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การศกึษาแนวทางการสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: 
ตัวอยางกรณีศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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สิ่งที่จะนําเสนอ

• ที่มาและความสําคัญของปญหา

• วัตถุประสงค

• ขอบเขตและพื้นที่ศึกษา

• ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของและวิธีการศึกษา

• กรณีศึกษา

• บทสรุปและขอเสนอแนะ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ทีส่ํารวจ ณ จุดเกิดเหตุ

ไมมีใครสืบคนวาอุบตัิเหตุรายนั้นเกดิอยางไรและทําไมถึงเกดิ

ตํารวจ
อํานวยความสะดวกการจราจร
หาผูกระทําผิดมาลงโทษ

มูลนิธิ หนวยกูชีพ, กูภัย

หนวยแพทย
และพยาบาล

ปฐมพยาบาล
นําผูปวยสงโรงพยาบาล

หนวยงานทาง
ตรวจสอบความเสียหายตอทรัพยสินราชการ

ปรับปรุงแกไขถนน



เปนความผิดพลาดอยางมหันตที่จะทึกทักเอาเองกอนที่จะมี

หลักฐาน ซึ่งจะทําใหดุลยพินิจเอนเอียงได 

มีวิธีที่จะหยุดอุบัติเหตุบนถนนใหไดผลมากที่สุด คือการ
สืบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในแตละกรณี แลว
คนหาวาเกิดขึ้นไดอยางไรและทําไม เมื่อพบแลวก็จะสามารถ
ดําเนินการแกไขได

ทําไมจึงตองสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก?



การตรวจสอบดวยความระมัดระวัง สนใจในทุกรายละเอียดของ

ทุกปจจัยที่จะเสริมใหเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไดคําอธิบายถึงลําดับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งตั้งอยูบนรากฐานที่ดี โดยอาศัยขอมูลที่

เปนจริง (River,1995).

นิยามการสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนสงและจราจรเชิงลึก



วัตถุประสงค

• เพื่อประยุกตใชองคความรู และกระบวนการในการสืบสวน
อุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก เพื่อวิเคราะหหาสาเหตอุุบัติเหตุ
จราจร ในพื้นที่ศึกษา

• เพื่อปรับปรุงแบบฟอรมที่ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุ
การจราจร ในการสืบสวนอุบตัิเหตุเชิงลึก ใหไดมาตรฐาน

• เพื่อเสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการปองกัน และ
แกไขปญหาอุบัตเิหตุการจราจร



เลย สกลนคร
อุดรธานีหนองบัวลําภู

หนองคาย

นครพนม

กาฬสินธุ

มหาสารคา
ม รอยเอ็ด

พื้นที่รับผิดชอบ

ขอนแกน

ที่ตั้งหนวยสืบสวนฯ

ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้ง 10 จังหวัด

- ขอนแกน  

- หนองคาย 

- มหาสารคาม 

- รอยเอ็ด 

- นครพนม 

- สกลนคร 

- อุดรธานี 

- หนองบัวลําภู 

- เลย 

- กาฬสินธุ

N

พื้นที่ศึกษา



ทฤษฎีที่เกี่ยวของและวิธีการศึกษา



การวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุ

สาเหตุที่กอใหเกิดอุบตัิเหตุ ที่จะใชในกระบวนการวิเคราะห ซึ่งตอง

ทราบถึงองคประกอบของ (Ogden, K.W., 1996: 73-
74) ขอบกพรองตางๆที่นําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะตองพยายาม

หาคําตอบของคําถามีที่เกี่ยวกับขอมลูอุบตัเิหตตุอไปนีใ้หได

   อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหน

   อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร

   อุบัติเหตุเกิดไดอยางไร

   มใีครบางที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ

   ผลจากการเกิดอุบัติเหตุคืออะไร

  สภาพแวดลอมขณะเกิดอุบัติเหตุเปนอยางไร



ปจจยัการเกิดอุบตัิเหตุทั้ง 3 ปจจยั มีความเกี่ยวพนัธกันอยางใกลชิด 

รถ
ถนนและ
สิ่งแวดลอมคน

ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของ



ความสัมพนัธระหวางปจจัยการเกิดอุบัติเหตุเทยีบกับชวงเวลา

Haddon Matr

Haddon (1980 cited in AUSTROADS, 2004) 



