานนั้นๆ จึงอาจไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยนื เพราะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
ไดถู้กรวบรวมคนละหน่วยงาน ดงันั้นเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยนืจ  าเป็นตอ้ง
รวบรวมให้อยูใ่นหน่วยงานเดียว ตอ้งทราบถึงสาเหตุของการเกิด
อุบติัเหตุการจราจร ซ่ึงประกอบไปดว้ย คน ยานพาหนะ และถนน/
ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งท าความเขา้ใจถึงลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุจราจรซ่ึงตอ้งรู้
ถึงลกัษณะต่างๆขององคป์ระกอบ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุนั้นๆ
ทั้งหมด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ และ
น าไปสู่การก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปรับปรุงระบบการจราจร ให้มี
ความปลอดภยัมากท่ีสุดได ้
 

 2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ และกระบวนการในการสืบสวน

อุบติัเหตุการจราจรเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอุบติัเหตุ
จราจร ในพ้ืนท่ีศึกษา 

 เพ่ือปรับปรุงแบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับจดัเก็บขอ้มูลอุบติัเหตุ
การจราจร ในการสืบสวนอุบติัเหตุเชิงลึกให้ไดม้าตรฐาน 

 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุการจราจร 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมภาคอีสานตอนบน 10 จงัหวดั ประกอบ

ไปดว้ย จงัหวดัขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอด็ 
นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบวัล าภู เลย และ 
กาฬสินธุ์ ดงัแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในรูปท่ี 1  

 คดัเลือกกรณีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีศึกษาจ านวน 3 
กรณีศึกษา โดยจะคดัเลือกกรณีท่ีเกิดกบัยานพาหนะท่ีเป็น
อนัตราย หรือมีสถิติอุบติัเหตุท่ีรุนแรง เช่น รถปิกอพั รถบสั 
และอุบติัเหตุท่ีมีการเสียชีวิต เป็นตน้ 

 ขอ้มูลอุบติัเหตุท่ีรวบรวมมาได ้ สามารถใชใ้นการจ าลอง
สภาพอุบติัเหตุยอ้นรอย (Reconstruction) โดยใชโ้ปรแกรม 
EDCRASH ในการท าได ้ 

 ใชโ้ปรแกรมในการพฒันาระบบฐานขอ้มูล ในการบนัทึก
ขอ้มูลในรูปแบบดิจิตอล 

 การแจง้เหตุเม่ือเกิดอุบติัเหตุจราจร จากโรงพยาบาล (ศูนยรั์บ
แจง้เหตุและสัง่การ) ต  ารวจ และศูนยค์วามปลอดภยั (สนข.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
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รูปที่ 2 ผงัแสดงขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยั
 

    ปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกอุบัติเหต ุ 
    จราจร ณ จุดเกิดเหตุ 

oอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

oโครงข่ายการรอรับแจง้เหตุ 
 

วิธีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ 

ขอ้มูลคน, ขอ้มูลรถ, ขอ้มูลถนนและส่ิงแวดลอ้ม 

 ร่วมท างานกบั ต ารวจ, พยาบาล, กูชี้พ, กูภ้ยั และ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

อบรมเจ้าหน้าที่ฯ การเก็บข้อมูล ณ ท่ีเกิดเหตุ 
และให้ความรู้ในห้องเรียน 

ติดตามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น ขอ้มูลความเสียหาย
ของยานพาหนะ และขอ้มูลผลทางการแพทยข์องผู ้

ประสบเหตุ 

ทบทวนรายงาน ผลการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

o การจดัตั้งหน่วยสืบสวนอุบติัเหตุ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

o การสืบสวน ณ จุดเกิดเหตุ 

o แบบบนัทึกขอ้มูลอุบติัเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ 

o โปรแกรมช่วยในการวเิคราะห์  

 

 

o จดัท ารายงานผลการสืบสวนอุบติัเหตุ จาก
หลกัฐานขอ้มูลที่พบ 

o ใชโ้ปรแกรม EDCRASH ช่วยในการ
วเิคราะห์ 

ปรั
บป

รุง
 

o ศูนยว์ิจยัอุบติัเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center, TARC)  

o โครงการศึกษาและพฒันาตวัแบบหน่วยสืบสวนอุบติัเหตุจากการขนส่งและจราจร (พื้นท่ีศึกษา : จงัหวดัขอนแก่น) 