ปจจยั อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ไทย

เฉพาะสิ่งแวดลอมของถนน

เฉพาะผูใชถนน

เฉพาะยานพาหนะ 

2 
65
2

3
57
2

2
57
2

ถนนและผูใชถนน

ผูใชถนนและยานพาหนะ

ถนนและยานพาหนะ 

24 
4
1

27
6
1

14
19
0.4

ทั้ง 3 ปจจยั 1 3 6

ปจจัยที่มผีลตออุบัติเหตุ

Sabey (1980); Treat(1980); สจร. (2545)



คน ยานพาหนะ

ถนนและสิ่งแวดลอม

19.26%

5.80%

0.40%13.46%

57.10% 2.08%

1.90%

     แผนภาพเวนนไดอะแกรม (Venn Diagram) 

(สจร, 2545)



วิธีการศึกษา



      วิธีการศึกษา



      วิธีการศึกษา



การปรับปรุงแบบฟอรมบนัทึกอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ

ศึกษา รวบรวม และทบทวนเอกสาร งานวิจัย ขอมูล 

และวรรณกรรมวิจารณตางๆ

กําหนดขอมูลที่จําเปนที่ตองการ

จัดทํารางแบบฟอรมบันทึกอุบัติเหตุ

นําแบบฟอรมไปใชจริงในการบันทึกอุบัติเหตุ ณ 
จุดเกิดเหตุ

ปรับปรุง

อบรมการใชแบบฟอรมอุบัติเหตุแกเจาหนาที่

ไมพอใจ
ทดลองใชแบบฟอรมในสนาม

พอใจ





อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ

• ผูประสบเหตุ

• ผูเห็นเหตุการณ (แจงเหต)ุ

อุบัติเหตุ

ชมรมวิทยุ
สมัครเลน

(โทร166
9)

ตํารวจ
(โทร191)

สคร.ที่ 1-12

ศูนยอุบตัิเหตุและวิกฤตบําบัด ศูนยปลอดภัยคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม (โทร1356)

รพ.ทองถิ่นกูชพี กูภัย รพ.ในตัวจังหวัด

สงผูปวย(อาการหนัก)

สํานักระบาดวิทยา

หนวยสืบสวน

อุบัติเหตุจากการ

ขนสงและจราจร

(พื้นที่ 10 จังหวัด

ภาคอีสานตอนบน)