 

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจร 

พืน้ท่ีศึกษา 
ครอบคลุม 10 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

รับแจ้งเหตุ (หน่วยงานรับแจ้งเหตุ) 

o ศูนยป์ลอดภยัคมนาคม (โทร.1356) 
o ศูนยอุ์บติัเหตุและวกิฤตบ าบดั (โทร.1669) 

ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนการออกสืบสวน
เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ 

คัดเลือกกรณีอุบัติเหตุจ านวน  3 กรณีศึกษา  

สืบสวนอุบัติเหตุการจราจรและวิเคราะห์
หาสาเหตุอุบัติเหตุในเชิงลึก 

เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ และการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

o การซักซ้อมข้ันตอนการสืบสวนอุบัติเหตุใน
ภาคสนาม ณ จุดเกิดเหตุ 

o การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EDCRASH 
โดย ผศ.ดร.ปุริมพฒัน์ สุจ านงค์โตกลุ 

o ร่วมจัด และเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการสืบสวนอุบัติเหตุฯ ร่วม เป็นเวลา 5 วัน  

o เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการ
ในภาพรวมของประเทศ  

o เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ด้านการด าเนินงานหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุฯ โดย
ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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4. การด าเนินงานวจิยั 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา การประยกุตใ์ช้องคค์วามรู้ และ

กระบวนการในการสืบสวนอุบติัเหตุการจราจรเชิงลึกในพ้ืนท่ี ดงัแสดง
ไวใ้นรูปท่ี 2 ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัอยู ่5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ปรับปรุงแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูล
การเกิดอุบัติ เหตุการจราจร 3) ส ารวจข้อมูลอุบัติ เหตุทางถนนใน
ภาคสนาม 4) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจาก
การจราจร 5) สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา และเสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

5. การตดิต่อส่ือสาร/ รอรับแจ้งเหตุ 
 ทั้งส่วนของการรับแจง้เหตุ จากศูนยค์วามปลอดภยัคมนาคม 
(โทร 1356)ศูนยรั์บแจง้เหตุและสัง่การ (โทร 1669) และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง หน่วยสืบสวนอุบติัเหตุฯ ได้จดัท าโครงข่ายของการติดต่อ
ประสานงาน ซ่ึงจะครอบคลุมทั้งในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอแก่นเอง และใน
เขตพ้ืนท่ี 10 จงัหวดั ดงัรูปท่ี 3 ไดแ้สดงโครงข่ายการรอรับแจง้เหตุของ
หน่วยสืบสวนอุบติัเหตุฯ 
 

 
รูปที่ 3 ผงัแสดงโครงข่ายการรับแจง้เหตุ  

 

6. ขั้นตอนการปฏิบตังิานภายหลงัได้รับแจ้งเหต ุ
จากการด าเนินงานออกส ารวจและเก็บขอ้มูลอุบติัเหตุ ณ จุด

เกิดเหตุในหลายกรณี จึงไดส้รุปขั้นตอนในการออกตรวจสอบดงัแสดง
ในรูปท่ี 4 โดยจ านวนผูอ้อกตรวจสอบในแต่ละคร้ังจะข้ึนอยู่กบักรณี
อุบติัเหตุ จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การเขา้ถึงจุดเกิดเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที
หรือล่าช้า ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการเก็บขอ้มูล ณ จุดเกิดเหตุ และการ
ติดตามเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมในวนัต่อมา จะมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของ
บุคลากรเพ่ือท างานเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครบถว้น ในส่วนของขอ้มูล
ยวดยานท่ีเกิดเหตุ เป็นขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์
ทางดา้นความเร็ว และพฤติกรรมขณะชนของยวดยาน ส่วนของขอ้มูลผู ้
ประสบเหตุ ท่ีต้องติดตามข้อมูลจากผูร่้วมในกรณีอุบติัเหตุโดยตรง 
นอกเหนือจากการติดตามผลการวินิจฉัยทางการแพทย์  ของทาง
โรงพยาบาล ซ่ึงจะท าให้ทราบขอ้มูลล าดบัเหตุการณ์ สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุและกลไกท่ีท าให้เกิดบาดแผลในต าแหน่งต่างๆบนร่างกาย ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีส าคญั เพ่ือหาแนวทางป้องกนั 

โครงสร้างรถยนตเ์พื่อระบุความเสียหายทางกายภาพตวัรถ 
ขอ้มูลการบาดเจบ็ท่ีเกิดกบัร่างกาย และขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความส าคญั เป็น
ตน้ ดงัแสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มท่ีไดด้ าเนินการในรูปท่ี 5 

 

ข้อมูลด้านคน รถ และถนน ส่ิงแวดล้อม

บุคลากร 4 คน
(ออกเก็บข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ)

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ พร้อมออกปฏิบัติงาน
-วิศวกรรมจราจร ส ารวจ
-ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมยานยนต์

ขับข่ียานพาหนะได้
บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้ดี
ผ่านการฝ กอบรมก่อนออกปฏิบัติงาน

บุคลากรหลักท่ีต้องออกส ารวจทุกคร้ัง

เก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ

-หลักฐานท่ีพบ ณ จุดเกิดเหตุ
-ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

-ประสานงานกับผู้ท่ีเก่ียวข้องจนกว่าจะ
  ด าเนินการเสร็จ

ติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลความเสียหายของ
ยานพาหนะท่ีประสบเหตุ

ล าดับเหตุการณ์

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ

ติดตามข้อมูลจากโรงพยาบาล

สอบถามผู้ประสบเหตุ

ข้อมูลผลทางการแพทย์

ค้นหาสาเหตุและวิเคราะห์ผล ใคร, ท่ีไหน, เมื่อไหร่, อย่างไร และท าไม

ป จจัยด้านคน รถ และถนน ส่ิงแวดล้อม

-สมการด้านพลศาสตร์
-โปรแกรมช่วยวิเคราะห์

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

 
 

รูปที่ 4 แผนภูมิกระบวนการด าเนินงานสืบสวนฯ 
 

 
 

รูปที่ 5 ตวัอยา่งแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลอุบติัเหตุท่ีไดป้รับปรุงข้ึน 
 

8. การวเิคราะห์ข้อมูลในเชิงลกึ 
การคน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้น จะตอ้งด าเนินการ

วิเคราะห์หาสาเหตุในลักษณะเชิงลึก  เพ่ือจะได้บทสรุปของการเกิด
อุบติัเหตุท่ีถูกตอ้ง การคน้หารูปแบบและกลไกท่ีน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุ 
ซ่ึงแนวทางเร่ิมตน้ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในเชิง
ลึกนั้นจะตอ้งพยายามหาค าตอบของค าถามหลกัเหล่าน้ี ได้แก่ “ใคร” 
“เม่ือไหร่” “ท่ีไหน” “อยา่งไร” “ท าไม” ให้ไดก่้อน จากค าถามเหล่าน้ี ซ่ึง
เป็นค าถามท่ียงัหาค าตอบไม่ได้นั้ น จะเป็นจุดเร่ิมต้นให้สามารถตั้ ง
ประเด็น ขอ้สงสยั ส่ิงท่ีตอ้งการรู้ แนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
กลไกของการเกิดอุบติัเหตุเชิงลึกต่อไปได้ และอีกประการณ์หน่ึงคือ 
จะตอ้งแยกปัจจยัขององค์ประกอบท่ีน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุ (คน รถ 
ถนน ส่ิงแวดลอ้ม) เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขให้ตรงจุดและชดัเจนต่อไป
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9. ตวัอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลในเชิงลกึ 
จากผลการด าเนินงานเก็บรวบรวมขอ้มูลอุบติัเหตุ ในพ้ืนท่ี