กรณีอุบัติเหตุรายใหญ

มูลนิธิ

อาสาสมัคร

หนวยบริการ

ระดับทองถิ่น



อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน

อุปกรณการตรวจสอบสภาพถนน

อุปกรณเสริมความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

อุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตน

อุปกรณการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

อุปกรณและเครื่องมือประจําสํานักงาน



รถหนวยสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน

บ.โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

ใหการสนับสนนุรถเพื่อใชในการดําเนนิการ

โตโยตา INNOVA



อุปกรณสื่อสาร

คอมพิวเตอร

อุปกรณสํานักงานตางๆ

อุปกรณและเครื่องมือประจําสํานักงาน

โปรแกรมชวยวิเคราะห H2-4

โปรแกรม GPStemplate



อุปกรณภาคสนาม อุปกรณการตรวจสอบสภาพถนน

อุปกรณการตรวจสอบสภาพ
ยานพาหนะ

อุปกรณเสริมความปลอดภัย

      ขณะปฏิบัติงาน

 อุปกรณการปฐมพยาบาล     

      เบื้องตน

อุปกรณภาคสนาม



อุปกรณการตรวจสอบสภาพถนน

เครื่องมือหาคาความเสียดทานของผิวถนน

สเปรยสําหรับทําเครื่องหมาย

เครื่องชั่งสปริง



อุปกรณการตรวจสอบสภาพถนน

กลองสํารวจ Pole และ Target

ปายหมายเลข

Odometer เพื่อใชวัดระยะทาGPS



อุปกรณการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

อุปกรณวัดความดันลมยางวัสดุ

Damage Indicators
อุปกรณวัดความเสียหายที่มีขนาดเล็ก



อุปกรณการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

อุปกรณวัดความลึกของดอกยางลอรถ อุปกรณวัดความเสียหายที่มีขนาดเล็ก

ขอตอโครงเฟรม โครงเฟรมและขอตอโครงเฟรม

Profile Gauge



อุปกรณเสริมความปลอดภยัขณะปฏิบัติงาน

เสื้อสะทอนแสง 8 ตัว

ถุงมือหนังกันความรอน
ปายเตือนอุบัติเหตุ

สัญญาณไฟวาบวาว



อุปกรณเสริมความปลอดภยัขณะปฏิบัติงาน

ไฟฉาย หรือสปอรตไลท

ยางสะทอนแสง 15 อันรองเทาบูช



อุปกรณสําหรับดับเพลิง

อุปกรณปฐมพยาบาล เชน แอมโมเนีย สําลี เปนตน

ถุงมือยาง

น้ํายาฆาเชื้อโรค

อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน



ผลการศึกษา



กรณีที่ วันที่/เวลา/สถานที่
รายละเอียด

เหตุการณ

ความรุนแรง/

ความสูญเสีย
ภาพถาย

1 วันพุธที่ 16 เม.ย. 51

เวลา 10:00 น. บนถนนชยัภูมิ - 

เมืองพล บริเวณหนา อบต.ละหาน

นา อ.แวงนอย จ. ขอนแกน

รถกระบะ ยีห่อ ISUZU 

รุน SLX ชนกับ รถ

กระบะยี่หอ ISUZU รุน

SLX 2.5

1. เสียชวีิต 1 ราย

2. บาดเจ็บสาหัส 4 ราย

3. บาดเจ็บเล็กนอย 1 ราย

4. รถยนตทั้ง 2 คนั พังยับเยนิ

2 วันเสารที่ 30 ส.ค. 51

เวลา 06:30 น.

บนถนนสายสุวรรณภูมิ-ยโสธร 

บริเวณหลักกิโลเมตรที ่26-27 อ.

พนมไพร จ.รอยเอด็

รถกระบะ ISUZU รุน 

SLX ยางลอระเบิด 

เสียหลักพุงชนประสาน

งากับรถบรรทุกกึ่งพวง 

18 ลอ

1. เสียชวีติคาที่ 14 ราย

2. บาดเจ็บสาหัส 3 ราย

3. รถกระบะพังยบัเยนิ 

4. รถบรรทุกกึ่งพวงตูคอนเทน

    เนอร 18 ลอ หัวลากตัว

    พวงพังเสียหาย

3 วันอาทิตยที่ 19 ต.ค. 51 เวลา 

15:10 น.

บนถนนทางหลวงแผนดนิหมายเลข 

208 (โกสุมพิสัย-มหาสารคาม) ที่

บริเวณคอสะพานใกลหมูบานโนน

ตาล หมูที ่19 ต.ทาสองคอน อ.

เมือง จ.มหาสารคาม

รถเกงสวนบุคคล ยี่หอ 

Civic แซงไมพนใกล

คอสะพาน พุงชนกับ

รถโดยสารประจําทาง 

(ขอนแกน – สุรินทร) 

1. มีผูเสียชวีติคาที่ 2 ราย 

2. บาดเจ็บ 28 ราย

3. รถเกงพังยับเยิน

4. รถโดยสารประจําทาง  

    เสียหายในสวนดานหนา

    ของตวัรถ

กรณีศกึษา



รถกระบะ ISUZU รุน SLX ชนกับรถกระบะ ISUZU รุน SLX 

2.5 ที่บริเวณหนา อบต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

กรณีที่ 1



ตําแหนงที่เกิดเหตุตําแหนงที่เกิดเหตุ

ตําแหนงที่เกิดเหตุ

ตําแหนงที่เกิดเหตุ



ลําดับเหตุการณ



ทิศทางการชนปะทะ



ความเสียหายของรถกระบะรุน ISUZU SX (Unit 1)



ความเสียหายของรถกระบะรุน ISUZU D-MAX SLX 
(Unit 2)



ตําแหนงผูขบัขี่/โดยสารทั้ง 2 คัน

บาดเจบ็เลก็นอย (First Aid - สามารถกลับบานไดหลังจากการปฐมพยาบาล

เบื้องตน) บาดเจบ็สาหัส (Hospital Admission - จําเปนจาํตองทําการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล)

หมายเหตุ Unit 2Unit 1







รถกระบะยีห่อ ISUZU รุน SLX ยางลอระเบดิ เสียหลักพุงชน

ประสานงากับรถบรรทุกกึ่งพวง 18 ลอ

กรณีที่ 2



   สถานที่เกิดเหตุตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูบานหนองฮีบริเวณ ตาํบลโพธิ์ใหญ  อําเภอ

พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด อยูหางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 172 กิโลเมตร 

และอยูหางจากตัวอําเภอพนมไพร จ.รอยเอ็ด ประมาณ 12 กิโลเมตร              

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

ภาพถายทางอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ

ตําแหนงที่เกิดเหตุ

ตําแหนงที่เกิดเหตุ
จังหวัดรอยเอ็ด

ประเทศไทย จ.รอยเอด็ จุดเกิดเหตุ



ลําดับเหตุการณ รูปจําลองลาํดับการเกดิอุบัติเหตุ (จาก AutoCAD) 

และสภาพความเสียหาย ณ ตําแหนงสุดทาย

ภาพแสดงตําแหนงสุดทาย



รายละเอียดยางลอรถกระบะ

ตําแหนงลอ ยี่หอ
ขนาดยาง

(สัปดาหผลิต/ของป)
ความดันลมยาง

(psi.)

ความลึกดอดยาง

(mm.)

หนาซาย BRIDSTONE 195 R 14 แตก 1

หนาขวา MICHELIN 195 R 14 C - 3

หลังซาย MAXMILER/CX 195 R 14 C (38/04) ลอระเบิด -

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



ยางยี่หอ Maxmiler
ความสูงแกมยาง 195mm เปนยางเรเดียล [R] ใชกับลอ

ขนาด 14 นิ้ว เปนยางใชในเชิงพาณิชย[C] ผลิตเมื่อป 2546 

สัปดาหที่ 44 [4403] มีชั้นผาใบ 8 ชั้น[8PR] ความสามารถ

ในการรับน้ําหนัก[LT] 1030/950 Kg[106/104]  ความเร็ว

สูงสุดที่รับไดคือ 170 Km/hr[R]

ผลิตในประเทศอินโดนิเซีย

195 R 14 C (4403) 8PR 

106/104 R LT 

ขอมูลของยางที่เปน

สาเหตุอุบัติเหตุ

ขอมูลของยาง



รายละเอียดยางลอรถกระบะ

ดานขวา ลออะลูมินั่มอัลลอยด

ดานซาย

ลออะลูมินั่มอัลลอยด กระทะลอ



ประมาณทิศทางการชน



ตัวอยางการบรรทุกมาที่กระบะทาย



การเก็บขอมูล ณ จุดเกดิเหตุและถายภาพ

• การเก็บขอมูลสภาพความเสียหาย ตําแหนง และระยะ 

Skid Marks ณ จุดเกิดเหตุ/ ถายภาพและจดบันทึกขอมูล



ความเสยีหายของผูรวมเหตุการณ

 ผูเสียชีวิตทันที ณ ที่เกิดเหตุจํานวน 14 ราย 
 ผูบาดเจบ็สาหัสจํานวน  3 ราย 



รองรอยของยางลอ



ตําแหนงจุดชน



ตําแหนงจุดชน



รถเกงพุงชนกับรถโดยสารประจําทาง บน ทล.208 

บริเวณบานโนนตาล ต.ทาสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กรณีที่ 3



   สถานที่เกิดเหตุตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูบานโนนตาล ตําบลทาสองคอน  อําเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม อยูหางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 67 กิโลเมตร และอยู
หางจากตัวเมอืงจังหวัดมหาสารคามประมาณ 12 กิโลเมตร                            มีคา
พิกัด 16o 10’46.37” N และ 103o 11’ 25.33” E. elev 164 

m.

ตําแหนงทีเ่กิดเหตุ

ตําแหนงที่เกิดเหตุ
จังหวัดมหาสารคาม

ประเทศไทย จ.มหาสารคาม จดุเกิดเหตุ

ภาพถายทางอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ



ลําดับเหตุการณ

รปูจําลองลําดับการเกิดอุบัติเหตุ (จาก AutoCAD) และสภาพความเสียหาย ณ ตําแหนงสุดทาย



การเก็บขอมูล ณ จุดเกดิเหตุและถายภาพ

การเก็บขอมูลสภาพความเสียหาย 

ตําแหนง และระยะ Skid 
Marks ณ จุดเกิดเหตุ/ 
ถายภาพและจดบันทึกขอมูล



ความเสยีหายของถนนและสภาพแวดลอม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราวกันตก 