ศึกษา ไดค้ดัเลือกกรณีอุบติัเหตุเพ่ือน ามาด าเนินการวิเคราะห์ 3 กรณี ซ่ึง
เป็นกรณีอุบติัเหตุท่ีมีความรุนแรง มีการเสียชีวิตเป็นหมู่ เป็นท่ีสนใจแก่
ประชาชน และเกิดกบัรถท่ีมีขนาดใหญ่/รถให้บริการชนิดต่างๆ ซ่ึงกรณี
อุบติัเหตุท่ีไดค้ดัเลือกมีดงัน้ี  
 
9.1 กรณีท่ี 1 รถกระบะ ISUZU รุ่น SLX ชนกบัรถกระบะ ISUZU รุ่น 
SLX 2.5 ท่ีบริเวณหนา้ อบต.ละหานนา อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแก่น (เสียชีวิต
ทนัที 1 ราย และบาดเจบ็สาหสั 4 ราย) 
 
1. ล าดบัเหตุการณ์ 

เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 10.00 น. รถยีห่้อ 
ISUZU รุ่น SLX สีน ้าตาล ไดแ้ล่นมาจากหมู่บา้นท่านางแนว มุ่งหนา้ไป
ยงั อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อกลบับา้นไปท่ี อ.พล (มุ่งทิศตะวนัออก) ในช่วง
เวลาดงักล่าวตนเองไดคุ้ยโทรศพัทไ์ปดว้ย จนมาถึงจุดเกิดเหตุซ่ึงมีรถอีก
คนัท่ีว่ิงอยูด่า้นหนา้ และตอ้งการจะแซงรถคนัดงักล่าว ในขณะจงัหวะ
แซงนั้นเอง รถไดข้า้มไปอยูใ่นต าแหน่งของอีกช่องจราจร ปรากฏวา่ใน
ขณะเดียวกนัไดมี้รถยีห่้อ ISUZU รุ่น D-MAX SLX สีบรอนซ์-ทอง ไดว่ิ้ง
สวนทางมา เม่ือผูข้บัข่ีรถยนตสี์น ้าตาลพบวา่การตดัสินใจในการแซงใน
คร้ังน้ีผิดพลาดและขบัไม่พน้ จึงเกิดการชนข้ึนท่ีช่วงคร่ึงหนา้ฝ่ังซา้ยของ
รถยนตท์ั้ง 2 คนั ดงัแสดงในรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ต  าแหน่งสุดทา้ยของรถกระบะทั้ง 2 ณ. จุดเกิดเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ภาพจ าลองล าดบัเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ (กรณีท่ี 1) 

2. ปัจจยัการเกิดอุบติัเหตุและปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรง 
 2.1 ปัจจยัจากคน 

-   ความประมาทของผูข้บัข่ีรถกระบะสีน ้าตาล (Unit 1) ซ่ึงใช้
โทรศพัท ์มือถือขณะขบัข่ี  

-   ผูข้บัข่ีอยูใ่นขณะอารมณ์เสียใจ  
-   แซงในท่ีคบัขนั ท่ีทางโคง้รัศมีกวา้ง และแซงไม่พน้ 

2.2 ปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรง 
-   การไม่คาดเขม็ขดันิรภยัของผูเ้สียชีวิต 
-   การชนเขา้ท่ีบริเวณดา้นหนา้ จนถึงประตูห้องผูโ้ดยสารฝ่ังซา้ย 
-   โครงสร้างดา้นขา้งของรถ ท่ีไม่ช่วยปกป้องผูโ้ดยสาร 
-   ศีรษะของผูโ้ดยสารท่ีนัง่ดา้นหลงัในห้องโดยสาร ชนเขา้กบั
เบาะในลกัษณะกดยดึและดึงหนงัศีรษะเปิดข้ึน 

 
3. เสนอแนะแนว มาตรการในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

3.1 ปัจจยัจากคน 
-   การบงัคบัใชก้ฎหมายเร่ืองเขม็ขดันิรภยั และโทรศพัทมื์อถือ
ขณะขบัข่ีให้เด็ดขาด 

3.2 ปัจจยัจากรถ 
-   ควรมีระบบ Airbag ทั้งดา้นหนา้และดา้นขา้งของยวดยาน 
    กระจกบงัลมหนา้ ถา้มีการแตกเสียหายควรจะเป็นลกัษณะเมด็
และไม่มีคม 