    ผิวจราจร



ความเสยีหายของรถโดยสารประจําทาง



ความเสยีหายของรถโดยสารประจําทาง



ความเสยีหายของรถเกง



ความเสยีหายของผูรวมเหตุการณ

 ผูเสียชีวิตทันที ณ ที่เกิดเหตุจํานวน 2 ราย 
 ผูบาดเจ็บสาหัสจํานวน  1 ราย 
 ผูไดรบับาดเจ็บเล็กนอย 29 ราย 



ความเสยีหายของผูรวมเหตุการณ

 การชนเขาปะทะอยางรุนแรง ทําใหผูโดยสารมาทั้ง 2 คน 
   ถูกอัดไปอยูที่เบาะหลังทั้ง 2 คน (ติดไปพรอมเบาะ) 



สรุปและขอเสนอแนะ



ขอมูลดานคน รถ และถนน/สิ่งแวดลอม

บุคลากร 4 คน

(ออกเก็บขอมูล ณ จดุเกิดเหตุ)

อุปกรณ/เครื่องมือ พรอมออกปฏิบัติงาน
-วิศวกรรมจราจร/สํารวจ
-ผูเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมยานยนต

ขับขี่ยานพาหนะได
บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมไดดี
ผานการฝกอบรมกอนออกปฏิบัติงาน

บุคลากรหลักที่ตองออกสํารวจทุกครั้ง

เก็บรวบรวมขอมูล ณ จดุเกิดเหตุ

-หลักฐานที่พบ ณ จดุเกิดเหตุ

-ขอมูลจากเจาหนาที่ตาํรวจ

-ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของจนกวาจะ

  ดาํเนินการเสร็จ

ติดตามขอมูลจากเจาหนาที่ตาํรวจ ขอมูลพื้นฐาน และขอมูลความเสียหาย

ของยานพาหนะที่ประสบเหตุ

ลําดับเหตุการณ

ผูที่เกี่ยวของกับอุบตัิเหตุ

ติดตามขอมูลจากโรงพยาบาล

สอบถามผูประสบเหตุ

ขอมูลผลทางการแพทย

คนหาสาเหตุและวิเคราะหผล ใคร, ที่ไหน, เมื่อไหร, อยางไร และทําไม

ปจจัยดานคน รถ และถนน/สิ่งแวดลอม

-สมการดานพลศาสตร

-โปรแกรมชวยวิเคราะห
สรุปผลและเสนอแนะแนวทางแกไข





สรุปผลกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี

กรณี

ศึกษาที่
สถานที่ ชนิดของยวดยาน เสียชีวิต

บาดเจ็บ

เล็กนอย สาหัส

1 บนถนนชัยภูมิ - เมืองพล บริเวณ

หนา อบต. ละหานนา อ.แวงนอย 

จ.ขอนแกน

รถกระบะยี่หอ ISUZU รุน SLX 

และ รถกระบะยี่หอ ISUZU รุน

SLX 2.5

1 3 2

2 บนถนนสายสุวรรณภูมิ-ยโสธร 

(ทล 202) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 

26-27 อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด

รถกระบะยี่หอ ISUZU รุน SLX 

กับรถบรรทุกพวง 18 ลอ

14 - 3

3 บนถนนสายโกสุมพิสัย-

มหาสารคาม (ทล 208) ที่บริเวณ 

คอสะพานใกลหมูบานโนนตาล หมู

ที่ 19 ต.ทาสองคอน อ.เมือง จ.

มหาสารคาม

กรณีรถเกงสวนบุคคล ยี่หอ 

Honda กับรถโดยสารประจํา

ทาง (ขอนแกน -สุรินทร)

2 27 2

สรุป 17 29 7

สรุปผลความรุนแรง และความสูญเสียของอุบัติเหตุ



ทิศทางการชนปะทะที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต



กรณี

ที่

สาเหตุ/ ปจจัย
ปจจัยสนับสนุนความรุนแรง

คน รถ ถนน/สิ่งแวดลอม

1 - ความประมาทของผูขบั

ขี่รถกระบะ(Unit 1) ซึ่งใช

โทรศัพท มือถือขณะขับขี ่

- ผูขบัขี่อยูในขณะ

อารมณเสียใจ 

- แซงในที่คบัขัน ที่ทาง

โคงรัศมีกวาง และแซงไม

พน 

- - - การไมคาดเข็มขัดนิรภัยของผูเสียชีวิต

- การชนเขาที่บริเวณดานหนา จนถึงประตูหอง

ผูโดยสารฝงซาย

- โครงสรางดานขางของรถ ที่ไมชวยปกปอง

ผูโดยสาร

- ศรีษะของผูโดยสารที่นั่งดานหลังในหองโดยสาร 

ชนเขากับเบาะในลักษณะกดยึดและดึงหนังศีรษะ

เปดขึ้น

2 -รถกระบะขับขี่ดวย

ความเร็วสงู ควบคุมรถจึง

กระทําไดอยาก

- เกิดจากสภาพของยาง

ลอที่เกา และหมดอายุ

การใชงาน (ใชงาน

มากกวา 5 ป) 