3.3 ปัจจยัจากถนนและส่ิงแวดลอ้ม 
-   จดัการจราจร ณ ช่วงถนนดงักล่าวใหม่ โดยการตีเส้น Rumble 

strip เพื่อเตือน และชะลอความเร็วรถ 
-   ตีเส้นจราจรสีเหลือง เป็นเส้นทึบกลางถนนและติดปุ่ มสะทอ้น
แสง เพ่ือแบ่งทิศทางจราจรและห้ามแซง 

 
9.2 กรณีท่ี 2 รถกระบะยีห่้อ ISUZU รุ่น SLX ยางลอ้ระเบิด เสียหลกัพุง่
ชนประสานงากบัรถบรรทุกก่ึงพว่ง 18 ลอ้ (มีผูเ้สียชีวิตคาท่ี 14 ราย และ
บาดเจบ็สาหสั 3 ราย) 
 
1. ล าดบัเหตุการณ์ 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 เวลาประมาณ 21.30 น. รถกระบะ
ยีห่้อ ISUZU รุ่น SLX สีเขียวแก่ บรรทุกผูโ้ดยสารมาเตม็คนัรถ (ทั้งหมด 
19 คน) ไดแ้ล่นมาจากจงัหวดักรุงเทพฯ เพ่ือกลบัมาเลือกตั้งองคก์าร
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ท่ีอ  าเภอเหล่าเสือโกก้ จ.อุบลราชธานี ใน
ระหวา่งทางไดห้ยดุพกั 3 คร้ัง(คนขบัรถคนเดียว, ไม่ไดมี้การเติมลมยาง
หรือเปล่ียนลอ้ยางแต่อยา่งใด) ก่อนถึงจุดเกิดเหตุไดม้าจอดท่ี อ.ชุมพลบุรี 
จ.สุรินทร์เพ่ือส่งผูโ้ดยสารลง 2 คน (05:00 น.) หลงัจากนั้น 30 นาที จึงได้
แล่นรถออกมา ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (สุวรรณภูมิ-
พนมไพร) อีก 1 ชัว่โมงต่อมา รถยนตท่ี์บรรทุกผูโ้ดยสารมาเตม็คนั เกิด
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ยางระเบิดข้ึนท่ีลอ้หลงัดา้นซา้ย ท าใหร้ถเสียหลกั ประกอบกบัความเร็ว
ของรถท่ีใชใ้นขณะนั้นค่อนขา้งสูงแลว้รถก็ไดเ้ซไปดา้นขวาของคนขบั 
ขา้มช่องจราจรไปอีกเลน ซ่ึงมีรถบรรทุกก่ึงพว่งตูค้อนเทนเนอร์ 18 ลอ้ 
ไดว่ิ้งสวนทิศทางมาในเลนของตวัเองมุ่งหนา้ลงทิศใตม้าพอดี จึงเกิดการ
ชนประสานงากนัข้ึนท่ีดา้นหนา้ของรถบรรทุกก่ึงพว่ง กบัดา้นหนา้เยื้อง
ฝ่ังดา้นซ้ายของรถกระบะ ความรุนแรงจากการปะทะส่งผลท าให้ตวั
กระบะทา้ยหลุดออกจากตวัรถ ตกไปท่ีขา้งถนนห่างจากจุดชนปะทะ
ประมาณ 8 เมตร และรถกระบะท่ีไม่มีกระบะทา้ยไดก้ระเด็นยอ้นกลบัไป
ในทิศทางตามแนวรถบรรทุกก่ึงพ่วง เป็นระยะ 25 เมตร จากการปะทะท่ี
รุนแรง ท าให้ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ดา้นหนา้ในห้องผูโ้ดยสารทั้ง 6 คน เสียชีวิต
คาท่ี และท าให้ผูโ้ดยสารท่ีนัง่โดยสารมาท่ีกระบะทา้ย ซ่ึงไม่มีอุปกรณ์ยดึ
จบั กระเด็นเขา้ปะทะกบัส่วนต่างๆของรถบรรทุกก่ึงพว่ง เสียชีวิตกระจดั
กระจายในท่ีเกิดเหตุทั้งหมด 8 คน และรอดชีวิต 3 คน(บาดเจบ็สาหสั) 
ส่วนคนขบัรถบรรทุกก่ึงพว่งตูค้อนเทนเนอร์ 18 ลอ้ ไม่ไดรั้บบาดเจบ็
อะไรเลย ดงัแสดงในรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ต  าแหน่งสุดทา้ยของยวดยานทั้ง 2 คนั ณ. จุดเกิดเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ภาพจ าลองล าดบัเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ (กรณีท่ี 2) 

2. ปัจจยัการเกิดอุบติัเหตุและปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรง 
 2.1 ปัจจยัจากคน 

-   รถกระบะขบัข่ีดว้ยความเร็วสูง ควบคุมรถจึงกระท าไดอ้ยาก 
 2.2 ปัจจยัจากรถ 

-   เกิดจากสภาพของยางลอ้ท่ีเก่า และหมดอายกุารใชง้าน (ใชง้าน
มากกวา่ 5 ปี)  

-   บรรทุกผูโ้ดยสาร รวม 17 คน 
-   ยางลอ้หลงัดา้นซา้ยระเบิด 

2.3 ปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรง 
-   การเสียชีวิตเกิดจากการปะทะเขา้กบัวตัถุแขง็และโครงสร้าง
ของตวัรถบีบอดัร่างกาย 

 
3. เสนอแนะแนว มาตรการในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

3.1 ปัจจยัจากคน 
-   บงัคบัใชก้ฎหมาย ไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ดยสารมากเกินไปท่ี
กระบะทา้ย 

-   ควรมีกฎหมายควบคุมระยะเวลาการท างานของคนขบัรถ 
-   ควรมีการอบรมในการบงัคบัยานพาหนะในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 
ก่อนท าใบขบัข่ี 

3.2 ปัจจยัจากรถ 
-   ควรตั้งด่านถาวรและด่านลอย เพื่อตรวจสภาพรถ เช็คความ
พร้อมเสนอแนะให้ควรตรวจสอบยวดยานก่อนทุกคร้ัง ก่อน
ออกเดินทาง 

 
9.3 กรณีท่ี 3 รถเก๋งแซงไม่พน้ท่ีคอสะพาน พุง่ชนกบัรถโดยสารประจ า
ทาง ทล.หมายเลข 208 บา้นโนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.
มหาสารคาม (มีผูเ้สียชีวิตคาท่ี 2 ราย และบาดเจบ็ 28 ราย) 
 
1. ล าดบัเหตุการณ์ 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2551 รถโดยสารประจ าทางสาย 
ขอนแก่น-สุรินทร์ ไดเ้ดินทางออกมาจากสถานีขนส่งจงัหวดัขอนแก่น 
เม่ือเวลาประมาณ 14.00 น. มีผูโ้ดยสารเกือบเตม็คนัรถแล่นเร่ือยมาผา่น อ.
โกสุมพิสยั (เวลาประมาณ 15.00 น.) แลว้ไดแ้ล่นเล่ือยมาอีกประมาณ 12 
กิโลเมตร ก็ไดม้าถึงถนนช่วงคอสะพาน ซ่ึงเป็นถนนทางโคง้มาเช่ือมคอ
สะพานดงักล่าว ก่อนเขา้สู่ช่วงถนนสะพานก็ไดมี้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ยีห่้อ HONDA รุ่นCivic ว่ิงแซงรถกระบะมา (พน้สะพานมาแลว้) และ
ก าลงัจะหลบเขา้ไปในเลนของตนเอง แต่ไดพ้บกบัรถจกัรยานยนตอี์กคนั 
ท่ีอยูด่า้นหนา้ (ท าให้หลบรถเขา้ไปในเลนเดิมไม่ได)้ ประกอบกบัใน
ขณะนั้นรถโดยสารประจ าทางคนัขา้งตน้ ไดข้บัสวนทางมาพอดีจึงไดเ้กิด
การชนประสานงานกนัข้ึน ท่ีเลนของรถโดยสารหลงัจากชนปะทะรถ
โดยสาร ไดเ้สียหลกัไปชนเขา้กบัราวกนัตกท่ีบริเวณก่อนถึงคอสะพาน 
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จนพงัยบัเยนิและไดพุ้ง่ตกลงไปในคูน ้า (รถไม่ไดค้ว  ่า) ซ่ึงห่างออกไป
ไกลจุดชนประมาณ 50 เมตรส่วนรถเก๋งนัง่ส่วนบุคคล ไดก้ระเด็น
ยอ้นหลงักลบัมาตกอยูท่ี่บริเวณไหล่ทาง (ตกขา้มกบัรถโดยสารประจ า
ทาง) ไกลประมาณ41.3 เมตร ซ่ึงอยูใ่นสภาพพงัยบัเยนิ ผูโ้ดยสารเสียชีวิต
ทั้ง 2 คนดงัแสดงในรูปท่ี 10 และรูปท่ี 11 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 10 ต  าแหน่งสุดทา้ยของยวดยานทั้ง 2 คนั ณ. จุดเกิดเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ภาพจ าลองล าดบัเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ (กรณีท่ี 3) 
 