- บรรทุกผูโดยสาร รวม 

17 คน

- ยางลอหลังดานซาย

ระเบิด

- - การเสียชีวติเกิดจากการปะทะเขากับวัตถุแข็งและ

โครงสรางของตัวรถบีบอัดรางกาย

3 -ผูขับขี ่แซงในที่คับขัน

ใกลสะพานดวยความ

เร็วสูง และแซงไมพน

- - เปนถนนทางโคง

ขวามาเชื่อมตอถึง

คอสะพาน 

-ถนนกวางชองละ

3.3 เมตร

-โครงสรางของรถที่ขนาดตางกันทําใหรถที่มีขนาด

เล็กกวาไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

-เบาะที่นั่งผูโดยสารหลุดออกและไมมีเข็มขัดนิรภัย

-ราวกันตกไมสามารถปองกันการเปลี่ยนทิศทางของ

รถโดยสารประจําทางที่วิ่งออกนอกเสนทางได



กรณี

ที่

เสนอแนะแนว มาตรการในการปองกัน และแกไขปญหา

ดานคน ดานรถ ดานถนน/สิ่งแวดลอม

1

-การบังคับใชกฎหมายเรื่องเข็มขัดนิรภยั 

และโทรศัพทมือถือขณะขับขี่ใหเด็ดขาด 
-ควรมีระบบ Airbag ทั้งดานหนาและ

ดานขางของยวดยาน

-กระจกบังลมหนา ถามีการแตกเสียหาย

ควรจะเปนลกัษณะเม็ดและไมมีคม

-จัดการจราจร ณ ชวงถนนดังกลาวใหม 

โดยการตีเสน Rumble strip เพื่อเตือน 

และชะลอความเร็วรถ

-ตีเสนจราจรสเีหลือง เปนเสนทึบกลาง

ถนนและติดปุมสะทอนแสง เพื่อแบง

ทิศทางจราจรและหามแซง

2

-บังคับใชกฎหมาย ไมใหมีการบรรทุก

ผูโดยสารมากเกินไปที่กระบะทาย

-ควรมีกฎหมายควบคุมระยะเวลาการ

ทํางานของคนขับรถ

-ควรมีการอบรมในการบังคับยานพาหนะใน

กรณีฉุกเฉินตางๆ กอนทําใบขับขี่

-ควรตั้งดานถาวรและดานลอย เพื่อ

ตรวจสภาพรถ เช็คความพรอม

-เสนอแนะใหควรตรวจสอบยวดยาน

กอนทุกครั้ง กอนออกเดินทาง

-

3

-บังคับใชกฎหมายหามแซงบริเวณจุดเสี่ยง

อันตราย (โดยติดตั้งกลองวงจรปด)

-ควรมีการรณรงค/ประชาสัมพันธ เพื่อให

เกิดความตระหนัก ซึ่งจะนําไปสูการขบัขี่ที่

ไมประมาท

-เสนอแนะใหควรมีการตรวจสอบ

มาตรฐานของรถโดยสารประจําทางเปน

ประจําทุกป เชน ความแข็งแรงและคงทน

ของที่นั่งผูโดยสาร เข็มขดันิรภัย และ

อุปกรณฉุกเฉิน (คอนเคาะกระจก และ

ถังดับเพลิง) เปนตน

- ควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยทาง

ถนน ณ จุดเกิดเหตุดังกลาว

- ตเีสน Rumble strip เพื่อชะลอความเร็ว

ของรถ

- ติดตั้งไฟกระพริบเตือนทั้ง 2 ดาน

- ตเีสนจราจรสีเหลือง เปนเสนทึบกลาง

ถนนและติดปุมสะทอนแสง เพื่อแบง

ทิศทางจราจรและหามแซง 



ขอขอบคุณครับ
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