2. ปัจจยัการเกิดอุบติัเหตุและปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรง 
 2.1 ปัจจยัจากคน 

-   ผูข้บัข่ี แซงในท่ีคบัขนัใกลส้ะพานดว้ยความเร็วสูง และแซงไม่
พน้ 

 2.2 ปัจจยัจากถนนและส่ิงแวดลอ้ม 
-   เป็นถนนทางโคง้ขวามาเช่ือมต่อถึงคอสะพาน  
-   ถนนกวา้งช่องละ 3.3 เมตร 2 เลน และจ ากดัพ้ืนท่ี 

2.3 ปัจจยัสนบัสนุนความรุนแรง 
-   โครงสร้างของรถท่ีขนาดต่างกนัท าให้รถท่ีมีขนาดเล็กกวา่
ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง 

-   เบาะท่ีนัง่ผูโ้ดยสารหลุดออกและไม่มีเขม็ขดันิรภยั 
-   ราวกนัตกไม่สามารถป้องกนัการเปล่ียนทิศทางของรถโดยสาร
ประจ าทางท่ีว่ิงออกนอกเส้นทางได ้

 
3. เสนอแนะแนว มาตรการในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

3.1 ปัจจยัจากคน 
-   บงัคบัใชก้ฎหมาย ไม่ให้มีการบรรทุกผูโ้ดยสารมากเกินไปท่ี
กระบะทา้ย 

-   บงัคบัใชก้ฎหมายห้ามแซงบริเวณจุดเส่ียงอนัตราย (โดยติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด) 

-   ควรมีการรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้เกิดความตระหนกั ซ่ึง
จะน าไปสู่การขบัข่ีท่ีไม่ประมาท 

3.2 ปัจจยัจากรถ 
-   เสนอแนะให้ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของรถโดยสาร
ประจ าทางเป็นประจ าทุกปี เช่น ความแขง็แรงและคงทนของท่ี
นัง่ผูโ้ดยสาร เขม็ขดันิรภยั และอุปกรณ์ฉุกเฉิน (คอ้นเคาะ
กระจก และถงัดบัเพลิง) เป็นตน้ 

3.3 ปัจจยัจากถนนและส่ิงแวดลอ้ม 
-   ควรมีการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ
ดงักล่าว 

-   ตีเส้น Rumble strip เพื่อชะลอความเร็วของรถ 
-   ติดตั้งไฟกระพริบเตือนทั้ง 2 ดา้น 
-   ตีเส้นจราจรสีเหลือง เป็นเส้นทึบกลางถนนและติดปุ่ มสะทอ้น
แสง เพ่ือแบ่งทิศทางจราจรและห้ามแซง 

  

10. กติตกิรรมประกาศ 
ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณส านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (สนข.) ท่ีให้ความไวว้างใจคณะผูวิ้จยัจากศูนยวิ์จยัและพฒันา
โครงสร้างมูลฐานอยา่งย ัง่ยนื มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นหน่ึงใน
คณะผูวิ้จยัในการโครงการน้ี และหวงัอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความไวว้างใจ
เช่นน้ีตลอดไป 
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